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Tespitler

• Uluslararası kılavuzlar (BTS, IDSA-ATS) tüm dünyada izlenmekte fakat
bu kılavuzlar ABD ve Avrupa verileriyle hazırlanmaktadır.
• Dünyadaki birçok ülkede yerel antibiyotik direnç verisi ve yerel 

antibiyotik kullanım kılavuzu bulunmamaktadır.
• Yerel antibiyotik kullanım kılavuzlarının oluşturulması için öncelikle 

ülkelerin kendi verilerinin bilinmesi, dogru antibiyotik kullanımı ve 
direnci önlemek için gereklidir.
• Ürettikleri ilaçlara karşı antibiyotik direncini izlemek ilaç firmaları için 

de kurumsal hedeflerdendir (İlk yazardan sözel edinilen bilgi) .
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Amaç

• Türkiye’de 
-antibiyotik kullanımı  
-yerel duyarlılık verisini
-önlem alınması, harekete geçilmesi gereken yerleri belirlemek.

• Brezilya, Hindistan, Kuveyt, Meksika, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, 
Türkiye ve Vietnam (9 ülke)

J Antimicrob Chemother 2022; 77 Suppl 1: i51–i60

gözden geçirmek



Mevcut Durum

• Elektronik imzalı reçetelerin ¼’ünde en az bir antibiyotik mevcuttur.

• Akılcı İlaç Kullanımı ulusal eylem planı 2014–2017 oluşturuldu. 
• 2015’te tezgah üstü antibiyotik kullanımı yasaklandı.
Bu önlemler ile,
Aile hekimlerinin antibiyotik reçetelemesinde %25 düşüş sağlandı.

• Türkiye’de büyük merkezlerin katılım sağladığı global surveyans
çalışmaları sayesinde antibiyotik duyarlılık verisi sağlanmaktadır.
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Surveyans verileri-
SOAR (The Survey of Antibiotic Resistance )
• 2002’den beri yapılmaktadır, 5 çevrim (2002-2017) 
• Çok uluslu bir projedir,
• S. pneumoniae ve H. influenzae (En çok izole edilen patojenler)
• Analizler 3 farklı sınır değere göre yapılmaktadır;
-CLSI, 
-EUCAST (doz-spesifik) 
- PK/PD 



• Yüksek doz sınır değerleri uygulanarak,
antibiyotiğin yüksek dozda kullanılması ve klinik etkinliğin ortaya 
çıkması  amaçlanmaktadır.



Redefining S, I and R 2019 - www.eucast.org

SIR – the old definitions
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Redefining S, I and R 2019 - www.eucast.org

SIR - new definitions 2019
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*Dosages_v_12.0_Breakpoint_Tables.pdf (eucast.org)

3x 625 mg 3x 1 gram

https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/Dosages_v_12.0_Breakpoint_Tables.pdf


*Dosages_v_12.0_Breakpoint_Tables.pdf (eucast.org)

https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/Dosages_v_12.0_Breakpoint_Tables.pdf


SOAR (Survey of Antibiotic Resistance)



SOAR



Torumkuney D, Tunger A, Sancak B et 
al. Results from the Survey of 
Antibiotic Resistance (SOAR) 2015–
17 in Turkey: data based on CLSI, 
EUCAST (dose-specific) and
pharmacokinetic/pharmacodynamic
(PK/ PD) breakpoints. J Antimicrob
Chemother 2020; 75 Suppl 1: i88–
99.

2015-
2017

CLSI EUCAST 
(düşük doz)

EUCAST 
(yüksek doz)

CRO (S) %83,2 %55,9 %98,3
AMC (S) %78,8 %49,7 %58,1



SOAR



ATLAS -Antimicrobial Testing Leadership and Surveillance
% 75-95 % 41-53



ATLAS



SENTRY

• 1997’den beri devam etmektedir.
• Tüm dünyada patojenlerin direnç değişimlerini 
merkezi laboratuvarda 
referans duyarlılık metodları kullanarak takip etmektedir.



SENTRY



• 2015’te DSÖ’nün başlattığı ilk global surveyans sistemidir.
• Maliyet etkin, kanıta dayalı AMR yanıt stratejilerinin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır.
• Acinetobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Neisseria

gonorrhoeae, Salmonella spp., Shigella spp., Staphylococcus aureus, 
and S. pneumoniae. 
• CLSI ve EUCAST sınır değerleri 
• Antimikrobiyal tüketimi ulusal düzeyde izlenmektedir. 
• Türkiye GLASS içinde henüz yer almamaktadır. 

GLASS 
(Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System)



Central Asian and Eastern European Surveillance 
on Antimicrobial Resistance (CAESAR) network

• İzolatlar hastanelerden ve invaziv patojenler toplanmaktadır.





Metlay JP, 2019 , Am J Respir Crit Care Med.
TTD Erişkinlerde Toplumda Gelişen Pnömoniler: Tanı ve 
Tedavi Uzlaşı Raporu

2015-2017 CLSI EUCAST (düşük 
doz)

EUCAST (yüksek doz)

CRO (S) %83,2 %55,9 %98,3

AMC (S) %78,8 %49,7 %58,1





Uzman Görüşleri 

• Kısa aralıklarla hazırlanan, güncel verilerin bulunduğu 
-hızlı ve kolay ulaşılabilen 
-güçlü ulusal bir AMR surveyans sistemine ihtiyaç olduğu

• Bu yerel surveyans verilerine dayanan yerel rehber önerileri ile 
ampirik tedavilerin verilmesi gerektiği,

• Bu sayede dirençte de azalma sağlanabileceği belirtilmiştir.



SONUÇ

• Surveyans çalışmalarında solunum patojenleri için özellikle makrolid
grubuna karşı duyarlılıkta düşme izlenmektedir. 
• Florokinolonlara karşı duyarlılık yüksek olsa da ihtiyatla kullanılmaları 

önerilmektedir.
• Aile hekimlerinin antibiyotik reçeteleme oranında %25 azalma 

sağlanmıştır fakat antibiyotik yönetimi ile ilgili yatırım, takip ve 
düzeltmeler gereklidir.
• Türkiye’de klinisyenler tarafından izlenen uluslararası rehberler 

bulunmaktadır fakat toplum kökenli izolatların güncel surveyans
verisine dayanan ülkeye özgü yerel rehberler geliştirilmelidir. 
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Doksisiklinin TKP’de kullanılması ile ilgili öneri var fakat
kanıt düzeyi düşük.

(Koşullu öneri)
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• Streptococcus pneumoniae bakterisinin makrolidlere direnci < 25% ise 
monoterapi olarak önerilememektedir.

• Makrolid ve kinolonlar QT uzaması, ventriküler aritmi, aort 
anevrizması gibi artmış kardiyovasküler yan etki riski ile ilişkilidir.



Doksisiklin

• Uzun etkili bir tetrasiklindir
• TKP patojenlerine karşı geniş spektruma sahiptir.
• Oral biyoyararlanımı tamdır.
• Akciğer dokusuna mükemmel penetre olmaktadır.
• Düşük maliyetlidir
• Güvenli bir profile sahiptir
• Klinik pratikte ve rehberlerde tercih edilmemektedir
β-laktam veya makrolidleri tölere edemeyenlerde alternatif olarak 
önerilmektedir.
• Solunum yolu enfeksiyonlarında uzun süre kullanılmış olmasına rağmen 

etkinlik ile ilgili çalışmaları diğer gruplardan daha azdır.



Tüm bu gerekçelerle 
• Sistematik derleme ve meta analiz ile
• Hafif ve orta TKP’de doksisiklin monoterapisinin etkinliğini 

değerlendirmek amaçlanmıştır.



YÖNTEM

• Sistematik derleme ve metaanaliz protokol ve rehberine uyulmuştur.

• International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO
registration number: CRD42022320354). 
• Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis 

(PRISMA) rehberi



Seçilen çalışmalar 

• (1) Çalışma tasarımı: RCT 
• (2) Populasyon: TKP tanısı alan hastalar
• (3) Müdahale: intravenöz veya oral doksisiklin; 
• (4) Karşılaştırma grubu: β-laktamlar veya florokinolonlar veya makrolidler; 
• (5) Sonlanım noktası (çıktı) : klinik şifa veya başarı (en az biri),

mortalite, 
mikrobiyolojik eradikasyon, 
hastanede yatış süresi, 
yan etkiler



Dışlama kriterleri

• (1) Pediatrik hastalar (< 18 yaş)
• (2) YBÜ’e kabul edilen kritik hastalar
• (3) Mekanik ventilasyon veya şok durumundaki hastalar (alım sırasnd) 
• (4) Kombinasyon tedavisi kullanımı ( 2 veya daha fazla antimikrobiyal)
• (5) Heterojen popülasyona sahip (TKP < 10 hasta) karşılaştırma 

gruplarıyla yapılan doksisiklinin çalışmaları



Kaynaklar ve Araştırma Stratejisi

• Elektronik veritabanları (31 March 2022’ye kadar)
PubMed, Embase, Cochrane Library, and MedRxiv. 
• Tarih ve dil kısıtlaması yapılmadı
• The Boolean araştırma stratejisi uygulandı.
([Pneumonia OR Lower respiratory tract infection OR chest infection] 
AND [Doxycycline OR Tetracycline OR Minocycline OR Tigecycline] AND
[Clinical trial OR Randomized trial OR Randomized trial OR RCT]).
• Kontrol grup ve çıktılar yazılmadı.
• Elle de araştırma ve derleme makaleleri araştırıldı.



Çalışma seçimi

• Birbirinden bağımsız olarak 2 araştırmacı (S.C. and A.S.)literatür 
araştırması yaptılar.
• Seçilen özetlerin, makaleleri (full textleri) değerlendirildi.
• Üçüncü araştırmacı (T.S.) iki araştırmacı arasındaki tutarsızlıkları 

çözümledi.
• Analizler için  intention-to-treat veriler kullanıldı (per protocol değil).



Veri çıkartma

Birbirinden bağımsız 2 araştırmacı (S.C. ve A.C.)verileri çıkardı.
• Çalışmanın yapıldığı ülke
• Çalışma tasarımı
• Hastanede yatış olup olmadığı
• Ortanca ve ortalama yaş
• Cinsiyet
• Dozu/veriliş yolu/tedavi süresi
• Maliyet
• Mikrobiyolojik eradikasyon oranı
• Yan etkiler
.



Primer ve Sekonder Sonlanım Noktaları

• Klinik şifa oranı, 
(tx veya takip sonunda yeni başlayan semptom, komplikasyon, 
antibiyotik ihtiyacı olmaksızın  semptom ve bulguların o.k.sı)
• Tüm sebeplere bağlı mortalite
• Hastanede yatış süresi
• Antibiyotik maliyeti
• Mikrobiyolojik eradikasyon oranı (şüpheli ya da kanıtlı patojen 

eradikasyonu)
• Yan etkiler



Alt grup Analizleri

• Klinik şifa oranının alt grup analizi FQ ve makrolid grubuyla
ve hastanede yatan ve ayaktan hastalar olarak yapıldı.

• Randomize kontrollü çalışmalardaki sonuçları etkileyebilecek bias
riskini göstermek için ek alt grup analizi yapıldı.



Bias (Yan tutma) Riskinin
Değerlendirilmesi

Dahil edilen RCT’ların metodolojik kalitesini ölçmek için bias aracı 
kullanıldı 
«Revised Cochrane risk of bias tool in randomized trials» (RoB 2) 
1. Randomizasyon işlemi, 
2. Planlanan müdahaleden sapma
3. Unutulan çıktı verisi
4. Çıktı (outcome) ölçümü
5. Raporlanan sonuçların seçimi

Bu 5 Alandaki 
değerlendirmeler ile 
“Düşük”, “Yüksek” riskli 
bias (yan tutma) 
mevcuttur ya da 
“Belirtilmemiş” gibi bir 
genel sonuca ulaşılmıştır.

Y=yes; PY=probably yes; PN=probably no; N=no; 
NA=not applicable; NI=no information



Y=yes; 
PY=probably
yes; 
PN=probably no; 
N=no; 
NA=not 
applicable; 
NI=no
information







Kanıt Kalitesinin Derecelendirmesi (Grade)

Grading of Recommendations Assessment, Development, and 
Evaluation (GRADE) yaklaşımı
• Kesinlik değerlendirmesi; bias riski (RoB), tutarsızlık, dolaylılık

(indirekt), belirsizliğe göre puanlandı.
• Yayın biası değerlendirilirken huni grafiği (funnel plot) ve Egger testi 

kullanıldı. 
• Kanıt kalitesi; çok düşük, düşük, orta, yüksek olarak puanlandı.
• GRADEpro GDT software (version 2021) ile tablolar oluşturuldu.





İstatistiksel analiz

• Sonlanım noktaları için, Random effects modeli (Mantel-Haenszel 
metod) kullanılarak doksisikline karşı diğer grubun etkisi 
değerlendirildi.
• Kesikli çıktılar için havuzlanmış odds oranı (OR)
• Sürekli çıktılar için ortalama farkı (mean difference) rapor edildi.



Duyarlılık analizleri

• Günümüzde önerilmeyen antibiyotikleri içeren karşılaştırma grupları 
olan RCT.lar dışlanarak klinik şifa oranı için duyarlılık analizi yapıldı.
• Sabit etki modeli (Fixed-effect model)
• Tüm çalışmalarda yan etkiler için d.analizi yapıldı.



• Çalışmalar arasındaki heterojenite I² istatistiği ile değerlendirildi.
• %0: heterojenite yok.
• %0 - 30: az heterojenite
• %30 - 50: orta heterojenite
• %50 - 75: önemli oranda heterojenite
• %75- 100: dikkate değer oranda heterojenite



• P<0,05 anlamlı kabul edildi.



• Küçük örneklem gruplarında tip 1 ve 2 hataları azaltmak için ardışık 
analiz kullanıldı.Trial sequential analysis (TSA) 
• TSA, büyüklük hesaplaması (dahil edilen tüm çalışmaların kümülatif 

örneklem büyüklükleri) ve önemlilik düzeylerinin düzeltilmesi ile 
kümülatif meta analiz verisinin istatistiksel güvenilirliğini ölçmektedir.



• Gereken bilgi büyüklüğü
• Güven aralığı
• %80 güç, %5 tip1 hata

• We quantified trial sequential monitoring boundaries and the required information size (RIS) with diversity-adjusted information size (D2 ) 
and adjusted 95% confidence intervals (CI). 

• RIS was calculated using the relative risk reduction obtained from our actual metaanalysis of −5.5%. 

• Two-sided z-score thresholds were adjusted using the O’Brien-Fleming α-spending function with a 2-sided 5% type I error and 80% power. All 
TSA analyses were performed using TSA software version 0.9.5.0 Beta, Copenhagen trial unit (www.ctu.dk/tsa).



SONUÇLAR-Çalışma seçimi

• PRISMA akış şeması



Figure 1. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-analysis (PRISMA) flow diagram of the study ...

Clin Infect Dis, ciac615, https://doi.org/10.1093/cid/ciac615

The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details.

(başlık ve abstracta göre)

https://doi.org/10.1093/cid/ciac615


SONUÇLAR- RCT’ların özellikleri 

• RCT’ların özellikleri 



TKP

TKP

414

24

Toplam 
921 
hasta

Erkek 
oranı, 
%50-68

3 Makrolid
3 Kinolon



Primer Sonlanım Noktası

• Klinik olarak değerlendirilebilir 834 hasta alındı.
• Klinik şifa oranları doksisiklin ve karşılaştırma gruplarında benzerdi
(87.1% [381/437] vs 82.6% [328/397]; OR: 1.29 [95% CI: .73–2.28]; 
P=.39; I 2=30%; low QoE). 
• Kümülatif Z eğrisi yarar veya zarar için konvansiyonel ya da TSA sınırını 

geçmedi.
• The TSA’ya göre düzeltilmiş güven aralığı 0.38–4.38 idi.



Toplam 834 hasta

Kısıtlılıklar, tutarsızlık, dolaylılık, kesinliğin 
olamaması, yayın biası



Figure 2. Effect of doxycycline on clinical cure rate. A, Forest plot of clinical 
cure rate. The size of the squares ...



Supplementary Figure 2. Forest plot of clinical cure rate using a fixed-effect model.



Sekonder sonlanım noktası

• Meta analizi yapılan 6 çalışmada mortalite bildirilmemişti.
• Mikrobiyolojik eradikasyon oranı raporlanmamıştı.
Sadece bir yayında; 
• ----Hastane yatış süresi ile ilgili bilgi mevcuttu (doksisiklin; 4.0±1.8 days vs 

levofloksasin; 5.7±2.1 days, P<.001)
• ----Hasta başı ant. maliyeti (doksisiklin ; USD 65.0±24.4 vs levofloksasin; 

USD 122.1±15.8, P< .001), 
Pnömoni olmayan hastalar çıkarıldığı için 3 yayında bakılabilen
• Yan etki oranları benzerdi.
(27.6% [82/297] vs 33.2% [94/283]; OR 0.78 [95% CI: .54–1.13]; 
P=.19; I 2=0%; very low QoE) (Figure 3)



Figure 3. Forest plot of adverse events. Three trials in which 
adverse events of pneumonia patients were reported mixed ...

Clin Infect Dis, ciac615, https://doi.org/10.1093/cid/ciac615

The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details.

%27,6 vs %33,7

https://doi.org/10.1093/cid/ciac615


Supplementary Figure 3. Forest plot of adverse events,
including trials in which adverse events of pneumonic patients
were mixed with those of non-pneumonic patients.

Pnömoni olan ve olmayanlar beraber analiz edildiğinde de yan etki açısından fark bulunmadı. 
17.1% (122/713) ve 17.7% (123/694)

(OR 1.03 [95% CI: .61–1.73]; P=.92; I 2=48%] (Supplementary Figure 3).



Alt grup analizi

• Kinolon ve makrolid grubu için ayrı ayrı bakıldığında klinik şifa oranı 
benzer bulundu.

--FQ; OR 1.14 [95% CI: .32–4.06]; P=.62; I 2=58%, 
--makrolid; OR 1.19 [95% CI: .60–2.37]; P=.84; I 2=0% 



Figure 2. Effect of doxycycline on clinical cure rate. A, Forest plot of clinical 
cure rate. The size of the squares ...



Alt Grup Analizi-2

• Klinik şifa açısından ayaktan ve yatan hasta olma arasında fark 
bulunmadı

--yatan hastalar; OR 0.63 [95% CI: .27–1.48]; P=.36, I²=%2, 
--ayaktan hastalar; OR 1.76 [95% CI: .71–4.34]; P=.73, I²=%0) (Figure 4). 



Toplam 834 hasta

Kısıtlılıklar, tutarsızlık, dolaylılık, kesinliğin 
olamaması, yayın biası



Clin Infect Dis, ciac615, https://doi.org/10.1093/cid/ciac615

The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details.

Figure 4. Forest plot of clinical cure rate according to the patient enrollment setting. Abbreviations: CI, 
confidence ...

https://doi.org/10.1093/cid/ciac615


Alt Grup Analizi-3

• Yan tutma (RoB) riski düşük olan 2 çalışmada [20, 21] 
Doksisiklin grubunda daha yüksek klinik şifa oranı gösterildi
(% 87.1 [196/225] vs %77.8 [165/212]; 
OR 1.92 [95% CI: 1.15–3.21]; P=.01;I ²=0%) (Figure 5)



Figure 5. Forest plot of clinical cure rate according to the risk of bias. 
Abbreviations: CI, confidence interval; M-H, ...

Clin Infect Dis, ciac615, https://doi.org/10.1093/cid/ciac615

The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details.

%77,8%87,1

https://doi.org/10.1093/cid/ciac615


Duyarlılık Analizi-1

• TKP’de güncel olarak önerilmeyen tedavilerle olan çalışmalar 
çıkartıldığında [17, 21] (ofloksasin ve fleroksasin) da gruplar arasında 
anlamlı bir farklılık gösterilmedi. 
• (88.2% [157/178] vs 85.6% [131/153]; 

OR 1.25CI: .64–2.44]; P=.51; I 2 = 0%) (Supplementary Figure 1). 



Supplementary Figure 1. Forest plot of clinical cure rate excluding 2 trials in which comparators are not

currently recommended for community-acquired pneumonia.

%88,2 vs %85,6

Spiramisin, 
Roksitromisin, 
LVX, 
Eritromisin



Duyarlılık Analizi-2

• Rastgele etki modeli (random-effects model)yerine sabit etki modeli 
kullanıldığında doksisiklin grubunda klinik başarı oranları istatistiksel 
anlama ulaşamasa da daha yüksek bulundu. 

(OR 1.42 [95% CI: .96–2.09]; P=.08; I 2=30%) (Supplementary Figure 2). 



Supplementary Figure 2. Forest plot of clinical cure rate using a fixed-effect model.



Yan tutma (Risk of Bias-RoB) değerlendirmesi 
GRADE önerisi



Her çalışma detaylı değerlendirmeye alındı. 
İki RCT …………> düşük yan tutma (RoB )
Dört RCT………> yüksek yan tutma (RoB)



Belirsizliğin (Kesinlik olmaması) ciddi  olduğu yargısına varıldı. 
because Trial sequential analysis (TSA) showed a low percentage of required information sıze (RIS) cases 

-Örneklem büyüklüğü
-Olay sayısı
-Güven aralığı



Egger testi (P=.47) ve 
Huni grafiğinin yeterince 
simetrik çıkması sonucu 
yayın yan tutması 
düşünülmedi. 



SONUÇLAR

• GRADE değerlendirmesine göre 
---Klinik şifa oranı için toplam kanıt kalitesi «düşük» bulundu.
---Sekonder sonlanım noktaları için «çok düşük» bulundu.



TARTIŞMA

Altı RCT’dan (834 hasta) oluşan bu kapsamlı sistematik derleme 
ve meta analizde

Erişkinlerde hafif ve orta şiddette TKP için, 
doksisiklin ve karşılaştırılan grup arasında;
• Klinik şifa oranında ve yan etki oranında farklılık bulunmadı.
• Bu sonuç, doksisiklinin şiddetli olmayan (non-severe) TKP’de uygun bir 

seçenek olduğunu düşündürmektedir.



TARTIŞMA-2

• Antimikrobiyal direnç ve                              verileri yoktur.
mikrobiyolojik eradikasyon oranı
• Haemophilus influenzae, 
• Moraxella catarrhalis, 
• Mycoplasma pneumoniae, 
• Chlamydia pneumophila, 
• Staphylococcus aureus

• Pnömokok için SENTRY 2015–2017 sonuçlarına göre direnç oranı;
Azitromisine karşı % 32,4 
Tetrasikline karşı %30,7’dir. 

Tetrasiklin ve doksisiklin, 
yüksek oranda etkili fakat



TARTIŞMA-3

• Kanada’da yapılan geniş surveyans çalışmasında R oranlarına göre 
Klaritromisine karşı % 23,3 
Doksisikline karşı %9,6’dır. 
• Penisiline dirençli izolatlarda doksisiklin direncine daha fazla 

rastlanmaktadır (%6’ya %62)
• Pnömokoka karşı penisilin direncinin düşük olduğu yerlerde 

doksisiklinin güvenle kullanılabileceği düşünülmektedir.
• Yerel antimikrobiyal direnç oranlarının izlenmesi önemlidir.



TARTIŞMA-4

• ATS-IDSA rehberinde refere edilen 
doksisiklin lehine, 87 hastalık bir RCT çalışmaya alınamadı çünkü 
karşılaştırılan antibiyotik grubu belirtilmemişti.

Ailani RK, 1999, Doxycycline is a costeffective therapy for hospitalized patients with
community-acquired pneumonia. Arch Intern Med 159:266–70.



TARTIŞMA-5

• Yeni klinik araştırmaların olmaması nedeniyle TKP rehberinden 
doksisiklinin çıkartılması düşüncesi seslendirilmiştir. Oysa ki;
• Tipik ve atipik etkenleri kapsayan ucuz, ulaşması kolay bir ant.tir.  

Fakat;
• Jenerik olduğundan endüstri sponsorluğunda klinik çalışma olasılığı 

düşüktür. 
• Geniş ölçekli klinik çalışmalarla TKP tedavisinde bir seçenek olduğu 

teyid edilmelidir.
• Doksisiklin, diğer antimikrobiyal ajanların kullanılmaması 

(korunması) ile antimikrobiyal direncin sınırlandırılmasında da rol 
oynayabilir.



SINIRLILIKLAR

• Çalışma sayısı, örneklem büyüklüğü, çalışmaların değişken nitelikleri 
sınırlılıklardır.
• Toplam kanıt değeri (kalitesi) primer sonlanım noktası için 

«düşüktür».
• Sekonder s.n.sı için ise «çok düşüktür».
• Çalışmaların sadece Avrupa ve ABD’den olması sınırlılıktır.
• Karşılaştırma gruplarında β-laktam ajanlar ve azitromisin

kullanılmamıştır.



SINIRLILIKLAR-2

• Çalışmaların en yenisi 2001-2004 arasında yürütülmüştür ve direnç 
oranları bu sürede değişmiştir.
• Karşılaştırma grubundaki bazı antibiyotikler günümüzde 

kullanılmamaktadır (fleroksasin, ofloksasin).
• Çalışmalarda mikrobiyolojik eradikasyon oranı, etkenler ve 

antimikrobiyal direnç verileri  yer almadığından değerlendirilemedi.
• Doksisiklinin, kombinasyon tedavisinde yer alabilmesi için bu analiz 

kullanılamaz.



SONUÇ OLARAK

• Doksisiklinin hafif ve orta şiddette TKP için, makrolid veya kinolonlarla
benzer olduğunu ve geçerli bir tedavi seçeneği olarak kaldığını 
gösterdik.
• Yerel duyarlılık oranlarının izlenmesine ve geniş RCT’lara ihtiyaç 

vardır.





Alt Solunum Yolu Enfeksiyonunda Bakteriyel ve Viral Solunum Yolu Mikrobiyotası: 
Vaka- Kontrol Çalışması 



GİRİŞ

• Viral ve bakteriyel ASYE/TKP, Akut KY, KOAH, PTE ile 
benzer şekilde prezente olmaktadır ve vakaların sadece yarısında 
mikrobiyolojik tanı doğrulanabilmektedir.
• Sağlıklı nazofarenkste pnömokok ve H. influenzae gibi patojenler 

sıklıkla tanımlanmaktadır. Diğer kommensel bakteriler bu 
patobiontların fazla büyümesini engellemektedir (kolonizasyon 
direnci). 
• Kolonizasyon direncinin ortadan kalkması ile tek bir bakteri sınıfı aşırı 

artmakta ve solunum yolu enfeksiyonuna gidişat tetiklenmektedir.



GİRİŞ-2

• Nazofarenkste bakteriyel ve viral topluluklardaki değişim ortaya 
konularak,

TKP tanısı hızlandırılabilir mi?

• Nazofarengeal tek bir bakteri cinsinden ziyade bakteriyel topluluk 
yapıları TKP hastalarını kontrollerden ayırabilir mi?

sorularına cevap bulmak amaçlandı. 



YÖNTEM

• Amsterdam Üniversite hastanesi
• İki İnfluenza sezonu (Ekim 2016- Haz 2017 ve Ekim 2017 - Haz 2018)
• > 18 y, TKP klinik şüphesi olan ve ardışık gelen hastalar alındı.
-Son 48 saatte ant
-Aspirasyon pn
-Hastane ilişkili pn
• Yaş ve cinsiyeti benzer ayaktan gelen akut enfeksiyonu olmayan 

kardiyovaskuler, DM, CA nedeniyle takipli hastalar kontrol grubu 
olarak alındı.

dahil edilmedi



• Nazal ve boğaz swab PCR
• İdrar ag testi                                       tanı için alındı.
• Kan kültürü
• Balgam kültürü

• Çalışma için nazofarengeal swab (Copan) ilk gün ve 1 ay sonra alındı 
ve -80°C’de muhafaza edildi.



Bakteriler için;V3-V4 bölgesini hedefleyen 16S rRNA   gen amplikonları tek basamaklı PCR ile 
replike edildi. MiSeq platformu kullanıldı

Viral topluluklar multiplex real time PCR ile (SMARTfast, Hollanda) analiz edildi.  

16S rRNA



İSTATİSTİK

• Analizler R (Version 3.6.1, Vienna, Austria)ile yapıldı. 
• Alfa çeşitliliği (diversity) ve zenginliği için  Inverse Simpson Index and 

Observed Taxa Richness index ile phyloseq paketi kullanıldı.
• Veriler normal dağılmadığından Wilcoxon işaretli sıra veya Kruskal-

Wallis testi kullanıldı.
• Beta çeşitliliği (diversity) ağırlıklı ve ağırlıksız UniFrac uzaklık metrik 

kullanılarak değerlendirildi. Gruplar arasındaki farklılık PERMANOVA 
kullanılarak vegan paketinde test edildi.
• Farklı fazla bakteriyel cinsleri bulmak için DESeq2 analizi kullanıldı.



• Extremely Randomized tree klasifikasyon modelleri kullanılarak 

• Bakteriyel, viral veya mixed (birlikte) TKP ile sağlıklıları ayırt etmek için 
--klinik değişkenler ve 
--nazofarengeal bakteri ve virus topluluklarının kombinasyonunda 

ortaya çıkan farklılıklar incelendi

• Hastalık ile ilişkili bakteriyel sınıfı ortaya çıkarmakta bu modelin en iyi 
model olduğu düşünülmektedir.



Bacterial taxa 
(Genus)

(40) Viruses (PCR) Klinik değişkenler

Corynebacterium
_1

Adenovirus
BMI

Staphylococcus Bocavirus Sigara
Streptococcus Coronavirus (NL63, 229E, OC43, 

HKU1)
COPD

Anaerococcus Enterovirus Diabetes Mellitus
Cutibacterium human MetaPneumoVirus

(hMPV)
Immunsupresif hastalık

Actinomyces Influenza A virus Malignite
Peptoniphilus Influenza B virus Renal hastalık

Dolosigranulum
Parainfluenza virus 1-4

Önceki antibiotik (90 gün – 48 
hours önce)

Fusicatenibacter Parechovirus Steroid
Finegoldia Respiratory syncytial virus (RSV) Influenza aşılaması

Corynebacterium Rhinovirus
Sphingomonas

Faecalibacterium
Lawsonella
Paracoccus

Gemella
Moraxella

Bifidobacterium
Subdoligranulum

Supplementary Table 1: 
Overview of bacterial, viral 
and clinical variables used as 
input for the Extremely 
randomized trees 
classification models

Haemophilus
Blautia

Curvibacter
Agathobacter

Campylobacter
Fusobacterium
Porphyromonas

Prevotella
Ruminococcus_2

Chryseobacterium
Peptostreptococcus

Collinsella
Pseudomonas
Allorhizobium

Facklamia
Bacteroides

Negativicoccus
Prevotella_7

Alicyclobacillus
Cloacibacterium

Prevotella_6

Görece fazla bulunan 
40 bakteriyel tür, 
virüslerin varlığı ve 
konak özellikleri 
modellerde girdi 
olarak kullanıldı



• Her veri setinin %75’inde 5 kat çarpraz validasyon için 100 tekrar 
yapıldı,
• Örneklerin kalan %25’inde geri kalan test yapıldı.
• Bu sınıflayıcıların performansı ROC eğrisi altında kalan ortalama alan 

(AUC-ROC) ile hesaplandı. 



• Modellerin uygulanmasında, Python (v. 3.7.4) numpy (v. 1.16.4), 
pandas (v. .25.1), ve scikit-learn (v. .21.2) paketleri kullanıldı.

• Daha önce New York Presbyterian Hastanesine kabul edilen Influenza
A pozitif 140 hasta ve 38 sağlıklı kontrolde yapılmış 16S rRNA V4 
sekans (accession number SRP132207) veri seti kullanıldı.



SONUÇLAR



Assessed for
eligibility (n=450)

Included
(n=120)

Initial analysis completed
(n=117)

Follow up completed
(n=87)

Excluded (n=330)
• No consolidations on imaging (n=152)
• Pneumonia not the primary diagnosis (n=22)
• Aspiration pneumonia (n=18)
• Hospita—acquired pneumonia (n=28)
• Administration of antibiotics prior to admission (n=54)
• Lacked capacity for informed consent (n=35)
• Eligible, but no informed consent provided (n=21)

No nasopharyngeal microbiota data available (n=3)

• Deceased (n=5)
• Lost to follow up (n=25)

Supplementary Figure 1: CONSORT Flowchart of study 
inclusions and follow up

117 vaka ve 48 
kontrol grubu 
çalışmaya alındı.



Hastaların %59’unda 
yani 68 hastada etken 
tanımlanabildi.

12 hastada (%10) 
Eşlik eden başka bir 
patojen enfeksiyonu 
vardı.



Figure 1. Overview of causative pathogens of CAP patients. 
Cumulative overview of causative pathogens (A) and the ...Clin Infect Dis, Volume 74, Issue 5, 1 March 2022, Pages 776–784, https://doi.org/10.1093/cid/ciab568

The content of this slide may be subject to copyright: please see the slide notes for details.

n=19
%16,2

11
%9,4

5
%4,3

Hastaların 37’sinde (%31,6) solunum yolu 
virusu saptandı.
Bunların 13’ü (%17,9) Influenza’ya bağlı idi.
Rhino, PI, CoV; 10,7, 5

10

7

5
etken 
tanımlanamadı

https://doi.org/10.1093/cid/ciab568


• Asemptomatik sağlıklı kontrol grubunda 2 kişide (47 kişiden) solunum 
yolu virüsü kolonizasyonuna rastlandı.

1 kişide Human metapnomovirus (hMPV)
1 kişide Rhinovirus



• 16S rRNA gen sekanslamasında 11 milyon yüksek kalite okuma elde 
edildi (örnek başına ortalama 45bin)
• 397 çoğaltılmış sekans varyantı (ASV) sınıflandı.
• Kabulde ve takipte mikrobiyota çeşitlilik ve zenginlik profilleri tüm 

gruplarda benzerdi (alfa diversity-kendi içinde).

Figure 2. Alpha and beta 
diversity of cases 
(n = 117) and control 
subjects (n = 48). Inverse 
Simpson index (A) and 
the ...



• Vakaların nazofarengeal mikrobiyotasında ağırlıksız UniFrac
beta diversity (çeşitlilik) kontrol grubundan anlamlı farklılık gösterdi 
(var/yok).
• Ağırlıklı (fazla/az-dominant cins) olanda ise gruplar benzerdi.

Figure 2. Alpha and beta diversity of cases 
(n = 117) and control subjects (n = 48). Inverse 
Simpson index (A) and the ...



SONUÇLAR-2

• Tüm katılımcılarda, nazofarengeal mikrobiota kompozisyonu geniş bir 
heterojenite taşımakta idi.
• Dominant bakteriler  (değişen oranlarda)

Corynebacterium, 
Staphylococcus,
Dolosigranulum oldu.



Supplementary Figure 2:  Nasopharyngeal microbiota composition among CAP patients and control subjects

Her bir çubuk bir örneği 
temsil etmektdir.
117 vaka /48 kontrol

Şube ve cins 
düzeyinde 
Mikrobiyota 
kompozisyonu



Supplementary Figure 3: Alpha 

and beta diversity of cases at 

admission with (n=36) and 

without COPD (n=81)

KOAH olanlar ve 
olmayanlar arasında  
bir farklılık 
bulunmadı.
Daha önceki çalışmalarda 
havayolu mikrobiyota 
değişikliği bildirilmişti



SONUÇLAR-3

• Yaygın TKP etkenlerinin 16SrRNA’ları oransal olarak nazofarenkste
fazla ise bu durumda etkenlerin
• Kan, balgam kültürü ve idrar ag testinde saptanmasını bekleriz. 
Bu durum bu çalışmada teyid edildi.



Figure 3. High nasopharyngeal abundance of Streptococcus species (top) and 
Haemophilus species (bottom) in patients with microbiological dx of these pathogens as 
obtained via culture or ag test.

Relative abundance(=proportion of total 16srRNA reads) within each individual microbiota

sample are presented as box plot overlaid by a dot plot with a line at median.

68 hastada etken saptanmıştı.
19 hastada pnomokok
11 hastada H. influenzae
60 hastada anlamlı fazlalık 
saptandı.
115 (TKP)-47 (kontrol)
Takip eden 1. ayda (ant tx
sonrası) bu oransal çokluk 
normale döndü.

H. influenzae ve pnömokok enfekte vakaların 
kabulleri sırasında nazofarengeal örneklerinde, 
Haemophilus ve S. pneumonia türlerini diğer 
patojenlere oranla ve kontrol grubuna göre 
daha yüksek oranda taşıdıkları saptandı.



Supplementary Figure 4:  Relative abundance of Streptococcus species (A) and Haemophilus species (B) in nasopharyngeal 
samples from individual CAP patients with corresponding causative pathogens, stratified by microbial detection method

Etkenin nazofarengeal örnekte 
görece fazla bulunmasının, tanı 
metodundan bağımsız olarak 
gerçekleşti. 
.



• Bu gözlemlerden yola çıkarak nazofarengeal tek bir bakteri cinsinden 
ziyade bakteriyel topluluk yapılarının TKP hastalarını kontrollerden 
ayırıp ayıramayacağını 

Extremely randomized tree klasifikasyon 
modelini kullanarak bulmaya çalıştık.



Üç parametre;
-Nazofarengeal bakteri türleri, -virus
varlığını ve 
-klinik değişkenler girdi olarak 
alındığında bu model ile
TKP ve sağlıklı ayrımının 
kesinliği (doğruluk) yüksek çıktı.

• İzole bakteriyel TKP (33 vaka) 
ve viral TKP’de (27 vaka)

daha yüksek doğruluk oranına 
ulaşıldı.
(AUC 0,83 ve 0,95 olmak üzere)



Haemophilus, Streptococcus, 
Actinomyces, ve Curvibacter in 
nazofarenkste fazla bulunurken,
Corynebacterium, Cutibacterium, ve
Lawsonella’nın kommensal bakteriler 
olarak az bulunmalarının

bakteriyel pnömonide ayırıcı öneme 
sahip olduğu görüldü.



Corynobacterium, Lawsonella, Cutibacterium
gibi kommensal bakteri topluluklarının olmaması modelde 
bakteriyel TKP lehine en ayırıcı faktördü.

Viral TKP modelinde de bu bakterilerin 
yokluğu ayırıcı gücü arttırdı.



Haemophilus

Rhodopseudomonas

Cupriavidus

Ezakiella

Porphyromonas

Moraxella

Streptococcus

Curvibacter

Bradyrhizobium

Prevotella

Lawsonella

Gemella

Fusicatenibacter

−4 −2 0 2
log 2−Fold Change

Cases
Controls

Supplementary Figure 5: Differential abundance of nasopharyngeal microbiota between CAP patients (n =117) and 
controls (n = 48)

Vaka ve kontrol grubu 
arasında da fazla 
bulunma analiz 
edildiğinde 
bu türlerin çoğuna ait 
farklılık burda da 
saptandı.



TKP’nin klinik ayırıcılarında

• Son 3 ayda ant kullanımı
• KOAH
• Düşük VKİ
• İmmunsupresif hst
• DM



TARTIŞMA-

• Bu modelde ayrım, Pnömokok ve H. influenzae gibi etken patojenlerin fazla 
bulunmasına atfedilse de 

Staphylococcus, Dolosigranulum, Cutibacterium, ve Corynebacterium’un yanı sıra 
daha nadir ve düşük miktarda bulunan Paracoccus ve Gemella bakteriyel topluluk 
yapısının oluşmasına yön vermektedir.

• TKP hastalarının büyük kısmında patojenlerin  gösterilemediği de göz önünde 
bulundurulduğunda,

TKP’de herkese uyan tek bir topluluk kompozisyonunun olmadığı düşünülmüştür.

• Tek bir bakteri türünden ziyade spesifik temel mikrobiota topluluklarının olduğu 
bir model söz konusu olabilir.  



TARTIŞMA

• Bu verilere dayanarak mikrobiotaya dayalı tanı panelleri geliştirilebilir. 
• Bu paneller ile
TKP hastalarının tanınması ve etken ajanların nazofarengeal
örneklerden tanımlanması sözkonusu olabilir.





Challenge = Eprüvasyon= Aşı potens
(koruyuculuk) testi 



GİRİŞ

• Yaşlı ve KKY, SVO, KBH, KOAH, immunsupresyonu olan hastalarda 
şiddetli RSV riski artmaktadır.
• ABD’de > 65y bireylerin %3-7’sinde her yıl RSV görülmektedir.
• 177.000 hastane yatışı ve 14.000 ölüme neden olmaktadır.
• Bu sayılar testlerin std olmaması ve RSV saçılımının az olmasına bağlı 

daha fazla olabilir.
• RSV aşısının geliştirilmesi yüksek önceliklidir.



• Hücresel immün yanıt ve doğal bağışıklık yaş ile birlikte düşmekte ve 
bu nedenle şiddetli hastalık riski artmaktadır.

• Aşının amacı RSV ilişkili Alt solunum yolu hastalığını önlemektir.



• RSV fuzyon (F) glikoproteini viral 
zarfa bağlı olup metastabil 
prefüzyon halindedir.
• Hücreye girdiği sırada yapısal 

düzenlemeye giderek stabil 
postfüzyon durumuna  geçer ve 
hücre membranından geçer.
• Prefuzyon F, nötralizan antikorların 

hedefidir.
•



• Bivalan RSV prefüzyon F proteini (RSVpreF) bazlı 
aşı adayı RSV subgrup A ve B’den stabilize edilmiş 
prefüzyon F glikoproteini içermektedir. (2013)
• Faz 1-2 ve 2b çalışmaları immunizasyon ve 

güvenlik profili ile ilgiliydi.
• Faz 2a çalışmasında RSVpreF aşısının etkinliği 

deneysel RSV challenge testi ile 
-Sağlıklı  
-18-50 yaş grubunda incelendi. 
• Yaşlı hastalarla yapılacak faz 3 öncesi kanıt elde 

etmek (proof of concept)
• Güvenlik, immunojenite, etkinlik değerlendirildi.



YÖNTEM

• Faz 2a, tek merkezli, randomize, çift kör, araştırma 
• Tarama, enjeksiyon, karantina fazları
• Güvenlik takibi (6 ay), 
• Katılımcılar 1:1 oranında rastgele atandılar.
• Subgrup A Ontario and subgrup B Buenos Aires suşlarından eşit miktarda stabilize 

prefüzyon F antijeninden elde edilen
• 120 μg RSVpreF aşısı (nonadjuvanted) veya plasebo (liyofilize aktif RSVpreF içermeyen), 
• Steril su ile 0.5 ml intramuskuler
• 0. günde (enjeksiyondan 28 gün sonra), Intranazal 4.5 log10 plaque-forming units of an 

RSV A Memphis 37b 
• 12 gün karantina uygulandı.
• 28. gün ve 155. gün (6.ay) takip viziti



Sağlıklı
(18 - 50 yaş) 
RSV A–
nötralizan ab 
titresi en 
düşük olan 
çeyrek 
dilimden 



Semptom skorlama ve viroloji prosedürleri

• Günde 3 kere 13 maddelik semptom sorgulama kartı dolduruldu.
(−2 ile 12. günler arası).
• Nazal yıkama örnekleri günde 2 defa (2-11.günler) toplandı (−1 ile 12. 

gün 1 kez).
• RT-qPCR ile saptama sınırı 33.9 ct değeri (2.8 log10 RSV RNA 

copya/mL)



Etkinlik-Primer Sonlanım Noktası

• En az ardışık 2 günde RT-qPCR ile doğrulanmış saptanabilir RSV enfeksiyonu 
+
• En az bir grade 2 semptom
(Total semptom skoru ve RSV viral yükü için AUC) 
• Sekonder sonlanım noktası;
-Ölçülebilir PCR sonuçları
-Kültür doğrulanmış semptomatik RSV enfeksiyonu
-viral yük süresi
-Semptom skor AUC’si
-toplam mukus ağırlığı, peçete sayısı



Bağışıklık (İmmunojenite)
• -2. gün, -1. gün, 12. gün 
• RSVpreF aşısı ile                                               elde edilen immun yanıt
• RSV A Memphis 37b challenge’ı ile  
• RSV A ve B’ye karşı serumda nötralizan antikor titresi
• Prefüzyon F’e bağlanan antikor titresi
• Aşının kapsamadığı RSV ag.lerine bağlanan antikor düzeyi



Güvenlik 

• Enjeksiyondan sonraki 7 gün içinde ortaya çıkan lokal rxn, sistemik 
olaylar
• 155. güne kadar olan advers olaylar



SONUÇLAR
• 70 katılımcı 
(35’i aşı+35’i plasebo) randomize edildi.



• 62 katılımcı (31+31) intranasal RSV 
Memphis 37b uygulandı.

(Aşının 28. gününde)
• 60 katılımcı karantina gözlem süresini 

tamamlayabildi.
• Aşı olan grupta %6 (2/31)
Plasebo grubunda %48  (15/31) 
semptom görüldü.



B Schmoele-Thoma et al. N Engl J Med 2022;386:2377-2386.

Kaplan–Meier Curves of the Time to First Symptomatic 
Infection and the Duration of Viral Shedding.

B Schmoele-Thoma et al. N Engl J Med 2022;386:2377-2386.

En az 2 ardışık gün 
viral RNA saptanması ile bakılan 
aşı etkinliği %86,7 .
(plasebo ile karşılaştırıldığında)

İntranasal virus verildikten sonra 
semptomatik enfeksiyon oranı 
%6 (2/31) oldu. Plasebo 
grubunda ise %48 (15/31) oldu.

Plasebo grubunda median
inkübasyon süresi 
3,3 gün (2,9-4,8) oldu



AUC=area under the curve; 
IQR=interquartile range; 
LLOQ=lower limit of quantification; 
LRT=lower respiratory tract; qRT-
PCR=quantitative real-time 
polymerase chain reaction; 
RSV=respiratory syncytial virus; 
RSVpreF=prefusion F respiratory
syncytial virus vaccine; URT=upper
respiratory tract; VL=viral load; VL-
AUC=area under the viral load-time 
curve. 
Table S2. Summary of Efficacy 
Endpoints for RSVpreF After 
Challenge With RSV A Memphis 37b 
(Intent-to-Treat Challenge Analysis 
Set).



B Schmoele-Thoma et al. N Engl J Med 2022;386:2377-2386.
B Schmoele-Thoma et al. N Engl J Med 2022;386:2377-2386.

Kültür ile RSV enfeksiyonuna bakıldığında, Aşı etkinliği 100.0% (95% CI, 67.7 to 100.0) (Fig. 1B)



B Schmoele-Thoma et al. N Engl J Med 2022;386:2377-2386.
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Aşı grubunda 8 katılımcıda saptanan PCR 
pozitifliği, çoğunlukla inokülasyon sonrası 24 
saat ile sınırlı kaldı.
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İnokülasyondan 2 gün sonra, viral yük nazal yıkama örneklerinde 
plasebo grubunda 3-12. günler arasında PCR ile ölçüldü. Aşı grubunda ise çok düşük ya 
da saptanamaz idi. AUC (Median/ (IQR)
Aşı grubunda = 0 (0-19,0) 
Plasebo grubunda= 96,7 (0- 675,3)

Viral saçılma zamanı, median (IQR)

Aşı grubunda = 18 saat (11,8-54,4) 
Plasebo grubunda= 131,6 saat (72-

tahmin edilemez)
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Efficacy of Prefusion F (RSVpreF) Vaccine after Challenge with 
Respiratory Syncytial Virus (RSV)–A Memphis 37b.

İntranazal inokülasyondan (challenge)  sonra 
Kültür ile elde edilen viral yük

Aşı grubunda = saptanamaz

Plasebo grubunda= 4-8. günde artmış saptandı (10.günden sonra saptanamaz)
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Semptom süresi ve şiddetine göre aşı grubunda korunma elde edildi.
Semptom skoru Geometrik ortalaması   AUC (hoursxscore)
Aşı grubunda = 6,7 
Plasebo grubunda= 56,7  
(ratio, 0.13; 95% CI, 0.04 to 0.43).
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Efficacy of Prefusion F (RSVpreF) Vaccine after Challenge with 
Respiratory Syncytial Virus (RSV)–A Memphis 37b.

Karantina dönemi boyunca, çıkan mukus ağırlığı aşı grubunda daha azdı.        
Peçete sayısı median (IQR)
Aşı grubunda = 6 (0-30) 
Plasebo grubunda= 26 (7-75)  idi.



BAĞIŞIK YANIT
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RSV-Neutralizing Geometric Mean Titers and Geometric Mean 
Factor Increases.

Nötralizan antikor geometrik 
ortalaması  titresi, aşı ve 
plasebo grubunda 
başlangıçta benzerdi.
Aşıdan 28 gün sonra 
intranazal inokülasyondan 
hemen önce geo ort faktörü 
olarak titre artışı
aşı; 20,5 ve 20,3  
Plasebo; 1,1 ve 1,0 
Challenge sonrası 12. günde 
aşı; 16,8 ve 14,8
Plasebo; 2,3 ve 1,8 idi.

Challenge sonrası, 
Bazale göre olan titre artışı 
aşı ve plasebo grubunda 
benzerdi.



Challenge sonrası Aşının 
içermediği viral yapılara 
karşı oluşan antikorda 4 
katlık artış 
Aşı grubunda %0
Plasebo gr %73,3
izlendi.
Aşıda bulunmayan 
ag.lere bağlanan 
antikorlarda plasebo 
grubunda challenge
sonrası artış olması 
fakat aşılılarda 

olmaması RSV 
enfeksiyonunda
n aşı aracılı 
korunmayı teyid
etmektedir. 



GÜVENLİK
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Safety.
Enjeksiyondan sonra 7 
gün içinde lokal rxn
aşı grubunda %14, 
plaseboda %6 izlendi.

Aşı grubunda tüm 
rxn’lar hafifti.

Sistemik olaylar 
halsizlik, yorgunluk aşı 
grubunda  %40, 
plasebo grubunda 
%30 idi.
Hiçbir katılımcıda
> 38°C ateş 

izlenmedi.

Enjeksiyondan sonra 
28 gün içinde 
Aşı grubunda %34 
(12/35)
Plasebo da %29 
(10/35) advers olay 
bildirildi (Fig. 4B).



Advers olaylar

• Submandibuler LAP (1 hastada)

• COVID pozitif test ve QT uzaması (2 hastada), çalışmadan 

çekilmeye neden oldu. 

• Ani advers olay bildirilmedi (enjx sonra 30 dakika içinde)

• Ciddi veya şiddetli advers olay bildirilmedi (enjx sonra 28 gün 

içinde).



TARTIŞMA

• RSVpreF aşısı sağlıklı erişkinlerde semptomatik RSV enfeksiyonunun 
önlenmesinde etkili olmuştur.

• Karantina süresince aşılı gruptan hiçbir katılımcıda kültür veya PCR ile 
saptanabilen semptomatik RSV enfeksiyonuna rastlanmamıştır.

• Saptama sınırının altındaki PCR sinyalleri bir öneme sahip değildir. 
• Plasebo ile karşılaştırıldığında aşı, semptomlu ya da semptomsuz tüm PCR ile 

doğrulanmış enfeksiyonlarda etkili bulunmuştur. 
• Aşıda bulunmayan ag.lere bağlanan antikorlarda plasebo grubunda challenge

sonrası artış olması fakat aşılılarda olmaması RSV enfeksiyonundan aşı aracılı 
korunmayı teyid etmektedir. 

• Tek doz aşının nötralizan antikorlarda büyük artışa neden olduğu görülmüştür. 
(Aşıdan 28 gün sonra geometrik ortalama faktöründe 20 katlık artış)



TARTIŞMA-2
Challenge çalışmalarında,
Ad26.RSV.preF aşısı, rekombinan adenovirus serotip 26 vektörü
%37.7 , %51.9 (asemptomatik, semptomatik enfeksiyondan koruyuculuk)
--Oluşan nötralizan antikorun bazale göre değerini veren geometrik ortalama faktör 5,8 (

RSVpreF için 20,5 idi)
MVA-BN RSV aşısı, modifiye vaccinia Ankara virus vektorü ile Ga, Gb, F, ve M2 kodlayan
%51.8, % 79.3
--İmmun yanıt henüz yayınlanmadı



SINIRLILIKLAR

Deneysel insan challenge’ı için yapay bir ortam olması
Örneklem sayısının az olması
Katılımcıların tarama öncesi düşük düzeyde RSV’ye karşı nötralizan titrelere
sahip olması
Katılımcıların aşının hedef popülasyonu olan yaşlı erişkinlere göre genç 
olmaları



SONUÇ

Viral Challenge modelinde 
Tek doz RSVpreF aşılaması, semptomatik RSV 
enfeksiyonuna karşı  koruyuculuk sağlamıştır.  



27 Aralık 1919


