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NEJM  
19 MART 2020 

A trial of liponavir-ritonavir in 
adults hospitalized with severe 
Covid-19 

Cao B et al, 
China 

https://www.nejm.org/d 
oi/pdf/10.1056/NEJMoa 
2001282?articleTools=tr 
ue 

 

SARS-CoV2 
enfeksiyonu olan 
yetişkin hastalarda 
oral lopinavir - 
ritonavir kullanımı 
güvenli ve etkili 
midir?  

Randomize kontrollü – kör olmayan çalışma 
� 199 hasta dahil edilmiş: 99 hastaya lopinavir-ritonavir ve 
100 hastaya standart tedavi verilmiş. 
• Lopinavir-ritonavir tedavisinin klinik iyileşme ya da 

mortalite üzerine etkisi görülmemiş: klinik iyileşmeye 
kadar olan medyan zaman 16 gün, HR = 1.31 [0.95 –1.85] 

Diğer sonuçlar: 
• Lopinavir-ritonavir grubunda 28 günlük mortalite daha 

düşük: 19.2% vs 25%, fark-5.8 % [-17.3 – 5.7] 

• SARS-CoV2 için Viral RNA saptanabilirliği iki grup arasında 
benzer bulunmuş: Araştırma sonunda lopinavir-ritonavir 
grubundaki hastaların oranı %40.7 (28 gün) 

• Ciddi yan etki: Lopinavir-ritonavir grubundan 19 kişi (4 kişide 
ilacın kullanımına bağlı ciddi gastrointestinal yan etki) ve 
standart tedavi grubunda 32 kişi 

• Oksijen tedavisi ve hastanede kalış süreleri açısından iki grup 
arasında fark yok. 

• Post hoc sonuçlarına bakıldığında erken dönemde lopinavir-

ritonavir kullanımının klinik iyileşmeyi hızlandıracağı ve 

mortalitede azalmaya sağlayabileceği sonucuna varılmış. 

   Genel mortalite %22.1 

 
Lopinavir-ritonavir tedavisinin yararı gözlenmemiştir. 

NEJM 

19 MART 2020 

SARS-CoV2 Infection in 
children 

Lu X. et al, 
China 

https://www.nejm.org/d 
oi/pdf/10.1056/NEJMc20 
05073?articleTools=true 

Wuhan Çocuk 
Hastanesinde 
SARS-CoV2 ile 
enfekte olan ve 
tedavi edilen 
çocukların 
değerlendirilmesi 

Wuhan Çocuk Hastanesinde test edilen 1391 çocuktan 171’inde 
(% 12.3) SARS-CoV2 enfeksiyonu (test pozitif) izlenmiş. 

Medyan yaş    : 6.7 yıl  

Erkek cinsiyet : % 60.8   

Ateş                  : % 41 

Öksürük           : % 48.5   

Pnömoni          : % 64.9 
3 hasta (altta yatan başka hastalıkları da olan) yoğun bakıma 
alınmış ve 1 çocuk ex olmuş.  
 
Çocukların çoğunda semptomlar hafif düzeydedir. 

 
The Lancet 
 

 17 MART 2020 

 

Prevention of SARS-CoV-2 
infection in patients with 
decompensated cirrhosis 

 
 

 
Xiao et al., 

China 
https://www.thelancet.c 
om/journals/langas/artic 
le/PIIS2468-1253(20)300 

80-7/fulltext 

 

 
Dekompanse 
karaciğer sirozlu 
hastalarda 
nozokomiyal 
enfeksiyon nasıl 
önlenebilir? 

Daha önce bilinen: Dekompanse karaciğer sirozu olan hastalar 
enfeksiyon ve mortalite açısından yüksek riskli hastalardır. 

111 dekompanse karaciğer sirozu olan hasta araştırmaya dahil 
edilmiş.  
-> Yeni önlemler içeren prosedürler uygulanmış (görmek için 
makaleye ulaşınız) 
-> COVID19 insidansı diğer gruplara kıyasla daha düşüktü. 
Dekompanse karaciğer sirozu olan hastalarda alınacak basit 
birtakım önlemler (görmek için makaleye ulaşınız) COVID-19’u 
önlemek için etkili olabilir. 

J Inf Dis 

 

17 MART 2020 

Clinical outcome of 55 
asymptomatic cases at the time 
of hospital admission infected 

with SARS-Coronavirus-2 in 
Shenzhen, China. 

Wang et al., 

China 
https://academic.oup.com 
/jid/advance-article/doi/10 
.1093/infdis/jiaa119/58079 

58 

Asemptomatik 
taşıyıcılar: hangi 

kişiler? 

  55 asemptomatik taşıyıcı 
 
Sonuçlar: 
-> Asemptomatik taşıyıcılar, enfekte aile üyeleri ile yakın temasta 
olan, orta yaşlı bireylerde daha sık görülür. 
-> Hastanede kalış süresince vakaların çoğunda hafif ve tipik 
COVID-19 semptomları görülmüştür. 

Am J 
Transplant.  

17 MART 2020 

Successful recovery of COVID-19 
pneumonia in a renal transplant 

recipient with long-term 
immunosuppression. 

Zhu et al., 
China 

https://onlinelibrary.wiley. 
com/doi/abs/10.1111/ajt.1 

5869 

 
 

Organ nakli olmuş 
hastalar daha büyük 

risk altında mı? 

  12 yıl önce böbrek nakli olmuş 52 yaşında erkek hasta 

-> Klinik özellikler (semptomlar, laboratuvar testleri ve Toraks BT) 
organ nakli olmamış COVİD19 hastaları ile benzer 

-> Tedavi rejimi ardından: azaltılmış immünsupresif kullanımı ve 
düşük doz metilprednizolon bazlı tedavi 

-> Etkili bir şekilde tedavi edilen bu hasta, COVID19 pnömonisi olan 
diğer organ nakilli hastalar için referans olabilir. 

-> Bu araştırmanın güvenirliliğini arttırmak için farklı vakalara 
ihtiyaç vardır.  

http://www.nejm.org/d
http://www.nejm.org/d
http://www.thelancet.c/
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J Med Virol  

17 MART 2020 

 

Platelet-to-lymphocyte ratio is 
associated with prognosis in 
patients with Corona Virus 

Disease-19. 

 

Qu et al., 
China 

https://onlinelibrary.wiley. 
com/doi/abs/10.1002/jmv. 

25767 

 
 
 

PLR ve prognoz? 

- Hastaneye yatırılan 30 hastanın retrospektif analizi 
-> Tedavi sırasında trombosit sayısında pikler izlenen hastalarda 
daha uzun süre hastanede kalış izlenmiş 

-> Trombosit sayıları en yüksek seyreden hastalar yaşlıymış 
-> Yüksek PLR (trombosit/lenfosit oranı): uzun süreli hastanede 
kalış ile ilişkili 

Bu durumun sitokin fırtınası ilgili olduğu düşünülmektedir. 

The NEJM 

17 MART 2020 

Aerosol and Surface Stability of 
SARS-CoV-2 as Compared with 

SARS-CoV-1 

Doremalen et al., 
USA 

https://www.nejm.org/doi 
/pdf/10.1056/NEJMc20049 

73?articleTools=true 

SARS-CoV2’nin 
yaşayabilirliği? 

-> Test edilen deney koşulları altında SARS-CoV-2’nin stabilitesi, 
SARS-CoV-1 ile benzerdir 

-> Aerosollerde üç saate kadar, bakır üzerinde dört saate kadar, 
kartonda 24 saate kadar ve plastik ve paslanmaz çelik üzerinde 
iki ila üç güne kadar yaşabilmektedir. 

 

SARS-CoV-2'nin aerosol ve fomit ile iletimi olasıdır. 

 
Arch Pathol 

Lab Med.  
17 MART 2020 

An Analysis of 38 Pregnant 
Women with COVID-19, Their 

Newborn Infants, and Maternal- 
Fetal Transmission of 
SARS-CoV-2: Maternal 

Coronavirus Infections and 
Pregnancy Outcomes 

Schwartz et al., 
USA 

https://www.archivesofpat 
hology.org/doi/pdf/10.585 

8/arpa.2020-0901-SA 

Maternal- Fetal Geçiş? 

Literatürde bildirilen COVID 19 tanısı almış 38 hamile ve 
yenidoğan analiz edilmiştir.  

-> SARS ve MER tanısı almış hamilelerden farklı olarak, COVID-19 
anne ölümlerine yol açmamıştır 

-> SARS ve MERS tanısı almış hamilelere benzer olarak: SARS-CoV-
2 virüsünün intrauterin geçişinin doğrulandığı vaka yoktur. 

SARS-CoV-2 tanısı almış hamilelerde, intrauterin veya 
transplasental olarak fetüse SARS-CoV-2 bulaşına dair bir kanıt 
yoktur. 

 
 

The Lancet  
 

17 MART 2020 

 
Prisons and custodial settings 
are part of a comprehensive 

response to COVID-19 

 
 
 
 
 

Kinnet et al., 
Australia 

https://www.thelancet.co 
m/journals/lanpub/article/ 
PIIS2468-2667(20)30058-X/ 

fulltext 

 

 
HAPİSHANELER 

Hapishaneler bulaşıcı hastalıklar için önemli merkezlerdir: 

- yüksek enfeksiyon prevalansı, 

- enfeksiyon için daha fazla sayıda risk faktörleri, 

- aşırı kalabalık, kötü havalandırma koşulları ve sağlıksız yaşam 
koşullarının olması ve yakın temasın kaçınılmaz olması,  

- topluma göre sağlık hizmetlerine erişimin olmaması 
 

-> DSÖ, COVID-19 salgını için hapishanelere özgü rehber 
yayınlamıştır. 

 
Nat Med 

16 MART 
2020 

Breadth of concomitant immune 
responses prior to patient 
recovery: a case report of 

non-severe COVID-19 

Thevarajan et 
al., 

Australia 
https://www.nature.com/a 
rticles/s41591-020-0819-2 

Koronavirüs tanısı 
almış bir hastanın 

immun profili 
nasıldır? 

-> Hafif ve orta şiddette koronavirüs 2019 (COVID-19) tanısı almış 
ve hastanede yatış gerekliliği olan bir hastanın klinik ve virolojik 
özellikleri ile ilişkili immün sistem kinetiklerinin cevabı 

7-9. günden önce, aktive CD38+HLA-DR+hücrelerinde ve özellikle 
CD8+ T hücrelerinde ani ve hızlı artışta profil: 

-> Viral arındırma sırasında ASCs kanda görünür (GÜN 
7; 1.48%) ve 8. günde pik yapar (6.91%). 
-> cTFH hücreleri 7. günde kanda görünür (1.98%), 8. (3.25%) ve 9. 
(4.46%) günlerde artar 
-> CD8+ T hücreleri normal seviyesinden düşük olmasına rağmen, 
7. (3.57%) günden 8. (5.32%) ve 9. (11.8%) güne CD38 ve CD8+T 
HLA-DR hücrelerinin ko-ekspresyon frekansı artar ve bununla 
birlikte CD38 ve CD4+ T HLA-DR hücrelerinin ko-ekspresyon 
frekansı 7. (0.55%) ve 9. (3.33%) günde artar 
-> CD38+HLA-DR+ CD8+ T hücreleri, parent hücrelerinden (CD8+ 
ya da CD4+ popülasyonları) daha yüksek miktarda A ve B 
granzimleri ve perforin (%~34–54’ten yüksek) üretirler 
 
-> 7-9. günlerde COVID-19 olan bu hastada ilginç olarak 
proinflamatuar sitokinler ve kemokinler minimal düzeyde 
bulunmuştur. 
 

http://www.nejm.org/doi
http://www.thelancet.co/
http://www.nature.com/a


 

 

 

Dergi ve 
Tarih 

 

Başlık 
Yazarlar ve 
Makale 
Linki 

 

Temel Soru 
 

Anahtar 
Bulgular 

 
 
 
 
 

SCIENCE 
16 MART 

2020 

 
 
 
 

Substantial undocumented 
infection facilitates the rapid 

dissemination of 
novel coronavirus(SARS-CoV2). 

 
 
 

 
Li et al, 

UK 
https://science.sciencemag 
.org/content/early/2020/0 
3/13/science.abb3221.long 

 
 
 
 

Bildirilmeyen 
enfeksiyonların 

etkisi? 

Çin'deki bildirilen enfeksiyon gözlemleri + hareketlilik verileri + 
dinamik metafor modülasyon modeli ve Bayesian çıkarımı 
 

-> 23 Ocak 2020 seyahat kısıtlamalarından önce tüm 
enfeksiyonların % 86'sı bildirilmemiştir (% 95 GA: [% 82-% 90]). 

-> Bildirilmeyen enfeksiyonlar, tanı almış %79 hastanın enfeksiyon 
kaynağı olmuştur. 

 

Bu durum SARS-CoV2'nin hızlı coğrafi yayılımını açıklamakta ve 
bu virüsün önlenmesinin zor olacağını göstermektedir. 

 
 

The Lancet 
16 MART 

2020 

 

 
Preparedness is essential for 

malaria-endemic regions during 
the COVID-19 pandemic 

 
Wang et al., 

China 
https://www.thelancet.co 

m/journals/lancet/article/P 
IIS0140-6736(20)30561-4/f 

ulltext 

 
 

Sıtma endemik 
bölgelerinde? 

-> Batı Afrika'da 2014-16 Ebola virüsü hastalığı salgını ile ilgili 
dersler 

 

-> Ebola gibi, ateş, kas ağrısı ve yorgunluk da dahil olmak üzere 
COVID-19'un erken belirtileri sıtma ile karıştırılabilir ve erken 
tanıda zorluklara yol açabilir 

 
 

 
The Lancet 
16 MART 

2020 

 
 

Screening of faecal microbiota 
transplant donors during the 

COVID-19 outbreak: suggestions 
for urgent updates from an 
international expert panel 

 

 
Ianiro et al., 

Italy 
https://www.thelancet.co 

m/journals/langas/article/ 
PIIS2468-1253(20)30082-0/ 

fulltext 

 

 
Dışkı örneği ve 

fekal mikrobiyota 
transplantasyonları

? 

-> Her bağıştan önce hekimler iki ana madde için tarama 
yapmalıdır: tipik COVID-19 semptomlarının varlığı 
-> Endemik ülkelerde, tüm donörlerde RT-PCR testi dikkate 
alınmalıdır. 
-> Dışkı bankaları, SARS-CoV-2'nin daha fazla yayılmasını önlemek 
için donmuş dışkı kullanmadan önce donörün sağlık durumunu 
geriye dönük olarak kontrol etmelidir. 

 
 
 
 
 
 

JAMA 

13 MART 
2020 

 
 
 
 

 
Risk Factors Associated With 

Acute Respiratory Distress 
Syndrome and Death in Patients 
With Coronavirus Disease 2019 

Pneumonia in Wuhan, China 

 
 
 
 

 
Wu et al., 

China 
https://jamanetwork.com/j 
ournals/jamainternalmedic 
ine/fullarticle/2763184?res 

ultClick=1 

 
 
 
 
 

 
ARDS ve ölüm ile 

ilişkili risk faktörleri 
nelerdir? 

-> 201 hasta araştırmaya dahil edilmiş 
ARDS gelişmesi için risk faktörleri: 
• İleri yaş, nötrofili ve organ ve koagülasyon 

disfonksiyonu (örneğin, yüksek LDH ve D-dimer) 
• ARDS ile ilişkili fakat ölümle ilişkili olmayan: 

Komorbiditeler, lenfosit sayıları, CD3 ve CD4 T-cell 
sayıları, AST, prealbumin, kreatinin, glukoz, LDL, serum 
ferritin, PT 

• Yüksek ateş, ARDS gelişimiyle pozitif yönde ilişkili olsa da 
ölüm ile negatif yönde ilişkilidir 

• Daha yüksek CD3 ve CD4 T hücre sayıları hastaları ARDS 
geliştirmekten koruyabilir 

• SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı etkili bağışıklık için lenfosit 
yanıtlarında kalıcı ve kademeli artışlar gerekli olabilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 

Euro Surv 
12 MART 

2020 

 
 
 
 
 

Retrospective analysis of the 
possibility of predicting the 

COVID-19 outbreak from 
Internet searches and social 

media data, China, 2020 

 
 
 
 
 
 

Li et al., 
China 

https://www.eurosurveilla 
nce.org/content/10.2807/1 
560-7917.ES.2020.25.10.20 

00199 

Salgının gelişimini 
erken nasıl tahmin 

edebiliriz? 

Bu salgının gelişimini olabildiğince erken ve güvenilir bir şekilde 
tahmin edilmesi 
 

-> 'Koronavirüs' ve 'pnömoni' anahtar kelimeleri kullanılarak 
Google Trends, Baidu Index ve Sina Weibo Index'ten elde 
edilen veriler, laboratuvar onaylı ve şüpheli COVID-19 
vakalarının günlük insidansı ile ilgili yayınlanan NHC verileri ile 
korreledir, maksimum r> 0.89. 

 -> İnternet arama motorlarında ve sosyal medya verilerine bu 
anahtar kelimelere yoğun ilgi, NHC tarafından yayınlanan COVID-
19'un insidans zirvesinden 10-14 gün daha erkendi.  
-> Gecikme korelasyonu, laboratuvar tarafından onaylanan 
vakalar için 8-12 günde ve şüpheli vakalar için 6-8 günde 
maksimum korelasyon göstermiştir. 

http://www.thelancet.co/
http://www.thelancet.co/
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The Lancet 
12 MART 

2020 

 

 
SARS-CoV-2 RNA more readily 
detected in induced sputum 

than in throat swabs of 
convalescent COVID-19 patients 

 

 
Han et al., 

China 
https://www.thelancet.co 

m/journals/laninf/article/PI 
IS1473-3099(20)30174-2/f 

ulltext 

 

 
İyileşme döneminde 

olan hastalarda 
neden boğaz 

sürüntüsü yerine 
balgam kullanılmalı?   

 

-> İyileşme döneminde olan 2 hasta 
-> Boğaz ve anal sürüntüler negatif  
-> İndüklenmiş balgam pozitif  

 
Hastalığın yayılma riskini azaltmak için, COVID-19 hastalarının 
taburculuğu için bir kriter olarak viral RNA testleri boğaz 
sürüntüsünde değil indüklenmiş balgamda yapılmalıdır. 

 
 
 
 

The Lancet 
12 MART 

2020 

 
 
 
 

Real estimates of mortality 
following COVID-19 infection 

 
 

 
Baud et al., 
Switzerland 

https://www.thelancet.co 
m/action/showPdf?pii=S14 
73-3099%2820%2930195-X 

Mortalite için 
gerçek rakamlar 

neler? 

Mortalite oranları enfekte olmuş vakaların sayısına göre ölüm 
sayılarını tahmin etmektedir-> gerçek ölüm oranını temsil 
etmemektedir. 
 

Gerçek oranlar: 
- Çin için %5·6 

- Çin dışında %15·2 

Mevcut rakamlar semptomatik hastalarda COVID-19'un 
potansiyel tehdidini göstermeyebilir. 

 
 

 
The Lancet 
11 MART 

2020 

 

 
Are patients with hypertension 

and diabetes mellitus at 
increased risk for COVID-19 

infection? 

 

 
Fang et al., 
Switzerland 

https://www.thelancet.co 
m/journals/lanres/article/P 
IIS2213-2600(20)30116-8/f 

ulltext 

 
 
 

Komorbiditeler ve 
artan enfeksiyon 

riski 

Kalp hastalıkları, hipertansiyon ya da diyabet gibi nedenlerle 
ACE2-arttırıcı ilaçları kullanan hastalar COVID-19 enfeksiyonu 
için yüksek risk grubunu oluşturmaktadır. 
 
-> Bu kişiler ACE inhibitörleri ya da ARB ilaçları gibi ACE2 
modülasyon ilaçları için takip edilmelidirler. 

 
-> Antihipertansif kalsiyum kanal blokerlerinin ACE2 
ekspresyonunu veya aktivitesini arttırdığını gösteren hiçbir kanıt 
yoktur: bunlar bu hastalarda uygun bir alternatif tedavi olabilir. 

 
 
 
 

The Lancet 
11 MART 

2020 

 
 
 

Clinical course and risk factors 
for mortality of adult inpatients 
with COVID-19 in Wuhan, China: 

a retrospective cohort study. 

 
 
 

Zhou et al., 
China 

https://www.thelancet.co 
m/journals/lancet/article/P 
IIS0140-6736(20)30566-3/f 

ulltext 

 

 
 
 

- 

-> 191 hasta: 137 taburcu ve 54 ölüm 
1- Komorbidite: %48, hipertansiyon (%30), diyabet (%19), 
koroner kalp hastalığı (%8). 

 

2- İleri yaş, yüksek SOFA skoru, d-dimer başvuruda 1 
μg/mL’den fazla olması ölüm ile ilişkilidir. 

 

3- Viral dökülme: yaşayanlarda medyan 20 gün, aksi takdirde 
ölüme kadar. En uzun viral dökülme: 37 gün 

 
 
 
 
 

The Lancet 
11 MART 

2020 

 
 
 
 

Early dynamics of transmission 
and control of COVID-19: a 

mathematical modelling study 

 
 
 
 

Kucharski et al., 
UK 

https://www.thelancet.co 
m/journals/laninf/article/PI 
IS1473-3099(20)30144-4/f 

ulltext 

 

 
 

- 

Yeni tanı konulan vakaların diğer bölgelerde salgın başlatma 
olasılığının hesaplanması 
 

-> Tahminler: Wuhan’da 23 Ocak 2020 seyahat kısıtlamasının 
gelmesinden 1 hafta önce ile günlük üreme sayısının medyanı 
2·35 (95% CI 1·15–4·77) iken, seyahat kısıtlamasından 1 hafta 
sonra 1·05 (0·41–2·39)’a gerilemiştir. 
-> Ocak ayının başlarında Wuhan'a benzer iletim potansiyeline 
sahip yerlerde, bağımsız olarak bildirilen en az dört vaka 
olduğunda, enfeksiyonun bu popülasyonda ortya çıkma olasılığı 
% 50'den fazladır. 

 
 
 

 
JAMA 

11 MART 
2020 

 
 
 

Detection of SARS-CoV-2 in 
Different Types 

of Clinical Specimens 

 
 

 
Wang et al., 

China 
https://jamanetwork.com/j 
ournals/jama/fullarticle/27 

62997 

 
 

Hangi örnekler daha 
yüksek pozitiflik 

oranına sahip 
? 

Ve hangileri daha 
düşük? 

-> 205 hastadan alınan 1070 örnekte RT-PCR ile 
POZİTİFLİK: 
Bronkoalveolar lavaj sıvısı (%93)  
Balgam (%72) 
Nazal Sürüntü (%63) 
Fiberoptik bronkoskop biyopsisi   (%46)  
Farinks sürüntüsü (%32) 
Dışkı (%29) 
Kan (%1) 
İdrar (%0) 

http://www.thelancet.co/
http://www.thelancet.co/
http://www.thelancet.co/
http://www.thelancet.co/
http://www.thelancet.co/
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Sci Rep 

11 MART 
2020 

 
 
 

A high ATP concentration 
enhances the cooperative 
translocation of the SARS 

coronavirus helicase nsP13 in 
the unwinding of duplex RNA 

  
 
 

Jang et al., 
Republic of 

Korea 
https://www.nature.com/a 
rticles/s41598-020-61432- 

1 

RNA 
replikasyonuna 

karşı 

Bilinen: SARS coronavirus viral replikasyonu için RNA Helicase 
nsP13 gereklidir 

Mevcut durum: 
->RNA helicase nsP13’ün aynı ATP konsantrasyonlarında RNA’ya 
bağlanma afinitesi DNA’ya göre daha yüksektir.  

 -> RNA'ya DNA'dan daha yüksek bir afinite ile bağlanan nsP13 
oldukça enerji tüketen bir reaksiyondur 
-> Dubleks RNA'nın nsP13 tarafından çözülmesi, 
oldukça enerji tüketen bir reaksiyondur 
SARS koronavirüs nsP13, duyarlı RNA replikasyonu için daha 
fazla ATP gerektirebilir. 

 
 
 
 

Emerge Inf Dis 
09 MART 

2020 

 
 
 

Detection of Novel Coronavirus 
by RT-PCR in Stool Specimen 

from Asymptomatic Child, China 

  
 

 
Tang et al., 

China 
https://wwwnc.cdc.gov/eid 
/article/26/6/20-0301_arti 

cle 

 
 
 

Asemptomatik 
hastalarda RT-PCR 

gerekli midir? 

-> Son virüs maruziyetinden 17 gün sonra, asemptomatik 
çocukların dışkısında RT-PCR COVID-19 pozitif 

-> Bundan 9 gün sonra hala pozitif (dışkıda) 
-> Respiratuvar örneklerde hep negatif 
-> Kan ve idrar için veri yok 

 

-> Çocuk virüsü çok sayıda kişiye bulaştırmış olabilir. 
 
COVID-19 hastalarından alınan dışkı, virüs bulaşması için 
başka bir bulaş yolu olabilir 

 
 
 
 
 

Clin Inf Dis 
09 MART 

2020 

 
 
 

In Vitro Antiviral Activity and 
Projection of Optimized Dosing 
Design of Hydroxychloroquine 

for the Treatment of Severe 
Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

  
 
 

 
Yao et al., 

China 
https://academic.oup.com 
/cid/advance-article/doi/1 
0.1093/cid/ciaa237/58019 

98 

 
 
 
 

Klorokin ve 
Hidroksiklorokin 

Kullanımı? 

-> Vero hücreleri, SARS-CoV-2 enfeksiyonu öncesi (profilaksi) ve 
sonrası (anti-viral) Klorokin ve Hidroksiklorokin ile tedavi edildi. 
-> EC50 hesaplandı 

 

-> Hidroksiklorokin, klorokinden daha üstün antiviral ve 
profilaktik aktiviteye sahiptir. 

 

-> Fizyolojik temelli farmakokinetik (PBPK) akciğer, plazma ve 
kandaki ilaç konsantrasyonlarını tahmin etmek için kullanıldı. 
- PBPK modeli kabul edilebilir tahmin doğruluğuna sahiptir. 
- Kinetikler farklı dozlar ile taklit edildi 
-Dozlar optimize edildi (öneriler). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Science 
06 MART 

2020 

 
 
 
 
 
 
 

The effect of travel restrictions 
on the spread of the 2019 

novel coronavirus (COVID-19) 
outbreak. 

  
 
 
 
 
 

 
Chinazzi et al., 

USA 
https://science.sciencemag 
.org/content/early/2020/0 
3/05/science.aba9757.long 

 
 
 
 
 
 

Wuhan'ın seyahat 
karantinasının 

ulusal ve 
uluslararası 

ölçekte etkisi? 

-> Seyahat sınırlamalarının, salgının ulusal ve uluslararası 
yayılması üzerindeki etkisini yansıtmak için küresel 
metapopülasyon hastalık bulaşma modeli kullanılmıştır. 
 

-> Wuhan’da yapılan seyahat karantinası genel salgının Çin 
anakarasında ilerlemesini sadece 3 ila 5 gün geciktirdi 

 

-> Uluslararası perspektiften daha önemli etkisi, vakaların Şubat 
ayı ortasına kadar görülmesi yaklaşık olarak %80 oranında 
azaladı. 
 
-> Çin anakarasına gidiş ve dönüşlerde %90 seyahat kıstlamasının 
devam etmesi salgının yayılması üzerine kısıtlı bir etkiye sahipti. 
Salgının yayılmasını engellemek için toplumda da temasın %50 ya 
da daha fazla oranda azalması gerekliydi. 

 
 
 

Cell 

04 MART 
2020 

 
 

SARS-CoV-2 Cell Entry Depends 
on ACE2 and TMPRSS2 and Is 
Blocked by a Clinically Proven 

Protease Inhibitor 

  
Hoffman et al., 

Germany 
https://www.cell.com/cell/ 
fulltext/S0092-8674(20)30 
229-4?_returnURL=https% 
3A%2F%2Flinkinghub.elsev 
ier.com%2Fretrieve%2Fpii 
%2FS0092867420302294% 

3Fshowall%3Dtrue 

 

 
SARS-CoV-2 

enfeksiyonunun ilk 
adımına ilişkin temel 

bilgiler? 

-> S proteinlerinin konak hücre proteazları (TMPRSS2) tarafından 
hazırlanması, hücrelere viral giriş için gereklidir. 

-> ACE 2, klinik olarak kanıtlanmış TMPRSS2 inhibitörü ile bloke 
edilebilir 

-> Bu çalışma, SARS-CoV'ye karşı ortaya çıkan antikor 
tepkilerinin SARS-CoV 2 enfeksiyonuna karşı kısmen de olsa 
koruyu olabileceğini düşündürmektedir. 

 

http://www.nature.com/a
http://www.cell.com/cell/


 

 

 

Journal and 
date 

 

Title 
Authors and 

link 

 

Main question 
 

Key facts 

 
 
 
 
 

Science 
04 MART 

2020 

 
 
 
 

 
Structural basis for the 

recognition of the SARS-CoV-2 
by full-length human ACE2 

 
 
 

 
Yan et al., 

China 
https://science.sciencemag 
.org/content/early/2020/0 
3/03/science.abb2762/tab- 

pdf 

 
 
 
 

 
ACE2'nin yapısal 
temelinden ne 
öğreniyoruz? 

-> Nötr bir amino asit taşıyıcı B0AT1 varlığında, SARS-CoV-2'nin 
yüzey spike glikoproteininin (S proteini) reseptör bağlanma alanı 
(RBD) olan veya olmayan insan ACE2'nin Cryo-EM yapıları 
 

-> ACE2, B0AT1'in yokluğunda bile bir homodimer olabilir 
-> Dimerik bir ACE2, her biri bir ACE2 monomerinden geçen iki 
S protein trimerini barındırabilir 

 

-> Koronavirüslerin ACE2 veya S proteinine afinitesi arttırılmış 
bağlayıcıların yapıya dayalı rasyonel tasarımı, viral enfeksiyonun 
baskılanması için tuzak ligandlarının veya nötralize edici 
antikorların gelişimini kolaylaştırabilir. 

 
 
 
 
 
 
 

J Clin 
Microbiol 04 
MART 2020 

 
 
 
 
 
 

Multicenter Evaluation of the 
QIAstat-Dx Respiratory Panel for 

the Detection of Viruses and 
Bacteria in Nasopharyngeal 

Swab Specimens 

 
 
 
 
 
 

Leber et al., 
USA 

https://jcm.asm.org/conte 
nt/early/2020/02/28/JCM. 

00155-20.long 

 
 
 
 
 

 
QIAstat-Dx Solunum 
Paneli iyi bir teşhis 

aracı mı? 

-> Doğrudan nazofaringeal sürüntü örneklerinden 20 patojenin 
kalitatif tespiti için multipleks in vitro tanı testi. 

 

-> Sonuçlar yaklaşık 69 dakika içinde elde edilebilir 
 
-> Tanımlanan patojenler: adenovirüs, coronavirüs 229E, coronavirüs 
HKU1, coronavirüs NL63, coronavirüs OC43, insan metapönomovirüs A+B, 
influenza A, influenza A H1, influenza A H3, influenza A H1N1/2009, 
influenza B, parainfluenza virüs 1, parainfluenza virüs 2, parainfluenza 
virüs 3, parainfluenza virüs 4, rinovirüs/enterovirüs, respiratuvar sinsityal 
virüs A+B, Bordetella pertussis (boğmaca), Chlamydophila pnömoni ve 
Mycoplasma pnömoni 

 

-> BioFire FilmArray Solunum Paneli sürüm 1.7 ile 
karşılaştırıldığında: yüzde eşleşmesi: % 99,5 ve % 97,9 negatif 
yüzde eşleşmesi 
 
Solunum patojenleri için hızlı, kapsamlı ve doğru test. 

 
 
 
 

Sci. China Life 
Sci. 

04 MART 
2020 

 
 
 

 
Clinical characteristics of 24 

asymptomatic infections with 
COVID-19 screened among close 

contacts in Nanjing, China 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://link.springer.com/a 
rticle/10.1007%2Fs11427-0 

20-1661-4 

 
 
 

 
Asemptomatik 
enfeksiyonların 

klinik özellikleri? 

-> COVID-19 (faringeal sürüntü) için laboratuvar onaylı pozitif 
 

-> Tarama sırasında belirgin semptomlar yok (hepsi) 
-> % 20.8 olguda semptom gelişti (ateş, öksürük, yorgunluk vb.) 
-> % 50.0 olguda tipik toraks BT buzlu cam görüntüleri saptandı 
->%20.8 olguda akciğerlerde lineer gölgeler görüldü 
-> Olguların% 29.2'sinin BT görüntülemesi normaldi ve hastaneye 
yatış sırasında hiçbir semptomu yoktu (bu olgular daha gençti) 

 

-> Epidemiyolojik çalışmalarda asemptomatik bulaşlar saptandı. 

 
 
 
 
 

JAMA 

04 MART 
2020 

 
 
 

Air, Surface Environmental, and 
Personal Protective Equipment 
Contamination by Severe Acute 

Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
From a Symptomatic Patient 

 
 
 
 

Ong et al., 
Singapore 

https://jamanetwork.com/j 
ournals/jama/fullarticle/27 

62692?resultClick=1 

 
 
 
 

 
Hastanede bulaş? 

Hafif üst solunum yolu tutulumu olan 1 SARS-CoV-2 hastası 
tarafından yoğun çevresel kontaminasyon 
 

-> Klozet ve lavabo örnekleri pozitif 
-> Hava çıkışı olan yerlerden alınan sürüntüler pozitif 

 

-> Hava örnekleri negatif 
 

-> Kirlenmiş ayakkabılardan bulaşma riski muhtemelen 
düşüktür: antre ve temiz koridor negatif 

 

Çalışmanın limitasyonu: Canlılığı göstermek için viral kültür 
yapılmadı 

 
 
 

 
Nat Sci Rev 
03 MART 

2020 

 
 
 

 
On the origin and continuing 

evolution of SARS-CoV-2 

 
 

Tang et al., 
China 

https://academic.oup.com 
/nsr/advance-article/doi/1 
0.1093/nsr/nwaa036/5775 

463?searchresult=1 

 
 
 

 
SARS-CoV-2 nasıl 

gelişti? 

-> SARS-CoV-2 ve ilgili koronavirüsler arasındaki moleküler 
filogeni ve diverjansın değerlendirilmesi. 

 

-> SARS-CoV-2'nin 103 genomunun genetik analizleri, şu anda 
insanlar arasında dolaşan iki ana virüs türünün (L ve S olarak 
adlandırılmıştır) olduğunu göstermektedi. 

 

-> L tipi baskındır (S tipi için% 30'a karşı% 70). 
-> Bu makale L türünün daha agresif olduğunu göstermektedir. 



 

 

 

Journal and 
date 

 

Title 
Authors and 

link 

 

Main question 
 

Key facts 

 
 

 

JAMA 

03 MART 
2020 

 
 

Epidemiologic Features and 
Clinical Course of Patients 

Infected With SARS-CoV-2 in 
Singapore 

 
 

Young et al., 
Singapore 

https://jamanetwork.com/j 
ournals/jama/fullarticle/27 

62688 

 
 

Singapur'un SARS-
CoV-2 salgını ile 

deneyimi? 

-> 23 Ocak - 3 Şubat 2020 arasında Singapur'da SARS-CoV-2 
enfeksiyonu tanısı alan 18 hasta 

 

-> 15 hastada (% 83) nazofarenksten 7 gün veya daha uzun 
süren, uzamış viral bulaş ile solunum yolu enfeksiyonu  

 

-> 5'i lopinavir-ritonavir ile tedavi edilen 6 hastada (% 33) ek 
oksijen desteği aldı ve tedaviyi takiben değişken klinik sonuçlar 
görüldü. 

 
 

 
 

Int J Infect Dis 
02 MART 

2020 

 
 
 

Recurrence of positive 
SARS-CoV-2 RNA in COVID-19: A 

case report 

 
 

 
Chen et al., 

China 
https://www.ijidonline.co 

m/article/S1201-9712(20)3 
0122-3/pdf 

 
 
 

Dinamik 
gözetim 
neden 

gereklidir ? 

- BT ile bilateral subplevral alanlarda çok sayıda düzensiz buzlu 
cam opasitesi olan 46 yaşındaki kadın hasta 
- Orofaringeal sürüntü testi RT-PCR ile pozitif 
-> Oseltamivir, arbidol, Lopinavir / ritonavir ve moksifloksasin 
dahil semptomatik tedavi ve antimikrobiyal tedavi 

-> 28 Ocak'tan 17 Şubat'a kadar 6 test yapılmış, hepsi negatif 
ancak 9 Şubat'ta yapılan pozitif  
 

SARS-CoV-2 RNA'sı hastalık süresince sırasında kalıcı veya 
tekrarlayan pozitif olabilir. 

 
 
 

 
Jour of Infect 

29 ŞUBAT 
2020 

 
 

 
Identification of the 

hyper-variable genomic hotspot 
for the novel coronavirus 

SARS-CoV-2 

 
 

 
Wen et al., 

China 
https://www.journalofinfe 
ction.com/article/S0163-44 

53(20)30108-0/pdf 

 
 

SARS-CoV-2: mevcut 
popülasyonda ve 

SARS-CoV'den hangi 
mutasyonlar var? 

Ne anlama geliyor ? 

-> SARS-CoV-2'nin aminoasit düzeyindeki diğer beta 
koronavirüslerle ilişkisinin doğrulanması. 

 

-> Çok-değişken genomik nokta SARS-CoV-2 popülasyonun 
nükleotidinde bulunurken, aminoasit seviyesinde gözlenmedi 

-> Etkili bir mutasyon yok 
 

-> Nsp1, nsp3, nsp15 ve S genindeki mutasyonlar, insan 
adaptasyonu için gerekli olan SARS-CoV-2 salgınıyla (RaTG13 ile 
karşılaştırıldığında) ilişkilendirilebilir mi? 

 
 
 

J Med Virol 
28 ŞUBAT 

2020 

 
 

Development of Epitope-Based 
Peptide Vaccine Against Novel 
Coronavirus 2019 (SARS-COV-2): 
Immunoinformatics Approach 

 

 
Bhattacharya et 

al., 
India 

https://onlinelibrary.wiley. 
com/doi/abs/10.1002/jmv. 

25736 

 
 

 
Potansiyel bir aşı 

için hangi epitoplar 
kullanılabilir ? 

 
1- > İmmünojenik epitoplar elde etmek için S 
glikoproteininin karakterizasyonu 
2- > Antijenik özelliklere sahip 13 MHC I ve 3 MHC II 
epitopunun immünoinformatik analizi 

3- > Tanımlanan bu epitoplar, bir çoklu epitopik peptit aşısı formüle 
etmeye adaydır. 
 
In vitro ve in vivo validasyonlara ihtiyaç vardır 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The NEJM 
28 ŞUBAT 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clinical Characteristics of 

Coronavirus Disease 2019 in 
China 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ni et al., 
China 

https://www.nejm.org/doi 
/pdf/10.1056/NEJMoa2002 
032?articleTools=true&do 
wnloadfile=showPdf&articl 
eTools=true&doi=10.1056/ 

NEJMoa2002032 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COVID-19'un klinik 
özellikleri nelerdir ? 

Medyan yaş: 47 yıl / Kadın: % 41.9 
Primer sonlanım (yoğun bakım, mekanik ventilasyon kullanımı 
ve ölüm) %6.1 ( %5.0 yoğun bakım, %2.3 invaziv mekanik 
ventilasyon ve %1.4 ölüm) 

 

Vahşi yaşamla doğrudan temas öyküsü: % 1,9 

 Wuhanda yaşamayan %72.3 kişi Wuhanda yaşayan biri ile    
temasta bulundu ve bunlarda %31.3 kişi Wuhanı ziyaret etti. 

En sık görülen semptomlar: ateş (başvuruda % 43.8 ve hastanede 
yatış sırasında % 88.7) ve öksürük (% 67.8). İshal nadirdir (% 3.8). 

Ortalama inkübasyon süresi: 4 gün (IQR= 2 -7 gün). 
BT: Buzlu cam görüntüsü en yaygın radyolojik bulgu: 56.4%. 
BT ve radyolojik anomali yok: %17.9 oranda ağır olmayan hasta 
ve %2.9 oranda ağır hastalarda. 

 
Lenfositopeni: %83.2 

http://www.ijidonline.co/
http://www.nejm.org/doi
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EuroSurv 
27 ŞUBAT 

2020 

 
 
 

Early transmission patterns of 
coronavirus disease 2019 

(COVID-19) in travellers from 
Wuhan to Thailand, January 

2020 

 
 
 
 

Okada et al., 
Thailand 

https://www.eurosurveilla 
nce.org/content/10.2807/1 
560-7917.ES.2020.25.8.200 

0097 

 

 

 
 
 

- 

-> Tayland'a farklı zamanlarda gelen 2 kadın (8 ve 13 Ocak) 
 

-> Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'na doğrudan bir bağlantı 
olmamasına rağmen, iki viral genom, Wuhan'ın dört sekansı ile 
aynıdır. 

 

-> 30 kb'ye kadar özdeş genomlar nadirdir ve son iletim 
bağlantısının güçlü bir işaretidir. 

 

-> Veriler, Wuhan'da Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nın 
ötesindeki iletimin Ocak ayının ilk haftasında veya daha önce 
gerçekleştiğini göstermektedir. 

 
 
 
 

J Clin Med 
27 ŞUBAT 

2020 

 
 

 
Epidemiological Identification of 
A Novel Pathogen in Real Time: 

Analysis of the Atypical 
Pneumonia Outbreak in Wuhan, 

China, 2019—2020 

 
 
 
 

Jung et al., 
Japan 

https://www.mdpi.com/20 
77-0383/9/3/637 

 
 
 

Virolojik 
olmayan 

tanımlayıcı 
özellikler ne 

kadar önemlidir 
? 

-> Virolojik olmayan tanımlayıcı özellikler, salgının virolojik test 
öncesinde yeni bir patojenden kaynaklandığını belirleyebilirdi. 
 

-> Salgında veriler eş zamanlı olarak toplandı ve daha önce 
atipik pnömoni vakalarına neden olan 11 patojenin özellikleri 
ile karşılaştırıldı. 

 

-> Yeni bir virüsün salgını tetikleme olasılığı, 31 Aralık 2019'da 
virüs tanımlanmasından bir hafta önce % 29'un üzerinde olarak 
değerlendirildi. 

 
 
 
 
 

The Lancet 
27 ŞUBAT 

2020 

 
 
 
 
 

Secondary attack rate and 
superspreading events for 

SARS-CoV-2 

 
 
 

 
Liu et al., 

UK 
https://www.thelancet.co 

m/journals/lancet/article/P 
IIS0140-6736(20)30462-1/f 

ulltext 

 
 
 
 
 

Salgını belirli 
durumlar veya 

ortamlar etkiliyor mu 
? 

Ro değeri yalnızca ortalama yayılım dinamiklerini yakalar. 
 
İkincil atak hızı (SAR), belirli bir gruptaki duyarlı kişiler arasında 
enfeksiyon oluşma olasılığıdır. 
Yakın temaslar arasındaki SAR % 35 (% 95 CI 27-44) 
oranındadır. 
-> Aynı evde yaşayan kişilerde yüksek SAR değeri ve ortalama 
R0 bulaşın yüksek riskli kişilerle temas olması nedeniyle ortaya 
çıkabileceği bildirilmiştir. 

 
 Daha fazla veriye ihtiyaç vardır. 

 
 
 
 
 
 

The Lancet 
27 ŞUBAT 

2020 

 
 
 
 
 

 
COVID-19: combining antiviral 

and anti-inflammatory 
treatments 

 

COMMENT 

 
 
 
 
 

 
Stebbing et al., 

UK 
https://www.thelancet.co 

m/journals/laninf/article/PI 
IS1473-3099(20)30132-8/f 

ulltext 

 
 
 
 
 
 
 

Baricitinib 
kullanımı? 

-> COVID-19 artmış inflamatuar yanıt ile karakterizedir 
SARS -> viral yüklenme semptomların kötüleşmesi ile ilişkili 
değildir 
-> Numb- associated kinase (NAK) ailesinin inhibisyonu, in vitro 
viral enfeksiyonu azaltabilmektedir (klatrin aracılı endositozu 
inhibe eder ve böylece hücrelerin viral enfeksiyonunu inhibe 
eder) 
-> JAK – STAT sinyal inhibitörleri, COVID-19'lu kişilerde tipik 
olarak gözlenen yüksek sitokin seviyelerinin (interferon dahil) 
sonuçlarına karşı etkili olabilir. 

 

-> Baricitinib bir tür NAK inhibitörüdür (anti-viral) 
-> Baricitinib, fedratinib, ve ruxolitinib’in  JAK 
inhibitörleridir (anti-inflammatory) 
-> Baricitinib gruptaki en iyi seçenektir. 

 
 

 
The Lancet 
27 ŞUBAT 

2020 

 
 

Positive RT-PCR Test Results in 
Patients Recovered From 

COVID-19 

 

 
Lan et al, 

China 
https://jamanetwork.com/j 
ournals/jama/fullarticle/27 

62452 

 
 

 
İyileşmiş hastalarda 

virüsün yeniden 
tespiti ? 

İyileşen hastaların takiplerine az önem verilmektedir. 
 

Çin'de hastaneden taburcu olma veya karantinadan çıkma 
kriterlerini taşıyan 4 COVID-19 hastasının (normal klinik ve 
radyolojik bulgular ve 2 negatif RT-PCR test sonucu) 
asemptomatik olmalarına rağmen 5-13 gün sonraki RT-PCR test 
sonuçları pozitif saptanmıştır. 

 
  

http://www.mdpi.com/20
http://www.thelancet.co/
http://www.thelancet.co/
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The Lancet 
27 ŞUBAT 

2020 

 
 

 
Convalescent plasma as a 

potential therapy for COVID-19 
 

COMMENT 

 
 

 
Chen et al., 

China 
https://www.thelancet.co 

m/pdfs/journals/laninf/PIIS 
1473-3099(20)30141-9.pdf 

 
 
 

 
Tedavide konvalesan 

plazma kullanımı ? 

-> 2014 yılında, Ebola virüsü hastalığından iyileşen 
hastalardan toplanan plazmanın kullanımı, salgınlar 
sırasında ampirik bir tedavi olarak DSÖ tarafından 
önerilmiştir. 
-> 2015 yılında MERS koronavirüs tedavisinde, 
konvalesan plazmanın kullanımı için bir protokol 
oluşturulmuştur. 

-> H1N1: bağıl mortalite riskinde önemli azalma / yan etki 
-> ve diğer araştırmalar 
Konvalesan plazmadan gelen antikorlar viremiyi baskılayabilir 

 
 

Emerg Microb 
Infects 

 26 ŞUBAT 
2020 

 
 

Detectable 2019-nCoV viral RNA 
in blood is a strong indicator for 

the further clinical severity 

 

 
Chen et al., 

China 
https://www.tandfonline.c 
om/doi/full/10.1080/2222 

1751.2020.1732837 

 
 

Hastalık klinik şiddeti 
için kandaki viral 
RNA’nın önemi ? 

-> Kanda saptanabilir viral RNA bulunan tüm hastalarda (n = 6/57) 
semptomlar şiddetlendikçe serum viral RNA'nın hastalık şiddeti ile 
güçlü bir korelasyonunu olduğu bildirilmiştir (p= 0.0001). 

-> Anal sürüntü virüsü pozitif olan 11 hastanın 8'I şiddetli klinik 
evre. 
-> Anal sürüntüdeki viral RNA konsantrasyonu kandakinden daha 
yüksekti: virüs sindirim sisteminde çoğalabilir 

 
 
 

The Lancet 

 26 ŞUBAT 
2020 

 
 
 

The psychological impact of 
quarantine and how to reduce 
it: rapid review of the evidence 

 

 
Brooks et al., 

UK 
https://www.thelancet.co 

m/journals/lancet/article/P 
IIS0140-6736(20)30460-8/f 

ulltext 

 
 

Karantinanın 
psikolojik etkileri ? 

 

Öneriler ? 

-> Kişileri bilgilendirmek çok önemlidir; karantinada olan kişiler 
mevcut durumu anlamak isterler 
-> Karantina süresi kısa olmalı ve beklenmeyen durumlar dışında 
süre değiştirilmemelidir 
-> Gözlemlenen birçok yan etki özgürlüklerin kısıtlanması ile 
ortaya çıkar; gönüllü karantina ise daha az stes ve daha az 
komplikasyona neden olur 
->Halk sağlığı yetkilileri sosyal izolasyon konusunun önemini 
üzerinde durmalıdır 

 

 
Viruses 

 
25 ŞUBAT 

2020 

 
Preliminary Identification of 
Potential Vaccine Targets for 

the COVID-19 Coronavirus 
(SARS-CoV-2) Based on 

SARS-CoV Immunological 
Studies 

 
 

Ahmed et al., 
China 

https://www.mdpi.com/19 
99-4915/12/3/254 

SARS-CoV-2 aşı 
hedeflerinin 

belirlenmesi için 
SARS-CoV hakkında 

bildiğimiz hangi 
bilgileri kullanabiliriz? 

-> SARS-CoV-2 ve SARS-Co arasında yüksek genetik benzerlik 
-> SARS-CoV-2 proteinlerine özgü olan spike (S) ve nükleokapsid 
(N) proteinlerinden türetilen B hücresi ve T hücresi epitopunun 
tanımlanması. 
-> Bu epitoplarda mutasyon gözlenmemiştir (21 Şubat 2020 
itibariyle). 
-> Bu epitoplara karşı bağışıklığın hedeflemesi bu virüse karşı 
koruma sağlayabilir 

 
 

EuroSurv 
 

25 ŞUBAT 
2020 

 

Differential diagnosis of illness 
in patients under investigation 

for the novel coronavirus 
(SARS-CoV-2), Italy, February 

2020. 

 
 
 

Bordi et al., 
Italy 

https://www.eurosurveilla 
nce.org/content/10.2807/1 
560-7917.ES.2020.25.8.200 

0170 

 
 

Neden ayırıcı tanı 
yapmalıyız? 

-> Görülen semptomlar, solunum sistemi enfeksiyonlarında 
görülen semptomlar ile benzerdir 
-> Kapsamlı taramalar yapılmalı 
-> Grip virüsü enfeksiyonları: Tüm şüpheli SARS-CoV-2 
enfeksiyonu vakalarının %28,5'ini oluşturmaktadır. 
-> Alternatif olarak yapılan taramalar o hastaya ait riskleri 
netleştirebilir ve halk sağlığı açısından önlemler alınabilir. 

 
The Lancet 

 
25 ŞUBAT 

2020 

 
Potential association between 

COVID-19 mortality 
and health-care resource 

availability 

 

Ji et al., 
China 

https://www.thelancet.co 
m/journals/langlo/article/P 
IIS2214-109X(20)30068-1/f 

ulltext 

 
Sağlık kaynaklarının 

kullanılabilirliği 
mortaliteyi etkiler mi? 

COVID-19 insidansı ve mortalitesi karşılıklı hesaplanırken 
(salgının başlangıcından bu yana kümülatif doğrulanmış 
vaka sayısı, 10.000 kişi başına), ölüm oranı ve sağlık 
hizmetleri yükü arasında pozitif korelasyon gözlenmiştir. 

 
 
 
 
 

The Lancet 

24 ŞUBAT 
2020 

 
 
 
 
 
 

COVID-19 control in China 
during mass population 
movements at New Year 

 
 
 
 

 
Chen et al., 

China 
https://www.thelancet.co 

m/journals/lancet/article/P 
IIS0140-6736(20)30421-9/f 

ulltext 

 
 
 
 
 

Toplumsal 
hareketliliği 

nasıl ve neden 
kontrol 

etmeliyiz ? 

 Çin Lunar Yeni Yıl tatilinden birçok ders çıkarılabilir: 
1- > Ülkeler, zorunlu olmayan işyerlerinin ve kamu 
kurumlarının kapatılması için tavsiyede bulunabilir veya 
zorunlu olarak kapatabilir – bu durum bulaşı azaltacaktır. 
2- > Bu eylemlerin tasarımı, salgının özelliklerine (inkübasyon 
süresi ve bulaş yolları) göre uyarlanmalıdır. 
3- > Böylece asemptomatik kişilerin hastalığı bulaştırma riski 
azalacaktır. 

 
Kurumların kapatılma dönemlerinde; hükümet bilgi ve eğitim 
kampanyaları, taramaların yapılması, aktif temaslıların takibi ve 
izolasyon gibi eylemleri hayata geçirebilir. 

http://www.thelancet.co/
http://www.tandfonline.c/
http://www.thelancet.co/
http://www.mdpi.com/19
http://www.thelancet.co/
http://www.thelancet.co/


 
 

 

Journal and 
date 

 

Title 
Authors and 

link 

 

Main question 
 

Key facts 

 
 
 
 

J Clin Med  
 

24 ŞUBAT 
2020 

 
 
 

Assessing the Impact of 
Reduced Travel on Exportation 
Dynamics of Novel Coronavirus 

Infection (COVID-19) 

 
 

 
Anzai et al., 

Japan 
https://www.mdpi.com/20 

77-0383/9/2/601 

 
 

 
Seyahatlerin 

azaltılması virüs 
yayılımını nasıl 

etkiledi ? 

-> Ocak- 7 Şubat 2020 arasında, yaklaşık 226 vaka önlendi (= 
insidansta %70.4 azalma) 
-> Japonya'da büyük bir salgın olasılığının azalması: % 7'den % 
20'ye (= medyan zaman gecikmesi: 2 gün) 
-> Senaryoya bağlı olarak, tahmini gecikme süresi bir günden az 
olabilir. Gecikme süresi az olduğu için, seyahat özgürlüğü 
üzerindeki kısıtlamalar yoluyla hareket hacmini kontrol etme 
kararı, ortaya çıkan tahmini epidemiyolojik etki ile öngörülen 
ekonomik durum dengelenmelidir. 

 
 
 
 
 
 

Cell Discov 

24 ŞUBAT 
2020 

 
 
 
 
 

Comparative genetic analysis of 
the novel coronavirus 

(2019-nCoV/SARS-CoV-2) 
receptor ACE2 in different 

populations 

 
 
 
 
 

 
Cao et al., 

China 
https://jcm.asm.org/conte 
nt/early/2020/02/28/JCM. 

00155-20.long 

 
 
 
 

ACE2: varyantı var 
mı? ekspresyonunda 

herhangi bir 
değişiklik var mı? Bu, 

hastalık / virüse 
yatkınlık veya yanıt 

açısından ne anlama 
gelir? 

-> Önceki çalışmalar ACE2 ekspresyonu ile SARS-CoV 
enfeksiyonunun in vitro olarak pozitif korelasyonunu 
göstermiştir. 

 

-> Mevcut durum: ACE2 ve eQTL varyantlarındaki kodlama 
varyantlarının (ACE2 ekspresyonunu etkileyebilir) farklı 
popülasyonlar arasında sistematik analizi (GTEx veritabanı) 
 

-> Doğu Asya popülasyonları, dokularında daha yüksek ACE2 
ekspresyonu ile ilişkili eQTL varyantlarında AF'lere sahiptir; bu da 
benzer koşullar altında farklı popülasyonlardan 2019-nCoV / 
SARS-CoV-2'ye farklı duyarlılık veya yanıtlar gözlenebilir. 
 

-> Farklı popülasyonlarda, koronavirüs S-proteininin 
bağlanmasına dirençli ACE2 mutantlarının varlığını 
destekleyen doğrudan bir kanıt yoktur. 

 
 

The Lancet 

24 ŞUBAT 
2020 

Clinical course and outcomes of 
critically ill patients with 
SARS-CoV-2 pneumonia in 

Wuhan, China: a 
single-centered, retrospective, 

observational study 

 

Xiaobo Yang et 
al., 

China 
https://www.thelancet.co 

m/journals/lanres/article/P 
IIS2213-2600(20)30079-5/f 

ulltext 

 
Hastalığı kritik 

durumda olan 52 
yetişkin hastanın 

klinik seyri ve 
sonuçları nelerdir?? 

 
- Mortalite oranı yüksektir. Ölenlerin, hayatta kalma süresi YBÜ 
kabulünden sonraki 1-2 hafta olarak belirlenmiştir. 

 

- Komorbiditesi olan yaşlılar (> 65 yaş) ve ARDS ölüm riskini 
arttırmaktadır. 

 
 

The Lancet 

24 ŞUBAT 
2020 

 
 

Viral load of SARS-CoV-2 
in clinical samples 

 
Pan et al., 

China 
https://www.thelancet.co 

m/journals/laninf/article/PI 
IS1473-3099(20)30113-4/f 

ulltext 

Virüs bulaşmış 82 
kişide balgam, idrar, 
boğaz sürüntüsü ve 
dışkıdaki viral yükün 

dinamiği nedir ? 

- Boğaz kültürü ve balgam örneklerindeki viral yükler, 
semptomlar başladıktan yaklaşık 5-6 gün sonra zirve yapmış ve 
bu süre boyunca mL başına 104 ila 107 kopya arasında 
değişmiştir 

 

- Balgam örneklerinde genellikle boğaz sürüntü 
örneklerinden daha yüksek viral yük gözlenmiştir. 

 
 

 
The Lancet 

 
24 ŞUBAT 

2020 

 
 

 
COVID-19 pneumonia: what has 

CT taught us? 

 
 

Lee et al., 
China 

https://www.thelancet.co 
m/journals/laninf/article/PI 
IS1473-3099(20)30134-1/f 

ulltext 

 
 

 
BT bize ne öğretti ? 

- En sık görülen BT bulguları buzlu cam görüntüsü, 
konsolidasyon, bilateral tutulumla yaygın ve periferik 
tutulumlar olarak gösterilmiştir. 
- COVID-19'un neden olduğu akut akciğer hasarının sekelleri ile 
BT bulgularının klinik seyir ve progresyonu, başlangıç BT 
prediktif değeri veya hastalık nedeniyle geçici değişiklikler 
arasındaki korelasyonu belirlemek için daha fazla araştırmaya 
ihtiyaç vardır. 

 
 
 
 

 

J Med Virol 

21 ŞUBAT 
2020 

 
 
 
 
 

 
COVID-2019: the role of the 

nsp2 and nsp3 in its 
pathogenesis. 

 
 
 
 
 

Angeletti et al., 
Rome, Italy 

https://onlinelibrary.wiley. 
com/doi/abs/10.1002/jmv. 

25719 

 
 
 

 
SARS-Cov-2'nin 

diğer virüslerden 
farkı nedir? 

 

Bu farklılıkların 
potansiyel etkileri 

nelerdir? 

COVID-2019’un açık okuma çerçevesi (The Open Reading Frame 
1ab / ORF1ab), virüs üzerindeki selektif basıncın neden olduğu 
mutasyonun varlığını kanıtlamak için analiz edilmiştir. 

 

Bir aminoasidin değişikliğe uğrayan muhtemel en yaygın 
bölgeleri nerelerdir? 
 
Sonuçlar: Hem nsp2 hem de nsp3 selektif basınç altındadır. 
nsp2-> neden bu virüsün SARS’tan daha bulaşıcı olduğunu 
açıklar 
nsp 3-> COVID-2019’un SARS’tan neden farklı olduğunu 
açıklayabilir 

http://www.mdpi.com/20
http://www.thelancet.co/
http://www.thelancet.co/
http://www.thelancet.co/
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Radiology  

20  ŞUBAT  
2020 

 

Chest CT Findings 
in Coronavirus Disease-19 

(COVID-19): Relationship to 
Duration of Infection. 

 

 
Bernheim et al., 
https://pubs.rsna.org/doi/ 
10.1148/radiol.202020046 

3 

 
Hastalık 

başlangıcında BT 
bulguları ? 

 
 

 
BT bulgularının sıklığı enfeksiyon seyri ile ilişkilidir. 

 
 

The Lancet 

20  ŞUBAT  
2020 

 

Preparedness and vulnerability 
of African countries against 
importations of COVID-19: a 

modelling study. 

 

Gilbert et al., 
Vittoria’s team 

https://www.thelancet.co 
m/journals/lancet/article/P 
IIS0140-6736(20)30411-6/f 

ulltext 

 

 
Afrika ülkelerinin 

hazırlığı ve 
savunmasızlığı? 

 
- En yüksek riski olan ülkeler: Mısır, Cezayir ve Güney Afrika -
> salgın için orta-yüksek kapasiteye sahipler 

 

- Orta risk: Nijerya, Etiyopya, Sudan, Angola, Tanzanya, 
Gana ve Kenya -> değişken kapasite ve yüksek güvenlik açığı 

 
 

The Lancet 

19 ŞUBAT 
2020 

 

 
Asymptomatic cases in a family 

cluster with 
SARS-CoV-2 infection 

 
Pan et al., 

China 
https://www.thelancet.co 

m/journals/laninf/article/PI 
IS1473-3099(20)30114-6/f 

ulltext 

 
 

Asemptomatik 
bulaş? 

- Bu araştırmadaki aile kümesinde, tüm bireyler qRT-PCR'de 
SARS-CoV-2 enfeksiyonu için pozitif olmalarına rağmen, sadece 
1. hastada klinik semptomlar, azalmış lenfosit sayısı ve anormal 
toraks BT bulguları izlenmekteydi. 
- Fakat, bu 3 hastadan herhangi biri virüsü ilk taşıyıp, aileye 
bulaştıran kişi olabilir. 

 
 
 
 
 
 

 
The Lancet 

 
19 ŞUBAT 

2020 

 
 
 
 
 
 

 
Enteric involvement of 

coronaviruses: is faecal–
oral transmission of SARS-

CoV-2 possible? 

 
 
 
 
 
 

 
Yeo et al., 
Singapore 

https://www.thelancet.co 
m/journals/langas/article/ 
PIIS2468-1253(20)30048-0/ 

fulltext 

 
 
 
 
 
 

 
SARS-CoV-2 bulaşının 
dışkı-oral yolla olması 

mümkün mü ? 

- SARS-CoV ve MERS-CoV için fekal atılım olması ve bu durumun 
fekal-oral iletimi kolaylaştırabilecek olmaları göz önüne 
alındığında, SARS-CoV-2'nin bu yolla da iletilmesi mümkündür. 

 

-> Bir araştımada farklı hastanelerden elde edilen kanalizasyon 
suyunda, SARS-CoV virüsünün 4 ° C'de 14 gün, ancak 20 ° C'de 
sadece 2 gün boyunca bulaşıcı olduğu bulundu. SARS-CoV, su 
kuruduktan sonraki 2 haftaya kadar hayatta kalabilir, 22-25 ° C ve 
%40-50 bağıl nemde 5 güne kadar yaşayabilir ve daha sonra virüs 
bulaşında kademeli bir düşüş görülebilir. SARS-CoV virüsünün 
canlılığı 24 saat sonra 38 ° C'de ve %80-90 bağıl nemde azalma 
göstermiştir. 
->

MERS-CoV düşük sıcaklık, düşük nem koşullarında varlığını 
sürdürebilmektedir. Virüs, 20 ° C'de ve % 40 bağıl nemde 48 saat 

boyunca farklı yüzeylerde yaşayabilir, bununla birlikte 
yaşayabilirliği 30 ° C ve % 80 bağıl nem koşullarında 8 saate kadar 

düşebilmektedir. 

 
 
 
 
 

 
THE NEJM 

 
19 ŞUBAT 

2020 

 
 
 
 
 

SARS-CoV-2 Viral Load in Upper 
Respiratory Specimens of 

Infected Patients 

 
 
 
 

 
Zou et al, 

Chinq 
https://www.nejm.org/doi 
/full/10.1056/NEJMc20017 

37 

 
 
 

Farklı örneklerdeki 
viral yükler ? 

 
Bu durum 

asemptomatik
hastalarda 

nasıl ? 

- Semptomların başlangıcından hemen sonra yüksek viral yükler 
tespit edilmiştir. 

 

- Burundan alınan örneklerdeki viral yükler boğaza göre daha 
yüksektir. 

- Bu araştırmada yapılan analizlerde SARS-CoV-2 ile enfekte olan 
hastaların viral nükleik asit dökülme düzeninin influenza 
hastalarına benzediğini ve SARS-CoV ile enfekte hastalarda 
görülenden farklı göründüğünü göstermektedir. 
 

- Asemptomatik hastada saptanan viral yük semptomatik 
hastalara benzer düzeydedir. Bu durum asemptomatik veya 
minimal düzeyde semptomların aslında semptomatikler kadar 
bulaş riski taşıma olasılığı olduğunu göstermektedir. 

 
 
 

 
Biosci Trends 

 
19 ŞUBAT 

2020 

 
 

Breakthrough: Chloroquine 
phosphate has shown apparent 

efficacy in treatment of 
COVID-19 associated 

pneumonia in clinical studies. 

 
 
 
 

Gao et al., 
https://www.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/32074550 

 
 
 

 
Klorokin etkili 

olabilir mi? 

 

Sıtma tedavisi için kullanılan eski bir ilaç olan klorokin fosfatın, 
Çin'de yapılan çok merkezli klinik çalışmalarda COVID-19 ile ilişkili 
pnömoniye karşı belirgin etkinliği ve kabul edilebilir güvenliği 
olduğu gösterilmiştir. (Veri gösterilmemektedir!) 

 
İlacın, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından 
basılacak yeni rehberde (COVID-19’un neden olduğu pnömoninin 
önlenmesi, tanısı ve tedavisine yönelik rehber) yer alarak gelecekte 
daha geniş kitlelerin tedavisinde yer alması planlanmaktadır.  

 

http://www.thelancet.co/
http://www.thelancet.co/
http://www.thelancet.co/
http://www.nejm.org/doi
http://www.ncbi.nlm.nih/
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J Infect Dis. 

 
18 ŞUBAT 

2020 

A familial cluster of infection 
associated with the 2019 

novel coronavirus indicating 
potential person-to-person 

transmission during the 
incubation period. 

 

Yu et al., 
China 

https://academic.oup.com 
/jid/advance-article/doi/10 
.1093/infdis/jiaa077/57397 

51 

 

 
Asemptomatik 

bulaş ? 

Şanghay’da, 4 kişinin hasta olduğu bir aile. Bu hastalaradan biri 
88 yaşında, erkek, hareket etmekte güçlük çeken bir aile üyesidir 
ve sadece asemptomatik olan ve daha sonra semptomlara sahip 
olan bir aile üyesi ile temasa geçmiştir. 

 
Epidemiyolojik kanıtlar, inkübasyon süresi boyunca 2019-
nCoV'nin potansiyel olarak bulaşabileceğini göstermiştir. 

 
 

 
The Lancet 

 
18 ŞUBAT 

2020 

 
 

 
Tracking online heroisation and 

blame in epidemics 
 

COMMENT 

 
 

Atlani Duault et 
al., 

France 
https://www.thelancet.co 

m/action/showPdf?pii=S24 
68-2667%2820%2930033-5 

 
 
 

Yerel algıya neden 
dikkat etmeliyiz? 

-> Yerel algılar hakkında veri toplama, genel sağlık iletişimlerinin 
arttırılması için iyi bir kaynak olabileceği bildirilmiştir. 
-> Yanlış bilinen bilgilerin düzeltilmesi için algı çalışmalarının 
yapılması gereklidir. 
-> Güven, halk sağlığı sistemlerine çok önemli bir yere sahiptir. 
Halk sağlığı yetkilileri, salgın sırasında yapılacak açıklamaları 
planlarken «farklı coğrafyaların suçlanmaması» konusunda 
farkında olmalıdır. 

 
 
 

 
Biochem 

Biophy Res 
Comm 

 
17  ŞUBAT  

2020 

 
 
 
 

 
Structure analysis of the 

receptor binding of 2019-nCoV 

 
 
 

 
Chen et al., 

China and USA 
https://www.sciencedirect. 
com/science/article/pii/S0 

006291X20303399 

 
 

ACE-2 reseptörü: 
Nerede bulunur (hangi 

organizmalar, 
organizmaların hangi 

bölümleri?) 
Bu ne anlama 
gelmektedir? 

Receptor binding domain (RBD) yapısal analizi-> %72 oranında 
SARS CoV ile benzerlik / ACE 2 ile yüksek afinite. 

 

ACE2 genellikle hayvanlarda primer yapısını korumuştur 
(muhtemel konak ?) 
 

ACE2 ağırlıklı olarak bağırsaklarda bulunduğundan, testis ve 
böbrek, fekal-oral ve diğer bulaşma yolları da mümkündür. 

 
Son olarak, virüsle savaşmak için ACE2'nin RBD ile etkileşimini 
bloke edebilen antikorlar ve küçük moleküler inhibitörler 
geliştirilmelidir. 

 
 

J Clin Med 

17  ŞUBAT  
2020 

Incubation Period and Other 
Epidemiological Characteristics 

of 2019 
Novel Coronavirus Infections 

with Right Truncation: A 
Statistical Analysis of Publicly 

Available Case Data. 

 
 

Linton et al., 
Japan 

https://www.mdpi.com/20 
77-0383/9/2/538 

 
 
 
İnkübasyon dönemi 

? 

Kuluçka süresi % 95 (CI) güven ile 2-14 gün arasındadır ve 
ortalama olarak 5 gündür. 
 

Hastalığın başlangıcından hastaneye başvuruya (tedavi ve/veya 
şzolasyon için) kadar geçen süre ortalama olarak 3-4 gün olarak 
hesaplanmıştır. 

 
 
 

PNAS 

13 ŞUBAT 
2020 

 
 

Prophylactic and therapeutic 
remdesivir (GS-5734) treatment 
in the rhesus macaque model of 

MERS-CoV infection 

 
 

De Wit et al., 
USA 

https://www.pnas.org/con 
tent/early/2020/02/12/192 

2083117 

 
NHP MERS-CoV 

enfeksiyonu 
modelinde 
remdesivir 
tedavisinin 

profilaktik ve 
terapötik etkinliği 

? 

- Aşılamadan 24 saat önce-> MERS-CoV kaynaklı klinik hastalığı 
tamamen engelledi, solunum yollarında MERS-CoV 
replikasyonunu baskıladı ve akciğer lezyonlarının oluşmasını 
engelledi. 

- Aşılamadan 12 saat önce -> Klinik bulgularda azalma, 
akciğerlerde virüs replikasyonunun azalması ve akciğer 
lezyonlarının varlığının ve şiddetinin azalması gibi klinik 
yararlar 
- SARS-CoV -2 enfeksiyonu için Remdesivir tedavisi göz önünde 
bulundurulabilir. 

 
 

The Lancet 
 

12  ŞUBAT  
2020 

 
 

What are the risks of COVID-19 
infection in pregnant women? 

 

Qiao et al., 
China 

https://www.thelancet.co 
m/journals/lancet/article/P 
IIS0140-6736(20)30365-2/f 

ulltext 

 

 

 

- 

COVID-19 enfeksiyonu doğrulanmış hamile kadınlarda bildirilen 
klinik özellikler, genel popülasyonda COVID-19 enfeksiyonu 
doğrulanmış hamile olmayan yetişkinler için bildirilenlere 
benzerdir.  

 
 

The Lancet 

12 ŞUBAT 
2020 

Clinical characteristics and 
intrauterine vertical 
transmission 
potential of COVID-19 infection 
in nine pregnant women: 
a retrospective review of 
medical records 

 
Chen et al., 

China 
https://www.thelancet.co 

m/journals/lancet/article/P 
IIS0140-6736(20)30360-3/f 

ulltext 

 

 
Virüsün vertikal 

geçişi mümkün mü ? 

Intrauterin, amniyotik sıvı, kordon kanı ve neonatal boğaz 
sürüntüsü örneklerinde SARS-CoV-2 varlığı araştırılmış. 
 
Tüm testler negatiftir. 
9 hastanın hiçbirinde ciddi şiddette COVID-19 pnömonisi 
gelişmedi veya ölüm görülmedi. 
 

 
 

Cell Res 

4 ŞUBAT 
2020 

 

Remdesivir and chloroquine 
effectively inhibit the recently 

emerged novel coronavirus 
(2019-nCoV) in vitro 

 
 

Wang et al., 
China 

https://www.nature.com/a 
rticles/s41422-020-0282-0 

 

 

 

 

- 

Remdesivir ve klorokinin, 2019-nCoV enfeksiyonunun in vitro 
çalışmalarında oldukça etkili oldukları gösterilmiştir. 
 
Bu bileşiklerin kullanımı COVID-19 hastalarında değerlendirmeye 
alınmalıdır. 

http://www.thelancet.co/
http://www.mdpi.com/20
http://www.pnas.org/con
http://www.thelancet.co/
http://www.thelancet.co/
http://www.nature.com/a
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Havalimanlarında 
yapılan taramalar 

yeterli midir? 

Görüş: Kuluçka süresi, havalimanı giriş ve çıkışlarındaki 
ekipmanların duyarlulığı ve asemptomatik vakalar göz önünde 
bulundurulduğunda, enfekte olmuş hastaların %46’sı tespit 
edilemeyecektir. 

 

-> Havalimanlarında yapılan taramalar, 2019-nCoV hastalarının 
tespit edilmesi için yeteri kadar güvenli değildir. 

 
 

 
The Lancet 

 
03 ŞUBAT 

2020 

 
 

Baricitinib as potential 
treatment for 2019-nCoV acute 
respiratory disease 

 
Richardson et 

al., 
UK 
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2019-nCoV'nin akciğer hücrelerini enfekte etmek için kullandığı 
reseptörler; böbrek, damarlar, kalp ve akciğer AT2 alveoler 
epitel hücrelerindeki hücre yüzeyi proteini olan ACE2 olabilir. 
Bilinen endositoz düzenleyicilerinden biri, AP2 ile ilişkili protein 
kinaz 1'dir (AAK1). 
 
Terapötik dozlamada Baricitinib'in plazma konsantrasyonu, 
(günde bir kez 2 mg veya 4 mg olarak) AAK1'i inhibe etmek için 
yeterlidir, denenmesi önerilmektedir. 
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SARS-CoV-2 için anti-

SARS CoV 
antikorlarının 

kullanımı? 
 

Terapötik? 

SARS-CoV-spesifik insan monoklonal antikor, CR3022, 2019-nCoV 
RBD ile de güçlü bir şekilde bağlanabilir. 
 

->Terapötik olarak geliştirilebilir mi? 
 
SARS-CoV’a özgü ACE2’ye bağlanması için geliştirilen antikorlar 
2019-nCoV S proteine bağlanamamıştır.  
-> 2019-nCoV RBD'ye spesifik olarak bağlanabilen yeni 
monoklonal antikorların geliştirilmesi hala gereklidir. 
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