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GİRİŞ-AMAÇ

qAralık 2019’ dan beri devam eden, dünyayı etkisi altına alan ve çeşitli varyant 
formlarla hayatımızda hala önemli yeri olan COVID-19, hızlı bilgi akışına rağmen 
hala bünyesinde bilinmezleri barındırıyor

qCOVID-19’un prognozunu öngörmek için de bugüne kadar birçok biyomarker
çalışıldı, etkili markerlar da bulundu.

qBiz de çalışmamızda, ağır COVID-19 hastalarında (DSÖ tanı kriterleri) serum 
neopterin seri ölçümü sonuçlarının hastalık prognozu ve diğer prognostik
belirteçlerle ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık



NEOPTERİN
qNeopterin: Nonspesifik olarak uyarılan Th-1 lenfositlerinden salınan interferon

gama tarafından uyarılan monositler, makrofajlar ve dendritik hücrelerden salınan
bir peptid (6-d-eritro-neopterin, molekül ağırlığı 253.2 Da)

qVücut sıvılarındaki neopterin konsantrasyonunun ölçülmesi, Th-1 tipi immün
aktivasyona sebep olan enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, malignite ve erken
allogreft reddi gibi durumların tanısında kullanılabilir.

qNeopterin düzeyi serum, idrar ve beyin omurilik sıvısı (BOS) gibi vücut sıvılarında
likit kromatografi, radyoimmünassay (RIA), enzim linked immünosorbent assay
(ELISA) gibi yöntemlerle ölçülebilir.

qÖlçümlerle elde edilen sonuçlar, bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda tedavi yanıtını
izlemek, hastalığın ciddiyetini ve prognozunu tahmin etmek için kullanılabilir.



YÖNTEM
qProspektif gözlemsel bir çalışma olup 
qGazi Üniversitesi Hastanesinde Şubat-Haziran 2021 tarihlerinde yatarak 

izlenen ağır COVID-19 enfeksiyonu tanılı 29 hasta
qHastalar kritik ve kritik olmayan olarak iki gruba ayrıldı. Yoğun bakım 

desteği gereken hastalar (n=6) kritik COVID-19 olarak değerlendirildi. 
qTüm hastalar, yatışının 1-3-5 günlerindeki serum neopterin düzeyleri ve 

serum neopterin düzeylerinin zamanla değişimi açısından karşılaştırıldı. 
qAnalizler için IBM SPSS Statistics, version 20.0 (BM Corp., Armonk, N.Y., 

USA) paket program kullanıldı. 
qp <0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
qGrafikler için GraphPad Prism 9 programı kullanıldı.



BULGULAR
Hastaların 

qyaş, 

qcinsiyet, 

qaltta yatan hastalık (hipertansiyon, diabetes mellitus, koroner arter hastalığı, 
kronik böbrek yetmezliği, malignite, KOAH/astım), 

qbaşvuru semptomları (ateş, öksürük, nefes darlığı, myalji, diare), 

qbaşvuruda oksijen gereksinimi durumu ve 

qbaşvuruda bakılan laboratuvar bulguları 

kayıt altına alındı (Tablo 1)



Table 1. Demografic and clinical characteristics of patients  
 All patients 

N=29 
Critical cases 

N=6 
 

Non-critical 
cases 
N=23 

P 
value 

Age, mean ± SD 58.6 ± 13.0 56.8 ±12.2 59  ±13.4 0.713 
Male sex 21 (72.4) 6(100) 15(65.2) 0.035 
Comorbidities  

Hypertension    10 (34.5) 1(16.7) 9(39.1) 0.280 
Diabetes mellitus 7 (24.1) 2 (33.3) 5(21.7) 0.565 
Coronary artery 
disease  

4 (13.8) 1 (16.7)              - N/A 

Chronic kidney 
disease 

2 (6.9) - 2(8.7) N/A 

Malignancy 1 (3.4) 1 (16.7) - N/A 
COPD/Asthma 3 (10.3) 1(16.7) 2(8.7) 0.588 

Symptoms on admission n (%) 
Fever>380C 16 (55.2) 3 (50.0) 13 (56.5) 0.775 
Cough 19 (65.5) 4(66.7) 15(65.2) 0.947 
Dyspnea  19 (65.5) 5(83.5) 14(60.9) 0.280 
Myalgia and 
arthralgia 

15 (51.7) 2(33.3) 13(56.5) 0.308 

Diarrhea  3 (10.3) - 3(13.0) N/A 
Clinical findings on 
admission 

    

Oxygen support 29 (100) 6(100) 23(100) 1.000 
Laboratory findings on admission median (IQR 25-75%) 

White blood cell, 
mm3 

5890  
(4475-7800) 

6500 
( 4300-8250)	

5890 
(4550-7600) 

0,896 

Neutrophil, mm3 4500( 
3205-6300) 

4295 
(3500-6255) 

4570  
(2700-6500) 

1.000 

Lymphocyte, mm3, 
mean±SD 

957 ±421,623 1113±629,783 916±357,286 0,315 

Hemoglobin, g/dL 13.7 
(12.3-14.0) 

13,9 
(13,7-15,1) 

13.4 
(12.0-14.0) 

0,027 

Platelet, x 10 3/mm 3 201 
(164,5-255,5) 

156 
(127-207) 

213 
(174-258) 

0,033 

Creatinine, mg/dL 0,90 
(0,735-1,090) 

0,85 
(0.52-0.95) 

 

0,94 
(0,7-1,1) 

0,937 

Troponin, ng/L 8 5 9 0,065 

Kritik olmayan grupta D-dimer düzeyleri daha yüksek bulundu (p=0.020)

Komorbiditeler, başvuru semptomları, CRP, ferritin, fibrinojen düzeyleri
arasında anlamlı fark saptanmadı.

Kritik ve kritik olmayan gruplar arasında, yatışın 5.gününde ölçülen
serum ferritin (p=0,937) ve CRP (p=0.054) düzeyleri arasında anlamlı
fark saptanmadı



Çalışmamızda kritik hastalar ile kritik olmayan
hastalar karşılaştırıldığında 1 ve 3. gün
neopterin düzeyleri arasında anlamlı farklılık
saptanmamıştır. 5. gün neopterin düzeylerinde
kritik olmayan hastalarda anlamlı bir artış
saptanmıştır (p<0.05, şekil 1).



Yatış günü, 3. gün ve 5. gün serum neopterin
düzeylerinin seyri değerlendirildiğinde, kritik
COVID-19 hastalarında serum neopterin
düzeyleri daha yüksek ölçülmüştür, kritik ve
kritik olmayan hastalarda 5. Gün neopterin
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark bulunmaktadır (p<0.001, şekil 2).



SONUÇ
qAğır COVID-19 hastalarında serum neopterin dzüeylerinin seri takibi,

hastane yatışının 5.gününde yoğun bakıma gidecek ve gitmeyecek hastanın
ayrımının yapılmasını sağlayabilecek şekilde farklılaşmaktadır.

qBenzer bir farklılık CRP ve ferritin gibi prognostik belirteçlerle
saptanmamıştır.

qHafif-ağır hastalık karşılaştırmasında prognostik önemi gösterilen
neopterin ile, ağır hastalarda prognoz değerlendirmesi yapmak için tek
ölçüm yeterli değildir.

qKritik hastalarda farkın 5.günde yapılan ölçümle belirginleşmesi seri ölçüm
yapılma gerekliliğini göstermektedir.
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