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Öz

Abstract

İki bin on dokuz Aralık ayı itibariyle Çin’in Wuhan bölgesinden
başlayarak, tüm dünyayı etkisi altına almış olan bir RNA virüsü
olan SARS-CoV-2 tüm yaş gruplarını olduğu gibi çocukları da etkilemektedir. İki bin yirmi Mart ayı itibariyle ülkemizde de ilk olgular
görülmeye başlanmıştır. Damlacık ve bu damlacıkların kontamine
ettiği yüzeylerden temas yoluyla yayılan SARS-CoV-2, çocuklara genel olarak temaslı oldukları erişkinlerden bulaşmaktadır. Fekal-oral
yayılım gibi diğer bulaş yolları hakkında kanıtlanmış bir bilgi yoktur. Erişkinlere benzer şekilde çocukların ilk başvuru yakınmaları arasında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, burun akıntısı ve
daha nadiren kusma ve ishal bulunmaktadır. Çocuk hastaların büyük çoğunluğunda asemptomatik ya da hafif klinik seyir izlense de,
altta yatan kronik hastalığı olan çocuklarda ağır seyreden olgular
bildirilmiştir. SARS-CoV-2’ye karşı özgün bir antiviral tedavi henüz
yoktur. Hafif kliniği olan çocuklarda destek tedavi önerilirken, eşlik eden hastalığı olan ya da daha ağır seyir gözlenen çocuklarda
önerilen bazı tedaviler vardır. Asemptomatik ya da hafif seyirle
enfeksiyonu geçiren çocuk hastalar, riskli ileri yaş grubuna yayılım açısından önemli bir gruptur. Bulaşın engellenmesi, yeni olgu
sayısının azalması ve sağlık sistemi üzerindeki yükün hafifletilmesi
açısından çok önemlidir. SARS-CoV-2’nin yayılımını engellemek
için toplum içinde hijyen kurallarına uymak, sosyal mesafeye dikkat etmek ve tanı almış hastaların, aileleri ve temaslı oldukları kişilerin taranması ve izole edilmesi gereklidir.

SARS-CoV-2, a RNA virus that emerged in December 2019 in the city
of Wuhan in China and took hold of the whole world, affects children
as well as all age groups. In our country, we started to observe the first
cases by March 2020. SARS-CoV-2, which is transmitted by droplets
and by way of contact with surfaces contaminated by these droplets,
is generally transmitted to children from adults through close contact.
There is no proven information about other transmission routes such
as fecal-oral transmission. Similar to adults, the primary symptoms
at presentation include fever, cough, sore throat, malaise, nasal discharge, and rarely, vomiting and diarrhea in children. Although the
majority of pediatric patients are asymptomatic or have a mild clinical
course, severe cases have been reported in children with underlying
chronic diseases. There is currently no specific antiviral treatment
against the SARS-CoV-2 virus. Supportive treatment is recommended
in children with a mild course, and some treatments are recommended in children with comorbidities or in children who are observed to have a more severe course. Asymptomatic pediatric patients
or pediatric patients who have a mild course constitute an important
group in terms of transmission of the infection to the advanced age
group who carry high risk. Prevention of infection is very important
in terms of reducing new cases and alleviating the load on the healthcare system. In order to prevent transmission of SARS-CoV-2, hygienic
rules should be pursued in the community, social distancing should be
observed, and the family members and contacts of patients who have
been diagnosed should be screened and isolated.
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Giriş
İki bin on dokuz yılı Aralık ayı itibariyle Çin’in Wuhan
bölgesinde ağır pnömoni olgularının kümelendiği ve bu
hastalar incelendiğinde hayvan pazarı temaslı olgular olduğu 7 Ocak 2020 tarihinde Çin otoriteleri tarafından ifade edildi (1). Ocak 2020’de etken bronkoalveoler lavajda

üretildikten sonra, daha önce karşılaşılmayan bir akut respiratuvar distress etkeniyle karşı karşıya kalındığı tüm genom sekanslama ile belirlendi ve farklı laboratuvarlarda,
tanısal testler çalışılmaya başlandı (2). Daha önce novel
coronavirus 2019 olarak adlandırılan virüsün genetik yapısı nedeniyle SARS koronovirüsü ile benzerlik gösterdiğinin farkedilmesinin ardından virus SARS- CoV-2 olarak

Sorumlu Yazar/Corresponding Author: Pınar Önal
E-posta/E-mail: drpinaronal@gmail.com
Geliş Tarihi/Received: 08.05.2020 Kabul Tarihi/Accepted: 15.05.2020
©Telif Hakkı 2020 Türk Pediatri Kurumu Dernegi - Makale metnine www.turkpediatriarsivi.com web adresinden ulasılabilir.
©Copyright 2020 by Turkish Pediatric Association - Available online at www.turkpediatriarsivi.com
DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.20270
OPEN ACCESS This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

95

Çokuğraş ve Önal. Çocuklarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu

adlandırıldı (3). 30 Ocak 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından global acil durum ilan edildi ve 11 Mart 2020 tarihinde salgın, pandemi olarak nitelendirildi (3). Ülkemizde Mart ayı itibariyle olgular belirlenmeye başlanmıştır.
İki bin yirmi Mayıs ayı başında, tüm dünyada, 3,5 milyona
yakın olgu, 239 604 ölüm Dünya Sağlık Örgütü tarafından
bildirilmiş bulunmaktadır (4).

Mikrobiyolojik özellikler, bulaş, patogenez
Coronavirus ailesi, alfa beta, gama ve delta olmak üzere 4 tipe ayrılır. 2019 nCoV, bat-SARS-like (SL)-CoVZC45,
bat- SL-CoVZXC21, SARS-CoV ve MERS-CoV ile birlikte
beta koronavirus ailesinde yer almaktadır (5). İlk değerlendirmeler sonrası, SARS- CoV2’nin hayvan kökenli oduğu düşünülmüştür. Sars CoV ile %80’den fazla, MERS ile
%50’den fazla benzerlik belirlenmiştir (6). Tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleri olan coronavirüsler, dış
yüzeylerinde taç benzeri çıkıntılara sahiptir. SARS-CoV-2,
damlacıklar ya da bu damlacıkların kontamine ettiği cansız yüzeyler aracılığıyla yayılmaktadır. Fekal- oral yayılım
gibi diğer bulaş yolları tam olarak netlik kazanmamış olsa
da, semptomları gerilediği halde, fekal örneklerde PCR pozitifliği devam eden çocuk olgular bildirilmiş ve çocuklarda izolasyon süresini belirlemek amacıyla nazofarengeal
sürüntülerin yanısıra rektal sürüntü ve gayta örneklerinde
PCR negatifleşmesinin beklenmesinin yararlı olabileceği
öne sürülmüştür (7). Primer bulaş kaynağı enfekte semptomatik kişiler olsa da, asemptomatik taşıyıcı kişilerin de
bulaşta katkısı olması nedeniyle, hızlı bir yayılım izlenmiştir. SARS-CoV-2 ile enfekte kişilerin presemptomatik
dönemdeki bulaştırıcılığı, hastalık kontrolü için zorluklar
yaratabilir. Singapur’da 243 hastayla iki aylık bir sürede yapılan bir çalışmada, belirlenen epidemiyolojik kümelerde
semptom başlangıcından 1–3 gün önce bulaştırıcılık olduğu saptanmış ve SARS-CoV-2 bulaşlarını önlemede sosyal mesafenin önemi vurgulanmıştır (8). SARS-CoV-2’nin
yüzeyindeki dikensi çıkıntılarıyla, insan hücrelerindeki
ACE-2 reseptörleri üzerinden giriş yaptığı gösterilmiştir.
ACE-2 reseptörleri, akciğer, gastrointestinal sistem, böbrek
ve kalp hücrelerinde eksprese olmaktadır (9, 10). Virüs, antijen sunucu hücreler tarafında T lenfositlere sunulduktan
sonra, inflamatuvar yolak, proinflamatuvar sitokinlerin
salınımıyla devam etmektedir. Hastalığın patogenezinde
sitokin disregülasyonu olduğu, bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Huang ve ark. (11) yoğun bakımda izlenen hastalarda, IL-2, IL-7, IL-10,G-CSF, IP-10, MCP-1, MIP-A ve
TNF-alfa seviyelerinin, hastalık ciddiyetiyle ilişkili olarak
yüksek olduğunu saptamıştır. Çocuk yaş grubunda yapılan 8 hastalık bir seride IL 6 ve IL10 seviyelerinin, durumu
daha ağır olan hastalarda belirgin bir şekilde yüksek olduğu belirtilmiştir (12). Qin ve ark. (13) başta T lenfositler
olmak üzere lenfosilerin, hastalığın patogenezinde önemli
yer tuttuğu, ciddi hastalarda lenfopeni izlendiği ve nötro96
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fil, lenfosit oranının yüksekliğinin, erken tanıda ve hastalık
ciddiyetini izlemekte yararlı olabileceğini göstermişlerdir.

Klinik
Tüm yaş grupları, COVİD 19’a duyarlıdır. Çocuklar için
enfeksiyonun ana kaynağı genel olarak aile içindeki pozitif olgulardır. İnkübasyon süresi, maruziyetten sonra
ortalama 3–7 (en uzun süre 14 gün) gün olarak tanımlanmıştır (11). Enfekte çocuklar asemptomatik olabilir. Yapılan çalışmalarda, ateş ve öksürük, çocuklarda başvuruda
saptanan en sık yakınmalar arasındayken, bunları boğaz
ağrısı, halsizlik, kas ağrısı, nefes alıp vermede zorlanma,
baş ağrısı, burun akıntısı ve bazı hastalarda kusma ishal
gibi gastrointestinal semptomlar izler (14). Çocuklarda
erişkinlere göre, ağır klinik daha az görülmekle birlikte,
altta yatan hastalığı olan, immünsüprese çocuklarda ve
küçük yaş grubunda ciddi kliniğe rastlama oranı daha
yüksektir. Kritik hastalık tablosu, solunum yetmezliği,
akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), şok, multiorgan
yetmezliği, ensefalopati şeklinde görülebilir. Dong ve ark.
(15), 2000’den fazla şüpheli ya da olası tanılı çocuğu aldıkları çalışmada. COVID-19 klinik olarak asemptomatik,
hafif, orta, ciddi ve kritik olarak 5 gruba ayrılmış ve olguların %94,1’inin asemptomatik, hafif ya da orta şiddette seyrettiği saptanmış ve ciddi olguların en sık olduğu
yaş grubunun 0–1 yaş arası olduğu ve toplam olguların
%0,6’sının kritik ciddiyette olduğu kaydedilmiştir. Ağır
pnömoni tablosu dışında süt çocuğu yaş grubunda temas
öyküsü olan, üst solunum yolu enfeksiyonu kliniğiyle başvuran ve semptomları, kısa sürede destek tedaviyle gerileyen olgu bildirilmiştir ve pandemi süresince başvuran
ateşli süt çocuklarında risk etmenlerini sorgulamanın
önemi vurgulanmıştır (16). Yetişkinlerde kardiyovasküler
hastalık, diyabet, kronik akciğer hastalığı, hipertansiyon
ve kanser gibi eşlik eden hastalık durumlarının pandemi
sırasında ölüm oranını arttırdığı görülmüştür. Çocuklarda eşlik eden hastalıkların enfeksiyonun seyrine etkisiyle
ilgili net bir veri henüz olmasa da farklı yayınlarda altta
yatan hastalıklar ifade edilmiştir. İki ay ve 15 yaş arasında
sekiz kritik hastanın, demografik özelliklerinin belirtildiği
bir çalışmada hastalardan sadece bir tanesinde altta yatan
akut lenfositik lösemi olduğu belirtilmiştir (12). COVID-19
nedeniyle hastaneye yatan 25 çocuk hastanın ele alındığı
bir başka çalışmada, sadece 2 hastada ağır klinik izlendiği,
bu iki hastanın da 0–1 yaş grubu olduğu ve altta yatan hastalık olduğu (konjenital kalp hastalığı+metabolik hastalık,
konjenital kalp hastalığı) saptanmıştır (17). Wuhan Çocuk
Hastanesinden bildirilen 171 çocuk hastadan, üç hastanın
yoğun bakımda izlemi gerektirdiği ve her birinde eşlik
eden hastalık olduğu bildirilmiştir (hidronefroz, akut lösemi, intusepsiyon) (18). Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) verilerine göre ABD’deki toplam olgu
sayısının %1,7’sini çocuklar oluşturmaktadır. Bu olguların
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%90’ının ev içi ya da toplumdan temas öyküsü varken,
kalan %10’un seyahat öyküsü olduğu saptanmıştır. Çocuk
olguların hastaneye yatış oranı %6–20 arasında, yoğun
bakıma yatış oranıysa %0,58–2 arasında tahmin edilmektedir Öte yandan, çocukluk çağında altta yatan hastalıklara
bakıldığında COVID-19 pozitif 345 hastada, %11,6 kronik
akciğer hastalığı, %7,2 kardiovasküler hastalık, %2,9 immünsüpresyon belirlenmiştir. Bunları kronik karaciğer ve
böbrek hastalığı, endokrin hastalıklar, gebelik ve obezite
izlemektedir (19). Çocukluk yaş grubunda dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta koenfeksiyon sıklığıdır. Yirmi
çocuk hastanın alındığı bir çalışmada COVID-19 enfekte
çocukların dokuzunda koenfeksiyon saptanmış olup (influenza, mikoplazma, sitomegalovirus, respiratuvar sinsityal virüs), bu durum hastaların kliniklerini etkilemektedir
(20). Çocuklarda COVID-19 enfeksiyonun hafif seyretmesi, farklı teorilerle açıklanmaktadır. SARS-CoV-2’nin,
ACE-2 reseptörlerini kullanması ve bu reseptörlerin, hayvan çalışmalarında, yaşla birlikte azalmış saptanması bu
teorilerden biridir (21). Bir başka açıklayıcı neden, çocukların daha sağlıklı solunum yolları olması, sigara, toksik
gazlar ve altta yatan hastalık gibi durumlardan daha az
etkilenmiş olmaları ve daha aktif bir doğal immün sisteme sahip olmalarıdır (22). Küçük yaş grubunun sık viral
enfeksiyon geçirmesi ve immün sistemin bu uyaranlarla
SARS-CoV-2’ye daha etkin bir cevap vermesi de öne sürülen teoriler arasındadır (23). Nisan ayı ortasından itibaren,
İngiltere’den, önceden sağlıklı 8 çocukta, atipik kawasaki
ve toksik şok sendromuna benzer özellikler gösteren hastalar bildirilmeye başlandı. Bu hastaların ortak özellikleri,
başvuru sırasında ateş, döküntü, konjunktivit, ekstremitelerde ödem ve gastrointestinal semptomları bulunmasıydı. Mekanik ventilasyon ve inotrop desteği alan hastalardan 4 tanesinde COVID-19 pozitif bireylerle temas
öyküsü vardı (24). Nisan ayı sonuna kadar ağırlıklı olarak
Avrupa’da olmak üzere 100’e yakın Kawasaki benzeri olgu
bildirildi. Güncel bir yayında, kawasaki hastalığına ait bilgiler zemininde, SARS-CoV-2 enfeksiyonundan 2–4 hafta
sonra görülebilen, inkomplet kawasaki, toksik şok sendromu benzeri, bazı hastalarda da izole myokarditle görülebilen bu klinik tablo, postenfeksiyöz bir hiperinflamatuvar
durum olarak yorumlanmış ve destek tedavi verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Sonuç olarak pandemi süresince
pediatristlerin atipik kawasaki ve toksik şok sendromu
benzeri bu durumlarda gelen hastalarda, COVID-19 açısından uyanık olmaları gerekmektedir (25).

Olası ve kesin tanı ölçütleri
İlk olgunun ülkemizde görüldüğü tarihten itibaren, bugüne kadar güncellenen kılavuzlarla olası ve kesin olgu
tanımları, yenilenen veriler ışığında sürekli yenilenmiştir.
On dört Nisan 2020 tarihli yayınlanan ulusal kılavuzumuzda olası ve kesin olgu tanımı aşağıdaki gibidir (26).
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Olası olgu A
» Ateş ya da akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),
VE
» Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması VE
» Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi ya da yakınının yurt dışında bulunma öyküsü YA DA
B
» Ateş ya da akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),
VE
» Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 olgusu ile yakın temas
eden YA DA
C
» Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve
bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı), VE
» Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI)* VE
» Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması
*SARI (Severe Acute Respiratory Infections-Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları) son 14 gün içinde gelişen akut
solunum yolu enfeksiyonu olan bir hastada, ateş, öksürük
ve dispne, takipne, hipoksemi, hipotansiyon, akciğer görüntülemesinde yaygın radyolojik bulgu ve bilinç değişikliği nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği YA DA
D
» Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük ya da nefes
darlığı olması ve burun akıntısı olmaması
Kesin Olgu
Olası olgu tanımına uyan olgulardan moleküler yöntemlerle SARS-CoV-2 saptanan olgular olara tanımlanmıştır.
Laboratuvar incelemeleri, mikrobiyolojik tanı
COVID-19 pozitif, hastanede yatan erişkin hastalarda yaygın laboratuvar bulguları arasında lenfopeni, yüksek laktat dehidrojenaz ve aminotransferaz seviyeleri ve C-reaktif protein, sedimentasyon gibi enflamatuar belirteçlerin
yüksekliği saptanmıştır (25). Üç bin üç yüz yetmiş yedi
hastayı kapayan bir meta- analizde, enfekte kritik hastalarla, hafif klinikli hastalar karşılaştırılmış, kritik hastalarda total beyaz küre sayısının anlamlı yüksek, lenfosit ve
trombosit sayısının ise anlamlı düşük olduğu saptanmıştır (26). Ek olarak, CRP, sedimentasyon,IL-6 ve IL-10 gibi
biobelirteçlerin ve kalp, kas ve karaciğer hasarını gösteren enzimlerin ve koagülasyon parametrelerinin de kritik
grupta anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır ve total
lökosit, lenfosit, platelet, ferritin, IL-6 düzeylerinin yakın
izlemi önerilmiştir. Çocuklarda laboratuvar değerlerin
derlendiği 66 hastalık bir yayında, %69,6 hastada total
97
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lökosit sayısı normal sınırlarda saptanmış, %15,2 hastada lökosit sayısında artış izlenmişken, lenfopeni sadece
iki hastada saptanmıştır (27). Erişkin yaş grubu yayınlarına göre daha az lenfopeni saptanması, çalışmaya alınan
ciddi klinikte çocuk hasta sayısının az olmasına bağlanmıştır. C-reaktif protein ve PCT yüksekliği ise %13,6–10,6
hastada saptanmıştır.
COVID-19 tanısını koyarken doğru örneği, doğru zamanda, uygun teknikle almak başarımızı artırır. Tanı koymada RT-PCR ve diğer tetkiklerin sensivite ve spesifilerinin
belirlenmesi için daha fazla çalışmaya gereksinim vardır.
Nazofarengeal örneklerde, virüsün saptanma yüzdesi, orafarengeal örneklere göre daha yüksek bulunmuştur (28).
Centers for Disease Control and Prevention tarafından
nazofarengeal örneklerin öncelikli tercih edilmesi gerektiği, orafarengeal örnek alınacaksa nazofarengeal sürüntüyle kombine alınmasının uygun olacağı belirtilmiştir
(29). Üst solunum yollarından alınan ilk RT-PCR örneği
negatif saptanan fakat, klinik şüphe devam eden hastalarda tekrarlayan örnek alınmalı, mümkünse alt solunum
yollarından örnek alınmalıdır. SARS-CoV-2’nin hücre kültüründe üretilmesi teknik olarak zordur ve daha çok aşı ve
terapötik ajan araştırılmaları için kullanılır. Kanda antikor
saptayan serolojik yöntemler rutin tanıda kullanılmaktan
çok, geçirilmiş enfeksiyonları belirlemek ve coronavirüslerin epidemiyolojisini anlamak için önemlidir. Serolojiyle enfeksiyonu asemptomatik ya da hafif geçiren hastalar
sonradan saptanabilir fakat, serolojinin tanı koymada tek
test olarak kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir (30).
Antijen/antikor tayiniyle hızlı tanı için kullanılan farklı
testler vardır fakat validasyonların yetersiz olması nedeniyle tanıda kullanılmaları konusunda sıkıntılar vardır.
Bir çalışmada, kanda lateral flow immunoassay yöntemiyle bakılan hızlı testte pek çok PCR pozitif hastanın bu testle negatif saptandığı belirlenmiş ve bu teknikle bakılan
hızlı testin ilk tanıda yeri olmayacağı yorumu yapılmıştır
(31). Öte yandan bir başka çalışmada ise RT-PCR pozitif
hastaların nazofarengeal örneklerinden floresan immune
kromatografik yöntemle, nükleokapsit protein bakılarak
yüksek sensivite ve spesifite saptanmıştır (32).
Radyolojik tanı
Erişkin yaş grubunda COVID-19 tanısını koymada tomografinin erken dönemde yüksek sensivitesi olduğu belirtilmiş, RT-PCR sonucu negatif olan hastalarda, temas öyküsü ve klinik bulgularla birlikte seri çekilen tomografilerin,
hastayı erken yakalama şansı sağladığı vurgulanmıştır
(33). Çocuklarda direkt grafi, erken dönemde ya da hafif
tutulumda anormal bulgu göstermeyebilir. COVID-19’da
tomografide ağırlıklı olarak iki taraflı, nadiren de tek
taraflı, subplevral buzlu cam opasiteleri, konsolidasyon
alanları saptanabilir. Çocuklarda görüntülemenin, erişkin
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yaş grubundan farklarını tanımlayan 20 hastalık bir seride, 10 hastada iki taraflı, altı hastada unilateral tutulum
saptanmıştır. Tomografi bulgusu olan hastaların hepsinde
subplevral tutulum saptanmış olup, %50 hava hilal belirtisiyle çevrili konsolidasyon, %60 buzlu cam görüntüsü,
%20 ve %15 küçük nodüller saptanmıştır (20). Bu çalışmada %40 hastada koenfeksiyon bildirilmiş olup, COVID 19
çocuklarda koenfeksiyonların, görüntülemeyi etkileyebileceği belirtilerek, görüntülemenin tek başına tanıda kullanılmasının yetersiz olacağı vurgulanmıştır. Yüz yetmiş
bir çocuk hastanın alındığı bir çalışmada radyolojik bulgular %33 hastada buzlu cam, %19 hastada lokal yamasal
tutulum, %12 iki taraflı yamasal tutulum ve %1 intertisyel
değişiklikler olarak sıralandırılmıştır (18).

Tedavi
SARS-CoV-2 dünyada hızla yayılırken, tedavi için yeni antiviral ajanlara ve aşıya gereksinim vardır. Fakat süre yeni
ajanların geliştirilmesi için çok kısa olduğu için, farklı endikasyonlarla kullanılan ilaçlar gündeme gelmiştir. Salgın
başladığından beri, lopinavir/ritonavir, interferon, arbidol, oseltamivir önerilmiş ve farklı hastalarda denenmiştir, fakat çocuk yaş grubunda, kanıta dayalı bilgi eksikliği
vardır ve enfeksiyonun, kendini sınırlayıcı özelliği düşünülerek, kritik hastalar dışında bu tedavilerin rutin olarak
kullanılmaması, bulguları hafif olan hastalara destek tedavi verilmesi önerilmektedir (34).
Antiviral tedaviler
Hidroksiklorokin, klorokin
Sıtma tedavisinde ve otoinflamatuvar hastalıkların tedavisinde kullanılan klorokin ve hidroksiklorokinin, in vitro çalışmalarda, konak reseptörlerin glikolizasyonuyla ve
endozomal pH’a etki ederek viral, endozom füzyonunu
engellediği ve buna ek olarak antiinflamatuvar etkisinin
de klinik seyir üzerinde olumlu etkisi olabileceği belirtilmiştir (35, 36).
Fransa’da 36 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada hidroksiklorokinin SARS-CoV-2 üzerinde etkili olduğu ve azitromisinin bunu potansiyelize ettiği belirlenmişken, Çin’de
100 erişkin hastada klorokin fosfat kullanılarak yapılan
bir çalışmadaysa, hastalığın progresyonu, mikrobiyolojik
ve radyolojik bulguların kaybolması üzerine etkili olduğu
gösterilmiştir (37, 38).
Çocuklarda hidroksiklorokin kullanımıyla ilgili yeterli veri
bulunmaması ve QT uzaması gibi yaşamı tehdit edici yan
etkilerle karşılaşılabilme riski nedeniyle, EKG monitörizasyonu eşliğinde, ciddi olgularda ve eşlik eden risk etmeni olan çocuklarda kullanılması gerektiği ulusal rehberimizce bildirilmektedir. Doz olarak ilk gün 6,5 mg/kg/doz
günde iki kez hidroksiklorokin sülfat; (en yüksek doz: 400
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mg/doz) devamında 2–5. günlerde 3,25 mg/kg/doz günde
iki kez (maksimum doz 200 mg/doz) önerilmektedir (24).
Favipiravir
Favipiravir, ebola ve influenza üzerinde etkili olduğu bilinen RNA polimeraz inhibisyonu yapan bir ajandır. Yan
etkilerinin hafif ve kendini sınırlayıcı olduğu bilinen bu
ilacın, yüksek dozlarda daha etkili olduğu ebola ile ilgili
yapılan çalışmalardan bilinmektedir (39). Arbidol kullanan 120 hastayla favipiravir kullanan 116 hasta arasında
yapılan karşılaştırmada, favipiravirin, arbidole göre öksürük ve ateşin düzelmesinde anlamlı etkisi olduğu, fakat
klinik düzelme süresinde fark saptanmadığı, yan etki olaraksa en sık rastlanan yan etkininse hiperürisemi olduğu bildirilmiştir (40). Çocuklarda COVID-19’da favipiravir
kullanımıyla ilgili veriler yetersiz olmakla birlikte ebola
konusundaki bilgiler yol gösterici olabilir. Favipiravir tabletin ezilerek kullanılabilmesi ve gıdalarla karıştırılarak
verilebilmesi, çocuklarda kullanımda kolaylık yaratmaktadır. Ek olarak, favipiravirin metabolik yolunda bulunan
aldehit oksidaz gibi, 12 ay ve üzerindeki çocuklarda aktif
olan enzimlerin kullanılması, bu yaş grubu ve üzeri için
ilacın kullanımını uygun kılmaktadır (41).
Remdesivir
Flavivirus ve coronavirus gibi, RNA virüslerine karşı geliştirilen geniş spektrumlu bir antiviral olan remdesivirin,
COVID-19 tedavisinde kullanımıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Çin’de yapılan çok merkezli bir çalışmada, mikrobiyolojik ve radyolojik olarak kanıtlı COVID-19
tanılı hastalardan 158’ine remdesivir verilmiş, plasebo
grubu olarak 78 hasta alınmıştır. Ek olarak lopinavir-ritonavir, interferon ve kortikosteroid de kullanılan iki
gruptan, remdesivir alan grupta daha hızlı klinik iyileşme
gözlenmiş, fakat istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (42).
Oseltamivir
İnfluenza tedavisinde kullanılan, nörominidaz inhibitörü olan osaltamivirin SARS-CoV-2’ye karşı invitro etkisi
gösterilmemiştir. Çin’de COVID-19 salgının başladığı dönemde, influenza sezonu olması nedeniyle, ampirik olarak hastalara oseltamivir de verilmiştir (43).
Lopinavir-ritonavir
HIV tedavisinde kullanılan bir poteaz inhibitörü olan lopinavir- ritonavirin SARS-CoV2’ye in vitro etkili olduğuyla
ilgili herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Lopinavir-ritonavir kullanımıyla ilgili ilk çıkan yayınlar olgu bazında
ya da az sayıda hasta üzerinde yapıldığı için güvenilir bilgi vermezken, 199 erişkin hasta grubuyla yapılan bir çalışmada, lopinavir-ritonavir ve standart destek tedavi karşılaştırılmış ve lopinavir ritonavir etkili bulunmamıştır (44).
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Arbidol
İnfluenza tedavisinde etkili olan ve SARS’a karşı in vitro
etkinliği gösterilmiş olan arbidolle ilgili geniş çaplı çalışmalar devam etmekte olup, 67 erişkin hastayla yapılan
randomize olmayan bir çalışmada, arbidol alan hastalarda, almayanlara göre daha düşük ölüm oranı saptanmıştır,
fakat etkinliği belirlemek için daha geniş çaplı çalışmalara
gereksinim vardır (45).
Diğer tedaviler
Kortikosteroid
SARS-CoV-2 enfekte kritik hastalarda, akut akciğer hasarı
ve ARDS tablosunda, inflamatuvar yanıtı kısıtlamak için
steroid kullanımı sık tartışılan bir konu olmakla beraber,
kortikosteroidlerin yan etkileri, sekonder enfeksiyon riski
ve viral klirensin gecikmesi ihtimali, steroidlerin kullanımı
konusunda çekinceler bulunmaktadır ve COVID-19 tedavisinde kritik bazı hastalar dışında rutin olarak önerilmemektedir (46). Sekiz kritik, COVID-19 pozitif çocuk hastayla
ilgili yayınlanan bir olgu serisinde, beş hastada diğer destek
tedavilerin yanısıra kortikosteroid kullanıldığı, bu hastalardan üçünün sağlıkla taburcu olduğu, iki hastanın da tedavilerinin devam ettiği bildirilmiştir (12). “Infectious Diseases
Society of America”, COVID-19 tedavi rehberinde steroid
kullanımını ARDS tablosu varlığında önermiştir (47).
Antisitokin ve immünmodulatuvar tedaviler
Ciddi klinikte COVID-19 hastalarında, proinflamatuvar sitokinlerin arttığı ve bu sitokinlerin fazla miktarda salınımıyla oluşan sitokin fırtınası tablosunun, kliniği etkilediği
belirtilmiştir (48). IL-6 bu yolakta, anahtar rol oynamaktadır. IL-6 üzerinden etki gösteren Tosilizumab, romatolojik
hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ajandır. Yirmi hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, tek doz tosilizumab tedavisiyle hastaların %91’inde klinik düzelme bildirilmiştir
(49). Bu ajanların kullanımıyla ilgili geniş çaplı, kontrollü
çalışmalara gereksinim vardır.
Immünglobulin, konvalesan plazma
COVID-19 enfeksiyonunu geçirip iyileşen, donörlerden
alınan plazmaların kritik hastalara transfuze edildiği, 5
hastalık bir olgu serisinde, hastaların klinik yarar gördüğü
ve bu konuda daha fazla araştırma yapılmasının yararlı
olabileceği belirtilmiştir (50). İmmünglobulin tedavisinin
etkili olabilmesi içinse, donör havuzunda COVID-19 enfeksiyonunu geçirmiş olup, iyileşen hasta sayısında artış
olması gerektiği vurgulanmaktadır. Üç kritik hastaya yüksek doz immunoglobulin verilen bir çalışmada, hastaların
klinik olarak yarar gördüğü bildirilmiştir (51).

Önleme
SARS-CoV-2’nin damlacık ve temas yoluyla bulaştığı bilinmektedir. Toplum içerisinde enfekte çocuk oranının az
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olması, çocuklarda enfeksiyonun asemptomatik seyretmesinden kaynaklanıyor olabilir ve bu nedenle çocuklar
enfeksiyonun eşlik eden erişkin yaş grubuna bulaşında
riskli bir gruptur. Doremalen (52) tarafından virüsün farklı
yüzeylerde saatler, hatta günlerce canlı kalabileceği ifade
edilmiştir. Bir başka çalışmada, hastalara ait gastrik tüp
gibi ekipmanların üzerinde virüsün günlerce, hatta nazofarengeal örnekler negatifleştikten sonra bile saptanabileceği belirlenmiştir (53). Sonuç olarak el yıkayarak ya da
alkol bazlı el dezenfektanlarıyla el hijyenini sağlamanın
hem toplum içinde hem de sağlık hizmeti veren kurumlarda, yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgulamak gerekir.
Toplum içerisinde, sosyal mesafeyi korumak, öksürme ve
hapşırma sırasında uygun hijyeni sağlamak, sosyal mesafenin korunamadığı noktalarda maske kullanmak koruma
önerileri arasındadır (54). Sağlık hizmeti veren kuruluşlarda, standart, damlacık ve temas izolasyonu için gerekli
kişiyisel koruyucu ekipmanların (KKE) kullanılması, olası
olgu tanımına uyan her hasta için, hastanın başvurduğu
ya da yatışının yapıldığı birimlerde gerekli izolasyon alanı
sağlanması, bu alanlara ziyaretin yasaklanması alınacak
önlemler arasındadır. Koruyucu ekipmanların doğru kullanımı, sağlık çalışanlarının güvenliği için önemlidir. Kişiyisel koruyucu ekipmanlarının giyilirken ve çıkarılırken,
doğru sıralamaya uyulmamasının, sağlık çalışanlarının
kendilerini infekte etme riskini arttırdığı saptanmıştır (55).
Sonuç olarak çocuk yaş grubunda COVID-19, hafif seyrediyor gibi gözükmektedir fakat kronik hastalıkları, malinitesi ya da immunsüpresyonu durumu olan çocuklarda
ağır klinik izlenebileceği için bu çocukların COVID-19
enfekte erişkinlerden ayrılması önemlidir. Ağır olguların
önemli bir kısmı süt çocuklarında bildirildiği için, bu yaş
grubunun dikkatli izlemi önem kazanmaktadır. Çocukların da genelde içerisinde bulunduğu asemptomatik ve
hafif seyirli kliniği olan hasta grubunun hastalığın yayılımında çok önemli bir rolü olduğu için, toplum içinde
sosyal mesafeye dikkat edilmesi, koruyucu önlemlerin
alınması ve temaslı olguların taranarak, yeni enfeksiyon
kaynaklarının ortadan kaldırılması önem kazanmaktadır.
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