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Covid-19    2020 *   93 674
2021  *  139 407
2022  *  120 495



Covid 19 Vaccines 2020  *  3373
2021  *  13512
2022 *  16 500



Covid 19 Türkiye   2020   *  1684
2021   *  3666
2022   *  3385



• Mart, 2022



• Omikrona (B.1.1.529) bağlı Covid-19  vakalarında hızlı artış   aşı etkinliği 
konusunda endişeler uyandırdı .
• Botswana ve Güney Amerika’da 
• Omikron varyantında çok sayıda mutasyon var
• Bulaşıcılık ve bağışıklık sisteminden kaçış

• Semptomatik hastalığa karşı aşı etkinliği delta varyantında daha yüksek
• İngiltere’de ilk Omikron varyantı 2021 Kasım ayı ortalarında , seyahat 

eden yolcu ile temas eden kişide  



• Vaka kontrol çalışması 
• İngiltere 
• Omikron ve delta varyantlarının neden olduğu semptomatik

hastalığa karşı  aşı etkinliğini ölçmek/değerlendirmek  için 
yapılan çalışma.
• Aşı etkinliği  Primer immunizasyon (2 doz  BNT162b2 

(Pfizer–BioNTech), ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca), veya  
mRNA-1273 (Moderna) aşısı ve sonrasında homolog ya da 
heterolog booster dozdan sonra ölçüldü 



27 Kasım 2021- 11 Ocak 2022,  
1,572,621 test negatif kontrol
886,774 kişi (omikron varyant)
204,154 kişi (delta variant),



Aşı etkinliği 2 - 4, 5 - 9, 10 - 14, 15 - 19, 20 -24, ve 25 hafta ve sonrasında değerlendirildi.



İ
iki doz ChAdOx1 nCoV-19 yapılmasından 20 hafta sonra omicron varyantına karşı etki kaydedilmedi,
İlk iki doz ChAdOx1 nCoV-19 dan sonra booster BNT162b2 alanlarda aşı etkinliği 2-4 haftada 62.4%  ,10 hafta ve sonrasında 39.6% 
İki doz ChAdOx1 nCoV-19 yapılmasından sonra booster mRNA-1273 alanlarda etkinlik 70.1% 2- 4 haftada  sonrasında 5-9 haftada 60.9% 

iki doz BNT162b2 dozundan sonra 2- 4 haftada etkinlik 65.5% , 25 haftada ve sonrasında etkinlik 8.8% 

İki doz BNT162b2 dan  sonra , booster BNT162b2 alanlarda  aşı etkinliği 2- 4 haftada %67,2, 10  hafta ve sonrasında  %45,7
İki doz BNT162b2 yapılmasından sonra booster mRNA-1273  alanlarda etkinlik 2-4 haftada 73.9%, 5-9 hafta sonra 64.4% 
İki doz mRNA-1273 yapılmasından sonra aşı etkinliği %64.9,booster mRNA-1273/ BNT162b2 alanlarda etkinlik 2-4 haftada 66.3%’



• Tüm aşı kombinasyonları gözden geçirildi.
• iki doz ChAdOx1 nCoV-19 dozundan 20 hafta sonra omicron varyantına karşı etki 

kaydedilmedi,
• iki doz BNT162b2 dozundan sonra 2- 4 haftada etkinlik 65.5% , 25 haftada ve 

sonrasında etkinlik 8.8% 
• İlk iki doz ChAdOx1 nCoV-19 dan sonra booster BNT162b2 alanlarda aşı etkinliği 2-

4 haftada 62.4%  ye yükseldi 10 hafta ve sonrasında 39.6% ya azalıyor.
• İki doz BNT162b2 dan  sonra , booster BNT162b2 alanlarda  aşı etkinliği 2- 4 

haftada %67,2'ye yükseldi 10  hafta ve sonrasında  %45,7
• İki doz ChAdOx1 nCoV-19 yapılmasından sonra booster mRNA-1273 alanlarda etkinlik 

70.1% 2- 4 haftada  sonrasında 5-9 haftada 60.9% 
• İki doz BNT162b2 yapılmasından sonra booster mRNA-1273  alanlarda etkinlik 2-4 

haftada 73.9%’a yükseldi 5-9 hafta sonra 64.4% 
• İki doz mRNA-1273 yapılmasından sonra aşı etkinliği %64.9,booster mRNA-1273/

BNT162b2 alanlarda etkinlik 2-4 haftada 66.3%’a yükseldi



Afrika'da SARS-CoV-2 Omicron varyantının kademeli olarak 
ortaya çıkışı ve ardından katlanarak yayılması.
Çalışmada, BA.1'in Afrika'da ortaya çıkışını aydınlatmak için tanısal ve
evrimsel bir çalışmanın sonuçlarını sunuluyor



• Eylül 2022 ; COVID-19 nedeni ile ölen kişi sayısı >6,5 
milyondan fazla

Gerçek enfeksiyon sayısı, özellikle Afrika'da muhtemelen
çok daha fazla
(tanı kapasitesi düşük)
Afrika'da WHO, tüm SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının
yalnızca %14'ünün tespit edildiğini tahmin etmektedir,
gerçek COVID-19 ölü sayısının bildirilenden fazla



• SARS-CoV-2 pandemi boyunca hızla evrime uğradı
11 Kasım 2021'de Güney Afrika'dan bir hastada bildirilen Omicron varyantı (BA.1).
Birkaç hafta içinde 87 ülkede BA.1 bildirildi ve Aralık 2021'in  sonuna kadar
küresel olarak Delta'yı geride bıraktı.

BA.2, BA.4 ve BA.5 olarak adlandırılan farklı Omicron alt grupları küresel olarak BA.1'den aylar sonra
ortaya çıktı
BA.1, 50'den fazla non-synonymous mutasyona sahiptir ve mutasyonlar çoğunlukla viral spike proteinini
kodlayan gende bulunur

BA.1 spike amino asit sübstitüsyonları arasında, reseptör bağlama alanındaki K417N, S477N, E484A ve
N501Y kombinasyonu, BA.1'ın serotip özelliklerini taklit ederek, aşılama veya geçirilmiş enfeksiyon
tarafından ortaya çıkan bağışıklıktan kaçmaya katkıda bulunur
BA.1 spike geni ayrıca, muhtemelen proteolitik spike olgunlaşmasını kolaylaştıran, furin ayrılma
bölgesini kodlayan bölgede üç mutasyon barındırır
BA.1 spike S2 alt birimi, transmembran serin proteaz TMPRSS2 tarafından ayrılma etkinliğini azaltan, 
reseptörden bağımsız endozomal yolla BA.1 girişini destekleyen ve BA.1'in üst solunum yolu epitel
hücrelerinde artan replikasyonuna yol açan altı benzersiz amino asit substiusyonu içerir

. Immün sistemden başarılı bir şekilde kaçış BA.1'in yoğun küresel yayılımında anahtar rol oynar.



Afrika'da SARS-CoV-2 Omicron varyantının kademeli olarak ortaya çıkışı 
ve ardından katlanarak yayılması

• BA.1'in ortaya çıkmasına yanıt olarak, ABD, Avrupa Birliği
• Güney ve Doğu Afrika ülkelerine dört - altı hafta boyunca seyahat kısıtlaması

uyguladı
• Bu seyahat kısıtlamalarının tek başına Güney Afrika'da yarattığı doğrudan

ekonomik kayıp kabaca 600 milyon ABD doları
• Ancak, BA.1'in nerede ve ne zaman ortaya çıktığı bilinmiyor. 
• Çalışmalar , BA.1'in bir atasının 2020'nin ortalarına kadar uzandığını öngördü; 
• Ağustos ve Eylül 2021'de  Nijerya'da toplanan hastalardan alınan

örneklerdeki sekiz BA.1 benzeri sekans ve
• Ağustos ve Kasım 2021 arasında beş farklı Batı, Orta ve Doğu Afrika

ülkesinde toplanan örneklerde( Avian Influenza Küresel Veri Paylaşma Girişimi
(GISAID) kapsamında) 28 kısmi Omicron dizisi ile de uyumlu idi.

• Detaylı evrimsel analiz eksikliği ve Omicron enfeksiyonlarının bölgesel olarak
heterojen test edilmesi ve raporlanması, BA.1'in Afrika'daki yayılımının net 
bir şekilde değerlendirilebilmesini engellemiştir. 



BA.1'in Güney-Kuzey gradyanı
Afrika kıtasında yayıldı

• Afrika ülkelerinde BA.1,
• Aralık 2021'e kadar baskın olan Delta'nın yerini aldı
• Kıta çapında PCR verileri karşılaştırıldığında, 
• BA.1 11 Kasımda ortaya çıktı,
• Güney Afrika'da 29 Kasım'da baskın varyant oldu (>%50 tespit) 
• 29 Kasımda Batı Afrika'da, 
• 1 Aralık Doğu Afrika kıtasında, 6 Aralık Orta Afrika'da ve
• 25 Aralık’ta Kuzey Afrika'da .
• Bu verilere göre Güney-Kuzey gradienti , Güney Afrika'daki BA.1 yayılımı ve

Afrika'daki SARSCoV-2'nin son genom tabanlı analizleriyle tutarlıdır
• Kuzey Afrika'ya gecikmiş BA.1 girişi, muhtemelen Sahra Çöl nedeniyle azalan

kara bağlantısıyla ilişkilidir
• Benzer şekilde, Madagaskar'da 2021'in sonlarına kadar sınırın kapatılması, 

BA.1'in girişini Ocak 2022'ye kadar erteledi.



• RT-PCR testi,  BA.1'e özgü bir işaretleyiciyi (spike 214 EPE 
insersiyon) ve Delta'ya özgü bir işaretleyiciyi (spike delesyon
157/158) hedefleyerek oldukça spesifik olacak şekilde
tasarlanmıştır. 
• GISAID verilerine göre BA.1 için %98,7 ve Delta için

%99,8'lik bir tanısal özgüllüğü elde edildi
• 2021'in ortalarından 2022'nin başlarına kadar örnek alınan

22 Afrika ülkesinden laboratuvar tarafından doğrulanmış
• COVID-19 hastalarından alınan toplam 13.097 numune bu

çalışmaya dahil edildi



• Afrika ülkeleri genelinde, ilk BA.1 tespiti ile
• hakim olması arasındaki medyan süre 28 gün
Tüm ülke verileri birleştirildiğinde, 
İlk saptanmasından yalnızca beş gün sonra Rt 4,1'de zirve

yaptı; 
• Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa'daki ülkelerin ortalama Rt

3.4 sayısı ile tutarlı
• BA.1 patlamasının ardından yaygın bağışıklığa bağlı olarak, 

ilk BA.1 vakasının saptanmasından sonraki 32 gün içinde 1'in 
altına düştü.



BA.1 atalarının Ağustos 2021'de Afrika'da görülmesi

• BA.1 vakaları ilk olarak Güney Afrika ve Botswana'da tespit edilmiş olmasına ve PCR verilerinin
BA.1'in Güney Afrika'daki erken ve ilk olarak baskınlığını doğruladığını bilmemize rağmen, 
varyantın coğrafi ve evrimsel kökeni belirsizliğini koruyor. 

• Bu çalışmada kullanılan BA.1'e özgü markera dayalı >6 milyon GISAID girişi arasında sistematik
araştırma, Afrika dışındaki potansiyel BA.1 atalarının varlığını desteklemedi

• Buna karşılık, BA.1'e özgü PCR sinyallerinin en erken tespiti, Ağustos-Eylül 2021 arasında altı
farklı Batı ve Doğu Afrika ülkesinden (Mali, Benin, Kenya, Uganda, Gana ve Nijer) örneklenen
25 hasta arasındaydı. Karşılaştırma için, Güney Afrika'dan gelen hastalarda BA.1'e özgü PCR 
sinyalinin ilk tespiti yalnızca iki ay sonra Kasım ayında gerçekleşti.

• Potansiyel Omicron atalarının Güney Afrika dışında erken ve yaygın olarak ortaya çıktığını
doğrulamak için, Benin, Batı Afrika'dan 247 BA.1-pozitif ve -negatif hasta numunesinde ve
GüneyAfrika’dan 424 hasta numunesinde derin sekanslama ve PCR tabanlı kombinasyon ile
neredeyse tam SARS-CoV-2 genom karakterizasyonu yapıldı. 

• Her iki ülkeden de novo oluşturulan genomik veriler, BA.1 PCR testinin yaklaşık %98'inin yüksek
özgüllüğünü doğruladı

• Düşük virüs konsantrasyonlarına rağmen, 22 Ağustos ve 27 Ekim 2021 tarihleri arasında
Benin'den gelen beş BA.1 PCR-pozitif numuneden kısmı veya tama-yakın SARS CoV2 genomları
elde edildi



Omicron'un Afrika genelinde kademeli evrimi

• BA.1'i tanımlayıcı mutasyonlar ,
• Omicron ataları arasında Ağustos 2021'de  Benin'de neredeyse

aynı zaman dilimlerinde örneklenen Ben-1, -3 ve -4,  komşu
Nijerya'dan üç GISAID dizisi girişi ve Ben-5 arasında farklılık
gösterdi.
• Bu veriler, Omicron'un Batı Afrika bölgelerinde birden fazla atayı

içeren doğrusal olmayan bir mikro-evrimsel modelini
düşündürmektedir
• Bu mutasyonların hiçbiri Omicron'a özgü değildir ve çeşitli SARS-

CoV-2 soylarında meydana gelir
. 



• Omicron atalarının kısmi evrimindeki verilere göre Omicron tek bir enfeksiyon olayında
gelişmedi.

• Veriler, Afrika'daki hastalarda Omicron atalarının uzun süreli ve coğrafi olarak yaygın evrimini
göstermektedir.

• Sonunda, üst solunum yolu için güçlü şekilde bağışıklıktan kaçabilen ve üst solunum soluna
tropism gösteren, oldukça bulaşıcı BA.1 ortaya çıktı.

• BA.1 dışındaki diğer Omicron alt soylarının evrimsel kökenleri belirsizliğini korusa da, 2021'de 
Afrika'da var olan filogenetik olarak atalara ait suşlar, çeşitli Omicron alt soylarının benzer
soyları paylaşabileceğini öne sürüyor. 

• Bu çalışma, zaman açısından heterojen örnekleme ile sınırlıdır. Ve tüm BA.1 PCR pozitif
hastaların SARS-CoV-2 genomik verileri mevcut değildir. 

• Sonuç olarak, çalışma, sürveyans sistemlerini uluslarüstü düzeyde güçlendirme ve uyumlu hale 
getirme, stratejik örnekleme çerçeveleri oluşturma ve etkili müdahalelere izin vermek için
sürveyans verilerini paylaşmanın önemini açıkça göstermektedir.

• Uluslararası gözetim ve erken teşhis olmaksızın seyahat yasaklarının epidemileri önleme değeri
olmadığı gibi sosyal ve ekonomik zararlara neden olabilir.



Nature | www.nature.com

• COVID-19 hastalığına bağlı mortalite rapor edilenden çok daha fazla  
• 2020–2021 arasında 14,83 milyon ölüm 
• 2020'de  4,47  milyon,
• 2021'de  10,36  milyon.
• Fazla mortalite, ‘’krizde normal koşullar altında beklenen ölümlerle  Toplam sayıdaki fark” olarak 

tanımlanır.
• Fazla ölüm tüm mortalite verileri bulunmadığından doğrudan tahmin edilemez. WHO Mortalite verilerini takip eden yılda daya 

da daha geç açıklıyor
• 31 Aralık 2021,>287 milyon doğrulanmış vaka, 5.4 milyon ölüm 

• Bu konudaki tahmine göre  rapor edilenden 2.74 kat fazla ölüm (5.42)
• 2019'da önde gelen ölüm nedeni 8.9 milyon ölümle iskemik kalp hastalığı
• Covid 19 için fazla ölüm oranı 0.06% in 2020, 
• 2021 de 0.13%  
• 1957,1968,2009 influenza pandemilerinde ölüm oranları 0.04%, 0.03% ve 0.005%
• 1918 influenza pandemisinde %1 -75 milyon 



• Tüm sebeplere bağlı ölüm verilerine aylık olarak ulaşılmalı ,
• 100 ülke (%52) için bu verilere ulaşılabiliyor diğerleri yıllık 

veri, veri yok, 
• Aylık verilere  Afrika’da 47 ülkenin 6 ‘sında
• Amerika 23/35
• Doğu Akdeniz  9/21
• Avrupa 51/53
• P skoru, ham veriler , fazlalık oranı 



• Modelleme için kullanılan veriler  çeşitli kaynaklardan 
gelmektedir.
• Ülke verileri ,
• halka açık veritabanları
• üç kritere göre karakterize edilebilir:
• verilerin olup olmadığı ,ulusal olarak temsil edici olup 

olmadığı, 
• iki yıllık pandemi döneminin ne kadarını kapsadığı ve 
• verilerin hangi zaman dilimlerine ait olduğu 



Rapor edilen/fazla  ölümler ve 100000 popülasyonda 
ölüm oranları



• DSÖ, aşırı ölüm tahminlerinin tüm sonuçlarına  https://world 
healthorg.shinyapps.io/covid19excess/ adresinde mevcut
• Herkese açık olarak mevcuttur. 
• Analiz ve sonuçlar tamamen tekrarlanabilir. 
• Periyodik olarak güncelleniyor



WHO , Aralık 2022





Scientific Reports | (2022) 12:20191 | https://doi.org/10.1038/s41598-022-24185-7



• Meta analizin amacı; Covid 19 da yeni tanı diyabet insidansını
değerlendirmek 
• MEDLINE, Scopus, Cochrane ,WHO global literatür 

(Koronavirüs hastalığı ile ilgili)- çalışma raporları ile COVID-
19 ve diyabet ilişkisi araştırıldı.
• Aralık 2019– Ekim 2022.



• Post-COVID , long COVID-19 
• Kanıtlara göre COVID-19 sekel sonuçlara yol açabiliyor, 
• Yeni ortaya çıkan Diyabet başlangıcı 
• Kesin mekanizma anlaşılmış değil,
• Stres hiperglisemisi, steroid ilişkili hiperglisemi, Sars- Cov -2 nin

pankreatik beta hücrelerine direk/indirek etkisi 



• Çalışmaların seçiminde iki aşamalı bir süreç uygulanmıştır.
• Yazarlar dahil etme kriterlerini karşılayanları seçmek için

makaleleri başlıklara ve özetlere göre bağımsız olarak
taradı.
• İkinci aşamada, ilk literatür araştırmasında ulaşılan

makalelerin tam metinleri aynı iki yazar tarafından bağımsız
olarak incelenmiştir.
• Üçüncü yazar , çatışmayı çözme ve nihai kararı verme

sürecine dahil oldu.



830 8 çalışma ; 4,270,747 COVID-19 pozitif hasta ve 
43,203,759 kontrol



• Bulgular   COVID-19’ a bağlı diyabet gelişme oranını  değerlendiren önceki meta-
analizlerle  tutarlılık gösteriyor.

• *Sathish ve ark (2021) 3711 Covid 19 hastasının 492’ sinde yeni gelişen diyabet vakası 
tanımlandı(8 çalışma) ; diyabet insidansı%14 – heterojenite, kontrol grubu alınmamış, sayı 
az

• SARS-CoV-2 ACE2 ve TMSP2 reseptörlerine bağlanır . (pankreas beta hücreleri, yağ 
dokusu , böbrekler) SARS CoV-2 enfeksiyonunun pankreas insülin seviyelerini ve 
sekresyonunu azalttığı ve beta hücre apopitozunu indüklediği gösterilmiştir

• Bu nedenle, SARS-CoV-2'nin glikoz metabolizmasında  değişikliklere neden olabileceği ve 
bunun da diyabete yol açabileceği veya prediyabet durumundan tam gelişmiş diyabete hızlı 
bir geçişi kolaylaştırabileceği olasıdır.

• Coxachie, Rota v., Kabakulak v, CMV ,HCV
• *Sathish, T., Kapoor, N., Cao, Y., Tapp, R. J. & Zimmet, P. Proportion of newly diagnosed diabetes in COVID-19 patients: A systematic review

and meta-analysis. Diabetes Obes. Metab. 23(3), 870–874 (2021).

u





Bu Sistematik derleme ve meta analize göre yeni gelişen 
diyabet için  Covid-19 risk faktörü



Sonuç

• Covid-19 hastalığı olan grupta diyabet riski %66 daha yüksek
• Bu meta analize göre Covid 19 yeni gelişen diyabet için risk 

faktörüdür.
• Glukoz disregulasyonu takip edilmelidir.



• Retrospektif kohort çalışması 
• Kore çalışması , Temmuz 2020 ve Aralık 2021 arasında
• Çalışmalar artan tromboz riski ile ilişkili olarak Covid -19 enfeksiyonundan sonra Akut MI ve iskemik

stroke (inme) insidansının artttığını gösteriyor.
• Aşılar Covid-19 ‘ a karşı etkili, ancak aşıların sekonder komplikasyonları önleyip önlemediği açık 

değil. 
• Primer sonlanım;covid-19 tanısından sonra AMI ve inme nedeniyle hastaneye yatış
• (tanı kodları ve tetkikler)
• 2 doz mRNA veya viral vektör aşısı olan ve hiç aşı olmamış hasta grubu
• 18 yaş üzeri, Covid tanısından sonra  31-120 gün içinde AMI ve inme geçiren hastalar 

• Dışlama kriteri  ; Covid tanısı aldıktan sonra  3 ay geçmemiş hastalar , reinfeksiyon, 30 günden daha 
fazla hastanede yatış, tek doz aşı olmak, ikinci aşıdan sonra 7 gün içinde covid tanısı almak

• JAMA September 6, 2022 Volume 328, Number 9



592719 Covid 19 pozitif hasta , 231037 hasta çalışmaya dahil edilmiş
62 727 aşısız, 168 310 aşılı , aşılı olan hasta grubu daha yaşlı ve 
komorbiditeleri daha fazla



Aşısız grupta 31 , aşılı grupta  74  kardiyovasküler olay , insidans 6.18 vs 5.49  1 000 000 kişi –gün,
Risk  aşılı grupta anlamlı derecede düşük (adjusted hazard ratio [aHR], 0.42; 95% CI, 0.29-0.62). 
AMI (aHR, 0.48; 95% CI, 0.25-0.94) ve inme (aHR, 0.40; 95% CI, 0.26-0.63) riski aşılı grupta anlamlı 
derecede düşük 



Sonuç

• Tam aşılanma Covid-19 hastalığından  sonra AMI ve inme riskinde 
azalmayla ilişkilidir. Aşılanma  desteklenmelidir.
• Kısıtlılıkları: Geri ödeme için kullanılan  tanı kodları kodları

kullanılmış, tanısal yanlışlıklar olabilir. 
• Hasta özellikleri 
• Aşı olma kararı birçok faktörden etkilenir. ayrıca 

kardiyovasküler risk ile ilişkili olabilir

• JAMA September 6, 2022 Volume 328, Number 9



Doğrulanmış SARS-CoV-2 Hastalarında COVID-19  İlişkili

Oral Mukoza Lezyonları: Sistematik Bir Derleme



COVID-19 vakalarında görülen cilt bulguları

• Akral bölgelerde vezikül veya püstül –eritem
• Suçiçeği benzeri veziküler döküntüler,
• Ürtiker,
• Makülopapüler döküntüler, 
• Livedo ve nekroz,
• .

• Eritem genellikle daha hafif hastalıkla ilişkilendirilirken, 
livedo ve nekroz ciddi hastalıkla ilişkilendirildi.

• Çocuklarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu genellikle hafif seyirli,
• Deri bulgularıyla birlikte Kawasaki benzeri multisistem

inflamatuar sendrom gelişebilir.



Oral mukoza bulguları olan SARS-CoV-2 doğrulanmış vakalar

(a) Başvuru sırasında makülopapüler
döküntüsü olan 47 yaşında bir kadın, 
COVID-19 teşhisinden 3 gün sonra dil
altında erozyonlar ve oral mukozada
ülserler geliştirdi.

(b) 78 yaşında bir erkek, tanıdan 10 gün
sonra dilinde valasiklovire yanıt vermeyen
herpetiform ülserler geliştirdi. Herpes 
simpleks tip I-II IgM negatif, IgG  
negatif



Oral mukoza bulguları olan SARS-CoV-2 doğrulanmış vakalar

(c) 53 yaşında bir kadın, PCR ve toraks BT'sinde
COVID-19'un doğrulanmasından 4 gün sonra
kırmızı, ödemli, ağrılı bir dil geliştirdi.

(d) Ateşi ve makülopapüler döküntüsü olan 25 
yaşındaki bir kadında dudaklarda çatlak ve
bukkal mukozada erozyonlar gelişti. Herpes 
simpleks tip I ve II antikorları negatif, 
tekrarlayan SARS-CoV-2 PCR yatışının 7. 
gününde pozitifti



• Yüksek bulaşıcılık ve ölüm oranları, güvenlik endişeleri nedeniyle COVID-19
• hastaları için ağız boşluğu muayenelerini kısıtladı.

• Yine de, çok sayıda yayınlanmış vaka raporu ve vaka serisi, oral mukozadaki
değişikliklerin hastalıktan önce veya hastalığa eşlik edebileceğini
• göstermektedir.

• Dikkate alınan eşzamanlı enfeksiyonlar arasında herpes simpleks virüsü,
• kandida ve mukormikoz ,
• ilaç kullanımı (antiplatelet, antibakteriyel ilaçlar) dahil olduğu düşünülen eşzamanlı
• enfeksiyon dışı durumlar yer almaktadır.

• Bu derlemede klinik uygulama için güncel bilgiler sağlamak amacıyla ağız
• mukozasında COVID-19'un spesifik belirtileri için literatürü ayrıntılı olarak araştırılmış.



Materyal metod

• PRISMA rehberine göre düzenlenmiş.
• Dahil etme kriterleri, COVID-19 ve oral mukozal

lezyonların birlikte ortaya çıktığını bildiren vaka raporları
ve vaka serileri

• PubMed, Scopus, Google Scholar ve Medline'da dil, yayın
zamanı veya hasta yaşı, cinsiyeti veya etnik köken
kısıtlamaları olmaksızın sistematik bir literatür taraması
• . Anahtar kelimeler "oral mukoza", "oral lezyonlar", 

"mukokutanöz", "diş eti", "dil", "Kawasaki benzeri" VE 
"SARS-CoV-2" veya "Covid-19" veya "Coronavirus 19."



• PCR veya IgG/IgM antikorları moleküler veya serolojik doğrulama 

• Eşlik eden enfeksiyonlar (HSV, Candida albicans veya bakteriyel
enfeksiyonlar) ile ilişkili oral mukoza lezyonları, 
• mekanik travma (entübasyon) ile ilgili bildirimler,
• olası ilaç reaksiyonları ile ilgili bildirimler, 
• mukokutanöz bulguları olmayan sadece tat alma bozukluklarını bildiren

çalışmalar ve yetersiz bildirimler kapsam dışı bırakıldı.



• Çalışmaların seçiminde iki aşamalı bir süreç uygulanmıştır.
• İki yazar (NE ve GE), dahil etme kriterlerini karşılayanları

seçmek için makaleleri başlıklara ve özetlere göre bağımsız
olarak taradı.

• İkinci aşamada, ilk literatür araştırmasında ulaşılan
makalelerin tam metinleri aynı iki yazar tarafından bağımsız
olarak incelenmiştir.

• Üçüncü yazar (AB), çatışmayı çözme ve nihai kararı verme
sürecine dahil oldu.

• Sistematik incelemeye dahil edilmek üzere seçilen tüm
makaleler, vaka raporları ve vaka serileri için Joanna Briggs 
Enstitüsü Eleştirel Değerlendirme Araçları kullanılarak
eleştirel değerlendirmeye tabi tutuldu.

• Çalışmalardaki önyargı riski, uygun kontrol listesi kullanılarak
üç yazar (GE, NE ve AB) tarafından bağımsız olarak
değerlendirildi.







Yaş (Medyan) 28 (4 ay–83 yaş)
Seks

Kadın %40,7 ( n = 24)
Erkek %59,3 ( n = 35)

SARS-CoV-2 tespiti
SARS-CoV-2 RT-PCR (+) %81,4 ( n = 48)
SARS-CoV-2 IgM (+) IgG (+) %3,4 ( n = 2)
SARS-CoV-2 IgG (+) %15,2 ( n = 9)

Oral lezyon tipi
Cheilit/çatlamış dudaklar %43,9 ( n = 29)
Oral ülser %36,3 ( n = 24)
Çeşitli %19,6 ( n = 13)

Cilt lezyonları %60,6 ( n = 40)
Tat alma bozukluğu %30,8 ( n = 20)
Ateş %86,2 ( n = 56)
Diğer semptomlarla ilişkili olarak oral lezyonların başlangıcı

Önceki %10,1 ( n = 6)
Eşzamanlı %25,4 ( n = 15)
Sonrasında %64,4 ( n = 38)

TABLO ;

Oral mukoza bulguları olan COVID-19 hastalarının özellikleri



Bildirilen oral mukoza bulgularını üç alt grupta incelendi:

• KWL: Kawasaki benzeri sendromla ilişkili oral mukoza
bulguları (çatlak dudaklar, kuru dudaklar, oral mukozada
eritemli/eritemsiz dudak iltihabı)

• OU: Ağız mukozasında ülserler (aftöz, herpetiform, 
çoklu, tek, nekrotizan)

• M: Çeşitli grup (maküler, papüler, püstüler, büllöz ve
örtüşen vakalar). 



• 29 hastada oral mukoza semptomlarıyla ilişkili Kawasaki 
benzeri multisistem inflamatuar bozukluk bildirilmiştir.
• Bildirilen dermatolojik bulgular, çatlamış dudaklar, keilit, 

çatlamış dudaklar, kuru kırmızı dudaklar, şişmiş kırmızı
dudaklar, çilek dili ve dilde hemorajik kabuklardır.

• KWL grubundaki hastaların yaşı hem OU hem de M 
grubundan daha düşüktü ( P = 0.001).
• KWL grubunda OU grubuna göre daha fazla hastaneye

yatırılan hasta ve sistemik semptomları, döküntü ve ateşi
olan hastalardı.



• Oral ülserler 24 hastada bildirilmiştir.
• Ülserlerin çoğunluğu (%58,3, 14/24), psödomembran ile kaplı olduğu

aftöz ülserler olarak tanımlandı.

• Ülserlerin en sık görüldüğü yer dildi (%54,1), bunu dudaklar, yanak
mukozası ve damak izledi.

• Oral ülserler ve eritemli dudak çatlaması oral mukozada en sık
görülen bulgular arasındaydı.



• Oral mukoza lezyonlarına neden olan altta yatan
olay belirsizdir; ancak çoklu etiyolojik faktörlerin
rolü olabilir.
• SARS-CoV-2 virüsü enfeksiyonu,
• Stres, 
• COVID-19 tedavisi için kullanılan ilaçlar,
• Uzun süreli hastalık ve hastanede kalmanın getirdiği

genel immün baskılayıcı durumla ilişkili olabilir.



• Deri lezyonlarının varlığı, eşlik eden oral lezyonların
olasılığını gösterebilir; bu tür hastaları değerlendirilirken
oral mukoza semptomları sorulmalı
• SARS-CoV-2'nin asemptomatik bulaşması, bu pandemide

virüsün yayılması için potansiyel bir mekanizmadır; bu
nedenle polikliniklerde ağız mukozasında lezyon olan
hastalarda muayene yapılırken gerekli önlemler alınmalıdır.



• Anjiyotensin dönüştürücü enzim II (ACE2), SARS-
CoV-2'nin hücreye girişi için önemli, 
• ACE2 reseptörü, özellikle dilde olmak üzere tüm ağız

boşluğunun mukoza zarına yaygın olarak dağılmıştır.

• ACE2 reseptörlerinin oral mukozada yüksek
ekspresyonu, SARS-CoV-2 virüsü ile enfeksiyon
üzerine ağızda hiperinflamatuar bir duruma neden
olarak oral mukoza lezyonlarının başlamasına katkıda
bulunabilir.

• Burada incelenen COVID-19 vakalarında, dil aynı
zamanda aftöz ülserlerin en yaygın yeriydi. 



• COVID-19 , sitokin fırtınası ve upregüle edilmiş T helper 17 
yanıtı ile aftöz lezyonlar için uygun bir ortam hazırlayabilir.

• COVID-19 ile ilişkili pıhtılaşma (CAC), endotel hasarı, 
immobilizasyon ve artan dolaşımdaki protrombotik faktörler
tarafından tetiklenir. CAC ve immün ataklar, oral mukozada
nekrotik ülser oluşumuna katkıda bulunabilir.



• Çalışma kısıtlılıkları;ikincil bir neden olasılığı tamamen
dışlanamaz

• En son yayınların dahil edildiğini garanti edilemiyor

• Ek olarak, sınırlı yayınlar nedeniyle, yanlılık riski
oluşturabilecek küçük bir örneklem büyüklüğümüz vardı.





• CORONAVAC’a karşı TURKOVAC'ın iki dozluk programlarının etkililik, 
immünojenisite ve güvenlik sonuçları .

• Gönüllüler 18-55 yaşları arasındaki gönüllüler 
• 0. ve 28. Günlerde TURKOVAC veya CoronaVac almak üzere 1:1 oranında 

randomize edildi.
•
• 22 Haziran 2021 ile 7 Ocak 2022 arasında  
• . Medyan 90 (IQR 86–90) günlük bir takip
• Yan etki  insidansı genel olarak TURKOVAC'ta %58,8 ve CoronaVac kollarında 

%49,7 idi .
• Ölüm veya dördüncü derece yan etki olmadı. 
• TURKOVAC, etkinlik açısından CoronaVac'tan aşağı değildi ve iyi bir güvenlik 

ve tolere edilebilirlik profili gösterdi.



• 8 Mart 2022 itibariyle, klinik çalışmalarda 21'i (%14) inaktive aşı
olmak üzere 147 aşı adayı bulunmaktadır
• İnaktive aşıların, köklü bir üretim sistemine sahip olmaları ve
• 2–8 °C soğuk zincir dışında ileri taşıma ve saklama koşulları

gerektirmemesi gibi avantajları özellikle gelişmekte olan ülkeler
için değerlidir. 

• İnaktive aşıların öngörülebilir ve olumlu bir uzun vadeli güvenlik
profili olmasına rağmen, ilgili varyantlar için nötralizasyon
kapasitesinin azaldığı gösterilmiştir



• DSÖ acil durum kullanım listesinde; 
• CoronaVac, Covaxin ve İnaktif COVID-19 Aşısı (Vero Cell) ,
• Dünya çapında uygulanan tüm aşıların yaklaşık yarısını oluştururlar ve

en yaygın uygulanan CoronaVac'tır .
• 22 Aralık 2021'de Sağlık Bakanlığı (SB) TURKOVAC için Acil Kullanım
İzni (EUA) verdi ve son olarak toplum aşılama programını uygulamaya
başladı. 



Amaç

• Birincil amaç, iki dozluk bir TURKOVAC rejiminin ve iki
dozluk bir CoronaVac rejiminin PCR ile doğrulanmış
semptomatik COVID-19 hastalığı için etkinliğini
değerlendirmekti.
• Birincil son nokta, ikinci aşılama dozundan en az 14 gün sonra

PCR ile doğrulanmış semptomatik COVID-19'a karşı iki doz
TURKOVAC ve iki doz CoronaVac'ın koruma oranlarıydı.  



1296 gönüllü
, 371 Coronavac
361 Turkovac



• Aşının ikinci dozundan sonraki ortalama 33,5 gün içinde
• Anti-SARS-CoV-2 spike antikorları için serokonversiyon oranları, 

CoronaVac (n = 95) için %94,7 
• Turkovac alıcıları arasında (n:87) için %94,3 



• CoronaVac'ın ikinci dozdan 14 gün sonra semptomatik
COVID-19 ve COVID-19 ile ilişkili hastaneye yatışı 
önlemedeki etkinliği sırasıyla %83,5 ve %100
• Yapılan analiz; TURKOVAC'ın güvenilir olduğunu ve ikinci 

dozdan 14 gün sonra semptomatik COVID-19'u önlemede 18-
55 yaş arası kişilerde %41,03'lük göreceli risk azalması ile 
CoronaVac’tan aşağı olmadığını gösterdi.
• Karşılaştırıcı olarak inaktive bir aşı, gönüllü bulma şansını 

arttırdığı düşünülüyor.
• Bu çalışmadaki gönüllülerin çoğu, Türkiye'de Delta 

varyantının baskın olduğu dönemde kaydedilmiştir.



Kısıtlılıkları

• Toplumda hızla artan COVID-19 insidans oranı nedeniyle çalışma protokolünü 
değiştirme şansı olmadı

• Çalışma sırasında Delta varyantı Türkiye'de en sık görülen varyant iken;, 
CoronaVac'ın faz III denemesi Delta varyantı ortaya çıkmadan önce yapıldı.

• Çalışma hedeflediği büyüklüğe ulaşmadan erken kapatıldı.

• Ayrıca, SARS-CoV-2 antikoru için seropozitif olduğu için  çalışmadan  ayrılan 
önemli bir gönüllü oranı vardı.

• İkinci olarak, çalışma popülasyonu nispeten genç, sağlıklı ve sosyal olarak 
aktif, kronik hastalık prevalansı düşük bireylerden oluşuyordu. Dolayısıyla 
bulguların genellenebilirliği mümkün değildi. Hastaneye kaldırılan çok az 
COVID-19 vakası vardı.



• Sonuç:

• Türkiye'de CoronaVac'ın faz III çalışmasının ara analizi, ciddi olmayan
semptomatik COVID-19 için %83,5 aşı etkinliği ortaya koydu. 
• TURKOVAC  Türkiye'de COVID-19'u doğrulanmış bir hastadan izole

edilen SARS-CoV-2 suşu ile geliştirilmiş inaktive bir tam virion aşısıdır
• Çalışma:TURKOVAC'IN en az CoronaVac kadar etkili olduğunu ve 18-55 

yaş arası bir popülasyonda çok iyi bir güvenlik profiline sahip olduğunu 
göstermiştir.
• Az sayıda gönüllü incelendiğinden TURKOVAC’ın farklı varyantlara karşı 

etkinliğini ve korunma süresini göstermek ve güvenlik ve etkinliği 
değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulmaktadır.
• TURKOVAC, CoronaVac kadar güvenli ve etkili bir aşıdır dünya 

genelinde kaynak kıtlığı olan ortamlarda COVID-19 aşılarınına katkı 
sağlayacaktır.



COVID -19 İle Enfekte Gebe Kadınlarda Vaginal
Mikrobiyota Değişiklikleri 
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Giriş

• COVID-19 asemptomatik vakalardan şiddetli hastalığa kadar farklı kliniklere yol açabilir 
• Bu prospektif bir vaka kontrol çalışması
• COVID-19 ile enfekte gebe kadınlarda vajinal mikrobiyota değişikliklerinin 

tanımlanması amaçlanmış,
• COVID-19'un gebelikte  potansiyel olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir
• Gebelik, yoğun bakım ünitesine yatış, maternal morbidite ve mortalite riskinde artış ile 

COVID-19 hastalığının şiddeti için bir risk faktörü
• Preeklampsi ve erken doğum gibi gebelik komplikasyonlarının COVID-19 teşhisi konan 

kadınlarda görülme olasılığı daha yüksektir.



• Vajinal floradaki Lactobacillus türlerinin (spp.) baskınlığı, flora elemanı olmayan ve epitel 
hücrelerine potansiyel olarak zararlı mikroorganizmaların inhibe edilmesinde önemli bir 
rol oynar.

• Lactobacilli , laktik asit salgılayarak koruyucu düşük vajinal pH'ı korur.
• Vajinal mikrobiyotasında düşük miktarda Lactobacillus crispatus, L. gasseri ve L. 

jensenii bulunan gebe kadınların erken doğum yapma olasılığı daha yüksektir.
• Gardnerella vaginalis'in çokluğu da erken doğum riskini artırır.



ÇALIŞMA POPULASYONU

• Aktif veya yakın zamanda (1 ay içinde) COVİD 19 ile enfekte olan gebeler ( n = 19) 
çalışmaya dahil edildi.

• COVİD 19 enfeksiyonu,PCR testi ile doğrulandı.
• Ateş, miyalji veya gastrointestinal sistem semptomları gibi semptomları olan hastalar 

hafif hastalık olarak ve oksijen ihtiyacı olanlar orta/ağır hastalık olarak kategorize 
edildi.

• İyileşme, negatif bir nazofaringeal PCR testi ile kombinasyon halinde klinik iyileşme 
olarak tanımlandı.



Aktif veya yakın zamanda (1 ay içinde) 
COVİD 19 ile enfekte olan gebeler ( n = 19)
çalışmaya dahil edildi.

• Her katılımcıdan COVID-19 
sırasında ve iyileştikten 
sonraki 1 ay içinde  vajinal 
sürüntü alındı.

• Üç hastada, aktif enfeksiyon 
öncesinde, sırasında ve 
iyileşmeden 2 ay sonra bir 
vajinal sürüntü koleksiyonu ile 
boylamsal mikrobiyota analizi 
yapıldı.



• Enfekte olmayan gebe kadınlar ( n = 28) "Vajinal, Plasental ve Neonatal Bukkal
Mikobiyota ve Preterm Doğumda Mikrobiyom" başlıklı prospektif çalışmadan alınmıştır.

• Çalışma Nisan 2020'de yapılmış
• Sağlıklı kontroller için anne yaşı ve gebelik haftası uyumlu gebeler seçildi.
• Sağlıklı kontroller için dahil edilme kriterleri şu şekildedir:

18 yaşından büyük tekil gebelik.



Analiz

• Sağlıklı kontroller ile COVID-19 hastaları arasında maternal demografik ve klinik 
özelliklerin karşılaştırıldı.

• COVID-19'lu gebe kadınların ve enfekte olmayan gebe kadınların alfa çeşitliliği, beta 
çeşitliliği ve vajinal mikrobiyota kompozisyonu değerlendirildi.

• Asemptomatik/hafif, orta/şiddetli vakaların vajinal mikrobiyotası, enfekte olmayan gebe 
kadınlarınkiyle karşılaştırıldı.

• Shannon indeks(H):  biyoçeşitliliği ölçmek için kullanılır, biyoçeşitliliğin ölçümü için en 
popüler olanlardan biridir..

• Alfa çeşitliliği Bir habitat veya belirli bir alanda ortalama tür çeşitliliğini ifade eder. 

• Beta çeşitliliği  alfa çeşitliliği ve bölgesel çeşitlilik arasındaki oranı ifade eder.



Çalışma popülasyonu

• Anne yaşı, vücut kitle indeksi, 
doğumdaki gebelik yaşı ve doğum
ağırlığı açısından COVID-19 grubunda
enfekte olmayan gebe kadınlar arasında
fark yoktu.

• COVID-19 grubunda erken doğum oranı 
%15,3 ( n = 3); orta/ağır hastalık 
grubunda 6 kadından 2'sinde (%33,3) 
ve asemptomatik/hafif hastalık 
grubunda 13 kadından 1'inde (%7,7) 
görüldü.



• Asemptomatik/hafif hastalıkta, 
bunların %61,5'i ikinci trimesterde, 
%38,5'i üçüncü trimesterde
enfeksiyon geçirdi

• Orta/ağır hastalıkta iki kadın hem 
antibiyotik hem de antiviral ilaçlar
aldı.

• Yedi hasta, COVID-19 hastalığının
aktif döneminde düşük moleküler
ağırlıklı heparin aldı.



Sağlıklı ve Covid 19 ile Enfekte Gebe Kadınlarda Vajinal Mikrobiyota

•Alfa çeşitliliği, Shannon indeksi kullanılarak değerlendirildi.
•COVID-19 grubunda, enfekte olmayan gebe kadınlara kıyasla 
•Shannon indeksi önemli ölçüde yüksekti
• (0,77'ye karşı 0,40; p = 0,012)
• Asemptomatik/hafif hastalığı olan kadınlarda, enfekte olmayan gebe kadınlara kıyasla 
Shannon indeksinde anlamlı bir fark vardı (0,77'ye karşı 0,40; p = 0,03). Shannon indeksi 
(0,76'ya karşı 0,4; p = 0,05)
• Orta/ağır kadınlarda enfekte olmayan gebelere göre daha yüksekti ancak istatistiksel 
olarak anlamlı bir düzeye ulaşmadı.
•Beta çeşitlilik  , COVID-19  ile enfekte olmayan
• gebe kadınlar arasında bileşimsel bir fark olmadığını gösterdi 



İki grup için bakteriyel filum, cins ve türlerin vajinal 
mikrobiyota bileşimi

• Üç filum; Firmicutes (%86,12), Actinobacteria (%11,74) ve 
Bacteriodata (%0,57), COVID-19 grubundaki bakteri türlerinin 
%99,94'ünü oluşturdu.
• COVID-19 grubunda Firmicutes, enfekte olmayan gebe kadınlara 

kıyasla anlamlı derecede düşüktü (%86,12'ye karşı %96,07;
• Bacteroidota miktarı 
• enfekte olmayan gebe kadınlara göre
anlamlı derecede yüksekti
• (%0,57'ye karşı %0,45; .



• Cins düzeyinde, Lactobacillus sp. COVID-19 grubunda enfekte olmayan gebe 
kadınlara göre anlamlı olarak daha düşük bulundu (%80,1'e karşı %93,8; p = 0,007)



• L. Cristatus, Lactobacillus iners, Lactobacillus gasseri ve

• L. jensenii , enfekte olmayan gebe kadınlara kıyasla

COVID-19 grubunda düşüş eğilimi gösterdi

COVID-19 grubunda, anaerob grup arasında

*Prevotella timonensis COVID-19 hastalığı olan gebelerde

anlamlı derecede yüksek
• G. vaginalis enfekte olmayan gebelere göre

daha yüksek oranda



• COVID-19 hastalığı olan 
gebelerde

Lactabacillus türleri arasında 
en çok L. iners azalırken

G. vaginalis, Mycoplasma hominis
ve Ureaplasma spp. arttı

COVID-19'lu hamile kadınlarda enfekte olmayan gebe 
kadınlara kıyasla vajinal mikrobiyota türlerinin göreceli 
çokluğundaki değişiklikler.



Tartışma-Sonuç

• Çalışmanın bulguları, vajinal mikrobiyota kompozisyonunun COVID-19 hastalığından 
olumsuz etkilendiğini ve aktif COVID-19 enfeksiyonu sırasında belirgin bir disbiyoz
olduğunu göstermektedir.

• Intrauterin enfeksiyon, erken doğum için iyi bilinen bir nedendir. En yaygın yol, 
mikroorganizmaların vajina ve serviksten yukarı çıkarak intrauterin enfeksiyonun 
gelişmesine ve ardından fetoplasental dokularda erken doğumu tetikleyen inflamatuar 
yanıta neden olmasıdır.

• Vajinal mikrobiyotadaki disbiyoz ile erken doğum arasındaki ilişkiye dair kanıtlar 
incelendiğinde, COVID-19 ile ilişkili erken doğumun artan oranını açıklayan 
mekanizmalardan birinin vajinal disbiyoz olabileceğini tahmin edebiliriz.

• disbiyozis, vajinal mikrobiyotada Laktobasil yükünün azalması ve birbirinden farklı türde 
bakterilerin çoğalmasıyla sağlıklı vajinal mikrobiyotanın bozulması



• Çalışmanın  örneklem boyutu küçük,
• yakın tarihli bir meta-analizle uyumlu 
• ciddi COVID-19 hastalığı olan kadınlarda asemptomatik/hafif hastalığı 

olanlara kıyasla erken doğum oranı arttı.
• Ureaplasma ve Mycoplasma türlerinin çokluğu, korioamniyonit, salpenjit, 

bakteriyel vajinoz ve doğum sonrası endometrit yoluyla erken doğum 
riskini artırır.
• Orta/ağır kadınlarda asemptomatik/hafif hastalığı olanlara göre önemli 

ölçüde daha yüksek Ureaplasma spp. çokluğu bulundu.
• Bu çalışmadaki bulgular, mikrobiyota çalışmalarından elde edilen önceki 

kanıtlarla birleştiğinde, şiddetli COVID-19 hastalığı olan kadınlarda erken 
doğum, bozulmuş vajinal kompozisyonun bir sonucu olabileceğini 
göstermektedir.



Lancet 2022 



• 17 ülkeden 113 çalışma 
• SARS-CoV-2 viral RNA semptomların başlamasından 6 gün erken saptanabilir, 

semptomların başlamasından 2 hafta sonra saptanamaz düzeye gelir
• Çocuklarda da durum farklı değil,
• Alt solunum sistemi örneklerinde daha uzun süre ve yüksek düzeyde kalabilir
• viral kültürlerde virus semptomların başlamasından 9 gün ve sonrasında üretilemiyor 
• Bulaşıcılık süresinin semptomlar başlamadan 2-3 önce ve semptom başladıktan 8 gün 

sonra olmasını destekliyor. 
• RNA-pozitif-kültür negatif  örneklerde genomik fragmanlar (aktif replike olan virüs 

değil)





Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 12. Art. No.: CD015477. DOI: 10.1002/14651858.CD015477



• Covid-19 aşılarının etkinliği ve güvenliğini değerlendirmek için 
yapılmış çalışma 
• Plasebo kontrollü 
• 41 RKÇ analiz edilmiş, 433 838 kişi değerlendirilmiş
• 12 aşı, homolog heterolog aşı ve booster doz  
• üç çalışma( immunsuprese hastalar)
• 2 çalışma (çocuk yaş grubu)
• Gebeler dahil edilmemiş



• İnaktive virus Aşıları 
• CoronaVac(Sinovac-Çin)
• WIBP-CorV (Sinofarm-Çin)
• BBIBP-CorV (Covilo-Çin)
• BBV152 (Baharat Biotech)
• Protein subunit aşılar 
• NVX-CoV2373 (Covovax)
• FINLAY-FR-2 (Küba)

• Viral vektor aşıları
• ChAdOx1 (A-Z)
• Ad26.COV2.S (Janssen) 
• Gam-COVID-Vac(SputnikV)
• NA-bazlı (RNA) aşılar
• BNT162b2 (Biontech)
• mRNA-1273 (Moderna)
• CVnCoV (Almanya-onay 

almadı)



Semptomatik Covid-19 hastaları

• Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm-Beijing, ve 
Bharat aşılarıyla semptomatik Covid-19 hastalarında büyük 
oranda azalma
• Janssen aşısı ; semptomatik Covid-19 hastalarında azalma
• Novavax aşısı;semptomatik Covid-19 hastalarında 

muhtemelen büyük oranda azalma
• Coronavac için iki farklı çalışmada farklı sonuçlar görüldüğü 

için yeterli veri yok



Ciddi Covid -19 hastaları için 

• Pfizer, Moderna, Janssen, and Bharat aşıları ;Ciddi hastalık 
grubunda büyük oranda azalmaya
• CoronaVac için iki farklı çalışmada farklı sonuçlar görüldüğü 

için yeterli veri yok
• Ciddi yan etki  ; Pfizer, CoronaVac, Sinopharm-Beijing, ve

Novavax aşıları için ciddi yan etki sayısı az olduğu için  
yeterli veri yok
• Moderna, AstraZeneca, Janssen, and Bharat aşıları ; ciddi 

yan etki sayısı çok az ya da yok



• Yeni enfeksiyonlar, acil servise başvuru,hastaneye yatış  ve 
mortalite üzerinde  aşıyla gelişen immunitenin etkinliğini 
araştırma
• İndex date den sonra 6 ay hastalar takip edilmiş 
• 267 847 eşleşme, aşılanan-enfeksiyon geçiren kişiler,
• yaş aralığı 12-110, cinsiyet , Covid 19 risk skoru, vb
• İndex date ; Aşılama yada hastalığı geçirdikten sonraki 30. gün



267847 eşleşme,  





• SARS-CoV-2 infeksiyon insidansı aşılanan kişilerde daha 
önce hastalığı geçirenlere göre  anlamlı derecede yüksek 
(6.7%-%2.9)
• Tüm nedenlere bağlı mortalite ,aşılanan grupta 37% daha 

düşük 
• Acil servise başvuru ve yatış aşılı grupta 24% and 37% 

oranında daha düşük 
• Covid 19 enfeksiyonu ağır geçebilir YBÜ endikasyonu olabilir, ölüme yol 

açabilir
• Karşılaştırmalı çalışma 



Basitliğiyle zorlayıcı, sonucu önceden var olan bazı inançlara hitap eden bir makale
Covide karşı aşılama enfekte olmaktan daha fazla koruma sağlar 



Bağışıklık sistemi, günün saatine bağlı 
sirkadiyen bir kontrol altında 



Sabrınız için teşekkür ederim


