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Konvelesan plazma

• İnfeksiyona neden olan patojene karşı bağışıklık tepkisi oluşturan ve iyileşen  

bireylerden elde edilir

• Nötralize edici antikorlar ana aktif bileşen 



32 çalışma, SARS CoV ve influenza infeksiyonu

(Kontrol grubu olmayan çalışmalar)

Konevelesan plazma güvenli, mortaliteyi azaltabilir



• COVID-19 pandemisi sırasında, konvelesan plazma, FDA tarafından Ağustos 

2020’de hastanede yatan hastalarda Acil Kullanım Onayı (AKO) kapsamında 

ABD’de rutinde kullanılabilir hale geldi

• 250.000 üniteden fazla konvelesan plazma uygulanmıştır



Kompleman aktivasyonu

Ab’a bağlı hücresel sitotoksisiteAb ilişkili antijen sunumu-fagositoz



Zamanlama

• COVID-19’un immünolojik evresine gelindiğinde inflamasyonun neden olduğu 

durumları tedavi etmesi  beklenmez

• Henüz kendi Ab yanıtını geliştirmemiş / beklenen antikor yanıtı olmayan 

immünsüpresif kişilerde. Antikorun eksik olduğu dönemde verilmesi önemli ! 



Birincil etki mekanizması antikor aracılı, SARS-CoV-2'ye karşı antikor seviyesi 

etkililiğin önemli bir belirleyicisi. Optimum antikor titresi ??

Convalescent Plasma EUA Letter of Authorization 12282021



Hastanede yatan hastalarda

28 günlük mortalite %13 KP, %25 kontrol plazma, OR 0.44
Klinikte iyileşme yok, hayatta kalanlar başlangıçtaki klinik 

durumlarında kaldı. Olgu sayısı az

Ciddi yan etki %33 KP, %26 Standart ted



Ayaktan takipli hastalarda

Ciddi solunum boz %16 KP, %31 plasebo, RR 0.52



Ayaktan semptomatik COVID-19 erişkin hastalarda yapılan tek çift kör RKÇ 

ABD’de 1181 hasta (risk faktörlerine, aşı durumuna bakılmaksızın) 

yüksek titreli COVID-19 KP vs plasebo SP, ilk doz 8 gün içinde ve ertesi gün

KP 28 gün içinde hastaneye yatışta bir azalma sağladı (% 2.9 vs %6.3 ; p=0.004)

RKÇ, Hollanda ve İspanya, ≥50 yaş, semptom ≤7 gün, ayaktan, 797 hasta

KP vs plasebo

Ölüm ve hastaneye yatış üzerine etkisi ≤7 günde fark yok

≤5 gün semptomları olan hastalarda olası faydalı (istatistiksel fark yok)

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(22)00050-9/fulltext


En erken zamanda, yüksek titrede mortaliteyi azaltıyor

30 çalışmanın değerlendirmesi 

doi.org/10.1101/2021.09.07.21263194



• Ayaktan COVID-19 hastalarında KP rolü belirsiz

• COVID-19'un endemik hale gelme olasılığı yüksek 

• KP’nın kaynaklar açısından fakir ülkelerde bile nispeten ucuz bir tedavi

• Omicron geçirenlerden, aşılılardan, yüksek titreli KP umut olabilir



Temas sonrası proflakside

Çift kör, RKÇ

≥1/320 KP vs standart P

Son 120 saat içerisinde temaslı kişiler

SARS-CoV-2 enf gelişme riski

KP- %14.8 (12/81) - hastane yatışı yok

SP- %14.9 (13/87)- 2 kişi hastane yatışı

Etkisiz



Humoral bağışıklığı yetersiz olanlarda

KP kullananlarda 

herhangi bir fayda sağlama oranı

SARS-CoV-2 seronegatif - %85

seropozitif - %20

KT, RT, yüksekdoz/uzun süre steroid,

İmmünsüprese hastalık olanlar

Plaseboya kıyasla

yaşam süresi, organ desteği ihtiyacı 

olmadan geçen günler daha fazla





• Ayaktan - humoral yetmezliği olmayan ? 

• Ayaktan/yatan - humoral yetmezliği olan ?

Humoral yetm olmayan



Hafif - orta şiddette ayaktan COVID-19

• Ciddi hast. ilerleme riski yüksek

• Başka tedavi seçeneği olmayan

• Semptomun ilk 8 günü

• FDA’in önerdiği yüksek titreli KP

FDA, sadece bağışıklığı baskılanmış kişilerde AKO 







Poliklonal
yapıları 
nedeniyle
KP, monoklonal
antikorlardan 
daha etkin 
olabilir



Monoklonal antikorlar

• İyileşmiş/aşılanmış insan veya

• SARS-CoV-2’ye maruz kalan insanlaştırılmış farelerin B hücrelerinden türetilebilen 

rekombinant proteinler

Taylor, P.C., Adams, A.C., Hufford, M.M. et al. Nat Rev Immunol 21, 382–393 (2021).





üBirçok ilaçtan daha etkin

üHızlı üretiliyor

üUygulandığı anda etkinlik 

üŞüpheli temaslılarda da kullanılabiliyor

üAşı uygulanamayan/bağışık yanıt 
oluşmayanlarda etkili

üÇocuk/yaşlı etki açısından fark yok

x En erken zamanda başlanmalı

x Parenteral kullanım 

x İzole olması istenen hasta, infüzyonda

infeksiyon kontrol önlemleri

x Yarı ömürleri nedeniyle etkinlikleri 

haftalar-aylar içerisinde azalıyor

x En pahalı ilaçlardan (%80’i ABD, 

Kanada ve Avrupa’da kullanımda)



Doğru olgulara, doğru zamanda

• Hafif-orta ağırlıkta COVID-19, yüksek riskli kişiler

• Oksijen ihtiyacı olmayacak, hastanede yatmayacak

• ≥12 yaş ve ≥40 kg 

• Antijen testi veya

• NAAT ile konfirme

COVID-19

Amaç

• Viral yükte azalma

• Hospitalizasyon/ölüm

azalma

Example of Timeline Which Would Fulfill EUA Requirements

Semptomların

başlaması

Test Testin pozitif
sonuçlanması

Tedavi

≤

Semptomların başlamasından itibaren 10 gün içerisinde



Quiros-Roldan E, et al. Pharmaceuticals 2021, 14(12), 1272
Bebtelovimab



SARS-CoV-2’ye spesifik ilk mAb Bamlanivimab, Mayıs 2020

• Hospitalize COVID-19 olgularında kullanıma başlandı, VOC’larda etkinliğinin 

kaybolması ile monoterapide kullanımı Nisan 2021’de iptal edildi 

BLAZE
Yüksek riskli olgularda 

hospitalizasyon
ve 

ölümü %70 azaltıyor



Trial and Treatment

Hospitalization or Death 
by Day 29, % (n/N) Absolute 

RR, %
Relative

RR, % NNT
Infusion-
Related
AEs, %

Comment

mAb Placebo

BamlanivimabPhase 
III BLAZE-11,2

§ Bamlanivimab/
etesevimab

2.1
(11/518)

7.0
(36/517) 4.8 70 20.8 1.1

§ Distribution paused due to 
reduced efficacy against 
beta/gamma VOCs

Phase III COV-20673

§ Casirivimab/
imdevimab 

1.0
(7/736)

3.2
(24/748) 2.2 70 45.5 0.2

(gr ≥2)

§ Median 3 days Sx at 
randomization

§ 10 vs 14 days to resolution

Phase III COMET-ICE4

§ Sotrovimab 
1.0

(3/291)
7.2

(21/292) 6.2 86 16.1 1 § All ≤5 days Sx, 58% ≤3 days
§ Binds conserved epitope

1. Dougan. NEJM. 2021;[Epub]. 2. Bamlanivimab and etesivimab. EUA Fact Sheet for HCPs. Last updated May 2021. 
3. Casirivimab and imdevimab. EUA Fact Sheet for HCPs. Last updated August 2021. 4. Sotrovimab. EUA Fact Sheet for HCPs. 
Last updated May 2021. 5. RECOVERY Collaborative Group. medRxiv;[Preprint]. Note: this study has not been peer reviewed. Slide credit: clinicaloptions.com

• RECOVERY çalışmasında5 Birleşik Krallık’ta yatan hastalarda, casirivimab/imdevimab vs placebo, 28-

günlük mortalite, 24% vs 30% 

Omicron
varyantına

etkisiz

http://www.clinicaloptions.com/


Sotrovimab

• Mayıs 2021'de FDA AKO verdi, uzun y.ö, akc biyolojik dağılımı iyi

• SARS-CoV’dan iyileşmiş kişiden türetilmiş, RBD’in iyi korunmuş bölgesine 

bağlanıyor

Tixagevimab/Cilgavimab (Evusheld)

• RBD’de iki farklı bölgeye bağlanıyor. Uzun yarı ömür, uzun etki süresi (9-12 ay), IM.

• Ağır hastalığa ilerleme riski yüksek olan hafif/orta şiddette, semptomatik (≤ 7 gün) 

ayaktan COVID-19 olguları, plasebo ile karşılaştırıldı

• Ciddi COVID-19/ölümde %50 azalma

• ≤ 5 gün olanlarda %67 azalma 



Semptomun ilk 3 gününde  - ciddi COVID-19 veya ölümü %88 azaltıyor

TÖP, 6 aylık takipte - semptomatik COVID-19’u % 83 azaltıyor



TSP

bamlanivimab + etesevimab ve casirivimab + imdevimab'ı önermemektedir, Omicron dirençli

TÖP
PROVENT, RKÇ sonuçları (sınırlı olgu sayısı) ile FDA tixagevimab + cilgavimab’a AKO 

6 ay koruma sağlar, Delta varyantına etkili, Omicron için ön veriler etkili olduğu yönünde

Ek doz ?? Aşı olanlarda 2 hf sonra uygulanmalı

tixagevimab + cilgavimab (IM) 

• Aşılara yeterli yanıt sağlayamayanlara 

• Aşıya/bileşenlerine karşı belgelenmiş ciddi bir advers reaksiyon öyküsü nedeniyle aşılanamamış 

kişilere (yavaş salınımlı)



Hwang, YC., Lu, RM., Su, SC. et al. J Biomed Sci 29, 1 (2022)

Eylül 2021’de 
G.  Kore onayladı
EMA’da onayladı



BA.1





BA.2 spike proteininde
BA. 1 + 6 mutasyon, 3 delesyon, 3’ü RBD’de

Nötralize edici AB titreleri spike protein-
psödotipli lentivirüslerle belirlenmiş

Evusheld ve Sotrovimab’ın nötralize edici 
etkisinde belirgin azalma 



Ohashi H, et al. Preprint, bioRxiv. 2022.02.27.482147







Soluble (çözünür) ACE2

• sACE2, tuzak reseptörler olarak SARS-CoV-2’yi nötralize etmeye çalışır. Spike

proteini ile bağlanarak hücrelerdeki doğal ACE2 ile rekabet eder 

• Virüs zamanla mutasyona uğruyor ama insan ACE2'si evrimleşmiyor 



• Hücre yüzeyinde doğal ACE2’yi Ang II’yi Ag-1,7'ye dönüştürmek için kullanılabilir hale 

getirir, böylece abartılı inflamatuar yanıtı hafifletir

• ACE2/Ang-1–7 arasındaki dengenin yeniden sağlanması, organların hasarından koruyabilir

• sACE2 yalnızca virüsü nötralize etmekle kalmaz, aynı zamanda akciğer hasarından da 

kurtarır.

Vazo
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ör

Anti
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Anti
fibro

tik

Anti
infla

mat
uar

• Kısa yarılanma ömrü
• Afinitesi düşük-dokuya 

taşınma?
• Asidik pH’da bozunma
• Düşük biyoyararlanım
• Oda ısısında kısa süre 

depolama



• İnjeksiyon

• Diyabetik retinopati tedavisinde oral kullanımını sağlamak için Lactobacillus

paracasei gibi probiyotik türlere ACE2’yi gömerek canlı vektör tasarlanmıştır

• İnsan IgG1 ile konjuge edilerek yüksek yarı ömür ve biyoyararlanım sağlanmıştır

Verma A, et al. Mol Ther Methods Clin Dev. 2019;14:161–70.
Buford TW, et al. GeroScience. 2020;42:1307–21.



• Oksijenasyonu iyileştirdi ancak mortaliteyi azaltmadı
• Virus nötralizasyonunu etkin sağlayamadı 
• Yeni nesil sACE2’ler ??



• v2.4 olarak adlandırılan 3 mutasyonlu (T27Y, L79T ve N330Y) bir sACE2 türevi, S’yi X35 daha 

sıkı afinite ile bağladı. Yüksek afiniteli mAb'ler ile eşit düzeyde virüs nötralizasyonu.

Tuzak ACE2’ler 

• VOC’lara etkisi tasarlanabiliyor

• Akciğer hasarını (SARS) önledi ve sağkalımı iyileştirdi



Nanocisimcikler

Alpaka kökenli bir antikor fragmanı (Ty1) izole edilip RBD’de «yukarı» ve «aşağı» 

konformasyonlarda erişilebilen epitoplara tutunup RBD-ACE2 bağlanmasını 

engellediği görüldü. Buna benzer nanocisimcikler üretilmiştir.



mAbs da aynı yöntemi kullanıyor

(nötralizasyon)

Nanocisimciklere gerek var mı?

• mAbs büyük moleküller

• Pahalı

• Parenteral

• Kolay üretilen

• İnhalasyon yolu (küçük 

molekül-direkt akc dokusuna)

• 2 epitopu hedefler

Ø Daha güçlü nötralizan

Ø Mutant gelişimini önler



• RBD’e afinite-kimyasal özellikler 
(Hidrofobik, tuz köprüleri vb)

• İntraperitoneal
• İnhaler uygulama
• Terapötik/proflaktik





• Her varyanttaki mutasyona bağlı olarak nanocisimin

RBD’e bağlanması farklı

• Delta varyantındaki ek mutasyonlar (L452R, T478K) 

RBD-ACE2 bağlanmasında artışa neden olur  (hidrofobik

etkileşimlerin ve tuz köprülerinin oluşumunu arttırarak)  

• H11-H4, H11-D4 ve Ty1 nanocisimleri ile  RBD-ACE2 

etkileşimi azalır, ancak tamamen engellenemez

• Yeni nesil nanocisimlere ihtiyaç var



• Miniproteinlerden LCB1’in (long chain base

biosynthesis protein) SARS-CoV-2'ye ve VOC’lara

karşı in vivo etkinliği iki fare modelinde (insan ACE2-

hACE2- eksprese eden transgenik fareler ve hACE2 

olmayan) araştırılmıştır

• LCB1-Fc (yarı ömrü uzun)

• LCB1v1.3 (Fc bölgesi yok)



LCB1-Fc

• TÖP (1 gün önce) viral yayılımı, klinik bulguları sınırlıyor, akciğer hasarından koruyor 

(intraperitoneal). TSP (2 ve 3 gün sonra) ile viral yayılımı azaltıyor.

LCB1v1.3

• İnokülasyondan 5 gün önce veya 2 gün sonra tek doz  intranazal verilmesi viral yükü azaltır 

(WA1/2020, B.1.1.7 ve S’de E484K ve N501Y mutasyonları)

• LCB1v1.3 zayıf immünojenik

• Tedavi ve proflakside ümit vadediyor



İhtiyaç var mı?

üMiniproteinler mAbs’dan 20 kat daha küçük

üTek bir bölgedeki belirli bir doz için daha büyük etki sağlarlar

üHızlı, tutarlı ve ucuz bir şekilde üretilebiliyor

üVaryantların üstesinden gelmek için düzenlenebilirler

üAerosol yoluyla verilen miniproteinler bronşiollere ulaşabilir (mAbs’in ise %2’si). Terapötik

ve profilaktik olarak kullanılabilir

x Kanda mAbs’deki stabiliteye uyması zor

x mAbs insan kaynaklı, immün sisteme daha uyumlu



Sonuç olarak 

• SARS-CoV-2’nin hücreye girişini 

belirleyen Spike-ACE2  etkileşimi

• Mevcut/geliştirilmekte olan anti-spike

ajanlarımız var

• Mutasyonlara göre elimizdeki 

ajanların etkinlikleri de  değişiyor, 

güncelleniyor




