
Şiddetli ve hızlı gelişen solunumsal hastalık belirtilerine neden olan koronavirus 2 
(SARS-CoV-2) salgını Aralık 2019 tarihinde başlamıştır. Dünyadaki salgının du-
rumu 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle, 10.185.374 COVID-19 olgusu ve 503.862 

ölüm şeklindedir.1 Etken virusler genetik olarak yüksek oranda benzer olmasına karşın, 
COVID-19 klinik ve patolojik olarak SARS’ tan farklı seyretmektedir. COVID-19 has-
talarının yaklaşık %81’ninde hastaneye yatışı gerektirmeyen kuru öksürük ve ateş (37.3 
derece ve altı) gibi hafif yakınmalar görülmektedir. Hastaların yaklaşık %14’ünde şid-
detli belirtiler görülürken, yine yaklaşık %5’inde de hızlı gelişen solunum sıkıntısı has-
talık belirtileri (“acute respiratory distress syndrome” (ARDS)) gibi mortalite riski 
yüksek klinik sonuçlar görülmektedir.2 Bazı hastaların tablolarında, belirtilar başladık-

1

 
COVID-19 ve Doğal İmmün Sistem Cevabı  

COVID-19 and Innate Immune Response

ÖZET Viral patojenlere ilk tepkiyi doğal bağışıklık dizgesi verir. Patojenlerin çoğalmalarını baskılamak, 
özgün edinsel bağışıklık tepkisini uyarmak, bağışıklık hücrelerini bölgeye toplamak üzere sitokinler sal-
gılanır. Monositler enfekte dokulara yönelir, makrofajlar ve dendritik hücrelere değişirler. Makrofajlar 
ve nötrofiller, enfekte hücreler ile patojenleri sindirirler. Uyarılmış dendritik hücreler, edinsel bağışık-
lık tepkimesi için patojenlerden türetilmiş antijenleri naif T hücrelerine sunarlar. Doğal Öldürücü hüc-
reler enfekte olmuş hücreleri eritirler. Sonunda tamamlayıcı (“complement”) dizge, bağışıklık 
hücrelerinin toplanmasında, etkinleşmesinde, patojenlerin ortadan kaldırılmasında rol oynar. Bağışıklık 
dizgesi “sakinleşir” ve “homeostasis”e geri dönülür. Doğal bağışıklık dizgesi tepkilerinden elde edilen 
veriler ve bilgilerin, COVID-19 patojenezinin altyapısını oluşturduğu düşünülmektedir. Şiddetli SARS-
CoV-2 enfeksiyonu patojenezinde doğal bağışıklığın şiddetli yanıtı (sitokin fırtınası) sentinel sonuçlar 
doğurabilen hastalık tablosuna ilerleyebilir. COVID-19 tanı ve sağaltımında, sağaltımın izleminde, ne-
kahat döneminde doğal bağışıklık dizgesine bağımlı değişkenlerin de dikkatle ve sürekli izlenmesi ya-
rarlı olabilir. Bu izlem, klinisyen ve laboratuvarcı arasında da translasyonel (from bedside to 
benchside-from benchside to bedside) bir bilimsel köprü oluşturabilir. 
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ABS TRACT The natural immune system gives the first response to viral pathogens; cytokines are se-
creted to suppress their proliferation, stimulate the acquired immune response, collect immune cells into 
the infected side. Monocytes migrate to infected tissues, differentiate into macrophages and dendritic 
cells. Macrophages and neutrophils digest infected cells and pathogens. Stimulated dendritic cells pre-
sent antigens derived from pathogens to naive T cells for acquired immune response. Natural Killer cells 
lyse infected cells. Finally, the complement system plays a role in collecting, activating immune cells, 
eliminating pathogens. The immune system “calms down” and returns to “homeostasis”. Data and in-
formation from natural immune system responses are thought to underpin the pathogenesis of COVID-
19. In severe SARS-CoV-2 infection pathogenesis, the severe response (cytokine storm) of natural 
immunity may progress to the table of diseases that can have sentinel outcomes. Careful and continuous 
monitoring of variables dependent on the natural immune system may also be useful in the diagnosis and 
treatment of COVID-19, in the follow-up of the treatment and in the recovery period. This monitoring 
may also create a translational scientific bridge between the clinician and the preclinician. 
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tan bir hafta sonra, ani bir kötüleşme olmakta ve tablo 
ölümle sonuçlanmaktadır.3,4 Şiddetli COVID-19 olgula-
rında, bağışıklık dizgesinin aşırı şekilde etkinleşmesi 
(“dysregulation”) hastaların ölümüyle sonuçlanabilir veya 
kalıcı, bütün vücuda yayılan çoklu organ hasarına neden 
olabilir.5,6 Evrimsel süreçte en eski savunma dizgemiz olan 
doğal bağışıklık yanıtları, enfeksiyonların önlenmesi için 
virus, bakteri, maya ve parazitlere karşı verilen ilk yanıttır 
ve fiziksel olarak patojenin girişini engellemek ve biyolo-
jik olarak patojeni parçalayarak yok etmek şeklinde gelişir. 
Edinsel bağışıklıktaki gibi patojenleri birbirinden ayırt ede-
cek özgüllük yoktur. Patojenlerdeki genel yapılar tanınır 
ve yanıt bu şekilde gelişir. En önemli özelliği hızlı olması-
dır.7  

Vücudumuzu kimyasal bir fabrika olarak düşünürsek, 
doğal bağışıklık hücreleri patojenden korunmak için, doğal 
mikroçevrenin enzimatik sınırlarını zorlayacak, patojen 
için uygun olmayan bir kimyasal ortam oluşturmalıdır: in-
flamasyon (ateşleme, kızıştırma). Bu dizgeyi anlamak için 
sırasıyla gelişen algoritmalarını, matematiğini çözmek ge-
rekir. Doğal bağışıklık hücreleri olan makrofajlar, mast 
hücreleri, bazı epitel hücreleri, B ve T hücreleri inflamatuar 
sitokinleri (inflamasyonu düzenleyen moleküller) salgılar-
lar. Böylece, bu makalenin konusu olan, viral çoğalmayı 
baskılarlar, özgün bağışıklık tepkisi oluşur ve diğer bağı-
şıklık hücreleri de enfeksiyon bölgesine fiziko-kimyasal 
olarak çağırabilirler. Granülositler hücre dışı patojenlere 
yanıt olarak içerdikleri enzimleri ve zehirli proteinleri or-
tama bırakırlar (“degranulation”). Monositler, gerekli ise, 
dokularda hareketlenmeyi sağlarlar, makrofajlara ve den-
dritik hücrelere (meyveleri antijen olan ağaca benzer hüc-
reler) dönüşürler. Makrofajlar ve nötrofiller, patojenleri ve 
enfekte olmuş (yabancılaşmış, hasar görmüş) hücreleri yer-
ler (fagositoz, hücre içinde sindirici enzimler ile eritme). 
Etkin hale gelmiş dendiritik hücreler (DH), lenfositlere, pa-
tojenden elde edilmiş özgün antijeni (“Antibody Generator”) 
sunarlar, böylece antikor oluşumunun ilk basamağı sağlanmış 
olur. Doğal Öldürücü (“Natural Killer”) (DÖ) hücreler virus 
ile enfekte olmuş hücreleri, hücre zehirleyen enzimler ile 
veya algaç aracılı apoptoz (programlanmış hücre ölümü)  ve 
antikora bağımlı hücre zehirlenmesi aracılığı ile yok eder. 
Son olarak, tamamlayıcı dizge (“Complement System”), ba-
ğışıklık hücresi toplanması ve etkinleşmesinde ve patojenle-
rin yok edilmesinde rol oynar. Bu evrimsel antiviral işlevler 
algoritmasına karşın, aşırı etkin ve geri bildirim kontrolünü 
yitirmiş bir bağışıklık tepkisi, hastalık patogenezini etkileye-
bilir.8 

Öte yandan SARS-CoV-2’nin de dahil olduğu sitopatik 
viruslar, çoğalma döngüsünün bir parçası olarak enfekte 

ettikleri hücreleri öldürürler. SARS-CoV-2 hava yolu epi-
tel hücrelerini enfekte edip, çoğalırken damar hasarı da ya-
ratan, virusla-ilişkili piroptoza (“pyroptosis”) neden olur. 
Piroptoz, sitopatik virusların patojenezinde izlenen, prog-
ramlanmış hücre ölümünün son derecede yüksek inflama-
tuar formudur. IL-1 beta, piroptoz sırasında salınan önemli 
bir sitokindir.9 

 COVID-19 VE DOĞAL BAĞIŞIKLIK YANITI 

Viral enfeksiyonda, viruslar konak hücreye girdikten sonra, 
alveoler makrofajlar gibi bağışıklık dizgesinin bölgedeki 
hücreleri ve epitelyum hücreler tarafından üretilen TLR7 
ve TLR8’ler (tek sarmallı RNA viruslarına karşı, RIG-I-
benzeri (RLR’ler) ve NLR) gibi Kalıp Tanıma Algaçları 
(KTA) (“Pattern Recognition Receptors”-PRR) ile tanınır-
lar. Köprünün (“ligand”) bağlanması üzerine KTA’lar bağ-
daştırıcı proteinleri toplarlar. Bu proteinler kritik 
kopyalama (“transcription”) etmenlerini (“factors”) etkin-
leştirirler. Bu etmenler içinde interferon düzenleyici etmen 
(“Interferon Regulatory Factor”-IRF), NF-kappa B ve AP-
1 vardır. Ardışık bu işlemler farklı kemokinler ve Tip-I ve 
III antiviral interferonların üretimi ile sonuçlanır. Bu ke-
mokinler daha fazla doğal bağışıklık hücresini (polimorfo-
nükleer lökositler, monositler, Doğal Öldürücü hücreler, 
dendritik hücreler) bölgeye çekerler. Bu hücreler MIG, IP-
10 ve MCP-1 gibi kemokinler üretirler. Bu kemokinler len-
fositlerin toplanmasını sağlarlar böylece dendritik hücreler 
tarafından sunulan antijenler tanınır.7-10 

 MONOSİTLER, MAKROFAJLAR,  
LENFOSİTLER VE COVID-19 

Monositler, bütün vücutta yaygın durumda olan doğal ba-
ğışıklık dizgesi hücreleridir. Enflamasyon tepkimelerinde, 
fagositozda, antijen sunumunda ve birçok diğer bağışıklık 
işlevi sürecinde yer alırlar. Deri örtüsünün altındaki doku-
larda yer alan monositler yanında, dolaşımda bulunan mo-
nositler, enfeksiyona bağlı olan ve olmayan inflamasyon 
sırasında, damar dışına çıkarak çevre dokulara da geçebi-
lir ve T hücrelere antijen sunmak üzere makrofajlara veya 
dendritik hücrelere değişebilirler.10 İnsanlarda monositler 
genellikle CD14 ve CD16’ nın göreceli olarak sunumunu 
temel alan üç alt kümeye sahip olarak tanımlanırlar: bun-
lar klasik (CD14+CD16-), ara (CD14+CD16+) ve klasik 
olmayan (CD14dimCD16+) alt kümelerdir.11 Ancak son 
yıllarda tek hücre teknolojileri kullanılarak, gen ve protein 
üretim kalıplarını temel alan ek fenotipler ortaya çıkarıl-
mıştır. Bu alt kümelerin göreceli bölümleri bazı hastalıklar 
ile bağıntılıdır. Hastalıkların şiddeti, CD16+ara ve klasik 
olmayan alt kümelerin artan prevalansına bağlı bulunmuş-
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tur.11-15 T hücreleri viral enfeksiyonlarda özgün bir rol 
oynar: CD4+ T hücreleri antikor üretimi için B hücresine 
yardım eder ve diğer bağışıklık hücrelerinin işlevlerini dü-
zenler. Hücre zehirleyici CD8+ T hücreleri viral yükü azalt-
mak için enfekte hücreleri öldürür. Bu noktada antijen 
sunucu hücrelerin işlevleri çok değerlidir. Çünkü düzensiz 
T hücresi yanıtları immünopatolojiye neden olabilir.7 
SARS-CoV-2’nin vücuda ilk girişinde ve sonrasında geli-
şen doku hasarında T hücrelerinin işlevini anlamak, 
COVID-19 hastalığına karşı sağaltım algoritmalarının 
oluşturulmasında önemlidir. Birçok çalışmada, orta ve şid-
detli COVID-19 vakalarında hem CD4 hem de CD8 T hüc-
relerinin sayısının önemli ölçüde azaldığı, lenfopeni 
gözlendiği bildirilmiştir. Yoğun bakımda sağaltımı yapı-
lan COVID-19 hastalarında görülen CD8 T hücrelerinin 
lenfopeni derecesi ile hastalığın şiddeti ve mortalitesinin 
ilişkili olduğu görülmektedir.16,17 Bununla birlikte, hafif be-
lirtileri olan hastalarda tipik olarak T hücre sayılarının nor-
mal veya biraz daha yüksek olduğu görülmüştür.18,19 Orta 
ve şiddetli COVID-19'da T hücrelerinin azalmasının ne-
deni henüz net olarak açıklanamamıştır. Enflamasyon böl-
gesindeki sitokin etkileri de dahil olmak üzere, lenfopeniye 
neden olacak birkaç mekanizma düşünülebilir. Nekahat dö-
nemindeki (iyileşme dönemi, “convalescence”) olgularda 
T hücre sıklığı yüksek olsa da toplam proinflamatuar sito-
kin düzeyleri düşük olarak saptanmışken, lenfopeninin gö-
rülmesi serum IL-6, IL-10 ve TNF-alfa ile ilişkili 
görünmektedir.16-18 Ayrıca IFN-I ve TNF-alfa gibi sitokin-
ler, lenfoid organlarda tutulmayı ve endotele bağlanmayı 
sağlayarak kandaki T hücresinin yeniden dolaşıma girme-
sini engelleyebilir.20 Etkili virüs kontrolü için T hücresi ba-
ğışıklığının uyarılması gereklidir ve şiddetli COVID-19 
olgularındaki gibi düzensiz T hücre yanıtları immünopato-
lojiye neden olabilir. 

Altmış bir COVID-19 olgusunun değerlendirildiği bir 
çalışmada kan nötrofil sayımı ile nötrofil-lenfosit oranının 
(NLR), şiddetli olgularda belirgin olarak yükselmiş olduğu 
ve şiddetli COVID-19 tablosuna geçişte NLR’ nin en kesin 
öngörücü olduğu bulunmuştur.18 Sekiz COVID-19 olgunun 
bronko alveoler lavaj (BAL) sıvılarında yapılan bir çalış-
mada da belirgin düzeyde artmış mast hücreleri ve nötro-
filler ile NLR’ nin yüksek olduğu bulunmuştur.21 Wilk ve 
ark solunum desteği gereken COVID-19 olgularda, peri-
ferdeki etkinleşmiş granülositlerin solunum desteği gerek-
meyen COVID-19 olguları ve sağlıklı kontrollerle 
karşılaştırıldığında, daha yüksek olduğunu gözlemlemiş-
tir.22 Elde edilen bu veriler, COVID-19 sırasında nötrofil-
lerin kimyasal çekicilerinin (“chemoattractant”) üretiminin 
artışı ile bir araya getirildiğinde, granülositlerin belirgin 
olarak patojenez ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.2,23-25 

Kemik iliğinde üretilen eozinofillerin granülleri zehirleyici 
(“toxic”) proteinlerdir ve hücrenin dışından gelen etken-
lere karşı savunmada etkindir.  Eozinofiller, bir dizi hasta-
lıkta güçlü proinflamatuar etkileri olan, dolaşımda ve 
dokuda bulunan lökositlerdir. Son çalışmalarda, eozinofil-
lerin bağışıklık yanıtı düzenleyici ve antiviral işlevleri ol-
duğu belirlenmiştir. Şiddetli COVID-19 hastalarının 
%50-70’ inde eozinopeni görüldüğü bildirilmiştir.26  

 TOLL BENZERİ ALGAÇLAR  
[TOLL LIKE RECEPTOR (TLR)] VE COVID-19 

Kalıp Tanıma Algaçları (Pattern Recognition Receptors-
PRR), “yabancı ve olası düşmanı” tanımaya yönelik yapı-
lar, moleküllerdir. Bu algılayıcı (“sensor”) yapılar, 
ayrıntıya bakmadan mikropların ortak yapılarını kabaca ta-
nırlar. Tehlikenin bir anda sezilmesi ve savuşturulması 
önemlidir, bu haliyle sempatik sinir dizgemize de benzeti-
lebilir. Kalıp Tanıma Algaçları (“Pattern Recognition Re-
ceptors”); 1. Toll benzeri algaçlar (TLR), 2. Nükleotid 
bağlayan oligomerizasyon etki alanına (“domain”) benzer 
algaçlar (NOD benzeri algaçlar, “NLR”), 3. Retinoik asid 
türetilebilir (“inducible”, “derivable”) gen algaçları (RLR) 
patojen yapılar ile ilişkili kalıpları tanıma algaçları şeklinde 
adlandırılabilir. 27 

Toll benzeri algaçlar; (i) lipid bağlayıcı moleküller 
(ligand) (TLR1, 2, 4, 6 ve 10), (ii) protein bağlayıcı mole-
kül (TLR5) ve (iii) nükleik asit bağlayıcı molekül (TLR3, 
7 ve 9) olmak üzere 3 sınıfa ayrılmaktadır. TLR1, 2, 4, 5 ve 
6 transmembran proteinlerdir. TLR3, 7, 8 ve 9 hücre için-
deki endozomlarda bulunmaktadır.28 TLR7 ve 8, tek zin-
cirli viral RNA molekülünü tanırken, TLR3 çift zincirli 
RNA molekülünü tanımaktadır.29 Mikroorganizmaların 
hızlı ve erken tanınması, doğal bağışıklık dizgeinin temel 
işlevidir. Bu moleküller viral antijenleri, bakteriyel/viral 
genomları, lipopolisakkaritleri tanıyarak miyeloid farklı-
laşmasını sağlayan etmen 88 (MyD88) gibi hücre içi sinyal 
yolaklarını etkinleştirebilmektedir.28 

TLR7 ve TLR8 ağırlıklı olarak akciğer, bronş,  rek-
tum, düz kas dokusu, serebral korteks ve böbrek hücrele-
rinde üretilir.30 TLR7 ve TLR8 filogenetik ve yapısal 
olarak ilişkili olsa da, TLR7 ve TLR8'e özgü agonistler, 
farklı sitokin uyarım biçimlerini (“profiles”) tetikler. TLR7' 
ye özgü agonistler genelde IFN' u düzenleyen sitokinleri 
uyarırken, TLR8' e özgü agonistler birincil olarak proin-
flamatuar sitokinlerin üretimine neden olurlar.31 Moreno-
Eutimio ve ark SARS-CoV-2 genomunun, TLR7/8 ile 
tanınabilen SARS-CoV genomundan daha fazla ssRNA 
fragmanı içerdiğini göstermişlerdir. Bu nedenle SARS- 
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CoV-2, TLR7/8 ile tanınarak,  güçlü bir proinflamatuar ya-
nıta ve akut akciğer hasarına neden olarak, ölüme neden 
olabileceği düşünülmektedir.32  

 DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ HÜCRE YANITI VE 
COVID-19 

Büyük lenfositler olan doğal öldürücü hücreler, çok sayıda 
tanecik (“granule”) içerir ve yüzeylerinde antijene özgül 
algaçlar bulunmaz. Doğal öldürücü hücreler esas olarak, 
viruslar gibi hücre içinde yaşayan-çoğalan patojenlere karşı 
konağı korurlar.  Virus ile enfekte hücreler, MHC I anti-
jenleri ile virusa ait antijenik parçaları hücre yüzeylerine 
çıkarırlar. Bu hücreleri fagosite eden hücreler de, bu anti-
jenik yapıları hücreleri zehirleyen (“cytotoxic”) T hücre-
lerine sunarlar. Böylece hücre öldürücü T hücreleri, virusa 
ait antijenik yapıyı taşıyan hücre ile karşılaşınca, etkinleşerek 
hücreyi yok eder. Doğal öldürücü hücreler, tanıyamadığı ya 
da değişiklik saptadığı enfekte hücreleri hem de enfekte hücre 
içindeki patojenleri öldürür. Klonal olarak antijene özgün bir 
algacı olmayan, benzersiz lenfositlerdir. Virus ile enfekte 
hücreleri öldürmek için üç ana strateji kullanırlar: (i) sitokin-
lerin üretimi, (ii) sitolitik granüllerin salgılanması ve (iii) 
ölüm algacı aracılıyla hücrenin eritilmesi (“cytolysis”).33  

Doğal öldürücü hücrelerin azalması, viral enfeksiyona 
yatkınlığı ve viral enfeksiyonun şiddetini arttırabilir.34 SARS’ 
daki bulgular ile tutarlı olarak, şiddetli COVID-19 olguları-
nın periferal doğal öldürücü hücre sayısının, sağlıklı kontrol 
ve hafif olgulardakine göre azaldığı gösterilmiştir.12,22,35 
COVID-19 hastalarında, sağlıklılara oranla; periferal doğal 
öldürücü hücre sunumunu baskılayan NKG2A algacı yüzde-
sinin COVID-19 hastalarında sağlıklılara göre daha yüksek 
olduğu, buna karşın doğal öldürücü hücreleri etkinleştiren 
CD107a, IFN gama, IL-2, and TNF alfa yüzdelerinin daha 
düşük olduğu gösterilmiştir. Buna göre SARS-CoV-2 enfek-
siyonu süresince, periferal doğal öldürücü hücrelerinin işlev-
lerini yitirdiği düşünülmüştür.12  

Şiddetli COVID-19 olgularında periferal doğal öldü-
rücü hücrelerde azalma olduğu görülmesine karşın, bu azal-
manın hücre ölümü veya enfekte dokulardaki doğal öldürücü 
hücre trafiğine mi bağlı olduğu açıklanamamıştır.12,22,36 Bir 
araştırmada; COVID-19 hastalarındaki periferik kan mono-
nükleer hücrelerinde, sunumu artan genlerin apoptoz ve p53 
sinyal yolaklarında yer aldığı bulunmuştur. Bu sonuç, lenfo-
peninin SARS-CoV2’ ye bağlı apoptoz (“pyroptosis”?) ne-
deniyle olabileceğini düşündürmüştür.24 Zhou ve ark, 
belirtilerin başladığı 8. günde COVID-19 olgularından al-
dıkları bronkoalveoler yıkama (BAY) örneklerini inceledik-
lerinde, etkinleşmemiş doğal öldürücü hücrelerin sağlıklı 

bireylere göre azaldığını fakat etkinleşmiş doğal öldürücü 
hücrelerin azalmadığını belirlemişlerdir.25 Liao ve ark ise, ça-
lışmalarında 3 şiddetli, 3 hafif COVID-19 olgusunun BAY 
örneklerindeki karşılaştırmada, etkinleşmiş doğal öldürücü 
hücrelerin sağlıklı bireylere göre yüksek oranda olduğunu ve 
bunun da bu hücrelerin akciğere göçünden kaynaklandığını 
bildirmişlerdir.37 Bu verilere göre sadece enfeksiyonun geç 
evreleri boyunca akciğere, etkinleşmiş doğal öldürücü hüc-
relerin akışı olabileceği düşünülebilir. Bu araştırmalara göre, 
SARS-CoV-2 enfeksiyonunda, doğal öldürücü hücrelerin pe-
riferden çıktığı ve akciğere gidişinin gerçekleştiği görülmek-
tedir. COVID-19 olgularını şiddetine göre sınıflandırmak için 
yapılacak olan analizlerin temelini oluşturacak şekilde; hafif 
ve şiddetli COVID-19 olgularında etkinleşmiş doğal katil 
hücre sayılarında farklılık olduğu artık bilinmektedir.12,22  

 TAMAMLAYICI (KOMPLEMAN) DİZGE VE  
COVID-19 

Tamamlayıcı dizge, viruslar gibi enfeksiyon etkenlerine 
karşı doğal bağışıklık dizgesinin önemli bir bileşenidir. 
Doku hasarına yol açan inflamatuar süreçlerde de kritik bir 
rol oynar. Tamamlayıcı dizge, proenzimler (“zymogen”) 
dizgesidir. Gerekli bileşenler, patojenler tarafından fiziko-
kimyasal olarak uyarıldığı zaman ard arda bir araya işleme 
girerler. Otuzdan fazla proteinin yer aldığı dizge;  1. Kla-
sik yolak, 2. Lektin yolağı ve 3. Alternatif yolak olmak 
üzere, üç yolla etkinleşebilir. Her üç yolakta ortak basa-
mak, tamamlayıcı 3’ün (C3) daha küçük iki parçaya (C3a 
ve C3b)  ayrılmasıdır;  C3a fagositleri ve mast hücreleri et-
kinleştirirken,  C3b, fagositler için algaçtır ve ayrıca zara 
saldırı bileşimi (“Membrane Attack Complex” (MAC)) 
olarak bilinen ve eritici (“lytic”) tamamlayıcı proteinleri 
(C5-C9) etkinleştirir.38 Tamamlayıcı dizge ile pıhtılaştırma 
(“coagulation”) dizgeleri arasında, çapraz bir karışma 
(“crosstalk”) olduğu bilinmektedir. Tamamlayıcı dizgenin 
beşinci bileşeni C5a ve zara saldırı bileşimi (“MAC”/C5b-
9) nötrofillerin etkinleşmesini ve inflamasyonu yönetir. 
Bunun sonucunda endotelyal hasar oluşur.39 Diao ve ark, 
şiddetli COVID-19 olgularında tamamlayıcı dizge mole-
küllerinin böbrek dokusunda aşırı birikmesi ve tübüler nek-
roz ile hızlı ilerleyen böbrek yetmezliği gelişebildiğini 
göstermişlerdir. Bu sonuç tamamlayıcı dizgenin, immüno-
patojenezde önemli bir rolü olduğunu düşündürmektedir.40 
Gao ve ark da şiddetli COVID-19 olguların serumlarında art-
mış C5a düzeyleri bildirmişlerdir.41 

Tamamlayıcı dizge, adı üstünde, ard arda-düzen içinde 
işlemezse, geri bildirimler ile kontrol edilemez duruma ge-
lirse, sonucunda biyolojik bir hasar oluşur. Normal durum-
larda dizgenin düzeni, özellikle enzimlerin geri bildirimler 
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sonucu baskılanması ile sağlanır ve dizge kontrol altında 
tutulur. Klasik yolakta, doğal IgM veya uyarılmış IgG an-
tikorları viral antijenlerle bağışıklık karışımı oluşturduktan 
sonra, bu karışım C1q, C1r ve C1s moleküllerini içeren ta-
mamlayıcı dizge bileşeni (C) 1 ile bağlanır ve tamamlayıcı 
dizgeyi etkin duruma getirir. Lektin yolu, mannoz bağlama 
lektininin (MBL), MBL ile ilişkili serin proteaz 2'nin 
(MASP-2) etkinleşmesine yol açan SARS-CoV başak (S) 
proteini ile bağlanmasıyla tetiklenir.38,42 Şiddetli COVID-
19 olgularında tamamlayıcı dizge proteinleri MBL ve 
MASP-2’ nin serumdaki varlığı, kliniğin ilerlemesinin kont-
rolü yönünde izlenilebilinir.41 Artan hastalık şiddeti ile bu 
proteinlerin yüksek yoğunlukları arasında bir ilişki varsa, 
patojenezi hafifletmek için “tamamlayıcı dizge hedefli sağ-
altım” düşünülebilir. Şiddetli COVID-19 olgularında görü-
lebilen düşük MBL düzeyleri ile ilişkili genotiplerin 
belirlenmesi, toplumdaki dağılımının ortaya konması, risk 
altındaki nüfusun tanımlanmasında fikir verebilir. 

 SİTOKİN YANITI, SİTOKİN FIRTINASI VE  
COVID-19 

Monositlerden farklılaşan hücre grubu olan makrofajlar, 
fagositoz özellikleri ile doğal bağışıklıkta, antijen sunum-
ları ile de özgül bağışıklıkta etkin olan doğal bağışıklık hüc-
releridir. Makrofajlar salgıladıkları sitokinler ile 
inflamasyonu düzenlerler.27 Sitokinler ayrıca kan hücreleri, 
lenfoid dokular ve epitel hücrelerden de üretilmektedir. Len-
fositler ve epitel hücrelerde üretilen, anti-viral sitokin grubu 
olan interferonların (IFN) salınımı, influenza gibi çeşitli viral 
enfeksiyonlarda artar.28 Koronavirüslar bu antiviral-sitokin 
grubuna karşı, IFN-I indüksiyonunu ve sinyalleşmesini bas-
kılayabilmek için çeşitli mekanizmalar geliştirmiştir. Çok sa-
yıda çalışma da SARS-CoV-1’in IFN salınımını in vitro ve in 
vivo engellediği gösterilmiştir. Benzer şekilde şiddetli 
COVID-19’lu hastalarda, hafif veya orta dereceli olgularla 
karşılaştırıldığında, belirgin şekilde bozulmuş IFN-I salınımı 
görülmektedir. Çoğu zaman olduğu gibi, kalıp tanıma algaç-
larının devreye girmesi ve sitokin salınımından, IFN sinyal 
iletimine kadar yolakların her bir adımını antagonize eden 
viral etmenler koronaviruslar  için birden fazla kaçış meka-
nizması sağlayabilir.7 

Proinflamatuar sitokinlerin aşırı ve/veya kontrolsüz sa-
lınımına yol açan, art arda birçok hücrenin karmaşık olarak 
etkin duruma gelmesi sonucu, sitokin fırtınası tablosu geli-
şir.43,44 COVID-19 olgularında hastalığın şiddeti ile sitokin 
fırtınasının ilişkili olduğu gösterilmiştir.26,45 

Birçok çalışmada, şiddetli COVID-19 olguları ile pro-
inflamatuar sitokinlerin düzensiz (“dysregulated”) salınımı 
arasında bir ilişki olduğu bildirmiştir.46,47 Çin’ nin Wuhan 

kentindeki yoğun bakımda olsun olmasın, COVID-19 ol-
gularının plazmalarında IL-1b, IL-1Ra, IL-7, IL-8, IL-9, 
IL-10, GCSF, GM-CSF, IFN gama, CXCL10, CCL2, 
CCL3, CCL4, TNF alfa düzeylerinin sağlıklı bireylere göre 
yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca yoğun bakımda 
yatan COVID-19 hastalarında IL-2, IL-7, IL-10, GCSF, 
CXCL10, CCL2, CCL3 ve TNF alfa düzeylerinin, yoğun 
bakıma yatmayanlara göre daha yüksek olduğu görülmüş-
tür.48 Benzer şekilde Blanco Melo ve ark. yayınladıkları 
kohort raporunda; Amerika’daki COVID-19 olgularında 
IL-6, IL-1Ra, CCL2, CCL8, CXCL2, CXCL8, CXCL9, ve 
CXCL16 düzeylerinin, COVID-19 dışı solunum yolu so-
runlarıyla ilişkili olgulara göre, daha yüksek olduğu göste-
rilmiştir.23 Sepsiste kullanılan kriterlere göre sınıflandırılan 
COVID-19 olgularının sitokin yanıtlarının ileri analizleri 
yapıldığında, ortaya çıkan patolojiler üç temel sınıfa ayrıl-
mıştır: (i) makrofaj etkinleşmesine bağlı hastalık belirtileri 
(“macrophage-activation syndrome” (MAS)), (ii) ferritin 
düzeyi yükselmeden, CD14+monositlerin yüzeyinde düşük 
düzeyde insan lökosit antijen DR (HLA-DR) sunumu ile 
ayırd edilen bağışıklık bozukluğu ve (iii) belirgin bir dü-
zensizliğin görülmediği bir ara durum.36 Düzensizliğin gö-
rüldüğü durumlarda ve makrofaj etkinleşmesine bağlı 
hastalık belirtileri gösteren COVID-19 olgularında IL-6 
düzeylerinin, belirgin bir düzensizliğin görülmediği ara du-
rumdaki hastalara göre belirgin bir şekilde arttığı görülm-
üştür. Şiddetli COVID-19 olgularında gelişen sitokin 
fırtınası, olguların bir kısmında hızlı gelişen solunum sı-
kıntısı ve çoklu organ yetmezliğine bağlı ölüme neden ola-
bilir.47,49 Proinflamatuar yanıttaki yükselme, şiddetli 
COVID 19 olgularının ayırt edici özelliği olarak karşımıza 
çıkmaktadır.26,50,51 Bu noktada proinflamatuar yanıtların 
seyri, bunlara bağlı hastalık belirtileri ve klinik tablolar ara-
sındaki ilişkiyi kurmak, sağaltım yaklaşımlarında önemli 
bir algoritma olmaktadır (Tablo 1). 

Enfeksiyona karşı bağışıklık tepkisi sırasında pıhtı-
laşma (“coagulation”) yolaklarının etkinleşmesi, çoklu 
organ hasarına yol açacak aşırı proinflamatuar sitokin üre-
timi ile sonuçlanır. Trombin enziminin temel işlevi, trom-
bositleri etkinleştirmek ve fibrinojeni fibrine çevirmek 
yoluyla, pıhtı oluşumunu sağlamaktır. Trombin aynı  
zamanda birçok hücresel etki yaratır ve Proteinaz ile Et-
kinleşmiş Algaçlar (PEL) (“Proteinase Activated Recep-
tors”-PARs), temel olarak da PEL-1 yoluyla, 
inflamasyonu güçlendirir. Trombin üretimi, 1. Protein C 
dizgesi, 2. Doku etmeni yolağının baskılayıcısı, 3. Antit-
rombin III gibi fizyolojik antikoagulanlar ve negatif geri 
bildirim döngüleriyle sıkı şekilde kontrol edilir. Enfla-
masyon sırasında, artmış tüketim ve azalan üretime bağlı 
olarak bu üç kontrol mekanizması zayıflayabilir. Hasara 
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uğramış olan bu prokoagulan-antikoagulan dengesi mik-
ropıhtılara, yaygın damar içi pıhtılaşmaya ve çoklu organ 
yetmezliğine neden olur. Şiddetli COVID-19 pnömonisi 
olgularında bu dengesizliğin kanıtı, artmış olan D-dimer 
yoğunluğudur. D-dimer yoğunluğunun artması, hastalığı-
nın seyrinin kötü olacağının ve ölümle biten olgularda gö-
rüldüğü üzere, yaygın damar içi pıhtılaşmanın 
gelişeceğinin göstergesidir (“Disseminated Intravascular 
Coagulopathy”-DIC).47 

 SAĞALTIM STRATEJİLERİ 

Ölüm, organ yetmezliği, hızlı gelişen solunum sıkıntısı, yaygın 
damar içi pıhtılaşma risklerinin arttığı sitokin fırtınasının gö-
rüldüğü şiddetli COVID-19 olgularında, anti-inflamatuar sağ-
altım uygulanabilinir. Ölümle sonuçlanabilen şiddetli 
COVID-19 olgularının kanında yüksek düzeylerde tespit edi-
len IL-6’ ya karşı, monokolonal antikor ilaç grubundan sarilu-
mab ve tocilizumab (anti-IL-6 antikoru) kullanılmaktadır.52  

TABLO 1:  SARS-CoV-2 enfeksiyonu patojenitesi ve doğal bağışıklık tepkisinin izlemi.

İYİ 
Hafif (“mild”) COVID-19 
Sağlıklı Bağışıklık Yanıtı

KÖTÜ 
Orta (“moderate”) Şiddetli COVID-
19

ÇİRKİN 
Şiddetli (“severe”) COVID-19  
(Sentinel) 
Bozulmuş Bağışıklık Yanıtı

Hastalık Belirtileri
- Kuru öksürük, ateş, boğaz ağrısı,  
    kas ağrısı.2,7,16

- Derin öksürük, ateş, titreme,  
    kas ağrısı, yaygın vücut ağrısı, 
    bazı olgularda, 
    koku ve tat kaybı.2,7,16

- Derin öksürük, kas ağrısı, 
    koku ve tat kaybı, bazı olgularda  
    diyare-mide bulantısı, solunumda  
    güçlük, göğüs ağrısı.2,7,11

SARS-CoV-2 Etkenine Karşı Gelişen 
Doğal Bağışıklık Yanıtları ve 
 Klinik Sonuçları

- Enfekte hücreler hızlıca  
    temizlenir.8,25,33 
- Etkisiz kılan (“neutralizing”) antikorlar 
    ile virus etkisiz hale getirilir. 8,25,33 
- En az inflamasyon ve en az akciğer 
    hasarı8,25,33 – HOMEOSTASIS 
- Nekahat (“convelescence”) dönemi 
    ve iyileşme

- Enfekte hücreler temizlenir. 8,25,33 
- Etkisiz kılan (“neutralizing”) antikorlar 
    ile virus etkisiz hale getirilir.8,25,33 
- Az inflamasyon ve az akciğer  
    hasarı8,25,33 – HOMEOSTASIS’ in 
    bozulması 
- Nekahat (convelescent) dönemi ve  
    iyileşme 
-Mortalite riski , altta yatan hastalıklara 
    (diyabet, yüksek tansiyon, kronik 
    böbrek hastalığı,hasarlı akciğer  
    hastalığı, vücut kitle indeksi 30 ve 
    üzeri, kalp yetmezliği .gibi) bağlı 
    olarak artabilir.6,7,8,26

- Monosit, monositten türetilmiş ve  
    dolaşımdan gelen makrofaj ve T 
hücrelerinin aşırı birikmesi.28,43,44 
- Bütün vücuda yayılmış (“systemic”)  
    sitokin fırtınası, sınırlanamayan  
    (kontrol edilemeyen)  
    inflamasyon.8,25,33 
- Pulmonar ödem ve ikincil bakteriyel  
    enfeksiyon ve yaygın/  
    şiddetli pnömoni 
- Hızlı ilerleyen solunum  
    sıkıntısı8,25,33 
- Pıhtılaşma Bozukluğu  
    (Koagulopati)47 
- Çoklu organ hasarı, septik  
    şok-Geri dönüşsüz olabilen  
    HOMEOSTASIS kaybı.8,25,33 
-Mortalite riski yüksek olabilir.8,25,33

Doğal Bağışıklık Hücreleri 

- Doğal öldürücü hücre sayıları  
    normal21 
- Artan düzenleyici T hücre  
    (Treg)  sayısı 
- Artan sitotoksik T hücre sayısı

- Polimorfonükleer lökosit artışı 
- Lenfositlerde azalma16,17 
- Azalmış CD416,17 
- Doğal öldürücü hücre sayıları  
    normal21 
- Azalan düzenleyici T hücre  
    (Treg)  sayısı  
- Azalan sitotoksik T hücre sayısı

- Nötropeni16,17 
- Lenfopeni16,17 
- Monositopeni16,17 
- Eosinopeni26 
- Düşük Doğal Öldürücü Hücre12,21,22 
- Azalan düzenleyici  
    T hücre (Treg)  sayısı 
- Daha da azalan sitotoksik  
    T hücre sayısı

Laboratuvar Göstergeleri 
- Çoğunlukla evde takip edildiği için  
    laboratuvar göstergeleri hakkında 
    henüz net bir bilgi yoktur. 

Artmış Ferritin düzeyi 
Artmış C-reaktif proteini 
Artmış C341,42 
Artmış C5a41,42 
Artmış MBL41,42 
Artmış MASP-240,41 
Artmış D-dimer47

Daha da Artmış Ferritin düzeyi 
Daha da Artmış C-reaktif proteini 
Daha da Artmış C3a41,42 
Daha da Artmış C5a41,42 
Daha da Artmış MBL41,42 
Daha da Artmış MASP-241,42 
Daha da Artmış D- dimer47

Dikkatli izlenmesi gereken 
bağışıklık değişkenleri

 Çoğunlukla evde takip edildiği için 
laboratuvar göstergeleri hakkında 
henüz net bir bilgi yoktur.

 IL-1beta45-50 
 Aşırı IL-645-50 
 IL-845-50 
TNF45-50 

Aşırı IL-6 (ölüm riski)45-50 
Yüksek IL-845-50 
Yüksek IL-1045-50 
Düşük CD4+  
Düşük CD8+ 
Düşük Doğal Öldürücü Hücre11,20,21 
Azalan IFN I ve IFN III7



Şiddetli COVID-19 olgularında IL-1 alfa ve IL-1 be-
tanın arttığı gösterilmiştir. Bu olgularda IL-1’in, IL-1 tip 
algacına bağlamasını yarışmalı bir şekilde baskılayan, IL-
1 algacı agonisti anakinra kullanılmaktadır.2-36  

Hung ve ark hastanede yatan COVID-19 olguları ile 
yaptıkları bir araştırmada; orta şiddetteki COVID-19 olgu-
larının bulgularını geriletmede, viral saçılım (“shedding”) 
süresini ve hastanede yatma süresini azaltmada, erken dö-
nemde uygulanacak üçlü antiviral (lopinavir-ritonavir ve 
ribavirin) sağaltımın güvenli ve başarılı olduğunu göster-
mişlerdir. Gelecekte ise interferon beta-1b ile birlikte ikili 
antiviral sağaltım (lopinavir-ritonavir) uygulanarak yapı-
lacak klinik çalışmaların güvenilir bir seçenek olabilece-
ğini bildirmişlerdir.53  

Oxford Üniversitesi’nde sitokin fırtınası ve hızlı ge-
lişen solunum sıkıntısı görülen COVID-19 olgularında 
kullanılan dekzametazonun, solunum cihazına bağlı has-
talarda ölüm oranlarını %40’ dan %28’ e düşürdüğü bil-
dirilmiştir.54 Dekzametazon, sitokinlerin üretimi ve buna 
bağlı olarak zararlı etkilerini sınırlandırabilir. Ancak aynı 
zamanda T hücrelerinin koruyucu işlevlerini baskılaya-
bilir ve B hücrelerinin antikor üretmesini engelleyerek, 
iyileşme döneminde plazmada viral yükün artmasına 
neden olabilir. Ayrıca dekzametazon, makrofajları en-
gelleyerek sekonder ve hastane kökenli (“nosocomial”) 
enfeksiyonlara karşı bağışıklık yanıtını engelleyebilir. 
Bu nedenlerle, dekzametazon şiddetli ve solunum ciha-
zına bağlı COVID-19 hastalarında kısa dönem kullanıl-
ması, “kullanımın zamanlaması, dozu ve kullanım şekli” 
çok değerlidir, yararlı olabilir, fakat iyileşme döneminde 
vücudun antikor üretmesini engelleyerek de tehlikeli ola-
bilir. Bu nedenle önce bir doz damar yoluyla dekzame-

tazon, daha sonra nebulize triamcinolone kullanımı öne-
rilmektedir. Bu kortikosteroidler, özellikle akciğerlerdeki 
sitokinlerin kaynağı olan mast hücrelerini baskılayan 
doğal flavonoid luteolin ile birlikte kullanılması da öne-
rilmektedir.55 

 SONUÇ 

SARS-CoV-2’ ye savunmada ilk olarak doğal bağışıklık 
tepkisi gelişir. Bu tepkinin bileşenlerini çözümlemek ve iz-
leyebilmek, virusun adeta “doğal bağışıklık dizgemizi ye-
niden düzenlemelerini” anlamamıza yardımcı olabilir. 
Böylece hastalığın patojenezini, ilerlemesini veya gerile-
mesini, her aşamada izleyebilen-kontrol edebilen algo-
ritmalar oluşturma şansımız artabilir diye düşünüyoruz. 
Güvenilir bilimsel kaynaklardan titizlikle süzülerek elde 
edilen bilgilerle oluşturulacak patojenez izlem algorit-
maları ile sentinel (öldürücü veya kalıcı hasarlar bırakan) 
sonuçları olan bu enfeksiyonun tanısında, sınıflandırıl-
masında, sağaltımın seçilmesinde, sağaltımın izlenme-
sinde ve iyileşme sonrası takiplerde, kritik izlem 
göstergeleri elde edilebilinir. Böylece klinisyenin ve la-
boratuvarcının elinde karşılıklı tartışabilecekleri, değer-
lendirebilecekleri translasyonel (“from benchside to 
bedside-from bedside to benchside”) bir bilimsel zemin de 
geliştirilmiş olur. 
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