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COVID-19 Tedavisinde Nitazoksanid
1.RCT
• 50 yatan orta COVID-19, NTZ  vs plasebo

– Ölüm farksız, taburculuk süresi  ve viral kliren NTZ’de anlamlı iyi
2.RCT
• 392 akut COVID-19’da NTZ  vs plasebo
• 5.günde semptom rezolüsyonu benzer, viral klirens %29.9 vs %18.2 

anlamlı daha iyi 
3.RCT
• 379 ayaktan, hafif-orta COVID-19’da oral nitazoksanid vs plasebo RCT,  

devam eden klinik iyileşme süresi  benzer, 28 günde ağır hastalığa 
ilerleme %0.5 vs %3.6, p = 0.07

Ek çalışmalar gerekli 
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Nirmatrelvir/r grubunda 
disguzi ve (%5.6 vs. %0.3) 
ve ishal daha fazla (%3.1 
vs. %1.6)

İlk 5 gününde, ayaktan, riskli, aşısız, 2246 COVID-19 hastasında , çift kör, 
plasebo kontrollü Faz 2/3 RCT: Ölüm ve hastane yatışını %89 azaltmış 

Ayaktan izlenen risksiz 
hastalarda ara analiz: Klinik 
iyileşme oranları benzer, 
ölüm %70 daha az ama 
anlamlı değil, çalışma devam 
ediyor



Pakslovid (Nirmatrelvir/r) İlaç Etkileşimleri
Bu ilaçları alanlarda COVID-19 için 
pakslovid dışı bir tedavi düşünülmeli

Pakslovid verilecek hastalar bu ilaçları 
kullanıyorsa, ya bu ilaçları tedavi süresince 
kullandırtma, ya da alternatif bir ajan ekle, 
ya da  COVID-19 tedavisi için başka 
alternatif düşün

•Amiodarone
•Apalutamide
•Bosentan
•Carbamazepine
•Cisapride
•Clopidogrel
•Clozapine
•Colchicine in patients with 
renal and/or hepatic 
impairment
•Disopyramide
•Dofetilide
•Dronedarone
•Eplerenone
•Ergot derivatives
•Flecainide
•Flibanserin
•Glecaprevir/pibrentasvir
•Ivabradine

•Lumateperone
•Lurasidone
•Mexiletine
•Phenobarbital
•Phenytoin
•Pimozide
•Propafenone
•Quinidine
•Ranolazine
•Rifampin
•Rifapentine
•Rivaroxaban
•Sildenafil for pulmonary 
hypertension
•St. John’s wort
•Tadalafil for pulmonary 
hypertension
•Ticagrelor
•Vorapaxar

•Alfuzosin
•Alprazolam
•Atorvastatin
•Avanafil
•Clonazepam
•Codeine
•Cyclosporineb

•Diazepam
•Everolimusb

•Fentanyl
•Hydrocodone
•Lomitapide
•Lovastatin
•Meperidine (pethidine)
•Midazolam (oral)
•Oxycodone
•Piroxicam
•Propoxyphene
•Rosuvastatin

•Salmeterol
•Sildenafil for erectile 
dysfunction
•Silodosin
•Simvastatin
•Sirolimusb

•Suvorexant
•Tacrolimusb

•Tadalafil for erectile 
dysfunction
•Tamsulosin
•Tramadol
•Triazolam
•Vardenafil
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Remdesivir
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DSÖ: Remdesivir kullanımı ÖNERİLMEZ (Koşullu)

Yatan hastalarda yapılmış  RCT’dan 7333 hasta meta-analizi 

https://www.who.int/teams/health-care-readiness-clinical-unit/covid-19/therapeutics



Hastanede Yatan Hastalarda Remdesivir
• Kanada SOLIDARITY 1267 yatan (%90 ağır) hastada remdesivir (n = 634) 

vs standard tdv(n = 648), açık etiketli RCT 
– Hastane içi mortalite

• %18.7 vs %22.6, [RR] 0.83 %95[CI] 0.67-1.03
– 60 günlük mortalite

• %24.8 vs %28.2, %95 CI 0.72 to 1.07
– Mekanik ventilasyon gereksiniminin ortaya çıkması 

• %8.0 vs %15.0, RR 0.53, 95% CI 0.38 -0.75
– 28.günde oksijen ve ventilatör desteksiz gün sayısı 

• 15.9 ve 21.4 vs 14.2 ve 19.5 (p = 0.006 ve 0.007)
• Sonuç: Yatan hastalarda da bazı klinik sonlanımlara olumlu etkisi olabilir

7Ali K. 2022 Jan 19;cmaj.211698. doi: 10.1503/cmaj.211698 
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• Oksijen almayan, riskli hastalarda da  remdesivir rehberlere girdi

Ölüm-hastane 
yatışı %87 daha az



SARSCoV-2’de Remdesivir Sorunlar 

Direnç
• Edinilmiş B hücre eksikliği olan bağışıklığı baskılanmış bir konakta tedavi 

sonrası  direnç tanımlandı 

Latent virus aktivasyonu
• Remdesivirin, farklı hücre içi sinyalizasyon yolaklarını reaktive ederek, 

HHV8 ve EBV’nin litik reaktivasyonunu indüklediği gösterildi
• Molnupiravirde bu tür bir etkinlik görülmemiş  
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COVID-19 Tedavisinde Favipiravir
• 1231 ayaktan hafif-orta olguda,çift kör,  plasebo kontrollü RCT, klinik 

iyileşme süresi üzerine anlamlı bir etkisi yok
• 500 yatan hafif/orta, riskli  olguda 19’da açık etiketli RCT, hipoksik

olma, mekanik ventilasyon, YBÜ gereksinimi ve ölüm üzerine etkisiz  
• 149 asemptomatik/hafif  olguda çift kör, plasebo kontrollü RCT,  viral

klirens, semptomların düzelmesi üzerine etkisiz,  genomda transisyon
mutasyonu birikimi görülmemiş

• İngiliz PRINCIPLES çalışma sonuçları??
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COVID-19 Tedavisinde Favipiravir
• FLARE çalışması: İngiltere’de, semptomlarının ilk 7 günündeki hastalarda 

çift kör, plasebo kontrollü RCT
– Favi(3600-1800mg)+Lop/r vs plasebo (55) 
– Favi+plsb vs plsb (56): 0.57 log10
– Lop/r+plsb vs plsb (55): 0.18 log10
– Plsb+ plsb vs plsb (58)

• 5. günde favipiravir+plaseboda viral klirens, Lpo/r’den daha yüksek: %46.3 
vs %26.9, odds ratio (OR): 2.47, %95 CI 1.08 to 5.65; p=0.03

• Mevcut dozlarda yetersiz yanıt, favipiravir için doz artırımı düşünülebilir 
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• 29.günde hastane yatışı veya ölüm %6.8 [48/709] vs. %9.7 [68 of 699]; 
mutlak fark −%3.0; %95 CI, −5.9 - −0.1, %30’luk azalma

• Ölüm molnupiravirde 1, plaseboda 9

• Ayaktan, semptomlarının ilk 5 gününde, riskli  1408 hasta 



Ayaktan, Hafif/Orta COVID-19’da Molnupiravir
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• Alt grup analizleri genelde benzer,  erken başlanması önemli
• Belirgin istenmeyen etki görülmemiş 



COVID-19 Tedavisinde Molnupiravir
Türkiye Kullanımı

• 200 mg’lık kapsüller halinde
• 2X800mg (4 kapsül)/gün, 5 gün
• Semptomlarının ilk 5 gününde
• >=65 yaş ve bağışıklığı baskılanmışlar
• Böbrek, karaciğer yetmezliğinde doz ayarı 

yok 
• İlaç etkileşimi yok
• İstenmeyen etkiler

– İshal, bulantı,baş dönmesi, baş ağrısı, 
döküntü ve ürtiker

• Çocuk, gebe, emzirenlerde kullanılmaz
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Hastanede yatan 304 Covid-19 hastasında yapılan faz 2 
çalışmada 2X800 mg/gün, 5 günlük molnupiravirin
klinik yararı gösterilmedi  



Molnupiravirle Kaygılar
• Mutajenik molnupiravir, özellikle düşük konsantrasyonlarda (hasta 

ilacını almazsa) yeni varyant gelişimini tetikleyebilir 
– Mutasyonlar genellikle ölümcül,  bulaşmayı azaltıyor

• Memeli hücrelerinde mutasyon muatsyon
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• Bu çalışmanın yöntemsel sorunları var 
• Standardlara uygun genotoksisite çalışmaları yapıldı ve sorun gözlenmedi
• FDA  ve MHRA tarafından, yapılan genotoksisite çalışmaları yeterli 

bulundu
• Terapötik dozlarda ve 5 günde erişkinlerde genotoksisite

göstermeyeceği sonucuna varıldı

https://doi.org/10.1093/infdis/jiab362


DSÖ Molnupiravir Önerisi
Daha fazla güvenlik verisi birikmeden yaygın molnupiravir tedavisi yapma 
konusundaki endişeler  nedeniyle, sadece en riskli gruplara önerilir
• Aşısızlar, yaşlı, bağışıklığı baskılanmış ve/veya kronik hastalığı olanlar
• Hastalığın erken dönemlerinde verilmeli
• Gençlerde kullanılmaması, aktif farmakovijilans programları, viral

polimeraz ve spike sekans monitorizasyonu şeklindeki stratejilerle  
birlikte kullanılmalı

• Kullanan hasta ve toplumda uzun dönem zararları ??? 
– Genotoksisite, direnç gelişimi, yeni varyantların ortaya çıkışıVarsa, 

DSÖ tarafından önerilmiş ve daha güvenli alternatif Sotrovimab gibi 
monoklona antikor tedavileri önceliklendirilmeli
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AT-527
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• RdRp inhibitörü 
• Ayaktan hafif/orta şiddetli COVID-19 hastalarında Faz II/III 

çalışma, primer sonlanımı viral klirens oranıydı 

• Faz-3 çalışmasında değişiklik yaparak riskli kişilerle devam 
edecekler 

https://www.clinicaltrialsarena.com/news/atea-at-527-primary-goal/



Virusa Yardım Eden Konak Proteini 
EF-1 İnhibitörü: Plitidepsin

• Kanser çalışmaları var 
• Hastanede yatan 45 COVID-19 olgusunda Faz-1 çalışması 

– Premedikasyonla, İV veriliyor
– Güvenlik sorunu bulunmamış
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COVID-19 Tedavisinde Fluvoksamin

• Ayaktan COVID-19 hastalarında fluvoksamin (741) vs plasebo
(756) RCT

• Hospitalizasyon (acil gözlemde >6 saat  izlem veya 3.basamağa 
sevk) fluvoksamin grubunda daha düşük 
– %11 (79/741) vs %16 (119/756); RR 0.68; 95% CrI[95% BCI]: 0.52 - 0.88)
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IDSA: Recommendation 24: Among ambulatory patients with COVID-19, the IDSA guideline
panel recommends fluvoxamine only in the context of a clinical trial. (Knowledge gap)



İvermektin

22

DSÖ: İvermektin, klinik çalışmalar dışında COVID-19 tedavisi için ÖNERİLMEZ
Bu analizden sonra yapılmış küçük çalışmalar var, İVM’in etkili olduğunu 
gösteren önemli bir çalışma da  araştırmada «sahtekarlık» kaygısıyla geri çekildi

https://www.who.int/teams/health-care-readiness-clinical-unit/covid-19/therapeutics



• Oral ivermektin,0.4mg/kg, 5 gün+ SOC (n = 241) vs SOC (n = 249)
• Oksijen ihtiyacı gelişmesi: ivermektinle %21.6, SOC grubunda 

%17.3 [RR],1.25; 95%CI, 0.87-1.80; P =0 .25
• Mekanik vent, YBÜ gereksinimi ve 28.günde ölüm de benzer

23Loon Lim SC. JAMA Int Med. Published online February 18, 2022. doi:10.1001/jamainternmed.2022.0189



COVID-19 Tedavisinde 
Nitrik Oksid Nazal Sprey (NONS) 

Glenmark Firması Faz 3 Çalışması Sonuçları (Basın Açıklaması)
• 306 hastada  çift-kör, NONS vs plasebo RCT  (2X6kez/gün, 7 gün) 
• SARS-CoV-2  viral yükünde 24.saatte  %94’lük, 48.saatte >%99’luk 

azalma 
• 218 yüksek riskli hastada  klinik ve virolojik kür oranı tedavi grubunda 

belirgin olarak daha yüksek 
• Viral klirens süresi 4 vs 8 gün 
• Hindistan COVID-19 için onaylamış 
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Kombo tedavi grubunda 
viral RNA’da C- T 
mutasyon sıklığı, tek 
tedavi verilenlerden 
daha fazla bulunmuş

Abdelnabi R. EBio Medicine 2021; 72, October 2021, 103595

Kombinasyonda 
AC’de virus
titresi belirgin 
olarak daha az

1 gün geç tdv
başlananlarda 
azalma 2.4 log10 
olmuş

Kombo tedavi edilen 
hayvanların 
temaslılarına hiç 
bulaşma görülmemiş 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/23523964/72/supp/C
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• SARS-CoV-2, eksonükleazı aracılığıyla RdRp inhibitörlerini RNA 
zincirinden uzaklaştırabilir 

• Pibrentasvir ve ombitasvir SARS-CoV-2 eksonükleaz inhibitörü

Wang X. Communications Biology https://doi.org/10.1038/s42003-022-03101-9



Nirmatrelvir/r-Molnupiravir Kombinasyonu 

• Her ikisi de SARS-CoV-2 
Omikron varyantını 
potent olarak inhibe
ediyor 

• Kombinasyonları 
sinerjistik
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COVID-19 Tedavileri ve Etkinlikleri
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COVID-19 Tedavisinde Antiviraller
ABD NIH

Medikasyon Kullanılabilecek gruplar
Nirmatrelvir, 300 mg+ ritonavir 100 mg, 
oralX2/gün, 5 gün

Etkileşen ilaç kullanmayan
Semptomların ilk 5 gününde, olabildiğince erken

Sotrovimab, 500 mg, İV tek infüzyon Nirmatrelvir-ritonavirle etkileşen ilaç kullanan
Sağlık merkezine gelebilecek 
Semptomların ilk 10 gününde, olabildiğince erken

Remdesivir İV infüzyon, 200 mg (1.gün), 
100 mg/gün (2. ve 3.gün)

Sağlık merkezine gelebilecek veya evde alabilecek
Semptomların ilk 7 gününde, olabildiğince erken

Molnupiravir, 800 mgX2/gün, 5 gün Yukarıdaki ajanları kullanamayanlarda 
Gebe veya çocuk olmayanlarda 
Semptomların ilk 5 gününde, olabildiğince erken

29Rajesh T. JAMA 2022; https://jamanetwork.com/ on 01/16/2022



COVID-19 Tedavisi KLİMİK  Önerileri 

30https://www.klimik.org.tr/koronavirus/eriskinlerde-covid-19un-anti-viral-tedavisi/
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Rehber Hafif –Orta Olgularda Ağır Olgularda 

DSÖ Önerilenler Kasirivimab-imdevimab
(risklilerde) (seronegatiflerde) 
(Orta)
Sotrovimab (risklilerde)
Molnupiravir (risklilerde)

Kortikosteroid
Tosilizumab veya 
Sarilumab
Barisitinib (güçlü)

DSÖ Önerilmeyenler Steroid (orta)
Remdesivir (orta)
HCQ (güçlü)
Lop/r (güçlü)
İvermektin (sadece çalışmalarda)
Konvalesan plazma (güçlü)

Remdesivir (orta)
HCQ (güçlü)
Lop/r (güçlü)
İvermektin (sadece çalışmalarda)
Konvalesan plazma
Ruksolitinib veya tofasitinib
(orta)



Aklımızda Kalsın
• Antiviraller ne kadar erken verilirse o kadar iyi; ilk 48 saat en iyisi 

olabilir
• Riskli gruplarda Nirmat/r, remdesivir, molnupiravir sırasıyla 

hangisi bulunursa o verilmeli 
• Nirmatrelvir/r oral, etkinliği yüksek, gebe ve çocukta kullanılabilir; 

ama ilaç etkileşimleri fazla, ülkemizde yok ve pahalı
• Remdesivir etkinliği yüksek, ilaç etkileşimi az, gebe ve çocuk 

tecrübesi var;  ama İV, ülkemizde yok, pahalı, direnç gelişimi 
gösterildi

• Molnupiravir oral, ilaç etkileşimi az, böbrek/KC yetm de doz ayarı 
yok, direnç bariyeri yüksek ve ülkemizde var; ama etkinliği daha 
düşük , mutasyon kaygısı var, gebe ve çocukta kullanılamaz
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