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 Haziran 2012’de 60 yaşındaki Suudi erkek 
hasta ateş, öksürük, nefes darlığı 
yakınmaları nedeniyle hastaneye yatırılır.  

 Kardiyak, pulmoner ve renal eşlik eden 
hastalık öyküsü yok 

 A=38.3°C, taşkardik, takipneik 

 Yatış ve geniş spektrumlu antimikrobiyal 
tedavi 
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Giriş 
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 Ertesi gün entübasyon ve mekanik 

ventilasyon 

 3. günden itibaren üre ve kreatinin 

değerlerinde yükselme 

 Yatışının 11. günüde solunum ve böbrek 

yetmezliği nedeniyle ölüm 
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Giriş Giriş 
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Ekim 2012 



Etiyoloji; yeni bir coronavirüs 
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 HCoV-EMC;  

 Human coronavirus – Eramus Medical 
Center 

 ve diğerleri 

 NCoV; novel coronavirus 

 MERS-CoV; Middle East respiratory 
syndrome coronavirus 
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Etiyoloji 



 Büyük bir tek zincirli RNA içerir 

 Çeşitli enzim aktiviteleri ve yapısal ve 
yapısal olmayan protein sentezi bu genetik 
yapı tarafından kodlanmaktadır 

 Virüs yüzey proteini olan S proteini memeli 
hücrelerinde yer alan DPP4 (dipeptidyl 
peptidase 4, CD26) resptörlerine 
bağlanmaktadır  
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Etiyoloji; MERS-CoV 
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 Bir zoonotik etken olduğu düşünülmektedir  

 Virüsün kaynağı saptanamamıştır 

 Kirpi, yarasa ve develerin kaynak 

olabileceğine yönelik bulgular mevcuttur 

 Hayvanlardan insanlara bulaşmanın nasıl 

gerçekleştiği bilinmemektedir 
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Epidemiyoloji 
 



 İnsanlar arasında bulaşmaya yönelik veriler 
mevcuttur; 

 -olgu kümelenmeleri hastane ve ev içi ile 
sınırlıdır 

 -SARS-CoV göre bulaşıcılığı daha düşüktür, 
temaslıların çok az bir kısmında infeksiyon 
gelişmektedir 
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Epidemiyoloji  
 



 Virüsün kişiden kişiye bulaşma yolu da açık 
değildir 

 -solunum yolu 

 -fekal-oral 

 -urine-oral 
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Epidemiyoloji  
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26 Kasım 2013 itibari ile doğrulanmış ve olası olgu 
sayısı 176 (69 ölüm, %39) 



Tüm olgular direkt veya indirekt olarak 4 ülke ile (Suudi 
Arabistan, Katar, Ürdün ve BAE) ilişkili 
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Epidemiyoloji 
 

62 

97 
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 Ortalama yaş 51 (14 ay-94yıl) 
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Epidemiyoloji 
 

Primer olgular (n=62)  
Erkek oranı %76  
50 yaş üzeri %66 
Ortalama yaş* 59 

Ağır hastalık* %90 
Eşlik eden hastalık %81 

Sekonder olgular (n=97) 
erkek oranı  %58 
50 yaş üzeri %39 
Ortalama yaş 43 

Ağır hastalık %50 
Eşlik eden hastalık %67 



 Sekonder olgular 

 - 13 olgu ev 

 - 60 olgu hastaneler 

 - 1 olgu iş yeri 

 -21 olgu belirsiz 
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Epidemiyoloji 
 



 Sağlık bakımı verilen yerlerde (60) 

- Ürdün, Suudi Arabistan, BAE ve Katar 

- Fransa ve Birleşik Krallık 

- Sağlık çalışanı (30) 

- Diğer hastalar (19) 

- Ziyaretçiler (6) 

 

Epidemiyoloji 
 



 Altta yatan hastalık 

 Olguların %76’sında eşlik eden en az bir 
hastalık mevcut 

 böbrek yetmezliği   

 diabetes mellitus   

 kalp hastalığı    

 immun supresyon    
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Epidemiyoloji 
 



 Epidemiyolojik verilerin sınırlılıkları 

 - Surveyans ciddi hastalığı olan olgularda 
yürütülmekte 

 - Semptomatik olguların bile en az 2/3’ü 
saptanamamakta ve bu olguların hastalığın 
yayılmasındaki rolü bilinmemekte 

 - Hastanede yatmakta olan hasta verileri 
sonuçları değiştirebilir 
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Epidemiyoloji 
 



  

 Mevcut veriler hastalığın asemptomatik 

seyredebileceği gibi, ciddi pnömoni, 

solunum- çoklu organ yetmezliği ve ölümle 

sonuçlanan ağır klinik tabloya de neden 

olabildiğini göstermektedir  
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Klinik 
 



 64 yaşında, erkek hasta 

 Böbrek transplantasyon öyküsü 

 8 gün önce BAE’den dönmüş 

 3 gündür olan ateş ve öksürük 
yakınmalarına ve nefes darlığı eklenmiş 

 Acil serviste maske ile oksijen verilmesine 
rağmen hasta hipoksik 
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Klinik 
 



 Yoğun bakıma yatış 

 Tedavi 

 Klinik kötüleşme 

 Mekanik ventilasyon 

 Böbrek yetmezliği 

 Hemodiyaliz 

 ECMO 

 Ölüm 
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Klinik 
 



 İnkübasyon süresi ortalama 5-6 gün 

 Ateş ve öksürük ile başlangıç hastalık için tipik 

 Başlangıçtan itibaren solunum yakınmaları var 

 Titreme, boğaz ağrısı, miyalji ve artralji eşlik 
eden diğer yakınmalar 

 Olguların en az 1/3’ünde kusma, ishal gibi 
yakınmalar var 
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Klinik 
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 Bazı hastalarda ise nefes darlığı, hızla 

ilerleyen pnömoni, mekanik ventilasyon ve 

diğer organların destekleyici müdahale 

gereksinimi ortaya çıkmaktadır  
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Klinik 
 



Doğrulanmış ve 

olası (n=161) 

% 

Ölümcül 

(n=61) 

% 

İyileşen veya 

asemptomatik 

(n=55) % 

Pnömoni 

ARDS 

Yoğun bakım gereksinimi 

ECMO tedavisi alan 

44 

12 

52 

4 

64 

28 

71 

8 

 

44 

4 

24 

0 
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Ra 
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Radyolojik Bulgular 
 



 Lökopeni 

 Lenfopeni 

 Trombositopeni 

 LDH artışı 

 ALT ve AST artışı 

 Üre ve kreatinin artışı 
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Laboratuvar Bulguları 
 



 Corona virüs infeksiyonun tespiti 

 pancorana virüs PCR 

 MERS- CoV akut infeksiyonu için 
spesifik real-time RT-PCR 

 upE  tarama 

 ORF 1a (nsp6 protein)  doğrulama 

 Sekans analizi RNA-bağımlı RNA 
polimeraz (RdRp) ve N genleri  
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Laboratuvar Tanı 
 



 Günümüzde coronovirüs infeksiyonlarında 
etkin ve onaylı herhangi bir antiviral 
seçeneği bulunmamaktadır 

 Bu durumda tedavi daha çok;  

 -destekleyici ve 

 -komplikasyonlardan korunmaya yönelik 
olmaktadır   
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Tedavi 
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Treatment with interferon-α2b and 
ribavirin improves outcome in MERS-
CoV–infected rhesus macaques 

 
 



 Aşı yok çalışmalar var 

 Şüpheli ve doğrulanmış olgular için 

  standart 

  solunum 

  ve 

  temas  

  izolasyon önlemleri 
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Korunma ve Kontrol 
 



 Salgın yapma potansiyeli düşük olarak 
değerlendirilse de ağır hastalık ve yüksek 
mortalite oranı sürecin dikkatle izlenmesini 
gerektirmektedir 

 Olası olguların erken tanınması ve gerekli 
önlemlerin alınması, hastalığın kontrolü için 
önemlidir 
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Sonsöz 
 


