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GİRİŞ

´ Solunum sekresyonlarında viral saçılımın süresi Covid-19 hastaları arasında değişiklik 
gösterebilmektedir. 

´ Tedaviye yanıtın ve hastalık bulaşının değerlendirilmesinde Viral klirens(VK) gerçekleşmesi 
bir ölçüt olarak kullanılabilmektedir. 

´ İzolasyon süresinin belirlenmesinde viral saçılım süresi bir belirteçtir.

´ Biz bu çalışmamızda nasofaregeal sürüntü örneklerinden elde edilen materyallerde 
favipiravir tedavisinin VK süresi üzerine etkisini saptamayı amaçladık.



GEREÇ ve YÖNTEM

´ Retrospektif bir çalışmadır. 

´ Tekirdağ NKÜ’nin 39554 sayılı etik kurul izni ile gerçekleştirildi. 

´ SARS-CoV-2 enfeksiyonu varlığı nasofarengeal sürüntü örneklerinde gerçek 
zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile kanıtlandıktan sonra, 5. günden 
itibaren 48-72 saat aralıklarla nasofarengeal sürüntü örneklerinde RT-PCR ile SARS-
CoV-2 RNA varlığı araştırılan 18 yaşından büyük hastalar çalışmaya dahil edildi. 

´ VK gerçekleşmeden hayatını kaybedenler, organ yetmezliği olanlar ve malignite
tanısı olan hastalar dışlandı. 



´ RT-PCR yöntemiyle nasofarengeal sürüntü örneklerinde viral RNA 
saptanmaması primer sonlanım olarak kabul edildi. 

´ Demografik bulgular

´ Laboratuvar bulgular

´ Eşlik eden hastalıklar

´ Görüntüleme bulgusu

´ Klinik bulgular

´ Favipiravir kullanım bilgisi



Covid-19 PCR Testi
´ Tekniğine uygun olarak alınan nazofarengeal sürüntü swabı viral transport 

medium içinde, üçlü taşıma kabıyla laboratuvara ulaştırıldı

´ Numunelerden RNA izolasyonu Bio-speedy vNAT Viral ekstraksiyon kiti 
(Bioeksen, Türkiye) ile yapıldı. 

´ Elde edilen karışımdan Real-Time qPCR için RdRp genini tespit eden Bio-
speedy COVID-19 RTqPCR kiti (Bioeksen, Türkiye) kullanıldı. 

´ Thermal cycler cihazı 20 dk 450C (1 kez), 5 dk 950C (1 kez), 950C 15 sn + 
550C 40 san (45 kez) programlanarak PCR işlemi yapıldı. 

´ Amplifikasyon eğrilerine göre cycle threshold (ct) değerleri dikkate alınarak 
pozitif/negatif olarak değerlendirildi.



BULGULAR:

´ Çalışmaya 70 olgu dahil edildi. 

´ 48 olgu, 22 kontrol gubu

´ Olguların 30’i kadın, 18’si erkek, yaş ortalaması 45,8 ± 19,2 idi. 

´ Öksürük, ateş, nefes darlığı, kas ağrısı, boğaz ağrısı, tat ve koku duyusu kaybı 
ve baş ağrısı en sık görülen semptomlardı. 

´ Ortalama VK süresi 10,2 gün olarak saptandı. 



´ Semptom ile VK arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. 

´ Kadınlarda VK süresinin (9,55±6,37 gün), erkeklerden (9,20±7,22 gün) daha 
uzun olduğu görüldü (P<0,05). 

´ VK süresinin favipiravir kullanan grupta (12,06±5,7), kullanmayan gruptan 
(8,82±6,4 ) daha uzun olduğu tespit edildi (P<0.05) 





Parametre VK 10 günden kısa VK 10 günden uzun P değeri

WBC 5650±1859 5597±1606 0,54

Lenfosit 1463±486 1112±232 0,391

Nötrofil/lenfosit 2,76±1,78 3,4±2,1 0,806

CRP 27±47 19±33 0,624

Ferritin 161±185 82±49 0,903

Fibrinojen 299±69 222±73 0,076

D-dimer 118±158 101±98 0,903

LDH 202±49 170±36 0,007



TARTIŞMA

´ VK süresinin yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalık gibi bir çok faktörden 
etkilenebileceğine dair literatürde bilgi bulunmaktadır

´ Fakat kullanılan antiviral ilacın VK süresi üzerine etkisini ortaya kayan çalışmalar 
yetersizdir. 

´ Biz bu çalışmamızda favipiravir kullanan grupta VK süresinin daha uzun 
olduğunu saptadık. 





´ Presemptomatik, asemptomatik ve hafif semptomatik hastalar için medyan 
viral saçılım süresi sırasıyla 11.5, 28 ve 31 gün

´ Malign kanser varlığı ile VK arasında ilişki saptanamamış
´ Favipiravir kullanan grupta lopinavir/ritonavir kullanan gruba göre daha hızlı 

viral klirens
´ VK hızı eşlik eden hastalık ile ilişkili değil ancak daha zayıf immün yanıt ile 

ilişkili olabilir
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KISITLILIK

´ Ancak olgu sayısının sınırlı olması ve retrospektif dizayna sahip olması bu araştırmanın 
zayıf yönleridir. 

´ Daha doğru bilgiye ulaşabilmek için geniş vaka serileriyle, prospektif çalışmalar 
yapılması gereksinim vardır.



İlginiz için teşekkür ederim…


