
 
Sitokin Fırtınası ve COVID-19 

Cytokine Storm and COVID-19

ÖZET Aralık 2019’un son günlerinde ortaya çıkan yeni bir koronavirüsü olan SARS-CoV-2'nin neden 
olduğu ve hızla dünyaya yayılarak pandemiye dönüşen COVID-19 patogenezi henüz tam olarak aydın-
latılamamış olmakla birlikte ortaya çıkan patolojik cevaplarda immün sistemin rolü her geçen gün daha 
iyi anlaşılmaktadır. Özellikle ağır seyreden akut solunum yolu problemi yaşayan COVID-19 hastala-
rında aniden ve çok yüksek miktarlarda proinflamatuar sitokinlerin salınımı gözlenmekte ve bu duruma 
"sitokin fırtınası" adı verilmektedir. Başka hastalıklarda görülen sitokin fırtınasında özellikle makrofaj 
aktivasyonu ve perforin geni mutasyonları suçlanırken, COVID-19'da görülen sitokin fırtınasında sa-
dece makrofajlar değil, dendritik hücreler ve Th1, Th2 ve Th17 lenfositler de aşırı etkinleşmektedir. 
Bunun sonucunda TNF-alfa;, IL-1beta;, IL-6, IL-10, IL-12, IL-15, IL-18, IL-23, IL-27, IFN-alfa, IFN-
beta gibi sitokinler ve çeşitli kemokinler yüksek miktarlarda ve aniden ortama salınmakta ve bu durum 
mobidite ve mortalitede artışa neden olmaktadır. Bu nedenle sitokin fırtınasının tedavisine yönelik ba-
şarılı yaklaşımların ağır COVID-19 hastalarının iyileşmesinde ve yaşamasında çok önemli olacağı dü-
şünülmektedir. 
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ABS TRACT Although the pathogenesis of COVID-19 that is caused by an new coronavirus called 
SARS-CoV-2 aroused on the last days of December 2019, has not been enlightened completely yet, the 
role of immune system in the emerging pathological responses is being understood day by day. Acute 
and very large amount of release of many cytokines has been observed in COVID-19 patients, particu-
larly ones with severe acute respiratory distress and this situation is called "cytokine storm". Although 
macrophage activation and mutations in perforin genes are mostly blamed in cytokine storms seen in 
other diseases, dendritic cells, Th1, Th2 and Th17 lypmhocytes are hyperactivated in addition to macro-
hages in the cytokine storm observed in COVID-19. Consequently, cytokines like TNF-alpha, IL-1beta;, 
IL-6, IL-10, IL-12, IL-15, IL-18, IL-23, IL-27, IFN-alpha, IFN-beta; and chemokines are released 
abruptly and in enormous amounts leading to an increase in morbidity and mortality. Therefore, suc-
cessful therapeutic interventions towards cytokine storm are thought to be very important in recovery and 
survival of severe COVID-19 cases.  
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Çin’in Wuhan kentinde 2019 Aralık ayının son günlerinde başladığı düşünülen 
yeni bir “koronavirüs (coronavirus)” enfeksiyonunun etkeni, Uluslararası Virus 
Taksonomi Komitesi (The International Committee on Taxonomy of Viruses) ta-

rafından 2 Mart 2020 tarihinde “SARS-CoV-2” (Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus-2: Şiddetli ve Hızlı gelişen Solunumla ilgili Hastalık Belirtileri Koronavi-
rüsü-2) olarak sınıflandırıldı.1 SARS-CoV-2 etkeninin neden olduğu enfeksiyona, “Co-
rona Virus Disease-2019: COVID-19” adını veren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu 
enfeksiyonun bir salgın olarak tüm dünyaya yayılmakta olduğuna işaret ederek COVID-
19’u 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan etti.2  
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Günümüzde belirgin sayıdaki COVID-19 olgularında 
şiddetli ve hızlı gelişen solunumsal hastalık belirtileri (Se-
vere Acute Respiratory Syndrome: SARS) ve bütün vücuda 
etki eden enflamatuvar tepkiye bağlı hastalık belirtileri 
(Systemic Inflammatory Response Syndrome) görülmekte-
dir. COVID-19 hastalığının şiddetli tablosu “hiperferriti-
nemik sendrom” adı verilen ortak klinik ve laboratuvar 
özelliklerini taşımaktadır.3 Hiperferritinemik Sendrom, dört 
klinik durumu kapsayan bir terimdir: (i) Makrofaj aktivas-
yon sendromu (Macrophage Activation Syndrome: MAS): 
Makrofaj etkinleşmesine bağlı hastalık belirtileri Sen-
dromu (ii) Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı (Adult Onset 
Still’s Disease: AOSD”), (iii) Sonu Kötü Biten Anti-Fosfo-
lipid Hastalık belirtileri (Catastrophic Anti-phospholipid 
Syndrome) ve (iv) Septik Şok (Septic Shock). Bu klinik du-
rumların hepsinde serumda yüksek ferritin düzeyi ile ya-
şamı tehdit eden ve sonunda çoklu organ yetmezliğine 
giden bir “Sitokin Fırtınası” (sitokin salınımına bağlı has-
talık belirtileri) görülür.4 

 SİTOKİN FIRTINASI  

Sitokinler, bağışıklık sistemi hücreleri tarafından salınan 
küçük moleküler ağırlıklı, çözünür proteinler olup, görev-
leri hücre-hücre etkileşimini ve iletişimini sağlamaktır. Bu 
proteinler bağışıklık sistemi tepkilerinin düzenlenmesinde, 
gözle görülmeyen etkenlere karşı koruyucu bağışıklık ya-
nıtta, enflamatuvar yanıtta, doku iyileşmesinde rol alırlar. 
Tip 1 interferonlar (IFN) ve Tümörü Nekroze Edici faktör 
(TNF) gibi bazı sitokinler, epitel hücreleri gibi bağışıklık 
sistemi dışındaki hücreler tarafından da salınır.  

Sitokinler bir uyarıma tepki olarak salındıkları için 
depolanmazlar, en çok da salan hücrenin kendi üzerine 
(otokrin) veya yakınındaki hücrelere (parakrin) etki eder-
ler. Yüksek miktarlarda salındıkları “sitokin fırtınası” gibi 
ağır hastalık durumlarında etkisi bütün vücuda yayılan, sis-
temik (endokrin) etki de gösterebilirler. Sitokin reseptör-
lerinin hücredeki üretimi ve hücre yüzeyinde ifadelenmesi 
de değişkendir, uyarıya bağlı olarak artar veya azalır.5 Çok 
çeşitli sitokin aileleri içerisinde özellikler enflamatuvar ce-
vapta rol alan “proenflamatuvar sitokinler” önem kazanır. 
TNF-α, interlökin (IL)-1, IL-6, IL-10, IL-12, IL-15, IL-18, 
IL-23, IL-27, tip1 interferonlar (IFN-α, IFN-β) ve kemo-
kinler gibi sitokinler monosit, makrofaj ve dendritik hüc-
reler gibi doğal bağışıklık sistemi hücrelerinden; IL-2, 
IL-5, IL-17, IFN-γ, TNF-α  sitokinler de kazanılmış/edi-
nilmiş (adaptif) bağışıklık sistemi hücrelerinden (özellikle 
T lenfositlerden) salgılanırlar. Farklı hücre tiplerinin kim-
yasal gradiente bağlı olarak kendisine doğru göç etmesine 
neden olan “kemokinler” sitokinlerin bir alt-ailesidir.6 

“Sitokin fırtınası (cytokine storm syndrome)” ya da 
sitokin salınımına bağlı hastalık belirtileri, klinikte siste-
mik enflamasyon, çoklu organ yetmezliği, hiperferritinemi 
ve tedavi edilemediğinde sıklıkla ölümle sonuçlanan ağır 
klinik tablolara yol açar. Bu ağır tabloyu başlatıcı faktörler 
romatolojik, onkolojik veya enfeksiyon kaynaklı olabilir.  

Hekimler tarafından sitokin fırtınası ilk olarak “sep-
sis”te fark edilmiştir. William Osler, 1904’te yazdığı Mo-
dern Tıbbın Evrimi (“The Evolution of Modern Medicine)” 
kitabında, sepsisin sonuçlarının patojene değil de ortaya 
çıkan bağışıklık yanıtına bağlı olduğundan gözlemlerine 
dayanarak bahseden ilk bilim insanıdır.7 

Sitokin fırtınası; proenflamatuvar sitokinlerin aşırı 
ve/veya kontrolsüz salınımına yol açan, art arda birçok 
hücrenin karmaşık olarak etkin duruma gelmesi (aktivas-
yonu) sonucu gelişir.  Sitokin fırtınası ile ilişkili enflamas-
yon önce lokal olarak başlar, daha sonra dolaşım yoluyla 
bütün vücuda yayılır; çoklu organ yetmezliğine, hızlı geli-
şen solunum sıkıntısına (Acute Respiratory Distress 
Syndrome: ARDS) ve kanda ferritin yükselmesine (hiper-
ferritinemi) neden olur.8,9 Sitokin fırtınası B lenfositler, 
doğal öldürücü (Natural Killer: NK) hücreler, makrofajlar, 
dendritik hücreler, nötrofiller, monositleri de dahil olmak 
üzere kan hücrelerinin, uyarılmamış doku hücrelerinin, epi-
tel ve endotel hücrelerinin etkinleşmesini içine almaktadır. 
Bu hücrelerin aktivasyonu, patolojiyi yönlendiren pro-en-
flamatuvar sitokinlerin şiddetli salınımına neden olur.10 

Behrens ve ark.ları sitokin fırtınasında hastalık pato-
lojisinin gelişimini iki grupta incelemiştir:7 

1.Monogenik sitokin fırtınası sendromu: Oldukça 
nadir görülen “Ailevi Hemofagositik Lenfohistiositoz (Fa-
milial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis: FHLH)” bu 
grubu oluşturur. FHLH’de çoklu organ hasarına neden ol-
duğu düşünülen sitokin “IFN-γ”dır.7 FHLH’lerde, NK hüc-
relerinden ve CD8+T lenfositlerinden salgılanan granülleri 
kodlayan genlerde mutasyonlar bulunmuştur.11 

2.İnflamatuar/otoimmün sitokin fırtınası  
sendromu: Juvenil romatoid artrit, erişkinde başlayan Still 
hastalığı (AOSD) bu gruptadır.7 Yine Sistemik Lupus Eri-
tamatoz (SLE), poliarteritis nodoza, sistemik juvenil idi-
yopatik artrit (sJIA) ve Kawasaki hastalığında da benzer 
durum görülebilir.12 Bu hastaların doku biyopsilerinde 
makrofajların etkinleştiği görüldüğü için bu sitokin fırtı-
nasına sıklıkla, “Makrofaj Aktivasyon Sendromu (MAS)” 
denilmektedir. Ancak makrofajların sitokin fırtınasına 
neden olan asıl hücreler olduğu kesin olarak gösterileme-
miştir. Bu hastaların bir kısmında FHLH’deki kadar ol-
masa da perforin kusurları görülür.13 MAS’a aynı zamanda 
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“Sekonder (ikincil) Hemofagositik Lenfohistiositoz 
(sHLH)” adı da verilmektedir. Erişkindeki MAS ile ilgili 
çalışmalar çok sınırlıdır. Klinikte, ateş, hepatosplenome-
gali, hepatobiliyer işlev bozukluğu, pıhtılaşma bozukluğu,  
çeşitli kan hücre tiplerinin üretiminde azalma, trigliserid 
düzeyinde artış ve kemik iliğinde hemofagositoz görülür. 
Bu tablo genellikle hematolojik malignansiler, otoimmün 
hastalıklar veya viral enfeksiyonlar sırasında ortaya çıkar. 
Patogenezi çok iyi bilinmemekle birlikte makrofajların ve 
NK hücrelerin artmış etkinliği gözlenir. Aşırı IL-1β, IL-6, 
IL-18, ferritin ve IFN-γ üretimi sitokin fırtınasına yol açar; 
makrofajlardan çözünür CD163 salınımı artar. Karakike ve 
ark., son 5 yılda erişkinlerde görülen MAS olgularıyla il-
gili verileri topladıklarında, yoğun bakıma yatırılanlarda 
en sık görülen malign patolojinin non-Hodgkin lenfoma, 
en sık görülen enfeksiyonların ise EBV ve CMV olduğunu 
saptamışlardır.11 Bu olguların yoğun bakıma yatma neden-
leri arasında %35 hızlı gelişen solunum sıkıntısına bağlı 
hastalık belirtileri (ARDS), %28 dolaşım bozukluğu-şok 
ve %10 çoklu organ işlev bozukluğu ön sıralarda yer al-
maktaydı. Olguların tümü incelendiğinde en sık altta yatan 
hastalığın, özellikle T lenfosit kökenli, hematolojik malig-
nansiler olduğu görülmektedir. Erişkinde görülen MAS’ın 
patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte, enfekte veya 
etkinleşmiş veya malign hale gelmiş hücrelerin etkin ol-
mayan apoptozunun, devam eden enfeksiyon ve sürekli 
olarak antijen sunumunun olayı tetiklediği düşünülmekte-
dir. Toll-benzeri reseptörlerin (Toll-like receptor: TLR) sü-
rekli uyarımı yolu ile T lenfositlerin, makrofajların ve NK 
hücrelerinin etkinleşmesi ve kontrolsüz çoğalması görülür. 
Bu da hipersitokinemiye yol açar. NK hücrelerinin etkin 
olarak öldürememelerinin nedeni, sitotoksisitelerinde per-
forine bağlı genetik bozukluklar olabilir.11 H1N1influenza 
virüsü ile görülen öldürücü griplerde bu hastaları perforini 
kodlayan PRF1 genlerinde mutasyonlar bulunmuştur.14 
MAS patogenezinde rol oynayan ana sitokinler IL-1β, IL-
6, IL-18, IFN-γ olup, ferritinin de patogenezde etkin ol-
duğu düşünülmektedir. Dolaşımdaki IL-1β’nın her zaman 
yüksek ölçülememesinin nedeni, asıl lokal olarak salınma-
sıdır. IL-1β’nın etkisine dair dolaylı bir bulgu da dolaşım-
daki IL-1 reseptör antagonisit (IL-1Ra) düzeyinin yüksek 
olması ve sHLH’lerde IL-1Ra (anakinra) tedavisinin 
olumlu sonuçlar vermesidir. MAS görülen hastalarda se-
rumdaki yüksek IL-18 düzeyi klinik durum, anemi, hipert-
rigliseridemi, hiperferritinemi ile paralellik gösterirken, ti1 
yardımcı T lenfosit (Th1) ve makrofajların etkinleşmesi-
nin belirteçleri olan IFN-γ ve sIL-2R ile TNF-α reseptör 
yoğunlukları da IL-18 ile uyumlu bulunmuştur.15 Sepsiste, 
MAS-benzeri hastalık belirtileri görülmesinin de erken 
ölüme neden olduğu ve sağaltımda IL-1β’nın engellenmesi 

için “anakinra (IL-1Ra)” kullanıldığı bildirilmiştir.11 Sito-
kin fırtınası Zika virüsve Ebola virüs enfeksiyonu, leptosi-
poz gibi çeşitli enfeksiyonlarda da karşımıza 
çıkabilmektedir.16-18  

 SİTOKİN FIRTINASI (SİTOKİN SALINIMI 
SENDROMu) VE SARS-COV-2 

Sitokin fırtınası, COVID-19’un seyrinde anahtar bir et-
kendir: sadece enflamasyonu değil, aynı zamanda apop-
toza bağlı olarak bağışıklığın baskılanmasını da 
uyarmaktadır.19-21 Sitokin fırtınasının temel özellikleri; ateş, 
ilerleyici solunum zorluğu, takipne, IL -6, C-reaktif pro-
tein (CRP), ferritin ve diğer inflamatuar göstergelerinin 
yüksekliğidir.22,23 Sitokin fırtınası ciddi ve ölümcül hasta-
lıklarla ilişkili olduğu için tedavisi de çok önemlidir. Gü-
nümüzde SARS-CoV-2 ve sitokin fırtınası için özgün bir 
sağaltım bulunamamıştır fakat immunoterapötik ilaç ola-
rak IL-6 reseptör antikorları acil kabul edilen hastalık tab-
lolarında kullanılmıştır. Şiddetli beta-koronavirüs 
enfeksiyonlarında, IL-6 kontrolünde üretilen C reaktif pro-
teinin (CRP) serumda artması bir biyogösterge olarak 
kabul edilmektedir.24 

IL-6 farklı bağışıklık hücreleri, mezenkimal hücreler, 
endotel hücreleri, enfeksiyonlara ve doku hasarına yanıt 
olarak fibroblastlar tarafından üretilen çok işlevli (pleiot-
ropik) bir sitokindir. Monositler, makrofajlar ve dendritik 
hücreler beta koronavirüs ile enfekte olduklarında etkinle-
şirler. Bu hücrelerin aktivasyonu, IL-6 ve diğer inflama-
tuar sitokinlerin salgılanması ve sitokin fırtınası ile 
sonuçlanır. IL-6 farklı yolaklardan sinyal yollayabilir: Kla-
sik sinyalizasyon, trans-sinyalizasyon ve trans-sunum.23 

Klasik sinyalizasyonda IL-6, membrana bağlı IL-6 re-
septörüne (mIL-6R)  bağlanır. Bu reseptör makrofajlar, 
nötrofiller, T lenfositler gibi hücrelerde bulunur. IL-6, bu 
yolak üzerinden, edinilmiş ve doğal bağışıklık sistemleri 
üzerine çeşitli farklı etkiler gösterebilir. Öte yandan trans-
sinyalizasyon yolağında ise IL-6 ve çözünür IL-6R (sIL-
6R) karmaşık yapıda bir molekül oluşturur ve vücudun 
hemen hemen tüm hücrelerini, özellikle endotel hücreleri 
bu molekül ile etkinleştirir, inflamatuar etkilerini gelişti-
rir.25 Hem klasik hem de trans-sinyalizasyon, sitokin fırtı-
nasının ve ardından da akciğerlerin işlev bozukluğunun, 
SARS belirtilerinin gelişmesine katkıda bulunur. Sitokin 
fırtınası ayrıca T lenfositlerin (CD3, CD4, CD8) tükenme-
sine, apoptoza ve lenfopeniye neden olmaktadır.26 

Enfeksiyon döneminde monositler, makrofajlar ve 
dendritik hücreler etkin hale gelir,  IL-6 ve diğer inflamatuar 
sitokinlerin salınımı gerçekleşir.27 COVID-19 hastalarının 
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serumlarında pro-inflamatuar sitokinlerin ve kemokinlerin 
yüksek seviyelerde olduğu gösterilmiştir.22,28 Sitokin fırtı-
nası sırasında, çok sayıda pro-inflamatuar sitokinin ve en-
flamazomun etkinleştiği görülmektedir. Şiddetli COVID-19 
patogenezinde serumda yüksek olarak saptanan ferritin, IL-
6, IL-1β, IFN-γ, CXCL10 (IP-10) ve CCL2 (MCP-1) dü-
zeylerinin etkili olabileceği düşünülmektedir.29,30 IL-1β, IFN 
-γ, CXCL10 ve CCL2 düzeylerinin yükselmesi, Th1 lenfo-
sitlerin aktivasyonuna işaret etmektedir. Olgun B lenfosit-
lerin plazma hücrelerine farklılaşmasında, TGF-β ile 
birlikte naif CD4+ T lenfositlerin Th17 lenfositlere farklı-
laşmasında ve CRP, fibrinojen, serum amiloid A ve hepsi-
din gibi akut faz proteinlerinin üretiminin başlatılmasında 
etkindir. IL-6, kemik iliğinde megakaryositlerin trombosit-
lere olgunlaşmasını ve hematopoetik kök hücrelerin etkin-
leşmesini başlatır.31,32 Artmış serum IL-6 düzeyi solunum 
yetmezliği, ARDS ve olumsuz klinik sonuçlar ile ilişkilidir. 
CXCL10, CCL2 ve TNF-α düzeylerinin yüksek olduğu 
COVID-19 olgularında yoğun bakım izlemi gerekli iken, 
bu düzeylerin düşük olduğu COVID-19 hastalarında en-
feksiyonun daha az şiddette seyrettiği ve yoğun bakım iz-
lenimine gerek olmadığı gözlenmiştir. SARS-CoV-2’nin 
neden olduğu COVID-19’da, SARS-CoV’nin neden olduğu 
SARS’tan farklı olarak, enflamasyonu baskılayan IL-4 ve 
IL-10 gibi Th2 lenfositlerin immün odaklı salınımında artış 
söz konusudur. Pro-inflamatuar sitokinlerin (IFN-α, IFN-γ, 
IL-1β, IL-6, IL-12, IL-18, IL-33, TNF-α, TGF-β) ve kemo-
kinlerin (CXCL10, CXCL8, CXCL9, CCL2, CCL3, CCL5) 
büyük miktarlarda salınımı anormal sistemik inflamatuar 
yanıtın hızlanmasına ve sürmesine neden olmaktadır (Şekil 
1).22,33 

Huang ve ark., hastanede yatan COVID-19 hastala-
rında yüksek düzeylerde IL-2 veya IL-2R saptamışlar ve 
bu yüksek düzeylerin hastalığın şiddeti ile orantılı oldu-
ğunu bildirmişlerdir.22 Çeşitli araştırmalarda, ARDS belir-
tili COVID-19 hastalarında gelişen sitokin fırtınası ile 
ilişkili bir gösterge olarak IL-4 düzeylerinin yüksek olduğu 
görülmüştür.34 Çeşitli yazarlar COVID-19’lu olgularda IL-
4’ün düzeylerinin de hastalığın şiddetlenmesi ve seyri ile il-
gili olduğunu, yani prognostik olabileceğini 
göstermişlerdir. Bu ilişki hastalığın seyrine işaret edebile-
cek diğer sitokinlerle de kurulmuştur. Hatta bazı yazarlar, 
anti-SARSCoV-2 bağışıklığında IL-10’un aşırı üretilme-
sine dikkat çekmişlerdir. Bu üretim, özellikle yaşlılarda T 
hücre reseptörlerindeki azalmaya bağlı “aşırı inflamatuar 
tepki” ile ilişkili olarak yüksektir.35 Diğer sitokinlerde ol-
duğu gibi, IL-10 düzeylerinin COVID-19 olgularında 
SARS veya MERS olgularına göre daha yüksek bulunması, 
viral yük ve hastalığın şiddeti ile ilişkilendirilmektedir.22  

COVID-19 olgularında makrofaj-koloni uyarıcı fak-
tör (M-CSF) düzeylerinin de anlamlı şekilde yüksek ol-
duğu bildirilmiştir. Hastalığın şiddetini gösteren akciğer 
hasarı ile M-CSF ve diğer sitokinlerin ilişkisi gösterilmiş-
tir.35 Yoğun bakım ihtiyacı olsun olmasın SARS-CoV-2 en-
feksiyonun hızlı ilerleyen dönemi boyunca, sağlıklı 
bireylere göre serumda granülosit/makrofaj-CSF (GM-
CSF) miktarının da arttığı belirlenmiştir.22 COVID-19 ol-
gularının serum IFN-γ düzeylerinin de sağlıklı bireylere 
göre daha yüksek olduğu gösterilmiştir. IFN-γ ve diğer si-
tokinlerin serumda yüksek düzeyde olmasının nedeni Th1 
ve Th2 etkinleşmesi olarak açıklanmaktadır. IFN-γ mikta-
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ŞEKİL 1: SARS- CoV-2 enfeksiyonunda gelişen sitokin fırtınası.



rının yükselmesi viral yük ve akciğer hasarı ile de ilişki-
lendirilmektedir. IFN-γ, IL-6 ve IL-10 düzeylerinin yoğun 
bakım ihtiyacı olsun olmasın COVID-19 hastalarında yük-
sek olduğu gösterilmiştir.22,36 Şiddetli COVID-19 olgula-
rında gelişen sitokin fırtınasını, bağışıklık sisteminin 
vücudun doku ve organlarına saldırması izler. Bunun so-
nucunda ARDS ve çoklu organ yetmezliği gelişir. Olgula-
rın bir kısmında da ölüm gerçekleşmektedir.37,38 

 BAğIşIKLIğIN KORuYuCuLuK DENGESİNİN  
SİTOKİN YANITININ şİDDETİYLE BOzuLMASI 

Bağışıklık sistemi virüsü ortadan kaldırmak için çoklu ve 
anormal düzeyde yüksek sitokin salınımı tepkisi verirken, 
dokular ve organlarda da immünopatojenik hasarın tetik-
lendiği görülmektedir (Tablo 1).36 Şiddetli SARS-CoV-2 
enfeksiyonundan ölen bir hastadan alınan otopsi biyopsi 
örneklerinde yapılan histolojik incelemelerde pro-inflama-
tuar CCR4, CCR6, Th17, CD4+T lenfosit konsantrasyon-
larının arttığı gözlenmiştir. Bu artışın, ciddi bağışıklık 
hasarı sonucu T lenfositlerin aşırı uyarılmasına bağlı ol-
duğu yorumu yapılmıştır.39 Liu ve ark. ilk defa COVID-19 
hastalarındaki lenfosit alt gruplarının, sitokin profillerinin 
ve lenfopeninin zamana bağlı değişiminin ayırt edici özel-
liklerini belirlemişlerdir. CD8+T lenfosit sayılarının belir-
gin olarak azalmasının ve sitokin düzeylerinin (IL-6, IL-10 
gibi) artmasının, şiddetli COVID-19 hastalarına özgü ol-
duğunu bildirmişlerdir. Hastalıktan iyileşen şiddetli 
COVID-19 olgularının T lenfosit sayıları ve sitokin dü-
zeyleri, ılımlı olgular ile karşılaştırıldığında, zaman içinde 
düzelme olduğu gösterilmiştir. Yazarlar, Nötrofil/Lenfosit 
oranları (NLR) ve Nötrofil/CD8+T (N8R) lenfosit oranla-
rını, şiddetli seyreden COVID-19 olgularının ayırımında 

kullanılabilecek bir parametre olarak önermişlerdir (N8R 
özgünlüğü %92,6, duyarlılığı %84,6 iken NLR özgünlüğü 
%96,3, duyarlılığı %84,6 bulunmuştur).40 

 SİTOKİN FIRTINASINDA TEDAVİ YAKLAşIMLARI 

COVID-19 sırasında yaşamı tehdit eden çok ağır bir klinik 
tabloya neden olan sitokin fırtınasında hızlı ve etkin sağal-
tım yaklaşımları çok önem kazanmaktadır. COVID-19 has-
talarında çok sayıda inflamatuar sitokin ve kemokinin 
(IL-1β, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, G-CSF, GM-CSF, 
IFN-γ, IP-10, MCP-1, and MIP-1α) kandaki düzeylerinin 
arttığı bilinmektedir.10,24 

COVID-19 dışı ortaya çıkan “MAS”ın standart teda-
visinde intravenöz (iv) puls steroid ve iv yüksek doz sik-
losporin A kullanılır. HLH-2004 protokolüne göre buna 
DNA sentezini engelleyen bir podofilotoksin olan etopozid 
(VP16) eklenebilir. Sağaltıma yanıt alınmazsa anti-timosit 
globülin (ATG) eklenmesi önerilir. MAS tedavisinde bi-
yolojik ajanların kullanımının yararı kesin değildir. Anti-
TNF tedavisi almakta olan bazı romatoloji hastalarında 
MAS geliştiği bildirilmiştir. Sistemik juvenil idiyopatik 
artrit (sJIA), patogenezinde IL-1 çok önemli rol oynadığı 
için, sağaltımda yeterli yanıt alınamayan olgularda, IL-1Ra 
(anakinra) denenmektedir. Viral enfeksiyonlarla tetiklenen 
HLH’de intravenöz immünoglobulin (IVIG) tedavisi ile 
başarılı sonuçlar alınmıştır. Epstein Barr Virus (EBV) en-
feksiyonu ile tetiklenen HLH’de, B hücrelerini baskılamak 
için anti-CD20 antikoru (rituksimab) verilmektedir. Sağ-
altıma dirençli HLH’li çocuklarda lenfositlerle birlikte mo-
nonükleer hücreleri de baskılayan anti-CD52 antikoru 
(alemtuzumab) hematopoetik kök hücre tedavisinden önce 
başarı ile uygulanmaktadır.12 
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Kaynak Hücre Sitokin Klinik Özellikler 

T lenfositler IFN-gama Ateş, hematopoetik işlev bozukluğu,  

yaygın damar içi pıhtılaşma (DİK), serum proteinlerinde azalma 

Dendritik hücreler TNF-alfa Ateş, kan hücrelerinin yapım işlevinde bozulma, DİK 

T lenfositler halsizlik, lipid düzeylerinde artış, karaciğer hasarı 

Makrofajlar IL-1 beta Ateş, akut faz proteinlerinde artış 

Endotel hücreleri  

Makrofajlar IL-6 Ateş, hızlı ilerleyen böbrek hasarı, anemi,  

T lenfositler akut faz proteinlerinde artış 

Fibroblastlar  

Fibroblastlar IL-18 Karaciğer hasarı 

Endotel hücreleri 

TABLO 1:  SARS-CoV-2 enfeksiyonundaki patojenik enflamatuvar sitokin yanıtları ve ilgili klinik bulgular.



COVID-19’da görülen sitokin fırtınası sağaltımında 
da çeşitli yöntemler denenmektedir. Patojenik koronavirüs 
enfeksiyonlarında, sitokin fırtınası ve yüksek virüs yükü-
nün, artmış morbidite (hastalık) ve mortalite (ölüm) ile iliş-
kili olduğu bilinmektedir. SARS ve MERS sağaltım 
tecrübelerinden yola çıkarak erken dönemde virüs yükünü 
azaltmanın ve immünomodülatör ajanlarla inflamatuar ya-
nıtı kontrol etmenin, teorik olarak, COVID-19’da da ya-
rarlı olacağını düşünmek normaldir. Ye ve ark., IFN-λ, 
kortikosteroidler, IVIG, IL-1Ra, IL-6 antagonistleri, TNF-
α blokörleri, IFN-α/β inhibitörleri, klorokin, ulinastatin, ok-
side fosfolipidler, sfingozin-1-fosfat R1 agonisti, kök hücre 
tedavisi, kan temizleme tedavisini teorik olarak COVID-
19 vakalarında bu amaçla kullanılabilecek tedaviler ara-
sında saymaktadırlar.10 IFN-λ, nötrofillerin enflamasyon 
alanına göçünü engeller, epitel hücrelerindeki anti-viral 
genleri etkinleştirmesine rağmen immün sistemi aşırı uyar-
maz. Ancak IFN-λ erken verildiğinde viral yükü azaltmak 
dışında interferonların koronavirüs enfekiyonlarında sito-
kin fırtınasında ölüm oranını azaltıcı bir etkisi gösterile-
memiştir.41  

Kortikosteroidlerin, SARS’ta ARDS belirtileri için 
kullanımında, çok çeşitli ağır yan etkiler görülmüştür.42 Bu-
nunla birlikte, son olarak İngiltere’de Oxford Üniversite-
si’nde COVID-19’da dekzametazon çalışmasını yürüten 
Prof. Peter Horby, BBC’ye yaptığı açıklamada sitokin fır-
tınası ve ARDS gelişen COVID-19 olgularında dekzame-
tazonun çok yararlı olduğunu, hayat kurtarıcı ilaç olduğunu 
düşündüğünü açıklamıştır.43 Roschewski ve ark., çalışma-
larında COVID-19’da sitokin fırtınasının makrofajların 
aşırı düzeyde etkinleşmesinden kaynaklandığını, SARS-
CoV-2 ve potansiyel olarak tüm tek iplikli RNA virüsle-
rinde, Bruton Tirozin Kinaz (BTK) enzimine dayalı 
makrofaj sinyalizasyonunun aşırı artmış inflamatuar tep-
kide ve akciğerlerde kalıcı hasarların gelişmesinde merkezi 

rol oynadığını öne sürerek, seçici bir BTK baskılayıcı olan 
akalabrutinib’in enflamasyonu ve oksijen ihtiyacını azal-
tarak, hastaların entübe edilmesini kolaylaştırdığını öne 
sürmüşlerdir.44  

TNF-α blokajı teorik olarak COVID-19 sitokin fırtı-
nasının sağaltımında etkili olabilir. İnfliksimab veya ada-
limumab gibi anti-TNF antikorları veya etanersept gibi 
TNF’ye bağlanarak reseptörüne bağlanmasını engelleyen, 
çözünür TNF-R’lerinin sağaltımda kullanılabileceği bildi-
rilmiştir. İnflamatuar bağırsak hastalığı tedavisinde anti-
TNF alan olgularda COVID-19’un daha az görüldüğü ve 
daha hafif geçtiği gözlemlenmiştir.45  

IL-6’yı baskılayan tokilizumab ile yapılan çalışma-
larda inflamatuar belirteçlerin azaldığı gösterilmiştir.46-48 
Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (Food and Drug Adminis-
tration: FDA), aşırı salınmış sitokinlerin kandan temizlen-
mesi için, diyaliz makinesine benzeyen, bir süzme 
sisteminin kullanılmasına acil onay vermiş bulunmakta-
dır.49 Benzer bir sistemle Çin’de yapılan çalışmada da umut 
verici sonuçlar alınmıştır.47 Sitokin fırtınasının önlenmesi 
ve sağaltımında mezenkimal kök hücreye dayalı immüno-
modülasyon tedavisi için de çok sayıda çalışma devam et-
mektedir. Leng ve ark., damar yoluyla mezenkimal kök 
hücre uygulanmasının, COVID-19 pnömonili hastalarda 
güvenli ve etkili bir tedavi olduğunu öne sürmüşlerdir.50 

COVID-19 sağaltımıyla ilgili bu çalışmalar sürmekte 
ve veriler hızla toplanmaya devam etmektedir. Bir pande-
minin içinde olduğumuz düşünülürse, elde edilen verilerle 
en etkin, en hızlı ve en az yan etkili sağaltıma, en kısa sü-
rede ulaşılmasını diliyoruz. Ancak unutmamak gerekir ki, 
kişisel özellikleri belirleyen etkenlerin başında gelen sito-
kin ortamlarındaki farklılıklar, hem gereksinim duyulan 
sağaltımın türünü ve veriliş yöntemini hem verilen sağal-
tıma yanıtı hem de görülebilecek yan etkileri, kişiden ki-
şiye değiştirebilir.
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