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ÖZ

Giriş: COVID-19 pandemisi ciddi vaka ve ölüm sayıları ile tüm dünyayı etkilemeye devam etmektedir. Bu nedenle hastalığın klinik 
bulguları ve seyrinin bilinmesi erken tanı ve tedavi açısından önemlidir. Bu makalede karantina sonrası takip edilen COVID-19 olguları 
irdelenmiştir.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada 31 Mart-15 Nisan 2020 tarihleri arasında seyahat ve umre sonrası karantinada takip edilen 99 
hastanın verileri retrospektif olarak tarandı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 99 hastanın 66’sı (%66.7) kadın, 33’ü (%33.3) erkek ve yaş ortalaması 59.8 ± 11.4 yıl idi. Doksan 
dokuz hastanın 97’sinde (%98.0) başvuru sırasında SARS-CoV-2 RT-PCR testi pozitif idi. Hastaların 39’u (%39.4) semptomatik olup 
hastaların %25.3’ünde öksürük, %8.1’inde ateş, % 7.1’inde nefes darlığı gözlendi. Şikayeti olmayan 60 hastanın 2’sinde (%3.3) SARS-
CoV-2 RT-PCR testi negatif iken 58’inde (% 96.7) SARS-CoV-2 RT-PCR testi pozitifti. Lökopeni %3, lenfopeni %66.7, D-dimer yüksekliği 
%47.5, LDH yüksekliği %38.4, CRP yüksekliği %45.5 olarak tespit edildi. Akciğer tutulumu olan hastaların 81’inde (%81.8) buzlu cam 
opasiteleri ve 40 hastada (%40.4) ise konsolidasyon alanları mevcuttu. Hastaların 38’inde (%38.4) altta yatan hastalık mevcuttu. 
Hipertansiyon ve diyabetes mellitus en sık altta yatan hastalıktı. Olgularımızın 89’unun (%89.4) 5. gün SARS-CoV-2 RT-PCR testinin 
negatifleştiği görüldü.

Sonuç: COVID-19 infeksiyonu çok farklı kliniklerle karşımıza çıkabilen bir infeksiyon hastalığıdır. Asemptomatik COVID-19 olgularında 
da akciğer tutulum bulguları ve laboratuvar parametrelerinde bozukluklar görülebilir. Özellikle asemptomatik olguların bulaş açısından 
risk oluşturduğu unutulmamalıdır.
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GİRİŞ

Çin’de 2019 yılı Aralık ayı sonunda başla-
yan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyayı 
etkileyen bir pandemiye dönüştü. Koronavirüsler, 
temel olarak üst solunum yolu infeksiyonu etke-
ni olmakla birlikte geçmiş yıllarda Middle East 
Respiratory Syndrome (MERS) ve Severe Acute 
Respiratory Syndrome (SARS) gibi salgınlara da 
neden olmuş bir virüs ailesidir[1,2]. 

Koronavirüsler kanatlı hayvanlar, yarasa, fare, 
zürafa, balina ve diğer bazı vahşi memelilerin 
yanı sıra çiftlik hayvanlarında da hastalık yapabi-
lir[2,3]. Etkenin insana yayılımında evcil ve vahşi 
hayvanlar ara konak rolü oynamaktadır[1,4]. Za-
manla hayvan orijinli yeni Koronavirüs suşlarının 
ortaya çıkacağı ve insanları infekte edeceği ön 
görülmektedir[2]. 

Pandemiye neden olan yeni tip koronavirüs 
Ağır Akut Solunum Sendromu-Koronavirüs-2 
(SARS-CoV-2) olarak tanımlanmış ve bu virüsün 
neden olduğu hastalık ise koronavirüs hastalığı-19 
(COVID-19) olarak adlandırılmıştır[5-7]. COVID-19 

çok farklı klinik tablolar ile seyredebilen bir in-
feksiyon hastalığıdır. Asemptomatik seyirden ciddi 
solunum yetmezliği ile seyreden formlara kadar 
geniş bir spektrumda karşımıza çıkar. Hastalı-
ğın klinik bulguları, semptomları ve seyrinin iyi 
bilinmesi erken tanı ve tedavide ayrıca çevreye 
bulaşın sınırlandırılmasında önemlidir[8-11].

Bu makalede hastanemizde karantina sonrası 
takip edilen COVID-19 olguları irdelenmiştir.

MATERYAL ve METOD 

Çalışmaya 31 Mart-15 Nisan 2020 tarihleri 
arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfek-
siyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 
adına seyahat ve umre sonrası karantinada takip 
edilen 99 hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan 99 
hasta karantina nedeniyle COVID-19 açısından 
izolasyon uygulanan hastalardı. Hastalar seyahat 
sonrası karantina hastaları olduğu için tarama 
amacıyla SARS-CoV-2 RT-PCR testi, radyolojik 
görüntüleme ve laboratuvar tetkikleri istendi. Klini-
ğimizde yatarak takip edilen 99 hastanın verileri 
retrospektif olarak tarandı. Hastaların demografik 
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Introduction: The COVID-19 pandemic continues to affect the world with serious number of cases and deaths. For this reason, knowing 
the clinical findings and course of the disease is important for early diagnosis and treatment. In this article, COVID-19 cases followed 
up after quarantine were discussed.

Materials and Methods: In this study, the data of 99 patients who were followed up during travel and post-Umrah quarantine between 
31 March and 15 April 2020 were retrospectively reviewed.

Results: Of the 99 patients included in the study, 66 (66.7%) were females, 33 (33.3%) were males, and mean age was 59.8 ± 11.4 
years. SARS-CoV-2 RT-PCR test was positive at the time of admission in 97 (98.0%) of the 99 patients. Thirty-nine (39.4%) of the 
patients were symptomatic and 25.3% of the patients had cough, 8.1% had fever, and 7.1% had shortness of breath. While SARS-
CoV-2 RT-PCR test was negative in 2 (3.3%) of the 60 patients without complaints, 58 (96.7%) of them were positive for SARS-CoV-2 
RT-PCR test. Leukopenia was detected as 3%, lymphopenia 66.7%, D-dimer height 47.5%, LDH elevation 38.4%, CRP elevation 45.5%. 
Ground glass opacities were present in 81 (81.8%) of the patients with lung involvement, and consolidation areas were present in 40 
patients (40.4%). Underlying disease was present in 38 (38.4%) of the patients. Hypertension and diabetes mellitus were the most 
common underlying diseases. It was observed that 89 (89.4%) of our cases had negative SARS-CoV-2 RT-PCR test on the 5th day.

Conclusion: COVID-19 infection is an infectious disease that can present with many different clinics. In asymptomatic COVID-19 cases, 
lung involvement findings and disorders in laboratory parameters may be observed. It should be kept in mind that asymptomatic cases 
pose a risk in terms of transmission.
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verilerine hasta dosyalarından, laboratuvar tetkikle-
ri ve toraks bilgisayarlı tomografi (BT) sonuçlarına 
hastanemizin veri sisteminden ulaşıldı. Çalışma 
için TC Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi 
etik kurulundan onay alındı.

Tanımlayıcı istatistik olarak kategorik verilerde 
frekans ve yüzde ile sayısal veriler normal dağılım 
göstermediği için ortanca (1. çeyrek-3. çeyrek) 
kullanıldı. Kategorik verilerin analizinde ki-kare 
testi ile hastaların başlangıç ve 5. gün real time 
polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testleri için 
Mc-Nemar Ki-kare analizi kullanıldı. iki gruptan 
oluşan sayısal verilerin analizinde Mann Whitney 
U testi, 3 ve üzeri grup analizinde Kruskall Wallis 
Varyans Analizi post hoc Mann Whitney U testi 
ile analiz yapıldı. İstatistik analizde SPSS 18.0 
paket programı kullanıldı. p< 0.05 anlamlı olarak 
kabul edildi. 

BULGULAR

Çalışmaya alınan 99 hastanın 66’sı (% 66.7) 
kadın, 33’ü (%33.3) erkekti, yaş ortalaması 59.8 
± 11.4 yıl olarak saptandı. Karantinada takip 
edilen 99 hastanın 97’sinde (%98.0) başvuru sıra-
sında SARS-CoV-2 RT-PCR testi pozitif idi. 

 Semptomlar açısından değerlendirdiğimizde 
hastaların 60’ının (%60.6) semptomu olmadığı, 
semptomu olan hastalarda en sık semptomun 
%25.3 ile öksürük olduğu saptanırken, hastaların 
sadece %8.1’inde ateş, %7.1’inde nefes darlı-
ğı gözlendi. Öksürükten sonraki en sık görülen 
semptom %12.1 ile ishal olarak saptandı. Şikayeti 
olmayan 60 hastanın 2’sinde (%3.3) SARS-CoV-2 
RT-PCR testi negatif iken 58’inde (%96.7) SARS-

CoV-2 RT-PCR testi pozitifti. Hastaların semp-
tomları Tablo 1’de verilmiştir.

Hastaların laboratuvar parametreleri irdelendi-
ğinde; 3 hastada (%3) lökopeni saptanırken, 94 
hastada (%94.9) lökosit sayısı normal olarak sap-
tandı. Hastaların 66’sında (%66.7) lenfopeni tespit 
edilirken, 33 hastada (%33.3) lenfosit sayısı nor-
maldi. 52 hastada (%52.5) D-Dimer <500 μg/L, 
32 hastada (%32.3) D-Dimer 500-1000 μg/L 
arası, 15 hastada (%15.2) ise D-Dimer >1000 
μg/L tespit edildi. Laktat dehidrogenaz (LDH) 62 
hastada (%62.6) normal, 38 hastada (%38.4) yük-
sek saptandı. C-reaktif protein (CRP) 54 hastada 
(%54.5) normalken, 45 hastada (%45.5) yüksek 
bulundu. Ferritin 7 hastada (%7.1) yüksek tespit 
edildi. Hastaların laboratuvar parametreleri Tablo 
2’de verilmiştir.

Semptomlar ile laboratuvar değerleri arasın-
daki ilişkiye bakıldığında; öksürük, miyalji, boğaz 
ağrısı, ishal, ateş, anosmi ile CRP, LDH, lenfo-
sit, D-Dimer, ferritin değerleri arasında bir ilişki 
saptanmazken, nefes darlığı olanlarda CRP, LDH 
yüksek (p= 0.011, p= 0.038), lenfosit düşük tes-
pit edildi (p= 0.003). Ayrıca tat bozukluğu sapta-
nanlarda LDH, D-Dimer anlamlı yüksek saptandı 
(p= 0.005, p= 0.005). 

Hastaların 18’inin (%18.2) toraks BT’si normal 
bulunurken, 81 hastanın (%81.8) toraks BT’sinde 
akciğer tutulumu tespit edildi. Akciğer tutulumu 
olan hastaların 81’inde (%81.8) buzlu cam opa-
siteleri ve 40 hastada (%40.4) ise konsolidasyon 
alanları mevcuttu. Ancak, hiçbir hastada ağır pnö-
moni ve ARDS saptanmadı. 

Hastaların 61’inin (%61.6) altta yatan hiçbir 
hastalığı yoktu. Hipertansiyon (HT) ve diyabetes 
mellitus (DM) en sık altta yatan hastalık olarak 
saptandı. Hastaların altta yatan hastalıkları Tablo 
3’te verilmiştir. 

Cinsiyete göre semptom karşılaştırmasına ba-
kıldığında; baş ağrısı, nefes darlığı, myalji, boğaz 
ağrısı, ishal, ateş, tat bozukluğu, anosmi varlığı 
ile cinsiyet arasında fark saptanmadı (p> 0.05)

Cinsiyete göre toraks BT bulguları arasında 
fark tespit edilmedi (p> 0.05). Toraks BT bul-
guları ile hastanın şikayetleri arasındaki ilişkiye 
bakıldığında; baş ağrısı, miyalji, boğaz ağrısı, is-
hal, ateş, tat bozukluğu, anosmi varlığı ile toraks 

Tablo 1. Hastaların semptomları

Semptom Var n (%)

Öksürük 25 (% 25.3)

İshal 12 (% 12.1)

Baş ağrısı 11 (% 11.1)

Boğaz ağrısı 11 (% 11.1)

Ateş 8 (% 8.1)

Nefes darlığı 7 (% 7.1)

Anosmi 7 (% 7.1)

Tat bozukluğu 7 (% 7.1)

Myalji 4 (% 4.0)

Diğer 1 (% 1.0)
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tomografi bulguları arasında fark saptanmaz iken 
(p> 0.05), nefes darlığı ile ilişki saptandı. Toraks 
BT bulgusu olmayan ve hafif olanlarda nefes 
darlığı semptomunun daha hafif, belirgin akciğer 
tutulumu olanlarda daha fazla olduğu tespit edildi 
(p= 0.038).

Toraks BT tutulum bulguları varlığı (buzlu cam 
opasitesi ve/veya konsolidasyon varlığı) ile la-
boratuvar verileri karşılaştırıldığında; lökosit sayı-
sı, nötrofil sayısı, hemoglobin düzeyi, trombosit 
sayısı, kreatinin, alanin aminotransferaz (ALT), 
aspartat aminotransferaz (AST), D-Dimer, prokal-
sitonin (PCT), ferritin, laktat, LDH arasında fark 

saptanmazken, CRP (p= 0.001) ve lenfosit (p= 
0.049) arasında fark tespit edildi. CRP > 40 
mg/L olan ve lenfopenisi olan hastalarda toraks 
BT’de belirgin tutulum daha yüksek bulundu (p= 
0.014, p= 0.016).

Olgularımızın 89’unun (%89.4) 5. gün RT-
PCR testinin negatifleştiği görüldü (p= 0.001).

Hastaların kullandıkları tedaviler değerlendiril-
diğinde 14 Mart 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı 
Rehberi’ne[12] göre hidroksiklorokin + oseltamivir 
+ azitromisin en çok tercih edilen kombinasyon 
olarak saptandı. Bu tedaviler Tablo 4’te verilmiş-

Tablo 2. Hastaların laboratuvar parametreleri

Laboratuvar tetkikleri Parametre Ortanca (1. çeyrek-3. çeyrek)

WBC (3.5-10.5 K/uL) 6.30 K/uL (5.30-7.20)

Nötrofil (1.7-7 K/uL) 3.80 K/uL (3.00-4.80)

Lenfosit (0.9-2.9 K/uL) 1.70 K/uL (1.30-2.20)

Hemoglobin (13.5-17.5 g/dL) 13.70 g/dL (12.40-14.50)

Platelet  (150-450 K/uL) 209.0 K/uL (161.00-270.00)

Kreatinin (0.7-1.1 mg/dL) 0.80 mg/dL (0.66-0.98)

ALT (0-50 U/L) 18.0 U/L (14.0-28.0)

AST (0-50 U/L) 22.0 U/L (18.0-28.0)

D-Dimer (0-500 μg/L) 485.0 μg/L (366.0-655.0)

CRP (0-8 mg/L) 7.20 mg/L (3.70-15.30)

Prokalsitonin (0-0.5 ug/L) < 0.05 ug/L (0.05-0.05)

Ferritin (23.9-336.2 ng/mL) 73.0 ng/mL (39.0-156.0)

INR (0.8-1.3 INR) 0.98 INR (0.90-1.00)

CK-MB (0.6-6.3 ng/mL) 0.90 ng/mL (0.60-1.35)

Troponin (0-17.5 ng/L) 4.0 ng/L (2.95-6.9)

CPK (34-171 U/L) 56.0 U/L (49.0-82.0)

LDH (125-243 U/L) 236.0 U/L (201.0-263.0)

Laktat (0.3-2 %) 2.0 % (1.65-2.55)

Tablo 3. Hastaların altta yatan hastalıkları

Altta yatan hastalık Var n (%)

Hipertansiyon 38 (%38.4)

Diabetes mellitus 29 (%39.3)

Kardiyovasküler hastalık 9 (%9.1)

Kronik respiratuvar hastalık 5 (%5.1)

Malignite 3 (%3.0)

Kronik böbrek hastalığı 1 (%1.0)

Tablo 4. Hastaların tedavi protokolleri

İlaç Hasta Sayısı n (%)

Hidroksiklorokin 99 (%100.0)

Oseltamivir 99 (%100.0)

Azitromisin 91 (%92.9)

Prednol 14 (%14.1)

Moxifloksasin 9 (%9.1)

Favipravir 5 (%5.1)

Clexane 5 (%5.1)
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tir. Hastalarımızdan yoğun bakım ihtiyacı olan 
olmadı. Hepsi şifa ile taburcu oldu.

TARTIŞMA 

COVID-19 pandemisi ülkemizle birlikte tüm 
dünyada hızlı bir yayılım göstermektedir. Pandemi-
nin etkileri sağlık alanı dışında ekonomik, sosyal 
ve psikolojik alanlarda da görülmektedir. Pande-
minin etkilerinin ve yayılımının daha ne kadar 
süreceği konusunda belirgin bir öngörü yoktur. 
Bu nedenle COVID-19’un klinik ve laboratuvar 
bulgularının iyi bilinmesi hem bulaşın engellenmesi 
hem de hastalığın yönetilmesi açısından önemlidir.

Tian ve arkadaşlarının[13], 262 hastayı de-
ğerlendirdikleri çalışmada hastaların 127’si erkek 
(%48.5), 135’i kadın (%51.5) olarak tespit edilir-
ken, ortalama medyan yaş 47.5 olarak bildirilmiş. 
Xu ve arkadaşlarının[14] 90 hasta ile yapmış ol-
dukları çalışmada da hastaların 39’u erkek (%43), 
51’i kadın (%57) olarak saptanırken, ortalama 
medyan yaş 50 olarak tespit edilmiştir. Bizim ça-
lışmamızda hastaların yaş ortalaması 59.8 ± 11.4 
yıl olarak bulunurken, 99 hastanın 66’sı (%66.7) 
kadın, 33’ü erkek (%33.3) olarak belirlendi. Bu 
durum hastalarımızın bazı nedenlerle ülkeye giriş-
te karantina altına alınmış olan hastalar olması, 
spontan olarak toplum içinden gelen olgular olma-
ması ile ilişkilendirilmiştir.

COVID-19’da ateş, kuru öksürük, nefes dar-
lığı, yorgunluk, miyalji, burun tıkanıklığı, boğaz 
ağrısı ve ishal gibi birçok semptom görülebi-
lir[5,6]. Guan ve arkadaşlarının[6] yaptığı 1099 
hastayı değerlendirdikleri çalışmalarında hastaların 
%43.8’inde ateş, %67.8’inde öksürük, %38.1’inde 
yorgunluk, %14.9’unda myalji, %18.7’sinde ne-
fes darlığı, %13.6’sında baş ağrısı, %3.8’inde 
diyare bildirilmiştir. Diğer taraftan Tian ve arka-
daşlarının[13] 262 hastayı kapsayan çalışmaların-
da ise ateş %82.1, öksürük %45.8, yorgunluk 
%26.3, dispne %6.9 ve baş ağrısı %6.5 oranında 
saptanırken hastaların %5’i asemptomatik olarak 
tespit edilmiş. Çalışmamızda hastalarımızın %60’ı 
herhangi bir semptom belirtmemiştir. Hastalarda 
SARS-CoV-2 RT-PCR testi pozitifliği karantina 
sırasındaki taramada tespit edilmiştir. Semptomu 
olan hastalardaki ateş oranımız %8 olarak belir-
lenmiştir. Hastalarımızın büyük bir çoğunluğunun 
asemptomatik olması ise asemptomatik taşıyıcıların 
hastalığın transportundaki önemini göstermektedir.

Laboratuvar tetkiklerine bakıldığında COVID-19 
ile infekte olan hastalarda tüm laboratuvar değer-
leri normal olabileceği gibi bazı hematolojik, biyo-
kimyasal parametreler ve akut faz reaktanlarında 
değişiklikler de görülebilir[15]. Liu ve arkadaşları-
nın[16] çalışmalarında 137 hasta verisi değerlen-
dirilmiş ve lökopeni %37.2, lenfopeni ise %72.2 
oranında tespit edilirken, Han ve arkadaşlarının[17] 
108 hasta verisini değerlendirdikleri çalışmalarında 
ise lökopeni %10.2, lenfopeni ise %60.2 oranında 
saptanmıştır. 99 hasta verisinin değerlendirildiği 
çalışmamızda lökopeni %3 ve lenfopeni %66.7 
olarak belirlendi. 

COVID-19’da artış gösteren laboratuvar pa-
rametrelerinden biri de D-dimerdir. Zhou ve ar-
kadaşları[18] 172 hastanın %41.9’unda D-dimer 
düzeyinde yükseklik saptarken, Zhang ve arkadaş-
larının[19] ise 81 hastanın %43.2’sinde D-dimer 
düzeyinde yükseklik olduğunu bildirmişlerdir. Ça-
lışmamızda D-dimer yükseklik oranı %47.5 olarak 
tespit edilmiştir. Diğer taraftan Gao ve arkadaş-
ları[20] 43 hastayı klinik durumlarına göre hafif 
ve ağır olmak üzere iki grupta değerlendirmiş ve 
ağır kliniği olan hastalarda D-dimer düzeyinin an-
lamlı olarak daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. 
D-dimer düzeyinin ölçülmesinin yetişkin COVID-19 
hastalarında hastalığın şiddetini belirlemede yardım-
cı olabileceği ifade edilmiştir. Çalışmamızda D-di-
mer düzeyi %32.3 hastada 500-1000 μg/L arası, 
%15.2 hastada ise > 1000 μg/L olarak tespit 
edildi. Ancak D-dimer düzeyi ile hastaların kliniği 
arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Bu durum 
hastalarımızın büyük çoğunluğunun kliniğinin hafif 
olması ile ilişkilendirildi.

Biyokimyasal parametrelerden LDH düzeyleri 
Zhou ve arkadaşlarının[18] 191 hasta ile yaptıkları 
çalışmada hastaların %66.8’inde yüksek bulunmuş 
ve LDH düzeyi hayatta kalanlara kıyasla ölen 
hastalarda belirgin yükselmiş, kliniğin bozulması 
ve ölümle ile ilişkili bulunmuştur. Wan ve arka-
daşlarının[21] 135 hasta ile yaptıkları çalışmada 
hastaların %43’ünde LDH düzeyi yüksek bulunur-
ken yoğun bakım ünitesi hastalarında daha yüksek 
LDH düzeyleri olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda 
hastaların %38.4’ünde LDH yüksek tespit edilmiş-
tir. Özellikle ağır klinik seyri olan hastalarda geli-
şen hipoksi oksijen satürasyonunu azaltarak çoklu 
organ hasarına da neden olabilmektedir. Bunun 
sonucu olarak LDH artışı gibi çoklu organ hasarı 
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bulguları görülebilmektedir. Hastalarımızın çoğunun 
kliniğinin hafif olması nedeniyle LDH seviyelerinde 
ciddi artışlar çalışmamızda izlenmemiştir.

İnfeksiyonlar sırasında akut faz reaktanlarının 
düzeylerinde artışlar izlenebilir. Guan ve arkadaşla-
rının[6] 1099 hastayı kapsayan çalışmalarında CRP 
yüksekliği %60.7 olarak bildirilirken, Xiao ve arka-
daşlarının[22] çalışmalarında ise 143 hastada CRP 
yüksekliği %50.3 olarak tespit edilmiş. Çalışmamız-
da CRP yüksekliği %45.5 olarak tespit edildi.

COVID-19 özellikle altta yatan hastalık var-
lığında ağır klinik seyir gösterebilmektedir[5,23]. 
Zhou ve arkadaşlarının[18] çalışmalarında hasta-
ların %48’inde altta yatan hastalık varlığı tespit 
edilmiş ve en sık saptanan altta yatan hastalık 
%30 HT ve ikinci sırada %19 DM olarak bil-
dirilmiştir. Hastalarımızın %38.4’ünde altta yatan 
hastalık varlığı tespit edildi. HT ve DM en sık 
altta yatan hastalık olarak saptandı. 

COVID-19’lu hastalarda toraks BT’de en sık 
viral pnömoni ile uyumlu olarak buzlu cam dan-
sitesinde opasifikasyonlar izlenmektedir. Akciğer-
deki bu tutulum daha çok bilateral, periferik ve 
alt lobları tutma eğilimindedir. Plevral kalınlaşma, 
plevral efüzyon ve lenfadenopati ise daha az 
görülen bulgular arasındadır[7]. Fu ve arkadaşları-
nın[24] yaptığı 3600 hastayı kapsayan çalışmada 
en sık görülen toraks BT bulguları buzlu cam 
opasiteleri (%80) ve bilateral pnömoni (%73.2) 
olarak saptanmıştır. Hastalarımızın %81.8’inin to-
raks BT’sinde akciğer tutulumu tespit edildi. Ak-
ciğer tutulumu olan hastaların %81.8’inde buzlu 
cam opasiteleri ve %40.4’ünde ise konsolidasyon 
alanları mevcuttu. 

COVID-19 tanısında SARS-CoV-2 RT-PCR 
testi yaygın kullanılan bir tanı yöntemi olmakla 
birlikte sensitivitesi %30-60 olarak bildirilmekte-
dir. Bu durum hastalığın farklı dönemlerinde vi-
ral yükün değişiklik göstermesi ve SARS-CoV-2 
RT-PCR testinin yalancı negatifliklerinin varlığı 
ile ilişkilendirilmiştir[10,25,26]. Ai ve arkadaşları-
nın[25] çalışmalarında SARS-CoV-2 RT-PCR testi 
pozitiflik oranı %59 olarak bildirilmiştir. Wu ve 
arkadaşlarının[27] 80 hastada yaptığı çalışmada; 
41 hastada (%51.25) birinci SARS-CoV-2 RT-
PCR testi pozitif, 30 hastada (%37.50) ikinci 
SARS-CoV-2 RT-PCR testi pozitif bulunmuştur. 

Dokuz hastada (%11.25) üçüncü bir teste ka-
dar sonuç negatif kalmıştır. Testlerin negatifleşme 
zamanları çalışmada belirtilmemiştir. Karantinada 
takip edilen hastaların %98’inin başvuru sırasında 
SARS-CoV-2 RT-PCR testi pozitif idi. Biz bu 
durumun seçilen hastaların özelliğinden kaynaklan-
dığını düşünmekteyiz. Olgularımızın %89.4’ünün 
SARS-CoV-2 RT-PCR testinin negatifleştiği görül-
dü (p= 0.001).

COVID-19 tedavisinde kesin bir tedavi proto-
kolü bulunmamaktadır. Tedavi kombinasyonları ya-
pılan çalışmalara göre değişiklik göstermekte olup 
farklı protokoller uygulanmaktadır. Çalışmamızda 
verilen tedaviler TC Sağlık Bakanlığı rehberle-
ri[12] ve bu rehberlerdeki güncellenmelere göre 
düzenlenmiştir. Hastalarımızın tedavileri kliniğimize 
yatış dönemlerindeki rehber bilgileri doğrultusunda 
düzenlenmiştir. Çalışmamızda değerlendirilen 99 
karantina hastasının yoğun bakım ihtiyacı olma-
dan hepsi şifa ile taburcu oldu.

SONUÇ

COVID-19 devam etmekte olan bir pandemi-
dir. Şuanki verilere göre pandeminin ne zaman 
sonuçlanacağı öngörülememektedir. Bu nedenle 
hastalarımızın en iyi şekilde yönetilebilmesi için 
hastalığın seyrinin ve tutulum özelliklerinin iyi bi-
linmesi önemlidir.
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