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BİLİMSEL ARAŞTIRMA; ÜLKEMİZE BİR BORÇ ÖDEME BİÇİMİ, YÜKSELMESİNE ve 
YÜCELMESİNE KATKIDIR 

Başkent Üniversitesi, sağlık alanında, ülkemizin ilk Vakıf Üniversitesidir, 14 Eylül 
1993’de 515 sayılı kararnameyle kurduğumuz Üniversitemizin yasası da 13 Ocak 1994 
de kabul edilen 3961 numaralı kanundur. 

Başkent Üniversitesi’nin varoluş nedenlerinin başında bilimsel çalışma gelmektedir. 
Bu nedeni yaşama geçirmek ve sonuç almak için belirli “olmazsa olmaz”lar vardır. 
Bunların başında, araştırma için alt yapının hazır ve bilimsel çalışma için arzulu bir 
bilim kadrosunun olması gelir. Eğitim kadromuzun bu bağlamdaki durumunun 
somut bir göstergesini burada anmaktan mutluluk duyuyorum. 2003 ve 2004 yılı 
YÖK araştırmasına göre, Üniversitemiz Tıp Fakültesi olan Üniversiteler arasında 
öğretim üyesi başına düşen uluslar arası yayına göre açık farkla birinci sırada yer 
almıştır. Aslında bu sonuç yıllardır benzer biçimde belirmiştir. İkinci koşul; öğrenci 
kadrosunun araştırma için en az eğitimcileri kadar istekli olmasıdır. Bunun koşulu ise, 
hem öğrencinin Fakültesini hem Fakültenin öğrencisini aynı bilinçle seçmiş olmasıdır. 
Bu iki koşul da Fakültemiz açıldığı günden bu yana aksamadan işlemektedir. 

Uygulamada istenen sonucu almaya engel olmaması için amaç tanımının çok açık 
olması gerekirdi; amaç çok açıktır: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öncü hekimler 
yetiştirmeyi hedefleyen bir Fakültedir. Bu amacın bir göstergesi de sınırlı sayıdaki 
öğrencilerimizi altı yıl boyunca çetin bir eğitim sürecinden geçirmemizdir. Eğitim 
düzeyinin etkin göstergelerinden biri ise, bu kitapla sonuçlarını ortaya koyduğunuz 
bilimsel çalışmalardır. Laboratuvarlarda deneyleriyle, hastanelerimizde hastalarla ve 
hocalarıyla yüz yüze, birebir eğitim mesleki başarınızın koşuludur. Unutmayalım ki, 
başarı mutluluğu sizler kadar biz eğitimcilerin de hakkıdır. Fakültemizde Eğitimin özü 
tek cümleye indirgenebilir: Hekimliğin ömür boyu öğrencilik olduğunun öğrenilmesi. 
Sık sık vurgulama gereği duyduğum gibi, tıp mesleğinin bilgisi, başka hiçbir 
meslektekine benzemez. İnsan acısını dindirmek görevini üslenmiş bir meslek üyesi 
olmak bilgimizin acıyı dindirmeye yetip yetmeyeceğini daima sorgulamayı gerektirir. 
Kaçınılmazdır bu. Hastalar size gelip acı içinde şunu söylerler: “Doktor önce Allah, 
sonra siz!” Bu çağrı bu yürekten gelen çığlık mesleğimizin varoluş koşuludur. Çünkü 
hasta var olduğu için hekim vardır. Mesleğin varoluş felsefesini, hissetmeyen ya da 
unutan bir insanın bu meslekteki başarısı, ya rastlantısal ya da sınırlıdır. 
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Unutamayacağımız ve bizi çalışmalarımızda kararlılıkla yönlendirecek olan bir 
düşünce de Ülkemize olan borcumuzdur. Bağımsız bir Ülkenin özgür yurttaşları 
olarak ve çağdaş uygarlığın tüm nimetlerinden yararlanarak eğitim görüyor olmamız, 
Ülkemizi inanılması güç koşullarda var etmiş ATATÜRK’ ün Silah Arkadaşlarının ve Aziz 
Şehitlerimizin eseri, bizlere bir armağanıdır. Bu armağanı aklı başında bir yurttaşın 
unutması olanaksızdır. Onlar bizden bir şey beklemiyordu; en az kendileri kadar 
vatansever olmak dışında. O günden farklı olarak bugün vatansever olmanın anlamı 
şudur: Çağdaş Uygarlık düzeyine ulaşmak ve onu da aşmak konusunda her birimizin 
özveriyle çalışmasıdır. Mutlulukla söyleyebilirim: İşte sizlerin bu kitaptaki araştırma 
eserleriniz, Ülkemize olan borcumuzu ödeme biçimlerimizden biridir. İnanıyorum ki, 
Türk Tıbbı bu anlayışla eğitilmiş hekimler arasından genç İbn-i Sinalarına kavuşacak, 
bu anlayışla Ülkemiz, temel sorunlarından biri olan sağlık sorununu çözmüş olacak, 
ATATÜRK’ ün öngördüğü çağdaş uygarlık düzeyine bu anlayışla ulaşacak, dahası o 
düzeyi bu anlayışla aşacaktır. En içten başarı dileklerimle. 

Prof. Dr. Mehmet HABERHAL 
Başkent Üniversitesi Kurucusu, Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı
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GELECEĞİN HEKİMLİĞİ  

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin düzenlediği ve 1998 yılından beri gelenek haline 
gelen Çalışma grupları Öğrenci Sempozyumlarının 22.sine ev sahipliği yapmanın 
coşkusu içindeyiz. Nitelikli, insan haklarına saygılı, çağdaş hekimler yetiştirmek amacı 
taşıyan Tıp Fakültemiz, içinde bulunduğumuz bilgi ve bilişim çağının ihtiyaçlarına 
göre eğitim planlamasında önemli değişimlere imza atmaktadır.  

21. Yüzyılda sağlıkta önemli değişimler olmaktadır. Bilginin aşırı ve hızla artması, 
insan genom projesi, Tele-Tıp uygulamaları ve hasta profilindeki değişimler 
öncelikle dikkate alınması gereken alanlardır. Gelecekteki hekimlikte; kişilerarası 
iletişim becerileri, sağlık bilişim teknolojileri, stratejik planlama ve finansal yönetim 
konularının dikkate alınması ve tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim programlarının 
yeniden yapılandırılması gerekecektir. Geleceğin hekimleri teknolojinin esiri olmadan 
mesleki ve etik değerlere saygılı ve topluma karşı sorumluluklarını hiçbir zaman 
unutmamalıdır.  

Çalışma grupları öğrenci sempozyumları ile mezuniyet öncesi öğrenme becerileri, 
ekip çalışması, sözlü ve yazılı sunum tekniklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Diğer üniversite öğrencilerinin de sempozyumda görev almaları karşılıklı etkileşime 
yol açacak ve değerlendirmelere ayrı bir renk katacaktır. 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitim modeli olarak kabul gören ve geleneksel 
bir etkinlik formatında düzenlenen bu organizasyonu düzenleyen Tıp Fakültemiz 
Dekanına, Dekan Yardımcılarına, Çalışma Grubu Koordinatörü ve Yardımcılarına, tüm 
öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Ali HABERAL 
Rektör 
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YİRMİ İKİNCİ YIL … 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin düzenlediği geleneksel Çalışma grupları Öğrenci 
Sempozyumu’na hoş geldiniz! Bu yıl öğrenci sempozyumumuz yirmi ikinci yılında!.. 

Kurumları yaşatan geleneklerdir. Çalışma Grupları Öğrenci Sempozyumu ve 
öğrencilerimizin sunumları; kuruluşunun üzerinden geçen yirmi beş yılda Başkent 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin uygulamakta olduğu tıp eğitiminin başladığı 1998 
yılından bu yana aralıksız ve her yıl kendisini biraz daha geliştirerek düzenlenen 
“geleneksel” Çalışma Grupları Öğrenci Sempozyumu bu yıl da zengin bilimsel içeriği 
ile sizlerin değerlendirmelerinizi bekliyor. 

2011 yılında fakültemizi mezuniyet öncesi tıp eğitimi alanında akredite eden ve 
2017 de yeniden 2023 yılına kadar akreditasyonumuzu yenileyen Ulusal tıp eğitimi 
Akreditasyon Kurulu (UTEAK/TEPDAD), Çalışma grupları Öğrenci Sempozyumu 
etkinliğimizi tüm Tıp Fakültelerine örnek uygulama olarak göstermektedir. 

Değerli katılımcılar; 

Bir üniversiteyi üniversite yapan bilimsel alanda yaptıkları, ürettikleridir. 
Üniversiteler artık bilimsel üretimleriyle bilimsel arenada kendilerine yer bulmakta, 
birbirleri ile bilimsel platformda yarışmakta, daha kaliteli öğretim üyeleri ve 
araştırıcıları bünyelerinde toplamakta, daha iyi öğrenciler için cazibe merkezleri 
olmaktadırlar. Bu yolla üniversiteler ülkelerin gelişiminde ve geleceğinde söz 
sahibi olan temel kurumlardır. Ülkemizdeki bilimsel üretim, araştırma ve yayın 
potansiyelinin önemli kısmını tıp kökenli yayınlar oluşturmaktadır. Araştırma ve 
yayınların kalitesinin yükseltilmesi ise üzerinde en çok durulması gereken konudur. 
Üniversitemizin kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Mehmet 
Haberal’ın önderliğinde çok hızlı bir gelişim gösteren ve 1993 den bu yana ülkemizde 
sağlık alanında hizmet vermekte olan Başkent Üniversitesi, bilimi her zaman en büyük 
yol gösterici olarak kabul etmiştir. Hatta üniversitemizin logosu da “Bilim Başkent 
Üniversitesinde toplanır ve oradan yayılır” anlamını taşımaktadır. Bilim bir ekip işidir. 
Bilim harcında azim, kararlılık, merak, eleştirel bakış açısı barındıran bir disiplindir, bir 
yaşam tarzıdır. Bugün her Başkent’li ülkemizin bilim düzeyini yükseltmek için elinden 
geleni yapmaktadır. 
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İşte tıp gibi araştırmanın ve yeni bilgi üretmenin çok yoğun olduğu bir alanda Çalışma 
Grupları Öğrenci Sempozyumu, bir yandan öğrencilerimiz için bilimsel bir havayı 
solumanın tatlı heyecanı anlamına gelirken, biz öğretim üyeleri için de öğrencilerimizi 
bilimle ne kadar tanıştırabileceğimizin, onlara bilimsel düşünme yöntemini ne ölçüde 
benimsetebildiğimizin bir ölçütü, bir aynası olmaktadır. 

2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren % 100 İngilizce Tıp Programına da öğrenci 
almaya başlayan Fakültemiz; bilimi kendine rehber edinmiş, bilimsel araştırmadan 
zevk ve heyecan duyan genç bilimcileri, uluslararası alanda kendilerini kanıtlamış 
araştırıcıları yetiştirmekte kararlıdır. 

Başlangıcından beri aralıksız düzenlenen sempozyumumuza geçen yıl tüm dünyayı 
etkileyen COVID-19 pandemisi engel oldu. Bu yıl öğrencilerimiz için çok önemli olan 
bu aktivite çevrimiçi koşullarda sizlerle buluşuyor. 

Sempozyumumuz artık yirmi iki yaşında… Çalışma Grupları Öğrenci 
Sempozyumumuzu gerçekleştirebilmemizi sağlayan, düşünceleri ve öngörüsüyle 
bizleri daima aydınlatan, bilimsel araştırmayı ülkemize bir borç ödeme biçimi olarak 
niteleyen kurucumuz ve Başkent Üniversitesi Yönetim Üst Kurulu Başkanımız Prof. 
Dr. Sayın Mehmet Haberal’a, Sayın Rektörümüze, Çalışma Grubu Koordinatörlüğüne 
ve katkıda bulunan tüm öğretim üyelerimize, öğretim elemanlarımıza ve sevgili 
öğrencilerimize içtenlikle teşekkür ederim. 

Umarım hepimiz açısından yaralı, başarılı bir toplantı olur. Umarım geleceğin büyük 
bilim insanlarını, araştırıcılarını daha bilimsel yollarının başlarındayken tanıma ve 
kendileriyle tartışma fırsatı buluruz. 

Saygılarımla, 
Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU 
Dekan
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Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU
Dekan

Prof. Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR
Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Zafer AKÇALI
Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. M. Şule AKÇAY
Başkoordinatör

Prof. Dr. Tolga Reşat AYDOS
Çalışma Grupları ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Koordinatörü

Prof. Dr. Yunus Kasım TERZİ
Çalışma Grupları ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Selda EMRE AYDINGÖZ
Çalışma Grupları ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Koordinatör Yardımcısı
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Prof. Dr. Eda ALIŞKAN
Prof. Dr. A. Hande ARSLAN
Prof. Dr. Selma AYDIN
Prof. Dr. Tolga Reşat AYDOS
Prof. Dr. Nilüfer BAYRAKTAR
Prof. Dr. Nedim ÇEKMEN
Prof. Dr. Attila DAĞDEVİREN
Prof. Dr. Nizamettin DALKILIÇ
Prof. Dr. Ş. Remzi ERDEM
Prof. Dr. Nazan DOLU
Prof. Dr. Ahmet ERGÜN
Prof. Dr. Semire Serin EZER
Prof. Dr. Erhan KIZILTAN
Prof. Dr. İlknur KOZANOĞLU
Prof. Dr. Özlem KURT AZAP
Prof. Dr. Ayşe Elif KÜPELİ
Prof. Dr. Ergun ÖKSÜZ
Prof. Dr. Abdulkerim TEMİZ
Prof. Dr. Yunus Kasım TERZİ
Prof. Dr. Meriç YAVUZ ÇOLAK
Prof. Dr. Aylin YILDIRIR
Prof. Dr. Ayşe Arzu YİĞİT
Doç. Dr. Tuğba ACER
Doç. Dr. Burcu AKIN SARI
Doç. Dr. Coşkun ARAZ
Doç. Dr. Nurhilal BÜYÜKKURT
Doç. Dr. Ender GEDİK
Doç. Dr. Pelin KOÇDOR
Doç. Dr. Kaan OKYAY
Doç. Dr. Duru ONAN
Doç. Dr. Aylin ÖZSANCAK UĞURLU
Doç. Dr. Ayşen TERZİ
Doç. Dr. Yusuf Aytaç TOHMA
Doç. Dr. Arzu TÜZÜNER
Doç. Dr. Mahmut YERAL
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Selda EMRE AYDINGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Ayşegül CEYLAN
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Tuba ERDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Zeynep ERSOY

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Dorina ESENDAĞLI
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Lütfi Hakan GÜNEY
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Selvi KAYIPMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Murat MURATOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Betül ORHAN KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Nihal ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Helin ŞAHİNTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Zehtiye Füsun YAŞAR
Dr. Öğr. Üyesi Rifat Vedat YILDIRIM
Öğr. Gör. Dr. Melike AKÇAALAN
Öğr. Gör. Dr. Cemile Tuğba ALTUNEL
Öğr. Gör. Dr. Pınar AYRAN FİDAN
Öğr. Gör. Dr. Osman Halit ÇAM
Öğr. Gör. Dr. Seyhan DEMİR KARABULUT
Öğr. Gör. Dr. Esin GEZMİŞ
Öğr. Gör. Dr. Aykan GÜLLEROĞLU
Öğr. Gör. Dr. Fazıl Serdar GÜREL
Öğr. Gör. Dr. Fatma HELVACIOĞLU
Öğr. Gör. Dr. Sabuhi JAFAROV
Öğr. Gör. Dr. Nazli KARİMİSAKHVİDİ
Öğr. Gör. Dr. Alper KÖYCÜ
Öğr. Gör. Dr. Ayşegül SÜZER
Öğr. Gör. Dr. Deniz İlhan TOPCU
Öğr. Gör. Dr. Yaprak YALÇIN
Öğr. Gör. Dr. Fatma İrem YEŞİLER
Uzm. Dr. Meltem AKSU
Uzm. Belkıs BİRDEN
Uzm. Dr. Gülbahar DARILMAZ YÜCE
Uzm. Dr. Çiğdem EROL
Uzm. Dr. Jamal HASANLI
Uzm. Dr. Duygu KABA
Uzm. Dr. Emre MISIR
Uzm. Dr. Gülay ÖZEL ŞAHİN
Uzm. Dr. Funda SALGÜR
Uzm. Dr. Nuran SARI
Uzm. Dr. Rahime SEZER
Uzm. Dr. Tuğba YANIK YALÇIN
Uzm. Dr. Mehmet Okan YILDIRIM

2020-2021 ÇALIŞMA GRUPLARI DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
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2 Haziran 2021 Çarşamba

09.00 - 10.00 
Açılış

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Sempozyum Programının Sunumu
İnt. Dr. Esma Nur ÜNAL
İnt. Dr. Ahmet Yiğit TEMİZHAN
Açılış Konuşmaları:
Prof. Dr. Tolga Reşat AYDOS
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışma Grupları ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Koordinatörü
Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali HABERAL 
Başkent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet HABERAL 
Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı

10.00 - 11.00 
Açılış 
Konferansı

“COVID-19 Pandemisi ve Türkiye”
Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı,
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı
Moderatör:
Prof. Dr. Özlem KURT AZAP

11.15 - 12.35
1. Oturum

Oturum Başkanları: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Lütfi Hakan GÜNEY
İnt. Dr. Esma Nur ÜNAL

P.1
11.15 - 11.25

COVID-19 Pandemisinde Yoğun Bakım Sağlık Çalışanlarında Anksiyete, Depresyon ve İlişkili Etkenler
Ahmet Erşad ÇALI, Uras AKMAN, Can BULDUKLAR, Ömer Burak BAŞABAŞ, Yiğit Efe UYSAL,
Hikmet Alp AYDOĞAN
Danışman:
Uzm. Dr. Emre MISIR

S.1 DII

11.25 - 11.40

COVID-19 Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücreler
İlayda YARIM, Beyza YILMAZ, Ceren ERTAN, Ece ÖZALP, Zeynep BÜYÜKAŞIK, Zeynep DOĞAN
Danışman:
Öğr. Gör. Dr. Pınar AYRAN FİDAN

S.2 DIII

11.40 - 11.55

COVID-19 Hastalığının Klinik Semptomları ile Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Tıp Kliniğine 
Başvuran Hastaların, COVID-19 RT-PCR Sonuçlarının, Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının ve 
Laboratuvar Sonuçlarının Karşılaştırılması
Cem CANBEYLİ, Beyza KAMIŞLI, Ali Kaan KARAKÖSE, Furkan KERVANCIOĞLU, Utku Efe KILDOKUM,
Gökhan KOÇ, Ejderhan Kadir ULUĞ 
Danışman: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Murat MURATOĞLU 
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P.2 
11.55 - 12.05

Sigara Kullanımı COVID-19 Seyrini Nasıl Etkiliyor?
Meryem KORKMAZ, Jerfi CIDER, Taylan GÜL, Tanıl YILMAZ, İnci DEMIRBAŞ, Muhammet Rohılat TÜRK, Zeynep Gülce EROL 
Danışman: 
Prof. Dr. Ayşe Elif KÜPELİ 

S.3DII 

12.05 - 12.20

COVID-19 Nedeniyle Yoğun Bakımda Takip Edilen Hastaların Yoğun Bakıma Kabul Nedenleri, İnsidansı, Takiplerinde 
Uygulanan Tedaviler, Morbidite ve Mortaliteleri
Akif Doruk TURANLI, Azindokht AGHAZADEH, Eda Deniz YILMAZ, Kaan BİTKİN, Kutay Can AKAY, Mustafa Kadir YILDIZ, 
Osman BAĞDATOĞLU
Danışmanlar: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Helin ŞAHİNTÜRK
Öğr. Gör. Dr. Fatma İrem YEŞİLER

S.4DIII 

12.20 - 12.35

Üniversite Öğrencileri Arasında COVID-19 Hastalığı ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi
Açelya İŞLEYEN, Dilara TEK, Müge KARAKUŞ, Naz KASAPOĞLU, Süveyda BİLGİÇ, Zeynep Ece ULUSOY
Danışman: 
Uzm. Dr. Nuran SARI

12.35 - 13.45 ÖĞLE ARASI

13.45 - 14.25
2. Oturum

Oturum Başkanları: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Selda EMRE AYDINGÖZ 
İnt. Dr. Ahmet Yiğit TEMİZHAN

P.3 
13.45 - 13.55

Evaluation of Respiratory Treatment Methods Applied to Patients Admitted to the Intensive Care Unit with COVID-19 
Infection
Elif Tuna KURU, Yasmin Ayşe ÖZTOKLU, Gülmira ÇAY, Aylin BASHİROVA, Öykü BAŞGUT, İbrahim ÖZTÜRK, Ada AYMAN, 
Pelin ÖZTÜRK
Danışmanlar: 
Doç. Dr. Ender GEDİK
Öğr. Gör. Dr. Aykan GÜLLEROĞLU 

S.5DII 

13.55 - 14.10

Knowledge of Medical and Non-medical Students About the Origin of COVID-19
Mehmet Kaan PİRİMOĞLU, Ali Kerem GÜNGÖR, Begüm CAN, Seher HAKİKİ, Özgür Renas ŞAHİN, Barış ASLANTÜRK, 
Atakan ASLANTÜRK
Danışman: 
Uzm. Dr. Çiğdem EROL 

S.6DIII

14.10 - 14.25

The Prevalence of Tinnitus and Vertigo, The Relationship of These Symptoms with The Admission to The Hospital, 
Medication for The Treatment and Anxiety in COVID-19 Positive Patients
Doğa TURHANOĞLU, Sudenaz BÜYÜKSARAÇ, Doğa Türkü DOĞANCI, Pelin DENİZ, Selin EROĞLU
Danışman: 
Doç. Dr. Pelin KOÇDOR 
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14.30 - 15.10 
3. Oturum

Oturum Başkanları: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Dorina ESENDAĞLI
Stj. Dr. Fatma Nur AKYOL

P.4 
14.30 - 14.40

Long Term Effect of COVID-19 
Shaheer MAAZ, Tariq ABU TRABEH, Daniela LOPEZ, Gizem TAŞLIÇAY, Buse TEKŞAM, Rana AL JUHMANI,
Sarah MAHMOOD
Danışman: 
Öğr. Gör. Dr. Nazli KARİMİSAKHVİDİ 

S.7DII

14.40 - 14.55

COVID-19 Vakalarında Biyopsi ve Otopsi İncelemelerinden Elde Edilen Histopatolojik Bulgulara Genel Bir Bakış: Son 
Altı Aylık Literatürün Gözden Geçirilmesi
Can GEDİKOĞLU, Erdem BAKLACI, Farid NABİZADE, Görkem SOYLU, Nazrin MİKAYİLOVA, Yasaman ARZANİ ARDEBİLİ 
Danışman: 
Doç. Dr. Ayşen TERZİ

S.8DIII 
14.55 - 15.10

COVID-19 Hastalarında Uzun Dönem Komplikasyonları ve Risk Faktörleri
Yağmur KURTULUŞ, Enis Hikmet ÖZMERT, Alara KOCABIÇAK, Ada KARADEMİR, Defne SOYDAŞ, Zülfü Can BALCI,
Mustafa Kaan ÇELİK  
Danışman: 
Uzm. Dr. Tuğba YANIK YALÇIN

15.15 - 15.55
4.  Oturum 

Oturum Başkanları: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Selvi KAYIPMAZ
Stj. Dr. Barış ESER

P.5
15.15 - 15.25

COVID-19 Pandemisinin Psikososyal Etkileri
Beyza ÖZKAN, Ceren TAŞÇI, Doğa KAHYA, Ecem ORTAKCI, Eda Nursel PELİTLİ, Sezin Sarah ERDOĞAN, Şirnan SAĞDIÇ, 
Yusuf GÜL
Danışman: 
Prof. Dr. Selma AYDIN 

S.9DII

15.25 - 15.40

Karın Ağrısıyla Çocuk Cerrahisine Başvuran COVID-19 Pozitif Çocuklarda Cerrahi Olasılığı, İzlem, Semptom ve 
Bulguları
Ada ARAY, Onat Tan ÇAKIR, Ata GÜNBATILI, Zeynep Berra ŞİMŞEK, Deniz Gökçe YILDIZ, Bahar Nur ŞAHİN,
Ahmet Bahadır KIŞLAL
Danışman: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Lütfi Hakan GÜNEY            

S.10DIII

15.40 - 15.55

Geriatrik Popülasyonun Kullandığı Reçeteli İlaçların ve Bitkisel Ürünlerin COVID-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçlarla 
Etkileşimleri ve Bu Etkileşimlerin Önlenmesinde Tele-Tıp Uygulamalarının Yeri
Gülfem ÇALIŞKAN, Doğa ÇELİK, Hüseyin GÜLTEKİN, İbrahim Berkay KÜLHAŞ, Başak SAĞANAK, Emir Dinçer TURAL
Danışman: 
Prof. Dr. Tolga Reşat AYDOS
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16.00 - 16.40
5. Oturum

Oturum Başkanları: 
Öğr. Gör. Dr. Nazli KARİMİSAKHVİDİ
Stj. Dr. Fırat AYDOĞAN

P.6
16.00 - 16.10

COVID-19 Bulaş Yolları
Ayşe Yaren BEKTAŞ, Emre KARACA, Berkay BOZ, İrem TULUK, Günsu Hayriye GÜRCAFER
Danışman: 
Öğr. Gör. Dr. Alper KÖYCÜ             

S.11DII

16.10 - 16.25

Evaluation of SARS-CoV-2 Immune Response & COVID-19 Vaccine Development 
Arshia MOHAMMADAMINNEJAD, Ayşe İrem OBALI, Ece Şenay ESER, Elif ELVEREN, Narmin ŞERIFLI, Sıla ALPARSLAN, 
Yağmur EYÜPOĞLU 
Danışman: 
Prof. Dr. Attila DAĞDEVİREN            

S.12DIII

16.25 - 16.40

COVID-19 Hastalığı Sonrasında Uyku Kalitesi ve İlişkili Etkenler
Bilge AĞAR, Güler Almıla GÜLLÜ, Dilan DEĞER, Selin SAKA, Yağmur Azra BİLÇEN, Umut Barış ÇALIŞKAN 
Danışman: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Selvi KAYIPMAZ           

16.45 - 17.25
6. Oturum

Oturum Başkanları: 
Uzm. Dr. Çiğdem EROL
Stj. Dr. Güzin BÜLBÜLOĞLU

P.7
16.45 - 16.55

Sistemden Sisteme COVID-19
Selena ASLAN, Mehmet KORKMAZ, Fatma Gamze ONURALP, Erinç Ata YILDIZ, Ebrar KÖSE
Danışman: 
Uzm. Dr. Funda SALGÜR             

S.13DII

16.55 - 17.10

COVID-19 Hastalığının Koku Üzerine Etkisinin ve Prognostik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Şevval MEMECAN, Tan YAĞCI, Alara BAKIR, Su ÖZKAN, Eren Ozan SARAÇ, Mehmet Batuhan COŞKUN, Bige Naz POLAT
Danışman: 
Doç. Dr. Arzu TÜZÜNER             

S.14DIII

17.10 - 17.25

An Analysis of Clinical Trials Related to COVID-19 Vaccines: The Fastest Vaccine of The History
Cavit Can MÜEZZİNOĞLU, İbrahim Enes AK, Derya ŞİMŞEK, Aslı ÖZÇİÇEK, Sezin KÜÇÜK
Danışman: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Dorina ESENDAĞLI             

KONSER
17.30 - 18.30

ORKESTRA AKADEMİK BAŞKENT 
Mozart Piyano Konçertosu K.450
Piyano: Kamerhan Turan
Şef: Cemi-i Can Deliorman
Beethoven Senfoni no. 1 op: 21
Şef: Orhun Orhon
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3 Haziran 2021 Perşembe

09.45 - 10.25
7. Oturum

Oturum Başkanları: 
Prof. Dr. Yunus Kasım TERZİ 
Stj. Dr. Hasan Emre ÖZSOY

P.8
09.45 - 09.55

The Source of Information in the COVID-19 Era
Doruk Ege DOĞAN, Ece KOÇ, Efe ÜNVER, Dilara ERGEN, Süeda Elif AYDEMİR, Enis Aybars ALAGÖZ, Aleyna KARAASLAN
Danışman: 
Prof. Dr. Özlem KURT AZAP 

S.15 DII 
09.55 - 10.10

COVID-19 Pandemisi Döneminde Deliryum Tablosunun Mortalite Üzerine Etkisi
Pelin BULUT, Beril ŞAHİN, Ekin BEKTAŞLI, Sevim Zeynep HACIBEKTAŞOĞLU, Burcu Zeynep ÇOLAK, Eda KÖKKIZ
Danışman: 
Uzm. Dr. Jamal HASANLI

S.16 DIII 
10.10 - 10.25

COVID-19 Pnömonisinin Radyolojik Görüntüleme Bulguları
Yasin ATCIOĞLU, Erkutalp AYHAN, Gezgin BEYAZTAŞ, Ayşe Nur ANDIRAN, Ozan AZİZLER, Bengüsu DURSUN
Danışman: 
Uzm. Dr. Rahime SEZER 

10.30 - 11.10
8. Oturum

Oturum Başkanları: 
Dr. Öğr. Üyesi Rifat Vedat YILDIRIM
Stj. Dr. Efe Polat ÖZKAN

P.9
10.30 - 10.40

COVID-19’un Merkezi Sinir Sistemi Üzerine Etkileri Hakkında Neler Biliyoruz?
Zeynep Naz YILDIRIM, Nisa ŞAYLI, Damla YUMBUL, Nida Selen DURAN, Berke UÇAK, Doğa ABBASOĞLU, Eylül MUTLU
Danışman: 
Öğr. Gör. Dr. Fatma HELVACIOĞLU

S.17 DII 
10.40 - 10.55

COVID-19 Pandemisinin Çocuk Cerrahisine Etkileri
Simge BULUT, Batuhan Murat TÜRKMEN, Ahmet KARAÇOCUK, Suphi Saner CAZKER, Alptuğ SÜLÜN, Niyazi GÖKGÖZ
Danışman: 
Prof. Dr. Semire Serin EZER

S.18 DIII 
10.55 - 11.10

Koronavirus Hastalığı 19 ve İnfertilite
Zeynep İlkay AKDEMİR, Selin ÇELİK, Şevval ÇİÇEK, Seza KURUKAFA, İlknur ÖZKAYA, İpek YILMAZ
Danışman: 
Doç. Dr. Yusuf Aytaç TOHMA  
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11.15 - 12.35
9. Oturum

Oturum Başkanları: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Zeynep ERSOY
Stj. Dr. Doğa BULUZ

P.10
11.15 - 11.25

Long Term Pulmonary Consequences of COVID-19
Elif Öykü ATEŞ, Süeda GÜR, Ege GÜVENÇ, Ezgi KARAPINAR, Neşe Selin MİRZA, Sefa Çağlar ÖZDAL, Narmin SAFAROVA 
Danışman: 
Doç. Dr. Aylin ÖZSANCAK UĞURLU

P.11 
11.25 - 11.35

COVID-19 Tanı ve Tedavisinde Gen Düzenleme Teknolojilerinin Kullanımı
Ahmet Adar IRMAK, Emine ÇINAR, İlayda DURMAZ, Murat Uğur SANCAK, Sinem TÜMER, Yaren KAYMAZ,
Yüksel Petek KOÇYİĞİT 
Danışmanlar: 
Prof. Dr. Yunus Kasım TERZİ 

S.19DII 
11.35 - 11.50

Mechanical Properties of SARS-CoV-2 Containing Droplets and Reducing Airborne Virus Transmission
Hüsnü Can KOCABIYIK, Aytaj SHIRINOVA, Hilal Kadriye YASAN, Orkhan HATAMLI, Berk ELMACI, Batuhan YALÇIN,
Ferit Baran ELÇİ
Danışman: 
Prof. Dr. Erhan KIZILTAN

S.20DII 
11.50 - 12.05

Çocuklarda COVID-19 Sonrası Görülen Multi-Sistem Enflamatuar Sendrom (MIS-C) ve Tedavisi 
Sena Berfin ENSARİ, İrem ÖZKAYA, İlayda Alkım BÜYÜKEKİZ, Şevval DEMİRCİ, Şahika BÜLBÜL, Dilara ECEVİT
Danışman: 
Doç. Dr. Tuğba ACER DEMİR

S.21DIII 
12.05 - 12.20

COVID-19 Pandemisinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuklara ve Ebeveynlerine Ruhsal Etkisi 
Ahmet Eren BEŞİR, Alara TAVARES, Alara YURTTAKALAN, Candaş UĞUR, Çağlar SOLMAZ, Özlem KARAHASANOĞLU, 
Sude KUT
Danışman: 
Uzm. Dr. Duygu KABA

S.22DIII 
12.20 - 12.35

Evaluation of Adverse Effects in Individuals with CoronaVac Vaccine According to Age, Gender and Comorbidity 
Noah Daniel COGDELL, Ece Melisa ÇETİK, Elif Zeynep NEREZ, Ekin Deniz ŞEHİRLİ, Alper ÜSKENT
Danışman: 
Prof. Dr. A. Hande ARSLAN

MÜZİKLİ MOLA
12.45 - 13.00

Cemre Kılıçarslan (Vokal, Ukulele, Piyano)
Dönem III Öğrencisi
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13.00 - 13.45 ÖĞLE ARASI

13.45 - 14.25
10. Oturum

Oturum Başkanları: 
Öğr. Gör. Dr. Fatma HELVACIOĞLU
Stj. Dr. Betül ANKIN

P.12
13.45 - 13.55

Farklı Beş COVID-19 Aşı Türünün Moleküler Özelliklerinin, Kullanım Avantaj ve Dezavantajlarının Karşılaştırılmalı 
Olarak Araştırılması
Melike ÇİFTCİOĞLU, Nazlı SOĞANCI, Emir İSKİFOĞLU, Özgür Karaca GÖKTEKİN, Pelin DURUSOY, Yağmur HAMSICI
Danışman: 
Prof. Dr. Nizamettin DALKILIÇ

S.23DII 
13.55 - 14.10

COVID-19’a Karşı Geliştirilen Aşılar, Çeşitleri, Yan Etkileri ve Hastalıktan Korumadaki Etkileri
Anıl Gürkan KILIÇARSLAN, Emirhan ÖZEL, Sabri KESİM, Umut Can KURT, Abdullah ÖZGÜL, Egehan CAN,
Shahan Adil FARUQ
Danışman: 
Prof. Dr. Eda ALIŞKAN 

S.24DIII 
14.10 - 14.25

COVID-19 Pandemisi ve Deri 
Yağmur ÜNAL, Zeynep Ece YAĞCI, İzem BARLAS, Cemal Alp AKÇAY, Semin AYAZ, Beliz KAYA
Danışman: 
Uzm. Dr. Gülay ÖZEL ŞAHİN 

14.30 - 15.10
11. Oturum

Oturum Başkanları: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Helin ŞAHİNTÜRK
Stj. Dr. Gül Merve ŞEN

P.13
14.30 - 14.40

COVID-19 ve Mitokondriyal Disfonksiyon
Özgün Ecem TANRIVERDI, İrem ERTEKIN, Seray TOKGÖZ, Zeynep İrem AVCI, Melisa AKIN, Elif BULUT
Danışman: 
Öğr. Gör. Dr. Yaprak YALÇIN 

S.25DII 
14.40 - 14.55

COVID-19 Pnömonisinde Akciğer BT Bulguları ve BT Bulguları ile Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Korelasyonu 
Beyza Banu BAYRAM, Bilal ÇAKIL, Erdem Önay ORHAN, Gülin BULUT, Günce ÇAĞIRGAN, Mehmet Tarık HACIBEKTAŞOĞLU, 
Ahmet Kağan KAYA
Danışman: 
Öğr. Gör. Dr. Esin GEZMİŞ

S.26DIII 
14.55 - 15.10

COVID-19 Pandemisi Seyrinde Halk Sağlığı ve Sosyal Önlem Uygulama ve Düzenlemelerinin Zaman İçindeki 
Değişiklikleri ve Sonuçları
Ayşe Oya ÇOLAKOĞLU, Selen Ayda DİKMEN, Öykü Doğa ŞEN, Öykü TUNÇÖZGÜR, Nisa Deniz YÜKSEL
Danışman: 
Prof. Dr. Ergun ÖKSÜZ
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15.15 - 15.55
12. Oturum

Oturum Başkanları: 
Öğr. Gör. Dr. Fazıl Serdar GÜREL
Stj. Dr. Ece AKÇİÇEK

P.14
15.15 - 15.25

The Ethical Evaluation of Healthcare Access Problems of Vulnerable Groups During the COVID-19 Pandemic
Salih ACUN, Bilge Kaan ER, Irem ONUR, Nilsu Buket ERCAN, Deren ELVEREN, Zehra Nihan TEKİN, Zeynep Tuğba KAYA
Danışman: 
Dr. Öğr. Üyesi Rifat Vedat YILDIRIM 

S.27DII 
15.25 - 15.40

Novel Drug Development Process Against COVID-19: Repurposing Versus Innovative Approach
Ceylin KIRDAN, Elif SITKI, Çağrı YILDIZ, Alçın BOZKURT, Elif Özge ARSLAN, Ece KASIM, Yağmur KORUCU
Danışman: 
Prof. Dr. Ş. Remzi ERDEM

S.28DIII 
15.40 - 15.55

Evaluation of the Epidemiologic and Risk Factors of the COVID Pneumonia Diagnosed Patients in Baskent University 
Ankara Hospital During the Pandemic
Yağız İlteriş GÜNAY, Amiraslan GHAVAM, Yavuz Selim TUFAN, İbrahim Mete ŞAHİN
Danışmanlar: 
Prof. Dr. Nedim ÇEKMEN
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Zeynep ERSOY

16.00 - 16.40
13. Oturum

Oturum Başkanları: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Nihal ŞAHİN
Stj. Dr. Zeynep BOZKURT

P.15
16.00 - 16.10

COVID-19 ve Kardiyovasküler Sistem
Egemen DOĞAN, Begüm YAĞCI, Behire ERKAYA, Alperen SÜMER, Berkay SELET, Sevcan KARASÜLEYMANOĞLU,
Nuri Alper AKBAY
Danışman: 
Prof. Dr. Aylin YILDIRIR

S.29DII 
16.10 - 16.25

COVID-19’un Post Mortem Akciğer Bulguları
Ata Erdem TÜRK, Deniz AYKENT, Esra Rana YURT, İrem Nur OKTAY, Nur Selin KUŞKU, Ramazan ATALAY, Sıla KUŞLUER
Danışman: 
Öğr. Gör. Dr. Ayşegül SÜZER 

S.30DIII 
16.25 - 16.40

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin COVID-19 Pandemisi ve Yoğun Bakım ile İlgili Farkındalık, Tutum ve 
Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Helin BAYDİLEK, Aleyna BAYIR, Sevinç Sena ÇOLAK, Zehra Bengi DOĞAN, İnci YAMANER, Gizem YILDIRIM
Danışmanlar: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Helin ŞAHİNTÜRK
Öğr. Gör. Dr. Fatma İrem YEŞİLER
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16.45 - 17.25
14. Oturum

Oturum Başkanları: 
Öğr. Gör. Dr. Deniz İlhan TOPCU
Stj. Dr. Zeynep KARACA

P.16
16.45 - 16.55

COVID-19 Hastalığında Sitokin Fırtınası, Savunma Hücreleri ve Immün Yanıtlar
Behnaz DABAGHIAN, Aysima YÜCEL, Keivan Fakhari DEHKHARGHANI, Mona BAYBORDI, Fatemeh KESHAVARZI,
Beyza Nur ÇOBAN
Danışman: 
Prof. Dr. Ahmet ERGÜN

S.31DII 
16.55 - 17.10

Determination of the Perception of Intern Students of Başkent University Faculty of Medicine About the Risks of 
COVID-19 Infection
Naif Egehan ÇELİK, İlkan Onat DOLUNAY, Pınar ÇELEBİOĞLU, Eda ALTUĞ, Evin SÜSLÜ, Ece ESİN
Danışman: 
Öğr. Gör. Dr. Fazıl Serdar GÜREL

S.32DIII 
17.10 - 17.25

COVID-19 Pandemi Sürecinin Gebe ve Lohusa Kadınların Duygu Durumları Üzerine Etkileri
Gizem BİLGİN, Buket KARACA, Yağmur DAL, Sahra BİNGUL, Zeynep Reyyan YAŞA, Bulut Onurhan DOĞAN, Baran ANIK
Danışman: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Nihal ŞAHİN

KONSER
17.30 - 18.30

ORKESTRA AKADEMİK BAŞKENT 
Mozart Dört Nefesli Çalgı İçin Senfoni Konçertant K.297B
Şef: Orhun Orhon
Wagner Sigfried Idyll
Şef: Cem-i Can Deliorman

4 Haziran 2021 Cuma

09.45 - 10.25 
15. Oturum

Oturum Başkanları: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Betül ORHAN KILIÇ
Stj. Dr. Alime Sena KOÇYİĞİT  

P.17
09.45 - 09.55

An Update on Pharmacological Agents Against COVID-19: A Systematic Review
Emre BAYRAKTAR, Orkun Alperen ÇOLAK, Ödül Derin DEMİRAY, Sude DÖNMEZ, Atahan ERSOY, Alp Kaan KOÇ,
Begüm USLU
Danışman: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Selda EMRE AYDINGÖZ

S.33DII 
09.55 - 10.10

Uluslararası Medya Kuruluşlarında COVID-19 Pandemisine İlişkin Yayınlanan Haberlerin Tıp Etiği Kapsamında Analizi
Şevval ÖLMEZ, Simay ENGİN, Elif Pınar AKARCA, Nuri BAHÇECİOĞLU, Yaşar Sertan USTAOĞLU, Batuhan Berke KELEŞ
Danışman: 
Öğr. Gör. Dr. Seyhan DEMİR KARABULUT 
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S.34DIII 
10.10 - 10.25

COVID-19 Sürecinde Akut Koroner Sendrom Yönetiminde Yaşanan Güçlükler
Berfin Su CANPOLAT, Ertuğrul Emre ÇEVİK, Yaren KARAKUŞ, İzem ERCAN, Emir Berkay SEÇİLMİŞ, Göksu ÖZYURT
Danışman: 
Doç. Dr. Kaan OKYAY

10.30 - 11.10  
16. Oturum  

Oturum Başkanları: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Tuba ERDOĞAN
Stj. Dr. Kutalp ÖZEKİCİOĞLU 

P.18
10.30 - 10.40

Hemodiyaliz Hastalarında COVID-19 Enfeksiyonu Prevalansı ve Mortalite Oranlarına Genel Bakış
Şahin Berkay ÖÇALAN, Jülide AYNUR, Reyyan Sena ÖZER, Sedanur TÜRKER, Ekinsu AKILLI, Özcan Efe YÜCE,
Şenel Beste AĞIRTAŞ
Danışmanlar: 
Prof. Dr. Özlem KURT AZAP
Uzm. Dr. Mehmet Okan YILDIRIM

S.35DII 
10.40 - 10.55

ABO Kan Grupları ile COVID-19 Enefeksiyonları Arasındaki Garip İlişki
Tolga KORKMAZ, Nil SÜRMELİ, Ahmet ERTAŞ, Barbaros Arman ÖZEN, Sıla GEREN, Umut TANDOĞAN, Umut BAYINDIR
Danışman: 
Doç. Dr. Nurhilal BÜYÜKKURT 

S.36DIII 
10.55 - 11.10

Pandemi Döneminde Algoloji Kliniğine Başvuran Hastaların Genel Özellikleri ve Pandemi Öncesi Dönem ile 
Karşılaştırılması
Utku Gün GÜRSOY, İbrahim Umut EVİRGEN, Nur Sena DARICI, Aziz Burkay AKTAŞ, Cem Ali ATAY, Uğur Gönenç AKTAN
Danışmanlar: 
Doç. Dr. Coşkun ARAZ
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Ayşegül CEYLAN

11.15 - 12.30  
17. Oturum  

Oturum Başkanları: 
Doç. Dr. Pelin KOÇDOR
Stj. Dr. İrem ÖZKOÇ 

P.19
11.15 - 11.25

COVID-19 Pandemisinin Çevre Etiği Açısından İncelenmesi
Ahmet Habib Mert SATICI, Feyzanur BEYAZLI, Kerem AKSEL, Sinem AVŞAR, Volkan ÖNER
Danışman: 
Uzm. Belkıs BİRDEN

P.20
11.25 - 11.35

Olfaction And COVID-19
Elif Gökçek ÜSKÜDAR, Duru Deniz ÇELIK, Alireza BAHRAMNEJAD, Kağan Berke MEMIŞ, Berfin Su ZOMORODY,
Yiğit AKBULUT
Danışman: 
Öğr. Gör. Dr. Osman Halit ÇAM



|   BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ20

S.37DII 
11.35 - 11.50

The Effects of COVID-19 on Taste and Olfactory Mechanisms
Zeynep Neva KARAMAN, Ezgi ERAY, Irmak ÖZER, İlhan Hazar KOCAMAN, Nigar MAMMADLI, Elif KARSLIOĞLU
Danışmanlar: 
Prof. Dr. Ayşe Arzu YİĞİT

Prof. Dr. Nazan DOLU

S.38DII 
11.50 - 12.05

COVID-19’da Prognozu Belirleyen Hematolojik Belirteçler
Ceren BUĞUR, İbrahem Arkan Amjad KOCAK, Raif TOKGÖZ, Yiğit GENÇBAY, Nurettin Taha KEKLİKOĞLU, Enes NALBANT,
Gülberk KÜTAHYA
Danışman: 
Doç. Dr. Mahmut YERAL

S.39DIII 
12.05 - 12.20

Effect of Mask Use on Emotion Recognition Abilities of Adolescents with Anxiety During COVID-19 Pandemic
Pınar SEZGİN, Cemre KILIÇARSLAN, Ceren EKİNCİ, Mehmet Batur ŞAHİNGÖZ
Danışman: 
Doç. Dr. Burcu AKIN SARI

S.40DIII 
12.20 - 12.35

İzole Covid Servisinde Yatan Hastalarda Tütün Bağımlılığı Kesitsel Analizi
Derin TUNA, Hikmet Oğuz ÇETİN, Betül Rana SÖZBİLİCİ, Mehmet Emin NARLIOĞLU, Murat BALLI, Ahmet Süheyl ÖZYEŞİL
Danışman: 
Uzm. Dr. Gülbahar DARILMAZ YÜCE

12.35 - 13.45 ÖĞLE ARASI

13.45 - 14.25  
18. Oturum

Oturum Başkanları: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Ayşegül CEYLAN
Stj. Dr. Uğur Sena PENEKLİ   

P.21
13.45 - 13.55

COVID-19: Solunum Sistemi ile Arasındaki İlişki
Ayşenaz KÖŞKER, Doğa KARAHASANOĞLU, Ece SERDAROĞLU, İlke KILIÇ, Öykü ÖĞÜTMEN, Sinem ÇANTA
Danışman: 
Öğr. Gör. Dr. Melike AKÇAALAN

S.41DII 
13.55 - 14.10

COVID-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanlarının Sorunları
Ayça Gizem AY, Selin Nur AYDIN, İrem Merve DEMİRTAŞ, Naz Pınar ERBAŞ, Aysu NİFTALİYEVA, Fatma Niğda SARI,
Bengüsan TURAN
Danışman: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Zehtiye Füsun YAŞAR
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S.42 DIII

14.10 - 14.25

COVID-19 Pandemisinin Postpartum Anksiyeteye, Anne Sütüne ve Bebeklerde Büyümeye Etkisinin Değerlendirilmesi
Aliya AKSOY, Amirali BİNAFAR, Ayşe İrem TÖRÜ, Fatma Eda DEMİRCİ, Gizem ÇETİN, Zehra Gül KOYUNCU
Danışman: 
Uzm. Dr. Meltem AKSU

14.30 - 15.10     
19. Oturum

Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Burcu AKIN SARI
Stj. Dr. Ece UZUNALİOĞLU

P.22 
14.30 - 14.40

COVID-19’a Karşı Geliştirilen Aşıların Özellikleri ve Varyantlar Üzerine Etkileri
Ali CAN, Beyazıt KAYAOĞLU, Ayşegül Tuğçe ŞENSAN, Nihad TARGULİYEV, Nazlıcan ÜNVER
Danışman: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Tuba ERDOĞAN

S.43 DII

14.40 - 14.55

The Ethical Issues of COVID-19 Vaccine Studies
İrem Seray ÖZSOY, Ali BAKHSHANDEHPOUR, Teyyuba MAMMADLI, Abdulhamid GULIYEV, Marwah ZAYED,
Ibrahim KHAN, Yasaman BAYATMAKOO
Danışman: 
Dr. Öğr. Üyesi Rifat Vedat YILDIRIM              

S.44 DIII

14.55 - 15.10

The Relationship Between Children’s Screen Use, Physical Activity, Nutritional Status and Depressive Symptom 
During the COVID-19 Pandemic
Abduljabar ADI, Efe SEVİM, Sami DALATİ, Luai SHAABAN
Danışman: 
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Betül ORHAN KILIÇ

15.15 - 15.55     
20. Oturum

Oturum Başkanları:
Öğr. Gör. Dr. Osman Halit ÇAM
Stj. Dr. Zihni Onat ZORBAZ

P.23 
15.15 - 15.25

Being a COVID-19 Data Literate: A, B, C of Coronavirus Data
Rozerin ADANÇ, Ghazaleh SHİRZADASKİ, Pouya REZAZADEH, Mervan NUR, Mustafa Barış YAKUT, Orhan İlbey AYVAZ,
İsmail Çağlar KIZILKAYA, Karim SAFAROV
Danışman: 
Prof. Dr. Meriç YAVUZ ÇOLAK

S.45 DII

15.25 - 15.40

COVID-19 Hastalarında Nötrofil/Lenfosit Oranlarının Hastalığın Seyrine Etkileri
Öykü YENİŞEKERCİ, Aylin Duygu ATMACA, Zeynep Ilgaz YAYLI, Ennur KANAÇ, Zeynep ERASLAN, Oğuzcan BAŞKAN, 
Buğra DULKAR
Danışman: 
Prof. Dr. İlknur KOZANOĞLU
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S.46 DIII

15.40 - 15.55

COVID-19 Pandemisi ve Onun Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Üzerine Etkisi
Ahmet Buğra YAŞAR, Boran ALAGÖZ, Ece ÖNDER, Giray KOCUK, Kaan HAPOĞLU, Kamil Kaan HOŞ 
Danışman: 
Öğr. Gör. Dr. Sabuhi JAFAROV

16.00 - 17.05     
21. Oturum 

Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Aylin ÖZSANCAK UĞURLU
Stj. Dr. Süleyman ARSLAN

P.24 
16.00 - 16.10

COVID-19 ve İrritan Kontakt Dermatit: Sık El Yıkamak ve Dezenfektan Kullanmak Ellerime Zarar Verir mi?
Leyla HATAMLI, Mehmet İlker BEYAZ, Öykü ÖZTÜRK, Rauf YANMAZ, Tuncay YAMAN
Danışman: 
Öğr. Gör. Dr. Cemile Tuğba ALTUNEL

S.47 DII

16.10 - 16.25

COVID-19 İlerleyişinin Ek Hastalığı Olan ve Olmayan Hastalarda Biyokimyasal Bulgularla Olan İlişkisi
Bilge Boran SARICA, Çağla İdil ATA, Ege Mert ÖZGÜRTAŞ, Egemen Bora IŞIK, Ekin ULUŞAN, Ezgi YURDUSEVEN, 
Ozan DİKBIYIK
Danışman: 
Prof. Dr. Nilüfer BAYRAKTAR              

S.48 DIII

16.25 - 16.40

Çocuklarda Akut Apandisitin Ayrıcı Tanısında COVID-19’a Bağlı Gelişen MIS-C’nin Yeri
Elif Efsane ASLANOĞLU, Göktuğ ÇOBANOĞLU, Nazmiye Tansu GÜLER, Olgu ARIK, Reşat Can GRBOLAR, Yekta DEMİR
Danışman: 
Prof. Dr. Abdulkerim TEMİZ

S.49 DII

16.40 - 16.55

Review of Relation Between Biochemical, Hematological Parameters and SARS-CoV-2 Infection
Nilsu AKICI, Yaren DENİZ, Dila GÖKTAŞ, İpek KARGIN, Cemre PAKFİLİZ, Çağrı ÜNAL, Barkın YILDIRIM
Danışmanlar: 
Öğr. Gör. Dr. Deniz İlhan TOPCU
Prof. Dr. Nilüfer BAYRAKTAR              

S.50 DII

16.55 - 17.05

2020-2021 Yılı Dermatoloji Küçük Çalışma Grubu Anket Çalışması: COVID-19 Aşısı Yan Etkileri
Asmar GARAYZADE, Deren GÜNGÖR, Doğa Talya ALTAY, Elçin TEMİZÖZ, Esma Yağmur YAVUZ, Şükriye Rana BAKTIR, 
Umut LÖKER
Danışman: 
Doç. Dr. Duru ONAN              

17.15 - 18.30 ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ

P: Dönem I Poster Sunumu; DII: Dönem II; DIII: Dönem III
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COVID-19 Pandemisinde Yoğun Bakım Sağlık Çalışanlarında Anksiyete, Depresyon ve 
İlişkili Etkenler

Ahmet Erşad ÇALI, Uras AKMAN, Hikmet Alp AYDOĞAN, Can BULDUKLAR,
Yiğit Efe UYSAL, Ömer Burak BAŞABAŞ
Danışman: Dr. Emre MISIR

Çin’in Wuhan bölgesinde 2019 yılı Aralık ayının başında görülmeye başlanan ve kısa sürede 
tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını toplumsal dinamikleri çalışma şartlarından tüketim 
alışkanlıklarına ve sosyal izolasyonun neden olduğu yalnızlığa uzanan geniş bir yelpazede 
etkilemeye devam etmektedir. Büyük bir karmaşa ile karşı karşıya olan toplumun bir parçası 
olarak sağlık çalışanlarının bakım verme süreciyle ilgili ek zorlayıcı etkenlerin bu grupta 
psikiyatrik hastalıklar açısından daha fazla riske sahip olması kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle 
hastaneye yatışlar ve ölümler açısından tarihin en ciddi pandemilerinden biriyle yüzleşme ön 
saflarda yer alan sağlık çalışanlarında daha fazla yıpranmaya neden olduğu gösterilmiştir. 
Ön saflarda yer alan gruplardan biri de yoğum bakım ünitesi (YBÜ-SÇ) sağlık çalışanları 
olmuştur. Bu nedenle hekim ve hemşirelerden oluşan YBÜ-SÇ’de psikolojik yıpranmayla ilişkili 
etkenlerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu derlemenin amacı, COVID-19 salgınının yoğun 
bakım çalışanları üzerindeki psikolojik etkilerinin incelendiği araştırmaları gözden geçirmektir. 
Yoğun bakım çalışanlarının incelendiği çalışma sayısının kısıtlı olmasına karşın çalışmalarda 
bu grubun diğer sağlık çalışanları ve topluma göre daha fazla depresyon, anksiyete, 
uykusuzluk belirtileri gösterdiği ortaya konmuştur. Aynı zamanda eşikaltı düzeyde de olsa 
travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ve tükenmişliğin daha sık olduğu bulunmuştur. 
Sıklık oranları ülkeler arasında değişmekle birlikte, geniş örneklemli bir çalışmada özellikle 
ortadoğu ülkelerinde kinik düzeyde depresyon ve anksiyete belirtilerinin daha yaygın olduğu 
gösterilmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda da oranlar Avrupa toplumlarına göre daha 
yüksek bulunmuştur. Bu farklılığın nedenlerine dair bir açıklama getirebilmek için yeterli 
bilimsel veri bulunmamaktadır. YBÇ grubunda psikolojik yıpranmanın takip edilen hastalardaki 
yüksek ölüm oranı, yaşam sonu desteğinde yaşanılan zorluklar ve karar verilmesi gereken 
karmaşık durumlarla ilgili olduğu gösterilmiştir. Bu faktörlere ek olarak artan çalışma saatleri 
depresyon, anksiyete ve travmatik belirti riskinde artışla ilişkilendirilmiştir. Sonuç olarak YBÜ-
SÇ’de psikolojik yıpranmanın önüne geçilmesi ve azaltılması için bahsedilen etkenleri temel 
alan düzenlemelerin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Depresyon, Yoğun Bakım Çalışanları, Tükenmişlik, Pandemi
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Anxiety, Depression and Related Factors on Intensive Care Unit Healthcare Workers in 
COVID-19 Pandemic

Ahmet Erşad ÇALI, Uras AKMAN, Can BULDUKLAR, Ömer Burak BAŞABAŞ,
Yiğit Efe UYSAL, Hikmet Alp AYDOĞAN
Advisor: Dr. Emre MISIR

The COVID-19 epidemic, which started in the Wuhan region of China at the beginning of 
December 2019 and affected the whole world in a short time, continues to affect social 
dynamics in a wide range from working conditions to consumption habits and loneliness 
caused by social isolation. It is inevitable that, as a part of the society that faces great turmoil, 
additional compelling factors related to the care-giving process of healthcare workers have 
a higher risk for psychiatric diseases in this group. Facing one of the most serious pandemics 
in history, especially in terms of hospitalizations and deaths, has been shown to cause more 
disturbance on healthcare workers at the forefront. One of the frontline groups was the 
intensive care unit healthcare workers (ICU-HW). For this reason, it is important to determine 
the factors associated with psychological disturbances in the ICU-HW. The purpose of this 
review is to review the research examining the psychological effects of the COVID-19 outbreak 
on intensive care workers. Although the number of studies examining intensive care workers 
is limited, studies have shown that this group shows more symptoms of depression, anxiety, 
and insomnia compared to other healthcare professionals and the general public. It was 
also found that posttraumatic stress disorder symptoms and burnout were more frequent, 
albeit at the subthreshold level. Although the prevalence rates vary between countries, in a 
study with a large sample, it was shown that depression and anxiety symptoms were more 
prevalent at the clinical level, especially in the Middle East countries. In studies conducted 
in our country, the rates were found higher than European societies. There is not enough 
scientific data to explain the reasons for this difference. In the ICU-HW group, it has been 
shown that psychological disturbance is related to the high mortality rate in the patients 
followed, difficulties experienced in end-of-life support and complex situations that need to 
be decided. In addition to these factors, increased working hours have been associated with 
an increased risk of depression, anxiety, and traumatic symptoms. As a result, it is thought 
that regulations based on the aforementioned factors will be beneficial in order to prevent 
and reduce psychological  disturbancaes in he ICU-HW.

Keywords: Anxiety, Depression, İntensive Care Unit, Burnout, Pandemic
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Sigara Kullanımı COVID-19 Seyrini Nasıl Etkiliyor?

Meryem KORKMAZ, Jerfi CIDER, Taylan GÜL, Tanıl YILMAZ, İnci DEMIRBAŞ,
Muhammet Rohılat TÜRK, Zeynep Gülce EROL
Danışman: Dr. Elif KÜPELİ

Tütün ve tütün ürünleri solunum yolu enfeksiyonlarına neden olarak hastalarda mortalite ve 
morbiditeyi arttıran bir risk faktörüdür. Sigara, çeşitli mekanizmalarla viral enfeksiyon riskini 
arttırmaktadır. Aralık 2019’da ortaya çıkan SARS-CoV-2 virüsü tüm dünyada yayılarak büyük 
bir pandemiye sebebiyet vermiştir. Hastalık; hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla 
ortaya saçtıkları damlacıkların diğer kişilerin ağız, burun veya göz mukozasına temas etmesi 
ile bulaşmaktadır. Sigara içenlerde SARS-CoV-2 enfeksiyonunun daha agresif seyrettiği 
gösterilmiştir. Sigara içen kişilerin akciğer dokularında anjiyotensin-dönüştürücü enzim-
2’nin (ACE-2) gen ekspresyonunun sigara içmeyen sağlıklı kişilere kıyasla arttığı görülmüştür. 
SARS-CoV-2’nin konakçı organizma içerisindeki yaşam döngüsü, S proteininin konakçı 
hücrenin yüzeyinde yer alan ACE-2 reseptörüne bağlanması ile başlar. Sigara içimiyle artan 
ACE-2 reseptörleri SARS-CoV-2 için potansiyel bağlanma bölgesi sayısını arttırmaktadır. 
Böylece SARS-CoV-2, S proteini ile konakçı hücrenin yüzeyinde yer alan ACE-2 reseptörüne 
bağlanarak hücre içinde hızla çoğalır. Sitokin fırtınası; SARS CoV-2 virüsünün konakçı hücreye 
girişi ile yaşanan çok miktarda pro-inflamatuar sitokin ve çeşitli kemokinlerin salınımıyla 
sonuçlanan çoklu organ yetmezliğine ve ölüme sebep olabilen inflamatuar bir yanıttır. Sigara 
içiminin SARS CoV-2’li hastalarda sitokin fırtınasını tetiklediği çalışmalarda gösterilmiştir. 
Sitokin fırtınası sonucunda hastalarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu, çoklu organ 
yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Nikotinin belirli proinflamatuar sitokinlerin (TNF-a, IL-1 
ve IL-6) üretimini inhibe ettiğine dair çalışmalar da yayınlanmıştır. Bu sonuçtan yola çıkarak 
nikotinin SARS CoV-2 enfeksiyonunda terapötik amaçlı kullanımı gündeme gelmektedir. 
Ancak nikotinin bu amaçla kullanımı için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Dünya 
sağlık örgütünün önerileri ve yayınlanan çalışmaların sonuçlarına baktığımızda sigara içiminin 
SARS CoV-2 enfeksiyonununa yakalanma olasılığını ve enfeksiyonun şiddetini arttırdığını, 
bununla beraber hastalığın progresyonuna neden olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, SARS-CoV-2, Sigara, Tütün Ürünleri
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How Does Smoking Affect the Clinical Course of COVID-19?

Meryem KORKMAZ, Jerfi CIDER, Taylan GÜL, Tanıl YILMAZ, İnci DEMIRBAŞ,
Muhammet Rohılat TÜRK, Zeynep Gülce EROL
Advisor: Dr. Elif KÜPELİ

Tobacco and tobacco products are risk factors for respiratory tract infections. Smoking 
increases the risk of viral infections by various mechanisms. SARS-CoV-2, which emerged 
in December 2019, has spread all over the world and caused a pandemic. The disease 
transmits with droplets emitted by sick individuals by coughing, sneezing and contacting of 
these droplets with mucous membranes of mouth, nose, eyes of other people. SARS-CoV-2 
infection progresses more aggressively in smokers. It has been observed that gene expression 
of angiotensin-converting enzyme-2 (ACE-2) in lung tissue of smokers was increased 
compared to healthy non-smokers. The life cycle of SARS-CoV-2 within the host organism 
begins with binding of S protein to ACE-2 receptor located on the surface of the host cell. The 
increased amounts of ACE-2 receptors due to smoking, also increase the number of potential 
binding sites for SARS-CoV-2. Thus; SARS-CoV-2 binds to ACE-2 receptor on the surface of 
the host cell, particularly with its S proteins and multiplies rapidly within the cell. Cytokine 
storm is an inflammatory response that can cause multiple organ failure and death, resulting 
by the release of pro-inflammatory cytokines, various chemokines after enterance of  virus 
into the host cell. Studies have confirmed that smoking triggers cytokine storm in patients 
with SARS-CoV-2 and acute respiratory distress syndrome, multiple organ failure and death 
may develop in these patients. It has been showed that nicotine inhibits the production of 
certain pro-inflammatory cytokines (TNF-a, IL-1 ve IL-6) and therapeutic use of nicotine in 
SARS CoV-2 infection comes to the fore. However, more comprehensive studies are required 
for the use of nicotine for this purpose. World Health Organization and the published studies 
suggest that smoking increases the likelihood of SARS CoV-2 infection and its severity, as well 
as causing the progression of the disease.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Tobacco, Tobacco Products
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COVID-19 Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücreler

İlayda YARIM, Beyza YILMAZ, Ceren ERTAN, Ece ÖZALP, Zeynep BÜYÜKAŞIK,
Zeynep DOĞAN
Danışman: Dr. Pınar AYRAN FİDAN

2019’un sonunda Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (COVID-19) 
enfeksiyonu Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın (pandemi) olarak tanımlanmıştır. 
COVID-19 salgınını önlemek için aşı uygulamaları devam etmektedir ancak henüz etkin bir 
tedavisi bulunmamaktadır. Bu nedenle COVID-19 tedavisinde kök hücre kullanımını ve kök 
hücre türlerinin birbirlerine üstünlüğünün olup olmadığını derlemeyi amaçladık. COVID-19 
Anjiotensin dönüştürücü enzim-2 (ACE-2) reseptörlerini kullanarak akciğer, karaciğer, kalp 
ve böbrek gibi birçok organda hasara sebep olabilmektedir. Bazı hastalarda kontrolsüz 
inflamatuar sitokin üretimi nedeniyle sitokin fırtınasına yol açarak çoklu organ yetmezliği 
ve ölümle sonuçlanmaktadır. Kök hücreler kendini yenileyebilme ve farklılaşma özellikleri 
sayesinde, yaşamı tehdit eden çok sayıda hastalığın tedavisinde umut verici olmuştur. Bu 
nedenle COVID-19 tedavisinde mezenkimal kök hücre (MKH) kullanımının faydalı olacağı 
düşünülmüştür. Mezenkimal kök hücreler; kemik iliği, yağ dokusu, göbek kordonu ve diş 
pulpası gibi farklı kaynaklardan izole edilebilirler.  Bağışıklık sisteminde T hücresi, B hücresi, 
dendritik hücre, doğal öldürücü (NK) hücreler üzerinde düzenleyici etkileri olan hücrelerdir. 
Bazı klinik çalışmalarda şiddetli COVID-19 hastalarında MKH kullanımı sonrasında lenfositlerin 
arttığı, inflamasyon göstergelerinin azaldığı, akciğer tutulumu ve sitokin fırtınasının gerilediği 
bildirilmiştir. Ancak MKH tedavisi diğer antiviral ilaçlarla birlikte uygulandığı için etkinlik 
düzeyi tam olarak değerlendirilememiştir. Ayrıca MKH tedavisi uygulanan hasta sayısının 
azlığı, çalışmaların kısıtlı olması, olası yan etkilerin ve uzun vadede ortaya çıkabilecek 
istenmeyen sonuçların belirsiz olması, hasta seçim ölçütlerinin belirsizliği, MKH’lerin uygulama 
dozu, sıklığı ve hastalığın hangi aşamasında uygulanması gerektiği konularında fikir birliği 
oluşmadığından birçok noktada hala soru işaretleri bulunmaktadır. MKH’lerin infüzyonu 
sistemik olarak gerçekleştirildiğinde akciğer dolaşımından hızlı bir şekilde çıkarılmakta ve 
bu esnada emboliye neden olabilmektedir. Bunu önlemek için eksozomların kullanıldığı 
çalışmalar yürütülmektedir. MKH’lerin otolog ve allojenik infüzyonu ve immunomodülatör 
özellikleri COVID-19 tedavisinde ideal bir çözüm olabilir. Ancak MKH’lerin COVID-19 tedavisinde 
kullanılabilmesi için olası yan etkilerinin ve uygulama güvenilirliğinin çok sayıda klinik çalışma 
ile desteklenmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ACE-2 (Anjiotensin Dönüştürücü Enzim-2), COVID-19, Eksozom, 
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Mesenchymal Stem Cell Use in the Treatment of COVID-19

İlayda YARIM, Beyza YILMAZ, Ceren ERTAN, Ece ÖZALP, Zeynep BÜYÜKAŞIK,
Zeynep DOĞAN
Advisor: Dr. Pınar AYRAN FİDAN

The novel coronavirus disease (COVID-19) emerged in Wuhan, China at the 2019 year’s 
end, was defined as a pandemic by the World Health Organization. Vaccination continues 
to prevent the COVID-19 outbreak, but there is no effective treatment yet. Therefore, we 
aimed to review the use of stem cells in the treatment of COVID-19 and whether stem cell 
types have any advantage. COVID-19 can damage many organs such as the lung, liver, heart 
and kidney by using angiotensin converting enzyme-2 (ACE-2) receptors. In some patients, 
uncontrolled inflammatory cytokine production causes cytokine storm, resulting in multiple 
organ dysfunction and death. Mesenchymal stem cells (MSCs) can be beneficial at incurable 
diseases, so they have become a promising therapeutic field of COVID-19. MSCs can be 
isolated from various tissues such as bone marrow, adipose tissue, umbilical cord and dental 
pulp. MSCs are immunomodulatory cells and in several clinical trials, increase in lymphocytes, 
decrease in inflammation markers, respiratory involvement and regression of cytokine 
storm are reported after MSC therapy at severe COVID-19 patients. However, MSC is applied 
together with other antiviral drugs, its effectiveness has not been fully evaluated. There is 
still no consensus because of limited number of patients treated with MSCs, uncertainty 
about possible side effects and long-term adverse outcomes, uncertainty of patient selection 
criteria, application dose and frequency of MSCs and at which stage of the disease it should 
be applied. When MSCs are infused systemically they are removed rapidly from pulmonary 
circulation and embolism may occur during this mechanism. Studies are run to prevent this 
complication by using exosomes. Autologous and allogeneic infusion and immunomodulatory 
properties of MSCs can be an ideal solution for the treatment of COVID-19, but possible side 
effects and reliability of MSCs need to be supported by many clinical studies. 

Keywords: ACE-2 (Angiotensin Converting Enzyme-2), COVID-19, Exosome, Mesenchymal 
Stem Cell (MSC)
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COVID-19 Hastalığının Klinik Semptomlari ile Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil 
Tıp Kliniğine Başvuran Hastaların, COVID-19 RT-PCR Sonuçlarının, Toraks Bilgisayarlı 

Tomografi Bulgularının ve Laboratuvar Sonuçlarınin Karşılaştırılması

Cem CANBEYLİ, Beyza KAMIŞLI, Ali Kaan KARAKÖSE, Furkan KERVANCIOĞLU,
Utku Efe KILDOKUM, Gökhan KOÇ, Ejderhan Kadir ULUĞ
Danışman: Dr. Murat MURATOĞLU

Amaç: Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve Mart 2020’de DSÖ tarafından pandemi olarak 
teyit edilen COVID-19 salgını tüm dünyada sağlık kuruluşlarını ve sağlık personelini olumsuz 
etkilemiştir. Bu çalışmamızda, pandemi süresince Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi 
Acil Tıp Kliniğine başvuran COVID-19 şüpheli olguların Covid-19 RT PCR sonuçları, Toraks 
Bilgisayarlı Tomografi bulguları ve laboratuvar sonuçlarının karşılaştırılması ile hastalığın 
hızlı tanınması sağlayacak faktörlerin değerlendirilmesi ve bundan sonra karşılaşılacak olası 
pandemi dönemlerinde Acil Servis hekimlerine yol gösterecek klinik deneyimlerin paylaşması 
amaçlanmaktadır.

Yöntem: Çalışmamızda fakültemiz Etik Kurul Başkanlığı’ndan onay alındıktan sonra Ocak 
2021–Nisan 2021 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Acil Tıp Kliniği Acil Servisi’ne 
COVID-19 şüphesiyle başvuran ve dahil edilme kriterlerini karşılayan hastalar geriye dönük 
olarak değerlendirilecektir. Çalışma, “Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi” esaslarına uygun 
olarak yapılacaktır. Çalışmaya, acil servisimizde COVID-19 ön tanısıyla değerlendirilen 18 yaş 
ve üzeri tüm hastalar dahil edilecektir. Çalışmamızda hastaların başvuru anındaki demografik 
özellikleri, komorbiditeleri, laboratuvar sonuçları, toraksa yönelik yapılan bilgisayarlı 
tomografi bulguları, PCR sürüntü örnek sonuçları, hastane yatışı gerçekleştiyse yatış süreleri, 
yattığı bölüme ait epikrizleri, noninvaziv/invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı olup olmadığı, 
morbidite ve mortalite bilgileri, acilde kaydı tutulan dosya notları hasta bilgi yönetim 
sistemi üzerinden geriye dönük olarak incelenecektir. İncelediğimiz veriler doğrultusunda 
COVID-19 şüpheli hastaların RT-PCR sonuçları, Toraks Bilgisayarlı Tomografi bulguları ve 
laboratuar sonuçları ile enfeksiyon varlığı arasındaki ilişkinin diğer tanı kriterlerine üstünlüğü 
değerlendirilecektir.

Bulgular: Çalışmamız halen devam etmektedir.
Sonuç: Çalışmamız halen devam etmektedir.
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Comparison of Clinical Symptoms of COVID-19 and RT-PCR Results, Chest CT Findings 
and Laboratory Results of Patients Admitted to Başkent University Ankara Hospital 

Emergency Department

Cem CANBEYLİ, Beyza KAMIŞLI, Ali Kaan KARAKÖSE, Furkan KERVANCIOĞLU,
Utku Efe KILDOKUM, Gökhan KOÇ, Ejderhan Kadir ULUĞ
Advisor: Dr. Murat MURATOĞLU

Purpose: The COVID-19 outbreak, which emerged in China in December 2019 and was 
confirmed as a pandemic by WHO in March 2020, has negatively affected health institutions 
and healthcare personnel all over the world. In this study, we aimed to evaluate the Covid-19 
RT-PCR results, chest computed tomography scan findings and laboratory results of COVID-19 
suspected cases which admitted to the Başkent University Ankara Hospital Emergency 
Department during the pandemic and to share our clinical experiences which will guide 
emergency department physicians through the possible pandemics in the future.

Methods: After receiving the approval from the Ethics Committee of our faculty, patients 
who applied to Başkent University Ankara Hospital Emergency Department between January 
2021 and April 2021 and met the criteria for inclusion will be evaluated retrospectively. The 
study will be conducted in accordance with the principles of the “World Medical Association 
Declaration of Helsinki”. All patients aged 18 and over who are evaluated with a pre-diagnosis 
of COVID-19 in our department will be included in the study. In our study, demographic 
characteristics of patients at the time of application, comorbidities, laboratory results, 
chest computed tomography findings, PCR swabs sample results, hospitalization times if 
hospitalization occurred, epicrises of the department in which the patient was admitted, 
whether noninvasive/invasive mechanical ventilation is needed, morbidity and mortality 
information, file notes recorded in the emergency room will be examined retrospectively 
through the patient information management system. In line with the data we examined, 
the superiority of the relationship between the presence of the infection and COVID-19 RT-
PCR results, chest computed tomography findings, and laboratory results of patients with 
suspected COVID-19 over other diagnostic criteria will be evaluated.

Results: Our study is still ongoing.
Conclusion: Our study is still ongoing.

Keywords: COVID-19 Clinical Findings, COVID-19 RT-PCR testing, COVID-19 Chest CT Findings, 
COVID-19 Laboratory Findings, Emergency Department
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COVID-19 Nedeniyle Yoğun Bakımda Takip Edilen Hastaların Yoğun Bakıma Kabul 
Nedenleri, İnsidansı, Takiplerinde Uygulanan Tedaviler, Morbidite ve Mortaliteleri

Akif Doruk TURANLI, Azindokht AGHAZADEH, Eda Deniz YILMAZ, Kaan BİTKİN,
Kutay Can AKAY, Mustafa Kadir YILDIZ, Osman BAĞDATOĞLU
Danışmanlar: Dr.Fatma İrem YEŞİLER, Dr. Helin ŞAHİNTÜRK

Aralık 2019’da, Wuhan’da nedeni bilinmeyen pnömoni olgularının saptanmasıyla başlayan 
COVID-19 salgını, 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan 
edilmiştir. COVID-19, asemptomatik vakalardan başlayarak hastaların yoğun bakıma yatışını 
gerektirecek kadar ağır tablolara yol açmıştır. Derlememizde, pandemi sürecinde sağlık 
çalışanlarına yol göstermek amacıyla hazırlanan çeşitli ulusal ve uluslararası çalışmalara ve 
rehberlere başvurarak COVID-19 hastalarının yoğun bakıma kabul nedenlerini, insidansını, 
yoğun bakım takiplerinde uygulanan tedavileri, morbidite ve mortalitesini inceledik. 
COVID-19; solunum yetmezliği, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), organ hasarı, 
ağır pnömoni, sepsis gibi sorunlara yol açabileceği gibi sadece solunum sistemini değil 
kardiyovasküler sistem, merkezi sinir sistemi ve renal sistemleri ciddi olarak etkileyebildiği 
için bu hastaların yoğun bakım ünitesinde yönetimi ve takibi gerekebilmektedir. Pandeminin 
başlangıcından itibaren, yoğun bakıma kabulü gerçekleşen COVID-19 hastalarının insidansı 
%5-8 olarak raporlanmıştır. Hastaların, yoğun bakıma kabulünde kullanılan çeşitli skorlamalar 
(SOFA, APACHE modelleri vb.) hastalığın ciddiyeti ve prognozu hakkında klinisyene yol 
göstermektedir. COVID-19, akciğerleri yüksek oranda tuttuğu için solunum sistemini 
etkilemektedir. Solunum sıkıntısı ile sağlık kuruluşuna başvuran hastalara uygulanan 5 L/dk 
oksijen tedavisine rağmen oksijen satürasyonu (SpO2)<%90 olan hastalar yoğun bakıma kabul 
edilir. Yoğun bakıma kabul edilen hastalarda hipokseminin düzeltilmesi için düşük ve yüksek 
akışlı oksijen tedavisi, noninvaziv/invaziv mekanik ventilasyon tedavileri ve pron pozisyon gibi 
konvansiyonel tedavi yöntemlerinin yanı sıra ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu gibi 
ileri tedavi yöntemleri de uygulanabilmektedir. Bu tedavi yöntemlerinin yanı sıra farmakolojik 
tedavi yöntemlerinden antiviral tedaviler (örn: favipiravir), vazoaktif ajanlar, kortikosteroidler 
ve antikoagülanlar da yoğun bakımda sıklıkla kullanılmaktadır. Yoğun bakımlardaki COVID-19 
hastalarının mortaliteleri ise yaş, cinsiyet ve komorbid hastalıklar gibi faktörlere bağlı olarak 
%16 ile %78 arasında değişim göstermektedir.
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The Causes and Incidence of Intensive Care Unit Admission, Treatments, Morbidity and 
Mortality of Critically Ill COVID-19 Patients

Akif Doruk TURANLI, Azindokht AGHAZADEH, Eda Deniz YILMAZ, Kaan BİTKİN,
Kutay Can AKAY, Mustafa Kadir YILDIZ, Osman BAĞDATOĞLU
Advisors: Dr. Fatma İrem YEŞİLER, Dr. Helin ŞAHİNTÜRK

An unknown disease called as COVID-19 which started with the detection on pneumonia cases 
in Wuhan, December 2019, was declared as a pandemic by the World Health Organization 
(WHO) on March 11,2020. As it can be seen asymptomatically, COVID-19 has led to severe clinical 
conditions that require intensive care unit (ICU). In our review, we investigated the causes and 
incidence of ICU admission, treatments, morbidity and mortality rates of critically ill COVID-19 
patients by referring to various national and international trials and guidelines prepared to 
guide healthcare professionals during the pandemic period. COVID-19 may cause problems 
such as respiratory failure, acute respiratory distress syndrome (ARDS), organ damage, 
severe pneumonia, sepsis, as well as seriously affecting not only the respiratory system but 
also the cardiovascular system, central nervous system and renal systems. The incidence of 
COVID-19 patients requiring ICU follow-up has been reported to be 5-8%. There are multiple 
scoring tools (SOFA, APACHE models, etc.) used in ICU admission guide the clinician about 
the severity and prognosis of the disease. COVID- 19 mostly affects the lungs so, respiratory 
system involvement is common. Therefore, patients with respiratory distress are admitted to 
ICU if their oxygen saturation (SpO2) is detected as <90% despite 5 L / min oxygen therapy 
(hypoxemia). In addition to conventional treatment methods such as low and high flow 
oxygen therapy, non-invasive / invasive mechanical ventilation therapies and prone position, 
advanced treatment methods such as extracorporeal membrane oxygenation therapy can be 
performed to correct hypoxemia in critically ill COVID-19 patients. Pharmacological therapies 
like antiviral treatments (for example favipiravir), vasoactive agents, corticosteroids and 
anticoagulants are also widely used in ICU. The mortality rate of critically ill COVID-19 patients 
varies between 16-78% depending on factors such as age, gender and comorbid diseases.

Keywords: COVID-19, ICU, Pandemic
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Üniversite Öğrencileri Arasında COVID-19 Hastalığı ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve 
Davranışların Değerlendirilmesi

Açelya İŞLEYEN, Dilara TEK, Müge KARAKUŞ, Naz KASAPOĞLU, Süveyda BİLGİÇ,
Zeynep Ece ULUSOY
Danışman: Dr. Nuran SARI

Amaç: SARS-CoV-2 virüsünün etken olduğu COVID-19 hastalığı yüksek mortalite ve 
morbiditeye sahiptir. Bu çalışmada COVID-19 hastalığı ile ilgili üniversite öğrencilerinin  bilgi 
düzeyini, hastalığa yönelik tutumlarını, davranış şekilleri değerlendirerek ileride yapılacak 
eğitimler, çalışmalar ve uygulamalar için yol gösterici olmak amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma tanımlayıcı türde kesitsel bir saha çalışmasıdır. Araştırma yeri Başkent 
Üniversitesi olup, araştırmanın evrenini Başkent Üniversitesinde sağlık alanında eğitim 
alan Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile sağlık dışı eğitim alanından Mühendislik 
Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası literatür taraması sonucu anket 
oluşturularak, sorular online olarak kaydedilmiştir. Veriler  SPSS 25 istatistiksel paket programı 
kaydedilerek, istatistiksel analizleri yapılmıştır.

Bulgular: Ankete, Mühendislik fakültesinden 472, tıp fakültesinden 113, diş hekimliğinden 25, 
toplam 610 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin 317’si kadın, 293’ i erkekdi. Yaş ortalamaları 21.4 
± 1.9, medyan 21 (min 17- maks 27) saptanmıştır. Katılımcıların  172’si aktif sigara içmekte, 
293 kişi alkol kullanmaktadır,  58 kişinin kronik hastalığı mevcut,  91 kişi COVID-19 hastalığı 
geçirmiş, 55 kişi ayakta hafif, 23 ayakta ağır, 3 kişi hastanede, 2 kişi yoğun bakıma yatmıştır, 8 
kişinin şikayeti olmamasına rağmen sonucu pozitif çıkmıştır. Öğrencilerin 50’si COVID-19 aşısı 
olmuştur. Aşı olanlardan 37 kişi; kol ağrısı, baş ağrısı ve kas ağrısı başta olmak üzere yan etkiler 
görmüştür. Aşı olmayanların 447’si aşı olmayı düşünüyorken, 113 kişi yan etkisinden çekindiği 
için, etkinliğine inanmadığı için ve iğneden korktuğu için aşı olmayı istememektedir. COVID-19 
virüsü antibiyotik ile tedavi edilebilir (p=0.000), hastalığın kesin tedavisi vardır (p=0.000), 
kronik hastalığı olanlarda şiddetli seyreder  (p=0.046), evden çıktığımda eldiven takıyorum 
(p=0.04), Covid-19’un laboratuvarda üretildiğini düşünüyorum (p=.000), bağışıklığım güçlü, 
virüse karşı önlem almam gerektiğini düşünmüyorum maddelerinde (p=0.026), sağlık ve 
mühendislik arasında istatistiksel anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Sonuç:  İleride yapılacak daha kapsamlı, geniş öğrenci gruplarının katıldığı çalışmalarla 
gelecekte yaşanabilecek salgınlarda önleyici tedbirler için sağlık hizmeti birimlerine ve 
personeline, okullara ve öğrencilere temel veriler sağlanabilecektir.  
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Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors About COVID-19 Disease Among 
University Students

Açelya İŞLEYEN, Dilara TEK, Müge KARAKUŞ, Naz KASAPOĞLU, Süveyda BİLGİÇ,
Zeynep Ece ULUSOY
Advisor: Dr. Nuran SARI

Purpose: COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 virus has a high mortality and 
morbidity rate. In this study, it is aimed to be a guide for future trainings, studies and 
applications by evaluating the knowledge level, attitudes and behavior patterns towards 
preventing contacting and spreading COVID-19 virus among university students.
Method: The study is a descriptive  cross-sectional  field study. The research site is Başkent 
University and the universe of the research consists of the Faculty of Medicine, Faculty of 
Dentistry and the Faculty of Engineering students from the field of non-health education at 
Başkent University. A questionnaire was created as a result of the national and international 
literature review, and the questions were gathered from an online survey. The data were 
recorded in the SPSS 25 statistical package program and statistical analysis was made.

Results: A total of 610 students, 472 from the Engineering faculty, 113 from the medical 
faculty, 25 from the dentistry, participated in the survey. 317 of the students were female and 
293 were male. The mean age was 21.4 ± 1.9 and the median was 21 (min 17- max 27). 172 of 
the participants are active smokers, 293 people use alcohol, 58 people have chronic illnesses, 
91 people have COVID-19 disease, 55 people have mild standing, 23 stand severe, 3 people are 
in hospital, 2 people are in intensive care, 8 people have no complaints although the result 
was positive. 50 of the students have had the COVID-19 vaccine and 37 of those vaccinated; 
They have side effects including arm pain, headache and muscle pain. While 447 of those 
who were not vaccinated were thinking of being vaccinated, 113 people did not want to be 
vaccinated because they were afraid of the side effects, did not believe in its effectiveness and 
were afraid of the injection. COVID-19 virus can be treated with antibiotics (p = 0.000), there 
is a definite treatment for the disease (p = 0.000), it is severe in patients with chronic disease 
(p = 0.046), I wear gloves when I leave the house (p = 0.04), Covid-19 I think it was produced 
in the laboratory (p = 0.000), my immunity was strong, I do not think I should take measures 
against the virus (p = 0.026), a statistically significant difference was found between health 
and engineering.

Conclusion: With future studies involving wider student groups, basic data will be provided 
to health service units and staff, schools and students for preventive measures in future 
epidemics.

Keywords: COVID-19, University Students, Knowledge, Attitude, Behavior
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COVID-19 Enfeksiyonu Olan Hastaların Yoğun Bakım Ünitesindeki Solunum Tedavi 
Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Ada AYMAN, Aylin BASHİROVA, Öykü BAŞGUT, Gülmira ÇAY, Elif Tuna KURU,
Yasmin Ayşe ÖZTOKLU, İbrahim ÖZTÜRK, Pelin ÖZTÜRK
Danışmanlar: Dr. Ender GEDİK, Dr. Aykan GÜLLEROĞLU

Koronavirüs hastalığı 19 (COVID-19), küresel olarak % 2 ölüm oranı ve % 0,6 aktif kritik vaka 
ile, yaklaşık 160 milyon kişinin hayatını tehdit etmiştir. Enfeksiyonun patofizyolojisi, çoklu 
organ yetmezliği ile sonuçlanan kontrolsüz konakçı immun cevaba yol açar. Virüs spike 
glikoproteinleri ile konak hücre membranındaki ACE II reseptörlerine bağlandıktan sonra, 
ssRNA genomu üzerinden konak hücrenin ribozomlarında translasyona neden olur. Solunum 
semptomlarının ciddiyeti, COVID-19’un artan mortalite ve morbiditesinden sorumludur. Bu 
derlemede, Ocak 2020’den Mayıs 2021’e kadar olan literatür taraması ile YBÜ’deki COVID-19 
hastalarının solunum tedavilerini araştırdık. Elde edilen verilere göre, tedavisi hastanede süren 
vakaların çoğunda hipokseminin düzeyine uygun solunum tedavisi birinci sırada gelmektedir. 
YBÜ kabulünden önce, düşük akışlı oksijen desteği, yüksek akışlı nazal oksijen ve non-invaziv 
ventilasyon (NIV) tedavileri uygulanmaktadır. Şiddetli hipoksemi, hala en sık YBÜ yatışı ve 
ölüm nedenidir. Kritik COVID-19 hastalarında, başarılı klinik sonuçlar elde edilmesi için etkili 
solunum destek stratejileri gereklidir. NIV ve HFNO, hastaya özel uygulanan zamanlama ile 
endotrakeal entübasyon riskini azaltabilir. Ayrıca şiddetli hipoksemi ve Covid-19 ile ilişkili 
akut solunum sıkıntısı sendromu (CARDS) olan hastalarda, erken prone pozisyon hem entübe 
olmayan, hem de entübe hastalar için önerilmektedir. COVID-19 hastalığında bir yıl içinde 
artan tecrübemizle, hastalığın ciddiyetine göre belirlenen tedavi seçeneklerinin hala bireysel 
yaklaşım gerektirdiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Solunum, Tedavi, Yoğun Bakım Ünitesi
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Evaluation of Respiratory Treatment Methods Applied to Patients Admitted to The ICU 
with COVID-19 Infection

Ada AYMAN, Aylin BASHİROVA, Öykü BAŞGUT, Gülmira ÇAY, Elif Tuna KURU,
Yasmin Ayşe ÖZTOKLU, İbrahim ÖZTÜRK, Pelin ÖZTÜRK
Advisors: Dr. Ender GEDİK, Dr. Aykan GÜLLEROĞLU

Coronavirus disease 19 (COVID-19) has affected the lives of approximately 160 million 
people with 2% mortality and 0.6% ongoing critical cases globally. The pathophysiology 
of the infection leads to uncontrolled host immune response ending with multiple organ 
failure. The viral entry follows the binding of virus spike glycoproteins to the host cell 
membrane’s ACE II receptors and enables translation of its ssRNA genome in the host cell’s 
ribosomes. Increased mortality and morbidity of COVID-19 are primarily due to the severity 
of respiratory symptoms. In this review, we searched literature from January 2020 to May 
2021 to identify the respiratory treatments of COVID-19 patients in ICU. According to reports 
of most hospitalized cases, supportive respiratory therapies are required in the first-line 
according to the level of hypoxemia. Before ICU admission, low flow oxygen supplement, 
high flow nasal oxygen, and non-invasive ventilation (NIV) therapies are administered. 
However, severe hypoxemia is still the most frequent ICU admission and mortality reason. 
Effective respiratory supportive strategies are essential for the successful clinical outcomes 
of critically ill COVID-19 patients. Prompt and individualized NIV and HFNO administration 
may reduce the risk of endotracheal intubation. Also, early prone positioning is 
recommended for both non-intubated and intubated patients with severe hypoxemia 
and Covid-19 associated acute respiratory distress syndrome (CARDS). Considering the 
increasing experience in COVID-19 disease within the past year, we believe that treatment 
options determined by the severity of illness still require an individual approach.

Keywords: COVID-19, Respiratory, Treatment, Intensive Care Unit
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Tıp Fakültesi ve Diğer Fakültelerdeki Üniversite Öğrencilerinin COVID-19 Kökeni 
Hakkındaki Bilgi ve Düşünceleri

Mehmet Kaan PİRİMOĞLU, Ali Kerem GÜNGÖR, Begüm CAN, Seher HAKİKİ,
Özgür Renas ŞAHİN, Barış ASLANTÜRK, Atakan ASLANTÜRK
Advisor: Çiğdem EROL

Amaç: COVID-19, tüm dünyada hızla yayılarak 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
tarafından pandemi ilan edildi. Güncel veriler ışığında Türkiye’de 5 milyonun üzerinde vaka 
tanımlanmış durumdadır. Bu çalışmanın amacı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ve diğer 
fakülte öğrencilerinde COVID-19 kökeni ile ilgili bilgi düzeyi ve düşüncelerinin araştırılmasıdır. 

Yöntem: Çalışmamızda 20 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ve diğer fakültelerinde okuyan ilk üç dönem öğrencilerine web tabanlı SurveyMonkey 
üzerinden COVID-19 kökeni, bulaş yolu ve gelecekteki etkilerini içeren 14 soruluk bir anket 
yönlendirildi. Yanıtlar SPSS, Version 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY) istatistik programı ile analiz 
edildi.

Bulgular: Çalışmamızda 105 öğrenci anket sorularını yanıtladı, bunların 57’si tıp fakültesi 48’i 
diğer fakülte öğrencileri idi. Kadın erkek oranı 2,18 bulundu ve ortanca yaş 20 idi (18-40). En 
sık saptanan bilgi kaynağı sosyal media iken tıp fakültesi öğrencileri ayrı değerlendirildiğinde 
bilimsel yayınlar daha fazla saptandı (p=0,013). Tüm öğrencilerin en fazla tercih ettiği web 
sayfası DSÖ iken, Sağlık Bakanlığı sayfası üçüncü sırada yer alıyordu. Anketi yanıtlayanların 
%62’si hastalığın birincil kaynağının vahşi hayvanlar olduğuna inanıyırdu ve bu grubun %78’i 
yarasa olduğunu düşünmekteydi. Tıp fakültesi dışındaki öğrenciler laboratuvar kaynaklı bir 
virüs olasılığına daha fazla inanıyorlardı (p=0,01). Bununla birlikte tüm öğrencilerin %85’i 
laboratuvar kaynaklı olmasının en korkutucu senaryo olduğunu düşünüyordu. Katılımcıların 
yarısından fazlası pandemi sonrası herkesin bulaşıcı hastalıklar konusunda daha dikkatli 
davranacağını ve her şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünüyordu.

Sonuç: Sonuç olarak, tıp fakültesi öğrencileri bilimsel veri kaynaklarını sosyal media ve diğer 
kaynaklardan daha fazla kullanmakta ve bu nedenle de COVID-19 ile ilgili daha doğru ve 
güncel bilgilere ulaşabilmektedir.
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Knowledge of Medical and Non-Medical Students About the Origin of COVID-19

Mehmet Kaan PİRİMOĞLU, Ali Kerem GÜNGÖR, Begüm CAN, Seher HAKİKİ,
Özgür Renas ŞAHİN, Barış ASLANTÜRK, Atakan ASLANTÜRK
Advisor: Çiğdem EROL

Purpose: Covid-19 has rapidly spread worldwide, and it was officialy declared to be a 
pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. Currently there are 
more than 5 million covid cases in Turkey. This study aimed to assess the knowledge and 
perception about COVID-19. 

Methods: A web based survey was conducted via SurveyMonkey during April 20 and May 
12 to medical and non-medical students of Başkent University in the first three phases of 
the faculty. The questionnaire considered 14 questions about COVID-19 transmission routes, 
their knowledge about viral sources and anxiety about feature. Responses were analysed 
using SPSS 25 Statistics for Windows, Version 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY).

Results: In this study there were 105 responders, 57 medical and 48 non medical students. 
Female to male ratio was 2,18 and the madian age was 20 years (range 18-40). The most 
common source of information was social media, however the medical students were using 
scientific publication more (p=0,013). While, for both medical and non medical students 
the most preferred web page was WHO web page, the ministry of health web page was the 
third preffered one. Sixty two percent of the responders belived that the pirimary source 
was a wild animal and 78% of this group thought that the source was bat. Non medical 
students thought more that COVID-19 could be laboratory sourced and the difference was 
statistically significant (p=0,01). However, 85% of the responders, both medical and non 
medical students, thought that laboratory origin was the most worrying scenario. More 
than the half of the students belived that after this pandemic, everybody would be more 
carefull about contagious disease and nothing would be the same again.

Conclusion: In conclusion, medical students are using more scientific data sources instead 
of social media than non medical students. In this way, they can access more accurate and 
up-to-date information about COVID-19.

Keywords: Knowledge, Medical and Non Medical Students, Origin, COVID-19
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COVID-19 Pozitif Kişilerde Tinnitus/Vertigo Görülme Sıklığı ve Bu Semptomların 
Hastaneye Yatış ve Sonrasında Gelişen Anksiyete ve Kullanılan İlaçlar ile İlişkileri

Doğa TURHANOĞLU, Sudenaz BÜYÜKSARAÇ, Doğa Türkü DOĞANCI, Pelin DENİZ,
Selin EROĞLU
Danışman: Dr. Pelin KOÇDOR

Amaç: COVID-19 pozitif hastalarda görülen semptomlar birincil olarak solunum ve 
kardiyovasküler sistemle ilgili olmakla birlikte bilinç kaybı, baş ağrısı, koku, tat değişiklikleri 
gibi  nörolojik belirtiler de bildirilmiştir. Çalışmanın amacı, COVID-19 pozitif kişilerde tedavi 
sonrası tinnitus/vertigo görülme sıklığını araştırmak ve bu semptomların hastanede yatış, 
anksiyete, kullanılan ilaçlarla olası ilişkilerini değerlendirmektir.

Yöntem: Başkent Üniversitesi İstanbul ve Ankara Hastanelerinde, daha önce COVID-19 
geçirmiş olan bireylere telefon aracılığıyla ulaşıldı. Bireylerin semptomları, baş dönmesi, kulak 
çınlaması, migren varlığı anket üzerinden değerlendirildi. Semptomlara ek olarak anksiyete 
bulgularını değerlendirmek amacıyla Beck anksiyete ölçeği kullanıldı.

Bulgular: Yaş ortalaması 41 olan (18-95) 807 hastada COVID-19 öncesi 62 (%8) hastada vertigo, 
64 (%8) hastada tinnitus varken, bu sayılar COVID-19 sonrası 179 (%22) hastada vertigo ve 
105 (%13) hastada tinnitus şeklinde istatistiksel olarak anlamlı bir yükselme göstermiştir 
(p=0.0001, p=0.0001). Yaş arttıkça COVID-19 sonrası vertigo/tinnitus görülme sıklığının 
anlamlı olarak arttığı (p=0.001, p=0.005) görülmüştür. COVID-19 sonrası vertigo/ tinnitusu 
olanlarda olmayanlara göre  becks skorlarının anlamlı olarak yüksek olduğu (p=0.0001, 
p=0.0001) ortaya çıkmıştır. Migreni olanların %63.4 ‘inde (26) COVID-19 sonrası vertigo 
görülmüştür (p=0.000). Hastanede yatış öyküsü olanların %34 ‘ünde (28) vertigo olup yatış 
öyküsü olmayanlara göre anlamlı olarak yüksektir (p=0.008). Aynı şekilde hastanede yatış 
olup tinnitusu olanlar (%22, 18 kişi) yatış öyküsü olmayanlara göre anlamlı olarak daha fazladır 
(p=0.015). Ayaktan tedavi alarak aspirin ve türevi ilaç kullananlarda istatistiksel olarak tinnitus 
daha fazla görülmüştür (p=0.007).

Sonuç: COVID-19 sonrası hastalarda; tinnitus ve vertigo anlamlı olarak yüksek görülmüş ve yaş 
arttıkça pozitif yönde korelasyon olduğu tespit edilmiştir.  Hastanede yatış öyküsü, tinnitus/ 
vertigo görülme sıklığını belirgin olarak arttırmış ve COVID-19 öncesi tespit edilmiş migren 
varlığı COVID-19 sonrası dönemde vertigoyu anlamlı olarak tetiklemiştir. Tinnitus /vertigonun 
COVID-19 sonrası dönemde varlığı, anksiyete düzeylerini de belirgin olarak arttırmıştır. Bütün 
bu bulgular; özellikle yaş ilerledikçe, hastanede yatış olduğunda ve migren varlığında COVID-
19’un yaşamı olumsuz etkileyen, anksiyete seviyelerini yükselten tinnitus/vertigoya sebep 
olduğunu göstermektedir.
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The Prevalence of Tinnitus and Vertigo, The Relationship of These Symptoms with The 
Admission to The Hospital, Medication for The Treatment and Anxiety in COVID-19 

Positive Patients

Doğa TURHANOĞLU, Sudenaz BÜYÜKSARAÇ, Doğa Türkü DOĞANCI, Pelin DENİZ,
Selin EROĞLU
Advisor: Dr. Pelin KOÇDOR

Purpose: Symptoms of COVID-19 patients are primarily related to the respiratory and 
cardiovascular system, but neurological symptoms such as loss of consciousness, headache, 
smell, taste changes have also been reported. This study aims investigating the incidence of 
post-treatment tinnitus/vertigo in COVID-19 positive patients, and evaluating the possible 
relationships of these symptoms with hospitalization, anxiety, and medications used.

Method: Patients who recovered from COVID-19 at Başkent University Istanbul/Ankara 
Hospitals were contacted by phone. The presence of migraine, vertigo and tinnitus were 
surveyed through the questionnaire. Additionally, Beck anxiety scale was used to assess 
their anxiety levels.

Results: In 807 patients with an average age of 41, 62(%8) patients had vertigo, 64(8%) 
patients had tinnitus before COVID-19. The incidence of vertigo and tinnitus-suffered 
patients has increased to 179(22%) and 105(13%) respectively which was statistically 
significantly high, (p=0.0001,p=0.0001) after COVID-19. The incidence of vertigo/
tinnitus after COVID-19 has increased significantly (p=0.001,p=0.005) by increased age. 
It showed that patients with post-COVID-19 vertigo/tinnitus had significantly higher beck 
scores (p=0.0001,p=0.0001). Post-COVID-19 vertigo has been observed in 63.4% (26) of 
the patients with migraine (p=0.000). The vertigo rates of hospitalized patients (34%, 
number= 28) were significantly higher than outpatients. Likewise, the incidence of tinnitus 
in hospitalized patients (22%, number=18) was significantly higher than non-hospitalized 
patients. (p=0.015). Tinnitus was statistically more common in outpatients taking aspirin or 
its derivative drugs (p=0.007).

Conclusion: In patients after COVID-19; tinnitus/vertigo were found to be significantly 
higher, and a positive correlation was found with increasing age.  Hospitalization has 
significantly increased the incidence of tinnitus/vertigo, and the presence of migraine 
detected before COVID-19 triggered vertigo significantly in the post-COVID period. 
Tinnitus/vertigo in the post-COVID period significantly increased anxiety.  These findings 
showed that COVID-19 causes tinnitus/vertigo, which negatively affects life and increases 
anxiety, especially as age advances, if hospitalized and in the presence of migraine.

Keywords: Tinnitus and Vertigo, Anxiety, COVID-19
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COVID-19’un Uzun Süreli Etkileri

Shaheer MAAZ, Tariq ABU TRABEH, Daniela LOPEZ, Gizem TAŞLIÇAY, Buse TEKŞAM,
Rana AL JUHMANI, Sarah MAHMOOD
Danışman: Dr. Nazli KARİMİSAKHVİDİ

31 Aralık 2019’da SARS-CoV-2 / Covid-19 adlı yeni bir virüs ortaya çıktı. Virüs kısa sürede 
tüm dünyaya yayıldı ve 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın 
olarak ilan edildi. O zamandan beri, ülkeler Covid-19 virüsü ile savaşmakta ve insan vücudunu 
nasıl etkilediğini anlamaya çalışmaktadır. Kapsamlı araştırmalar sonucunda Covid-19 
virüsünün sadece hastalık sırasında değil, uzun vadede de insan vücudunu etkilediği 
belirlendi. Hastalanan kişilerde iyileşme sonrasında yorgunluk, pulmoner komplikasyonlar, 
kardiyak problemleri, hemolitik anemi, disfaji, erkek kısırlığı ve psikolojik bozukluklar gibi 
çok çeşitli uzun vadeli etkiler gözlemlenmiştir. Yorgunluğun, iyileşmeden sonra bile Covid-
19’un en yaygın etkilerinden biri olarak rapor edilmiştir. Bu durum, birçok hemolitik anemi 
vakası ve yetersiz oksijen kaynağı ile doğrudan ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Tedavii 
yöntemlerinden biri olan entübasyonun bir sonucu gibi görünen disfaji (yutma bozuklukları) 
çoğu hastada bildirdi. Covid-19 solunum güçlüklerine neden olduğu için daha şiddetli 
vakalarda akut solunum sendromuna yol açtığı bilinmektedir. Viral enfeksiyon sırasında 
pulmoner enfeksiyonları atlatan hastaların daha sonra pulmoner disfonksiyonlardan sıkıntı 
çekebildiği gözlenmiştir. Uzun süreli pulmoner enfeksiyonların sonucu olarak gelişen kalp 
problemleride Covid-19’un uzun süreli yan etkilerinden biri olarak gözlemlenmiştir. Ek olarak, 
viral hasar, kardiyovasküler sistemlerle ilgili olmayan organları etkileyen daha geniş bir 
spektrumda çalışır. Birkaç çalışmada, genç erkeklerde testis hasarı nedeniyle ortaya çıkan 
erkek kısırlığını oluşumu gözlemlenmiştir. Diğerleri, travma sonrası stress bozukluğu (TSSB), 
obsesif-komplusif bozukluk (OKB), anksiyete, depresyon ve benzeri gibi iyileşme sonrası 
çeşitli psikolojik bozukluklar gösterdi. Uzun süreli Covid-19’un semptomlarını teşhis etmekteki 
problem ise, doktorların hala virüsün iç mekanizmasını öğreniyor olmasıdır. Gelecekteki 
araştırmaların semptomların şiddetine odaklanması gerekmektedir çünkü bir semptom bir 
hasta için küçük bir sıkıntı olarak ortaya çıkabilecekken bir başka hasta için hayati önem teşkil 
edebilir.
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Long term effects of COVID-19 

Shaheer MAAZ, Tariq ABU TRABEH, Daniela LOPEZ, Gizem TAŞLIÇAY, Buse TEKŞAM,
Rana AL JUHMANI, Sarah MAHMOOD
Advisor: Dr. Nazli KARİMİSAKHVİDİ

On 31st December 2019, a new virus called SARS-CoV-2/Covid-19 emerged. The virus 
soon spread all over the world and was declared a global pandemic by the World Health 
Organization on the 11th of March 2020. Ever since, countries have been battling with 
Covid-19 and trying to figure out how it affects the human body. After extensive research, 
it was discovered that the Covid-19 virus not only affects the human body during the 
disease but also after recovery. There are many long-term effects observed on patients’ 
post-recovery like fatigue, pulmonary complications, cardiac problems, hemolytic anemia, 
dysphagia, male infertility, and psychological disorders. Fatigue has been reported to be 
one of the most common effects of Covid-19, even after recovery. That may be directly 
correlated to the numerous cases of hemolytic anemia and inadequate oxygen supply. 
Many also reported swallowing disorders, aka. Dysphagia, which seems to be a result of 
intubation, one of its treatment methods. As Covid-19 results in breathing difficulties, in 
more severe cases this could yield to acute respiratory syndrome. It has been observed 
that patients which survive pulmonary infections during the viral infection, can suffer 
from pulmonary dysfunctions later. Cardiac problems have also been observed as a long-
term effect of Covid-19 consequently to prolonged pulmonary infections. In addition, 
the viral damage works on a broader spectrum which affects organs not only related to 
cardiovascular systems. Several studies showed emerging male infertility due to testicular 
damage in young males. Others showed various psychological disorders post-recovery 
such as post-traumatic stress (PTSD), obsessive-compulsive disorder (OCD), anxiety, 
depression, etc. One of the issues in diagnosing long-term Covid symptoms is that doctors 
are still learning the internal mechanisms of the virus. Future research should be focused 
on the severity of the symptoms. Because a symptom can be a minor inconvenience for one 
person, but the same symptom could be life-changing for someone else.

Keywords: Covid-19, Pandemic, SARS-CoV-2, Long Term Effects, Viral Infection
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COVID-19 Vakalarında Biyopsi ve Otopsi İncelemelerinden Elde Edilen Histopatolojik 
Bulgulara Genel Bir Bakış: Son Altı Aylık Literatürün Gözden Geçirilmesi

Can GEDİKOĞLU, Erdem BAKLACI, Farid NABİZADE, Görkem SOYLU, Nazrin MİKAYİLOVA, 
Yasaman ARZANİ ARDEBİLİ
Danışman: Dr. Ayşen TERZİ

Mevcut COVID-19 (SARS-CoV-2) salgını, son birkaç on yıldaki en ciddi halk sağlığı krizlerinden 
biri olarak kabul edilmektedir. Virüs, başlangıçta ‘şiddetli akut respiratuvar sendrom’ etkeni 
olarak sınıflandırılmış olmasına karşın, çeşitli çoklu organ patolojilerine neden olabilmektedir. 
Biyopsi veya postmortem otopsi incelemelerinden elde edilen histopatolojik bulgular, erken 
tanı ve tedavinin belirlenmesinde ve hatta hakkında henüz az şey bildiğimiz COVID-19’un 
çeşitli organlarda uzun vadede tetikleyebileceği olası patolojik süreçlerin önlenmesinde 
önemli rol oynayabilir. Bu çalışmadaki amacımız, son 6 ayda yayınlanmış İngilizce literatürün 
sistematik bir derlemesiyle, otopsilerde ve biyopsilerdeki farklı organların COVID-19 ilişkili 
histopatolojik özelliklerine genel bir bakış sağlamaktır. Bu amaçla, 15 Ağustos 2020 ile 15 
Şubat 2021 tarihleri arasında yayınlanmış dergi makaleleri için elektronik veri tabanlarını 
(PubMed, Google-scholar) araştırdık. Toplam 410 vaka bildiren 54 makale analizimize dahil 
edildi. 405 olguda farklı organların postmortem otopsi bulguları, 5 olguda ise, yaşayan COVID 
19 hastalarından alınmış, iki böbrek biyopsisi, bir deri biyopsisi, bir mitral kapak ve bir plasenta 
patolojik inceleme bulguları bildirilmişti. Ölüm sonrası vakaların% 72’si erkekti ve % 91’inin en 
az bir komorbiditesi vardı. COVID 19’dan ölen en genç hasta, 19 yaşındaki HIV’li bir erkekti. En 
yaşlısı 96 yaşındaydı (ortalama yaş:69). Postmortem 2 vaka geç hamilelik döneminde genç 
kadınlardı. Akciğerlerde en sık bulgu, akut bronkopnömoniye eşlik eden veya etmeyen, diffüz 
alveolar ve endotelyal hasardı. Çoğunlukla pulmoner damarlar, koroner arterler, serebral/
subaraknoidal damarları ve mezenterik damarları tutan, solid organlarda (akciğerler, kalp, 
karaciğer, pankreas, böbrek, adrenal, beyin) intraparankimal mikrotrombüsler ve/veya 
enfarktüsler ile karakterize tromboembolizm, postmortem vakaların %76’sında bildirilmişti. 
Histopatolojik tromboembolizm bulguları, hastalığın vasküler endotel hasarı ile ilişkili 
patofizyolojik mekanizmalarla ilerlediğini ve ölümcül sonuçları olduğunu ortaya koymaktadır. 
Yaşayan COVID-19 hastalarından alınmış biyopsilerin bu bulgular ışığında retrospektif veya 
prospektif incelenmesi COVID-19’un neden olduğu geç organ hasarlarının anlaşılmasına 
yardımcı olacaktır.
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An Overview of Histopathological Findings from Biopsy and Autopsy Examinations in 
COVID-19 Cases: A Review of The Last Six Months of Literature

Can GEDİKOĞLU, Erdem BAKLACI, Farid NABİZADE, Görkem SOYLU, Nazrin MİKAYİLOVA, 
Yasaman ARZANİ ARDEBİLİ
Advisor: Dr. Ayşen TERZİ

The current COVID-19(SARS-CoV-2) pandemic is considered one of the most serious 
public-health-crises in the past few decades. Although the virus was initially classified as 
a ‘severe acute respiratory syndrome’ agent, it can cause various multi-organ pathologies. 
Histopathological findings obtained from biopsy or autopsy examinations may play an 
important role in determining early diagnosis and treatment and even preventing possible 
pathological processes that COVID-19 may trigger various organs in the long term. This 
study aims to provide an overview of the COVID-19-associated histopathological features 
of different organs in autopsies and biopsies, with a systematic review of English literature. 
For this purpose, we researched electronic databases (PubMed, Google-scholar) for 
journal articles published between August 15, 2020, and February 15, 2021. A total of 
54 articles reporting 410 cases were included in our analysis. Postmortem pathological 
findings have been reported for different organs in 405 cases. Five biopsy-case-reports 
were reached, including two kidneys, one skin, one mitral valve, and one placenta from 
living COVID 19 patients. Post mortem cases were 72% male, and 91% had at least one 
comorbidity. The youngest patient who died from COVID 19 was a 19-year-old male with 
HIV. The oldest was 96-year-old (mean age was 69). Postmortem 2 cases were late 
pregnant young women. The most common finding in the lungs was diffuse alveolar 
and endothelial damage with or without acute bronchopneumonia. Thromboembolism, 
characterized by intraparenchymal microthrombi and/or infarctions in solid organs(lungs, 
heart, liver, pancreas, kidney, adrenal, brain), mostly involving pulmonary vessels, coronary 
arteries, cerebral/subarachnoidal vessels, and mesenteric vessels, was reported in 76% of 
postmortem cases. Histopathological findings of thromboembolism reveal that the disease 
progresses by pathophysiological mechanisms associated with vascular endothelial 
damage and has fatal consequences. Retrospective/prospective examination of biopsies 
taken from living COVID-19 patients in the light of these findings will help understand late 
organ damage caused by COVID-19.

Keywords: SARS-CoV-2, Histopathology, Autopsy, Biopsy, COVID-19
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COVID-19 Hastalarında Uzun Dönem Komplikasyonları ve Risk Faktörleri

Yağmur KURTULUŞ, Enis Hikmet ÖZMERT, Alara KOCABIÇAK, Ada KARADEMİR,
Defne SOYDAŞ, Zülfü Can BALCI, Mustafa Kaan ÇELİK 
Danışman: Dr. Tuğba YANIK YALÇIN

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Ynei Coranavirüs Hastalığı (COVID-19), 
Şiddetli Akut Solunum Sendromu Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) virüsü kaynaklı geniş bir 
spektrumda birçok farklı semptom gösterebilen, bulaşıcı bir hastalıktır. COVID-19 hastasının 
birkaç gün veya hafta içerisinde iyileşmeye başlayacağı ve 12 hafta içerisinde tam iyileşme 
göstereceği belirtilmektedir. Ancak, yapılan çalışmalarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu 
sonrasında bazı hastaların tam iyilik durumuna dönemediği gözlemlenmiştir. COVID-19’un 
uzun dönem devam eden etkileri “COVID-19 Sonrası Sendromu” olarak adlandırılmaktadır. 
COVID-19 Sonrası Sendromu, COVID-19 enfeksiyonu sırasında veya sonrasında ortaya çıkan, 
12 haftadan daha uzun süren ve alternatif bir tanısı olmayan semptomlar ve bulgular olarak 
tanımlanmıştır. COVID-19 geçiren hastalardan hangi grupların uzun dönem etkilere daha 
hassas olduğu ve bu belirtilerin neler olduğunu saptamak klinikte hastalığın prognozuna 
ilişkin daha iyi öngörüde bulunarak hastayı uygun şekilde rehabilite edebilmek açısından 
önemlidir. Bu çalışmanın amacı, COVID-19’un uzun dönem komplikasyonlarını listelemek 
ve bunların ortaya çıkmasına zemin hazırlayan risk faktörlerini tespit etmektir. Çalışmaya 
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’ne 28 Nisan 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında 
başvuran 18 yaşından büyük, COVID-19 hastalığı SARS-CoV-2 PCR testi ile doğrulanmış kişiler 
dahil edilmiştir. Ulaşılabilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden kişilere olası risk faktörlerini ve 
olası uzun dönem semptomları sorgulayan 29 soruluk bir anket telefon yoluyla uygulanmıştır. 
Telefon aramaları devam etmektedir. Şu ana kadar 450 hastaya ulaşılmıştır. Ön verilere göre 
hastalarda en sık rastlanan komorbiditeler hipertansiyon (%43,6), kalp ve damar hastalıkları 
(%28,2) ve diyabet (%22,8) olarak tespit edilmiştir. Halsizlik (%53), kas ağrısı (%29,6),  hafıza 
problemleri (%29,1), nefes alma güçlüğü(%28,6), ruh sağlığında depresif değişimler (%24,7), 
uyku problemleri (%23,5), çarpıntı (%22) ve odaklanma problemleri (%21,2) en sık öz bildirim 
yapılan belirtiler olmuştur. Bununla birlikte çalışmanın veri toplama ve analizi kısmı devam 
etmektedir.
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Long-Term Complications and Risk Factors of COVID-19

Yağmur KURTULUŞ, Enis Hikmet ÖZMERT, Alara KOCABIÇAK, Ada KARADEMİR,
Defne SOYDAŞ, Zülfü Can BALCI, Mustafa Kaan ÇELİK 
Advisor: Dr. Tuğba YANIK YALÇIN

COVID-19 is an infectious disease that manifests itself as a wide spectrum of symptoms 
which is caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 
Patients with COVID-19 are predicted to heal within days or weeks with a full recovery in 12 
weeks. However, clinical studies have shown that for some patients the disease has after 
effects making up a condition called “Post COVID-19 Syndrome”. This syndrome is defined 
as a set of symptoms that starts during or after COVID-19 infection, persists longer than 12 
weeks, doesn’t have an alternative diagnosis. It is important to determine which groups 
are more vulnerable to long term effects of COVID-19 and what those effects are in order to 
make better predicions on the prognosis of patients and more suitable decisions on their 
rehabilitations.  The aim of this study is to list the long-term complications of COVID-19 
and to identify the predisposing risk factors. People over 18 years of age that recieved a 
positive PCR test for COVID-19 in the Başkent University Ankara Hospital from 28th April 
2020 to 31st January 2021 were included in this study. Patients were reached by phone. 
A questionnaire consisting of 29 questions was applied to the participants who agreed 
to participate in this study. 450 patients have been reached so far while the phone calls 
are still going on.  Early results of the study have shown that most common comorbidities 
among patients are hypertension (%43,6), cardiovascular diseases (%28,2) and diabetes 
(%22,8). Fatigue (%53), muscle pain (%29,6), memory issues (%29,1), breathing difficulty 
(%28,6), depressive mental changes (%24,7), sleeping issues (%23,5), palpitations 
(%22) and concentration problems (%21,2) were the most common self-reported issues. 
Nevertheless, data collection and analyses processes of this study are still ongoing.
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COVID-19 Pandemisinin Psikososyal Etkileri

Beyza ÖZKAN, Ceren TAŞÇI, Doğa KAHYA, Ecem ORTAKCI, Eda Nursel PELİTLİ,
Sezin Sarah ERDOĞAN, Şirnan SAĞDIÇ, Yusuf GÜL
Danışman: Dr. Selma AYDIN

2019 Korona Virüs Hastalığı (COVID-19), yüksek bulaş ve ölüm oranının yanı sıra kitlesel 
histeriye, ailelerde ekonomik kaygıya ve finansal kayıplara neden olarak evrensel psikososyal 
olumsuzluklara sebep oldu. “Koronafobi” olarak adlandırılan kitlesel COVID-19 korkusu, 
toplumun farklı katmanlarında yer alan insanlarda çok sayıda psikiyatrik belirtilere yol 
açtı. COVID-19, dünya genelindeki birçok ülkenin hastalık kontrol temel yöntemi olan 
erken karantina önlemlerini uygulamaya koymasını gerektirdi. Fiziksel aktivite düşüşünün 
beraberinde, karantina uygulaması toplumu sosyalleşmeye aç ve kalabalık eğlencelere 
yabancılaşmış bir varlığa dönüştürdü. Uygulanan karantinanın bireylerde doğurduğu 
psikiyatrik bulgular, kişinin ait olduğu yaş grubuna göre farklılık göstermektedir. Çocuklarda 
can sıkıntısı, eğitim gelişimiyle ilgili kaygı, gelişim sorunları, enfeksiyon korkusu görülmektedir. 
İhtiyarlarda öfke, korku, kaygı, bilişsel gerileme sezilmekte; önceden planlanmış kontrol ve 
/ veya takip seanslarından yoksunluk, seyahat kısıtlaması ve kilitlenme nedeniyle ilaçlara 
erişimde zorluklar yaşanmaktadır. COVID-19 pozitif hastalar ve karantina çerçevesindeki 
bireylerde yalnızlık, kaygı, panik ve depresyon hali görülmektedir. Benzer semptomlara sağlık 
sektörü çalışanlarında da rastlanmaktadır. Sağlık hizmeti sağlayıcılarında belli başlı görülen 
bulgular; suçluluk hali, aşırı iş baskısı, aileden yoksun kalma sonucu beliren yalnızlık ve 
tükenmişliktir. Genişleyen ekonomik kriz ve pandemiyi çevreleyen sayısız belirsizliğin ışığında, 
bazı insanlarda intihar düşüncesi ortaya çıkabilir. Akıl sağlığı uzmanlarının hastaya acil 
konsültasyonu ve hastanın psikiyatri hastanesine acil yatışı bireyin hayatını kurtarabilir. Medya 
haberleri duygusal olarak rahatsız edici olabileceğinden, pandemi ile ilgili haberlerle temas 
sınırlandırılmalıdır. Ebeveynler, çocuklarının tepkilerini ve endişelerini gözlemleyebilmek 
için kitle iletişim araçlarındaki açık tartışmaları izlemesi için çocuklarını teşvik edebilir. Çoğu 
Covid-19 vakasının ruh sağlığı eğitimi çok az olan veya hiç olmayan çalışanlar tarafından 
tespit edildiği ve tedavi edildiği göz önüne alındığında, bu ortamlarda psikososyal endişeler 
için değerlendirme ve müdahalenin yapılması zorunludur. Sağlık sistemi liderlerine, ilk 
müdahale ekiplerine ve sağlık profesyonellerine psikososyal konularla ilgili eğitim ve öğretim 
sağlanmalıdır. Ruh sağlığı uzmanları, güvenilir liderler tarafından iletilecek mesajların 
hazırlanmasına yardımcı olabilir.  Aynı zamanda gelecekteki pandemilere özel psikiyatrik 
kuruluşlar kurarak psikososyal anlamda hazırlıklı olmak kesinlikle gereklidir.
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Psychosocial Effects of The COVID-19 Pandemic

Beyza ÖZKAN, Ceren TAŞÇI, Doğa KAHYA, Ecem ORTAKCI, Eda Nursel PELİTLİ,
Sezin Sarah ERDOĞAN, Şirnan SAĞDIÇ, Yusuf GÜL
Advisor: Dr. Selma AYDIN

The 2019 Corona Virus Disease has caused universal psychosocial trouble by causing mass 
hysteria, economic anxiety among families , and financial loss as well as high transmission 
and mortality rates. The fear of COVID-19, also named as ‘coronaphobia’, has led to several 
psychiatric symptoms in people at all levels of society. COVID-19 has required countries all 
around the world to implement early quarantine precautions, which is the common method 
of disease control. With the decrease in physical activity among people, the practice of 
quarantine caused people to starve for socialization and be alienated from big crowds. The 
pshyciatric findings caused by the quarantine differ among various age groups. Boredom, 
educational anxiety, developmental issues , and the fear of infection are mostly seen in 
the earlier age groups whereas anger, fear, general anxiety and cognitive decline are the 
main findings in the elderly group. The fear of not realizing the  preplanned activities, the 
nationwide travel ban and the difficulty of accessing medicine have made the process 
much harder for the elderly.  COVID-19 positive patients experience loneliness, anxiety 
and panic during the quarantine period. Similar symptoms are also found in healthcare 
workers. Main findings of healthcare providers are; guilt, intense work pressure and the 
loneliness caused by being away from family. All these lead to the inevitiable fatigue. As 
a concequence of the widening economical crisis and all the uncertainities, some people 
can develop suicidal thoughts. Emergency consultations  provided by the mental health 
professionals and the immediate hospitalization of the indvidual can save a life. At times, 
contact with news about the pandemic should be limited because media coverage can 
be emotionally disturbing for sensitive people. Parents can encourage their children to 
watch speeches about the pandemic to observe their reactions and concerns. Considering 
that most COVID-19 cases are diagnosed and treated by healthcare workers with little or 
no mental health education, evaluations and interventions about psychosocial concerns 
should be made. Education on psychosocial issues should be provided to health system 
leaders, first responders and healthcare workers. Healthcare professionals can also help 
compose the messages that are going to be given to the society by trusted leaders. Lastly, 
special psychiatric establishments should be founded in order to be mentally ready for 
further pandemics. 
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Karın Ağrısıyla Çocuk Cerrahisine Başvuran COVID-19 Pozitif Çocuklarda Cerrahi Olasılığı, 
İzlem, Semptom ve Bulguları

Ada ARAY, Onat Tan ÇAKIR, Ata GÜNBATILI, Zeynep Berra ŞİMŞEK, Deniz Gökçe YILDIZ,
Bahar Nur ŞAHİN, Ahmet Bahadır KIŞLAL
Danışman: Dr. Lütfi Hakan GÜNEY

Bu çalışmada önce çocuklardaki genel COVID-19 seyrine değindik. Ardından kendi 
verilerimizden yola çıkarak karın ağrısı ile çocuk acile başvurup cerrahi problemi olduğu 
düşünülen, çocuk cerrahiye yönlendirilen ve COVID-19 PCR testi pozitif çıkan çocuklardaki 
klinik seyri anlatmayı hedefledik. İlk olarak bahsedilmesi gereken çocuklardaki COVID-19 
seyrinin yetişkinlerden daha iyi olduğudur. Aynı zamanda çocuklarda mortalite daha düşüktür. 
Çalışmamızın doğası gereği bizim için önemli olan bir diğer nokta ise çocukların yetişkinlere 
göre daha sık gastrointestinal semptom göstermesidir. Hastalarımızla alakalı verileri 
değerlendirmeden önce yaptığımız araştırmada bazı çocuklarda hastalığın sadece akciğer dışı 
bulgularla seyredebileceğini anlatan çalışmalar okuduk. Kendi verilerimiz de bunu destekler 
şekilde: Kliniğimize 1 Ocak 2021 - 1 Mayıs 2021 tarihleri arasında başvuran COVID-19 çocuk 
hastaları değerlendirdik. Beşi USG üçü de BT ile tarandı. Çocukların klinik verileri üzerinde 
retrospektif çalışma yapıldı. Hastaların hiçbiri pulmoner bulgu göstermemiştir. Hastalarımızda 
rastlanan bulgular en sık karın ağrısı olmak üzere azalan oranlarda mezenterik lenfadenopati, 
bulantı, kusma, iştahsızlık ve ishaldir. Mezenterik lenfadenopati gösteren hastaların klinik 
seyri oldukça iyidir ancak bu hastalar haftalar süren aralıklı kramp tarzında karın ağrısı 
göstermektedir. Başvuran 8 hastadan 5’inde cerrahi müdahale gerekmemiştir. Hastalardaki 
cerrahi müdahale gereksinimleri COVID-19 kaynaklı değildir. COVID-19 olgularında karaciğer 
enzimlerinde artış, hiperproteinemi, lökositoz, uzamış protrombin zamanı sık görülen 
laboratuvar bulgularıdır. Diğer sık rastlanan laboratuvar bulguları artmış prokalsitonin ve 
CRP seviyeleridir. Ancak bizim değerlendirdiğimiz sekiz hastadan ikisi dışında laboratuvar 
bulgularında anormalliğe rastlanmamıştır. Bu iki hastada ise anormal laboratuvar bulguları 
altta yatan farklı sebeplerden kaynaklanmaktadır. Yetişkinler hastalığı hafif geçirdiklerinde 
dahi laboratuvar bulgularında anormallik saptanabilirken çocuklarda genel olarak laboratuvar 
bulguları olağan sınırlar içinde bulunmuştur. 
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Presumption of Surgical Operation, Follow-up, Symptoms, Findings Pediatric 
COVID-19 Patients Who Come to the Pediatric Surgery Clinic with Stomachache

Ada ARAY, Onat Tan ÇAKIR, Ata GÜNBATILI, Zeynep Berra ŞİMŞEK, Deniz Gökçe YILDIZ,
Bahar Nur ŞAHİN, Ahmet Bahadır KIŞLAL
Danışman: Dr. Lütfi Hakan GÜNEY

In this study we went into general course of COVID-19 over children beforehand. By taking 
into consideration our data, we aimed to go into the course of COVID-19 who came to 
Pediatric Surgery Clinic with stomach ache and PCR test COVID-19 positive. First of all, 
we need to mention that the course of COVID-19 over children is not as aggresive as adult 
patients. Furthermore, the death rate is less among children. Due to the nature of our 
study, another important issue that we deal with is in comparison to adult cases pediatric 
gastrointestinal symptoms are common. In our research, before evaluating our patients 
data, we read some papers saying that disease can be possible with only extra-pulmonary 
findings. Our data also supports this thesis. We evaluated the children with COVID-19 who 
came to our clinic between Jan 1,2021- May 1, 2021. Five of them were screened with USG 
and three of them were screened with CT. Retrospective studies have been carried out 
by our team concerning children clinical data. None of the patients showed pulmonary 
findings. Findings that we observed are basically stomach ache and in declining rate 
mesenteric lymphadenopathy, nausea, vomiting, anorexia and diarrhea. The course 
of the disease for the patients with mesenteric lymphadenopathy is pretty moderate. 
Nevertheless, this patients suffer from cramp like stomach ache for weeks. Five of the eight 
patients did not require surgery. Surgery among the patients is not based on COVID-19 
findings. In COVID-19 cases; increase of liver enzymes and hyperproteinemia, leukocytosis, 
prolonged pro-thrombine time are very widely observed clinical findings. Another set of 
clinical findings observed widely is high procalcitonin and CRP levels. However other than 
two of the eight patients that we evaluated, no abnormal lab findings were observed. These 
2 patients abnormal lab findings stems from different causes. Adults who even recover 
from the disease with mild symptoms can display abnormal findings. Whereas children are 
observed with normal limits. 

Keywords: COVID-19, Pediatric Surgery, Gastrointestinal System, Mesenteric 
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Geriatrik Popülasyonun Kullandığı Reçeteli İlaçların ve Bitkisel Ürünlerin COVID-19 
Tedavisinde Kullanılan İlaçlarla Etkileşimleri ve Bu Etkileşimlerin Önlenmesinde Tele-Tıp 

Uygulamalarının Yeri

Gülfem ÇALIŞKAN, Doğa ÇELİK, Hüseyin GÜLTEKİN, İbrahim Berkay KÜLHAŞ,
Başak SAĞANAK, Emir Dinçer TURAL
Danışman: Dr. Tolga Reşat AYDOS

2019 yılının aralık ayından beri dünyayı etkisi altına alan SARS-Cov2’nin sebep olduğu Covid-19 
pandemisi en çok geriatrik popülasyonu etkilemiş olup ciddi morbidite ve mortaliteye 
neden olmuştur. Özellikle diyabet, hipertansiyon, dislipidemi, artrit, demans, parkinson ve 
derin ven trombozu gibi ek hastalıkları bulunan 65 yaş üzeri bireylerde artan ölümler ve 
yoğun bakıma yatış oranları salgının belirli bir kitleyi hedef aldığını göstermiştir. Ülkemizde 
nüfusu 8 milyonu bulan yaşlı bireyler komorbiditelerin sık görülmesi nedeniyle kullandıkları 
ilaçların ve bitkisel ürünlerin Covid-19 ilaçları ile etkileşimi açısından yüksek risk altındadır. 
Sağlık Bakanlığı Covid-19 tedavi algoritmaları içinde yer alan 4 temel ilaç bulunmaktadır. 
Bunlar favipiravir, lopinavir/ritonavir, hidroksiklorokin ve oseltamivirdir. Ayrıca azitromisin 
ve tosilizumab klinisyenler tarafından tedavide kullanılabilmektedir. Bu ilaçların; yaşlı 
bireylerin kronik hastalıklarının tedavilerinde kullandığı ilaçlar ile metabolizma ve eliminasyon 
yolakları üzerinden etkileşmeleri suretiyle normal dozlarının yetersiz kalması ya da istenilen 
serum düzeyinin üzerine çıkarak toksik etkilere yol açması sonucunda hastalarda organ 
disfonksiyonu, olası hepatik ve renal toksisiteler gibi ciddi yan tesirler görülmektedir. Kronik 
hastalığı olan geriatrik popülasyonun kullandığı ilaçların yanı sıra geleneksel olarak sıkça 
tüketilen bitkisel ürünlerin Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlarla enzimler üzerinden olası 
etkileşimleri tedavinin başarısını düşürebildiği gibi ilaç toksisitesine de neden olabilmektedir. 
Bu etkileşimlerin hekim tarafından önceden tespit edilip uygun reçetelendirme yapılmasında 
ve sosyal mesafeyi koruyarak sağlık hizmetlerinden yararlanılmasında Tele-Tıp olarak 
adlandırılan E-Nabız gibi uygulamaların yeri gün geçtikçe artmaktadır. Tele-Tıp, teknolojinin 
sağlık hizmeti ve tıbbi bilgi sağlamak amacıyla kullanılmasıdır. Kişilerin sahip olduğu 
hastalıklar, kullandığı ilaçlar, radyolojik görüntüleri, tetkikleri ve aşıları hekim tarafından bu 
uygulamalar aracılığıyla takip edilebilmektedir. Ayrıca ilaçlar hakkında kontrendikasyonlar, 
doz aşımı, etken maddeler gibi bilgileri veren; nabız ve kan basıncı, kan glukoz değerlerini 
gösteren veya alacağı ilaçları alarm yolu ile onlara hatırlatan çeşitli uygulamalar da bu 
kapsamda kullanılmaktadır. Yaşlı bireyler arasında çok sayıda ilaç ve bitkisel ürün kullanımı 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda Covid-19 enfeksiyonunun tedavi sürecinde olası ilaç-
ilaç ve ilaç-bitkisel ürün etkileşimlerine dikkat edilmeli, bu konuda Tele-Tıp uygulamalarından 
daha fazla yararlanabilmenin yolları araştırılmalıdır.
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Interactions Between Drugs Used in Treatment of COVID-19 and Prescribed Drugs 
Used by The Geriatric Population and Herbal Products and The Uses of Tele-Medicine 

Applications to Prevent These Interactions

Gülfem ÇALIŞKAN, Doğa ÇELİK, Hüseyin GÜLTEKİN, İbrahim Berkay KÜLHAŞ,
Başak SAĞANAK, Emir Dinçer TURAL
Advisor: Dr. Tolga Reşat AYDOS

The Covid-19 pandemic caused by SARS-Cov2, which has affected the world since 
December 2019, affected the geriatric population the most and caused serious morbidity 
and mortality. Increasing deaths and intensive care admission rates in individuals over 
65 years of age with comorbidities like diabetes, hypertension, dyslipidemia, arthritis, 
dementia, Parkinson’s and deep vein thrombosis have shown that the pandemic targets 
a specific population. Approximately 8 million elderly people in Turkey are at a higher 
risk due to the frequent comorbidities they have and interactions between the drugs 
and herbal products they use with Covid-19 drugs. Ministry of Health recommended 
4 drugs to treat Covid-19 which are favipiravir, lopinavir / ritonavir, hydroxychloroquine 
and oseltamivir. Azithromycin and tocilizumab can also be used. Serious side effects such 
as organ dysfunction, possible hepatic and renal toxicities are observed in patients as a 
result of the interaction of these drugs with the drugs used in the treatment of chronic 
diseases of the elderly, through metabolism and elimination pathways, or their normal 
doses become insufficient or they cause toxic effects by exceeding the desired serum level. 
Also the possible interactions of traditionally consumed herbal products with Covid-19 
drugs through enzymes can reduce the success of the treatment and cause drug toxicity. 
The use of Tele-Medicine applications, such as E-Nabız is increasing in determining these 
interactions by physicians and making appropriate prescriptions and benefiting from 
health services by maintaining social distance. Tele-Medicine is the use of technology to 
provide healthcare and medical information. By using these applications physicians can 
get information about their patients’ diseases, prescribed medicines and past examination 
notes. Furthermore, various applications that provide information about drugs such as 
contraindications, overdose, active ingredients and show patients’ pulse, blood pressure 
and blood glucose values can be used in this context. Considering the use of multiple 
pharmaceuticals and herbal products among the elderly, possible drug-drug and drug-
herbal product interactions should be considered in the treatment of Covid-19, and ways to 
benefit more from Tele-Medicine applications should be investigated.

Keywords: Covid-19, Drug-drug Interactions, Tele-Medicine, Herbal Products, Elderly 
People
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COVID-19 Bulaşma Yolları

Ayşe Yaren BEKTAŞ, Emre KARACA, Berkay BOZ, İrem TULUK, Günsu Hayriye GÜRCAFER
Danışman: Dr. Alper KÖYCÜ

Yeni korona virüs hastalığı (COVID-19) ilk olarak 2019 yılında tanımlanmış ve hızla tüm 
dünyaya yayılarak pandemi oluşturmuştur. Birçok üst solunum yolu etkeni gibi bu hastalığında 
ana bulaş yolu solunum yoludur. Bununla birlikte olası atipik bulaş yolları da halk sağlığı 
değerlendirmesi için önem arz etmektedir. Bu derlemede COVID-19’un solunum yolu ve diğer 
atipik bulaş yolları incelenmiştir. Esas bulaş yolu olan solunum yolu (damlacık ve aerosol) ve 
solunum yolu dışındaki olası bulaş yolları olan; anne sütü, cinsel yol, dikey geçiş, transfüzyon, 
transplantasyon, vektör aracılı, fekal-oral, gıdalar, ölüler, tütün ve hayvanlardan bulaş bu 
derlemede ayrı ayrı tartışılmıştır.
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Transmission Routes of COVID-19

Ayşe Yaren BEKTAŞ, Emre KARACA, Berkay BOZ, İrem TULUK, Günsu Hayriye GÜRCAFER
Advisor: Dr. Alper KÖYCÜ

The new corona virus disease (COVID-19) was first identified in 2019 and has rapidly spread 
around the world, creating a pandemic. Like many other factors of the upper respiratory 
tract, the main route of transmission in this disease is the respiratory tract. However, 
possible atypical routes of transmission are also important for public health assessment. 
In this review, transmission via the respiratory tract along with other atypical transmission 
routes of COVID-19 were examined. Contagion through the respiratory tract (droplets and 
aerosols) is configured as the main route of transmission, together with other possible 
transmission routes outside the respiratory tract; transmission from breast milk, the sexual 
route, vertical transition, transfusion, transplantation, mediated vector, fecal-oral, foods, 
deaths, tobacco and animals are discussed separately in this review. 

Keywords: Transmission Routes, COVID-19, New Corona Virus Disease
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SARS-CoV-2’ye Karşı İmmün Cevabın Değerlendirilmesi ve Aşı Geliştirilmesi

Arshia MOHAMMADAMINNEJAD, Ayşe İrem OBALI, Ece Şenay ESER, Elif ELVEREN,
Narmin ŞERIFLI, Sıla ALPARSLAN, Yağmur EYÜPOĞLU
Danışman: Dr. Attila DAĞDEVIREN

İlk olarak 2019’un sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan “Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2” (SARS-CoV-2), viral enfeksiyonlara bakış 
açımızda bir devrim yarattı. Bu viral suşun güçlü patojenitesi, yüksek bulaşma hızı ve 
mutajenik doğası, birçok geleneksel profilaktik ve terapötik yöntemin özellikle pandemik 
ölçekte verimli bir şekilde kullanılabilmesinin önüne geçmiş ve bu tür enfeksiyonlara karşı 
modern ve etkili önlemlerin alınması için acil ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Virüs tarafından 
konakçı bağışıklık sistemi üzerinde tetiklenen komplikasyonların yanında getirdiği yüksek 
mortalite, reseptör/virüs etkileşimi, patogenez ve başarılı/kusurlu immün yanıtlar gibi 
immünohistopatolojik mekanizmaların incelenmesi; immünoterapötik yöntemler için uygun 
potansiyel hedefler sağlamak ve hastalığın klinik tablosunun başarılı bir şekilde yönetiminin 
ana hatlarının çizilebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu derlemede, SARS-CoV-2’nin 
bahsi geçen immünohistopatolojik özelliklerine ve özellikle hamile kadınlarda dikey bulaş 
yoluna değinerek farklı demografik gruplardaki epidemiyolojisine odaklanacağız. Yeni 
koronavirüs hakkında aktüel literatürün sağlık çalışanlarının tamamıyla onaylanmış bir kılavuz 
önermekten hala uzak olduğunu akılda bulundurarak semptomatik ve antiviral terapötiklerin 
oluşturduğu mevcut vaka yönetimi yöntemlerinin ve mRNA aşılarını merkez alan çeşitli 
profilaktik yaklaşımların üzerinde duracağız. 
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Evaluation of SARS-CoV-2 Immune Response & COVID-19 Vaccine Development

Arshia MOHAMMADAMINNEJAD, Ayşe İrem OBALI, Ece Şenay ESER, Elif ELVEREN,
Narmin ŞERIFLI, Sıla ALPARSLAN, Yağmur EYÜPOĞLU
Advisor: Dr. Attila DAĞDEVİREN

Initially emerging in Wuhan, China in late 2019 Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has revolutionized our perspective on viral infections. Potent 
pathogenicity, high transmission rate, and mutagenic nature of this viral strain has made 
many conventional prophylactic and therapeutic methods to fail to act efficiently especially 
in a pandemic scale and unveiled the urgent need for modern and effective measures to 
be taken against this type of infection. Moreover, the complications induced on the host 
immune system by this virus with the associated high mortality requires notable attention 
to the underlying immunohistopathological mechanisms namely the receptor/virus 
interaction, pathogenesis, and generated successful and defective immune responses to 
provide potential targets for immunotherapy and proper management outlines for clinical 
manifestations. In this review we will focus on the mentioned immunohistopathological 
properties of SARS-CoV-2 and its epidemiology highlighting different demographic groups 
specifically pregnant women and vertical transmission, following with the description of 
present case management methods principally concentrating on the symptomatic and 
antiviral therapeutics and diverse prophylactic approaches centering around the mRNA 
vaccines while bearing in mind that currently available literature about this coronavirus 
is still far from suggesting a fully understood guideline for health professionals to take an 
absolutely approved action. 

Keywords: SARS-CoV-2 Histopathology, Immune Response, Clinical Manifestations, 
Antiviral Therapy, Prophylaxis

Session 5 • S11



|   BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ58

COVID-19 Hastalığı Sonrasında Uyku Kalitesi ve İlişkili Etkenler

Bilge AĞAR, Güler Almıla GÜLLÜ, Dilan DEĞER, Selin SAKA, Yağmur Azra BİLÇEN,
Umut Barış ÇALIŞKAN
Danışman: Dr. Selvi KAYIPMAZ

Amaç: Çalışmamızın amacı COVID-19 hastalığı geçirmiş bireylerin hastalıktan sonra uyku 
kalitesinin incelenmesi ve COVID-19 sonrası dönemde uykusuzluğu etkileyen faktörlerin 
belirlenmesidir. 

Yöntem: Çalışmamızın amacı doğrultusunda katılımcılarımız Başkent Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Ankara Hastanesi COVID-19 polikliniğine başvurmuş ve burada COVİD-19 tanısı 
(PCR pozitif) almış hastalardır. Bu kişilere COVID-19 enfeksiyonu sonrası 15 gün-6 aylık süre 
içerisinde telefon ile ulaşılmıştır. Araştırmanın amacı hakkında bilgilendirme yapılıp sözlü 
onayları alındıktan sonra formlar e-mail veya whatsapp yoluyla ulaştırılmıştır.
Katılımcılara araştırmacılarımızın oluşturduğu sosyodemografik veri anketi, Beck Anksiyete ve 
Depresyon ölçekleri (Beck-D, Beck-A), Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve Uykusuzluk 
şiddeti indeksi (UŞİ) uygulanmıştır.

Bulgular: Hastaneye başvurup Covid tanısı almış (PCR+) 815 hastadan 630’una ulaşılmıştır.149 
kişi çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Katılımcıların çoğunun kadın(%57,7), evli(%56,4), 
çalışıyor olduğu(%80,5) ve eğitim durumlarının üniversite düzeyi(%51,7) olduğu bulundu. 
Katılımcıların yalnızca %16’sı hastalığı geçirmeden önce uyku kalitesinin kötü olduğunu 
belirtirken Covid sonrası dönemde %53ünün uyku kalitesi kötü olarak tespit edilmiştir. UŞİ 
puanlarına göre ise katılımcıların %40’ında uykusuzluk tespit edilmiştir. Kadınlarda uyku 
kalitesi kötü olanların yüzdesi erkeklerden anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Medeni 
durum, öğrenim durumu, hane halkı sayısı, sigara içme, alkol kullanımı, çalışma durumu, ek 
tıbbi hastalık varlığının uyku kalitesine etkisi saptanmamıştır. Uyku kalitesi kötü olanlarda 
anksiyete ve depresyon puanları iyi olanlara göre daha yüksek saptanmıştır.

Sonuç: Araştırmamızın sonucunda Covid-19 geçiren hastalarda yalnızca hastalık döneminde 
değil hastalık sonrası dönemde de uyku kalitesinin kötü olabileceği saptanmıştır. Kadınlarda 
ve Covid-19 nedeniyle bir yakınını kaybedenlerde uyku kalitesinin daha kötü olduğu 
bulundu. Uyku kalitesi kötü olanların anksiyete ve depresyon düzeylerinin de yüksek olduğu 
saptanmıştır. Covid-19 hastalarının tedavisiyle ilgilenen klinisyenlerin enfeksiyon sonrası 
rehabilitasyon sürecinde etkili olabilecek uykusuzluğu özellikle belirtilen gruplar için göz 
önünde bulundurmaları önerilir.
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Quality of Sleep After COVID-19 Disease and Related Factors

Bilge AĞAR, Güler Almıla GÜLLÜ, Dilan DEĞER, Selin SAKA, Yağmur Azra BİLÇEN,
Umut Barış ÇALIŞKAN
Advisor: Dr. Selvi KAYIPMAZ

Purpose: The aim of our study is to examine the sleep quality of individuals with COVID-19 
disease  after the disease and to determine the factors that affect insomnia in the post-
COVID-19 period.

Method: In line with the purpose of our study, our participants were patients who applied 
to the COVID-19 outpatient clinic of Başkent University Faculty of Medicine Ankara Hospital, 
where they were diagnosed with COVID-19 (PCR positive). They were reached by phone 
within 15 days-6 months after the COVID-19 infection. After informing about the purpose 
of the research and obtaining verbal consent, the forms were delivered via e-mail or 
WhatsApp. Sociodemographic data questionnaire, Beck Anxiety and Depression Scales 
(Beck-D, Beck-A), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and Insomnia Severity Index (ISI) 
were applied to the participants.

Results: We reached 630 out of 815 patients who applied to our hospital and were diagnosed 
with Covid (PCR +). 149 patient participated. Most of the participants were female (57.7%), 
married (56.4%), working (80.5%), and their educational status was university level 
(51.7%). While only 16% of the participants stated that their sleep quality was bad before, 
53% of them were found to have poor sleep quality in the post-Covid period. insomnia was 
detected in 40% of the participants. The percentage of women with poor sleep quality 
was found to be significantly higher than men. Marital status, educational status, number 
of households, smoking, alcohol use, employment status, presence of additional medical 
illnesses were not found to have any effect on sleep quality. Anxiety and depression scores 
were found to be higher in those with poor sleep quality than those with good sleep quality.

Conclusion: As a result of our research, it was determined that patients with Covid-19 may 
have poor sleep quality not only during the illness period but also during the post-illness 
period. It was found that sleep quality was worse in women and those who lost a relative 
due to Covid-19. It was found that those with poor sleep quality also had high anxiety and 
depression levels. It is recommended that clinicians interested in the treatment of Covid-19 
patients consider the insomnia that may be effective in the post-infection rehabilitation 
process, especially for the specified groups.

Keywords: Insomnia, Depression, Anxiety, COVID-19 İnfection, Sleeping Quality
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Sistemden Sisteme COVID-19

Selena ASLAN, Mehmet KORKMAZ, Fatma Gamze ONURALP, Erinç Ata YILDIZ, Ebrar KÖSE
Danışman: Dr. Funda SALGÜR

COVID-19, sıklıkla solunum yollarının tutulumu ile karşımıza çıksa da diğer organ ve sistemleri 
de etkilemektedir. COVİD-19 hastalığının solunum sistemi dışındaki bulguları, organ ve 
sistemlerde hastalığın direkt ya da dolaylı etkilerinden dolayı gözlenmektedir. Hastalığın 
hücreye giriş kapısı olan ACE-2 reseptörleri organ tutulumlarında anahtar rol oynamakla 
birlikte virüsün dolaylı etkileri de çeşitli organlarda hasara neden olabilmektedir. COVİD-19 
hastaları, sıklıkla kardiyak şikayetlerle kliniklere başvurmaktadır. Özellikle miyokardit ve ritm 
bozuklukları hastaların mortalite ve morbiditesinde önemli rol oynamaktadır. Hastalığın 
nörolojik olarak en sık görülen semptomu baş ağrısıdır. Yapılan otopsilerde beyin dokusunda 
viral partiküller, beyin ödemi, iskemik değişiklikler, demiyelinizasyon bulgularına rastlanmıştır. 
Hastalığın beynin glial hücreler ve nöronlar üzerindeki ACE2 reseptörlerini de eksprese ettiği 
gözlenmiştir. Oksidatif stres ve nöroinflamasyona karşı koyduğuna inanılan ACE dengesindeki 
bozulmanın, dopaminerjik nöronların nörodejenerasyonuna veya Alzheimer hastalığının 
ilerlemesine katkıda bulunabileceği öngörülmektedir. Genel olarak diğer bazı enfeksiyonlar 
ve sepsiste görülen pıhtılaşma bozukluklarından farklı olarak COVİD-19’da da bir koagülopati 
tablosu gelişmektedir. COVİD-19 enfeksiyonunun doğrudan mekanizmalar, dolaylı 
mekanizmalar ve uzun süreli hospitalizasyonda hareketsizlikten dolayı trotrombotik bir 
duruma yatkınlık oluşturduğu, venöz tromboembolizm riskini artırabildiği öngörülmektedir. 
Bu tablonun hastalığın mortalitesiyle de ilişkili olduğu düşünülmektedir. Gastrointestinal 
sistemde yüksek oranda bulunan ACE-2 reseptörleri nedeniyle COVİD-19 gastrointestinal 
sistemi sıklıkla hedef almaktadır. Bulantı, kusma, ishal gibi bulgulara sık rastladığımız 
SARS-COV-2 enfeksiyonu, mikrobiyota üzerine etkili olabilmektedir. Özellikle mikrobiyota 
çeşitliliği azalmış olan yaşlılarda enfeksiyonun ağır seyretmesinin bu nedenle olduğu 
düşünülmektedir. Bazı hastalarda ise COVİD-19 akut böbrek hasarı, hematiri, proteinüri gibi 
böbrek fonksiyonlarında bozulmaya neden olmaktadır. Tüm bu organ ve sistemlerin yanı sıra 
COVİD-19, oküler tutulumlarla da karşımıza çıkabilmektedir. Akut dönemde konjonktivit ve 
ön segment tutulumunun yanısıra ilerleyen dönemlerde mikrovasküler, trombotik, iskemik ve 
inflamatuar lezyonlar ile arka segment tutulumları da bildirilmektedir. Bu bağlamda COVİD-19 
hastalığına yaklaşımda solunum yolları dışındaki organ ve sistemlerin de gözden geçirilmesi 
ve tedavisine başlanması hastalığın mortalite ve morbiditesi yönünden önem taşımaktadır.
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COVID-19 From System to System

Selena ASLAN, Mehmet KORKMAZ, Fatma Gamze ONURALP, Erinç Ata YILDIZ, Ebrar KÖSE
Danışman: Dr. Funda SALGÜR

Although COVID-19 often occurs with respiratory tract involvement, it also affects other 
organs and systems. Symptoms of COVID-19 disease outside the respiratory system are 
observed in organs and systems due to the direct or indirect effects of the disease. Although 
ACE-2 receptors, which are the entrance gate of the disease to the cell, play a key role in 
organ involvement, indirect effects of the virus can also cause damage in various organs. 
COVID-19 patients often present to clinics with cardiac complaints. Especially myocarditis 
and rhythm disorders play an important role in the mortality and morbidity of the patients. 
The most common neurological symptom of the disease is headache. In autopsies, findings 
of viral particles, brain edema, ischemic changes and demyelination were found in the brain 
tissue. It has been observed that the disease also expresses the ACE2 receptors on the glial 
cells and neurons of the brain. It is predicted that disruption in ACE balance, believed to 
counteract oxidative stress and neuroinflammation, may contribute to neurodegeneration 
of dopaminergic neurons or the progression of Alzheimer’s disease. Unlike some 
other infections and coagulation disorders seen in sepsis in general, a coagulopathy 
picture develops in COVID-19. It is predicted that COVID-19 infection predisposes to a 
throtrombotic state due to direct mechanisms, indirect mechanisms and immobility in 
long-term hospitalization, and may increase the risk of venous thromboembolism. This 
picture is thought to be related to the mortality of the disease. COVID-19 frequently targets 
the gastrointestinal system due to the high rate of ACE-2 receptors in the gastrointestinal 
system. SARS-COV-2 infection, which we frequently encounter with symptoms such as 
nausea, vomiting, and diarrhea, can affect the microbiota. It is thought that this is why 
the infection is severe, especially in the elderly, whose microbiota diversity has decreased. 
In some patients, COVID-19 causes impairment in kidney functions such as acute kidney 
damage, hematuria, and proteinuria. In addition to all these organs and systems, COVID-19 
can also be encountered with ocular involvement. In addition to conjunctivitis and anterior 
segment involvement in the acute phase, microvascular, thrombotic, ischemic and 
inflammatory lesions and posterior segment involvement are also reported in the later 
stages. In this context, in the approach to COVID-19 disease, it is important to review the 
organs and systems other than the respiratory tract and to start treatment in terms of 
mortality and morbidity of the disease.

Keywords: COVID-19, System Involvement, COVID-19 Mortality
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COVID-19 Hastalığının Koku Üzerine Etkisinin ve Prognostik Özelliklerinin 
Değerlendirilmesi

Şevval MEMECAN, Tan YAĞCI, Alara BAKIR, Su ÖZKAN, Eren Ozan SARAÇ,
Mehmet Batuhan COŞKUN, Bige Naz POLAT
Danışman: Dr. Arzu TÜZÜNER

Coronavirüsler 1960’lı yıllarda keşfedilmiştir. Çin’de Aralık 2019’da başlayan COVID-19 
virüsü salgını, tüm dünyaya yayılmış ve DSÖ tarafından 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan 
edilmiştir. COVID-19 virüsünün 2-14 gün arasında değişen inkübasyon süresi vardır. Hastaların 
çoğunluğu hastalığı ya asemptomatik ya da hafif üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları 
ile geçirir. COVID-19’un en belirgin semptomları yüksek ateş, kuru öksürük, halsizlik, nefes 
darlığı, baş ağrısı, ishal, tam kan sayımında azalmış lenfositler ve hemoptizidir.  İngiliz Rinoloji 
Derneği Başkanı, anozmiyi COVİD-19 enfeksiyonunun yaygın bir erken semptomu olarak 
vurgulamıştır. Amerikan Kulak Burun Boğaz-Baş ve Boyun Cerrahisi Akademisi, anozminin 
COVID-19 hastalarıyla ilişkili bir semptom olduğuna dikkat çeken bildiri yayınlamıştır. Hastalık 
Kontrol ve Korunma Merkezleri, COVİD-19’un en yaygın semptomlarını güncellemiştir, listeye 
“yeni tat veya koku kaybı” eklemiştir. Çin’de yapılan bir çalışmada, COVID-19 hastalarının 
hastaların yaklaşık %5’inde anozmi rapor edilmiştir. Kadınlarda bu oran daha yüksek 
görülmüştür ve olguların çoğu ani başlangıçlıdır. Çalışmalarda enfeksiyon sırasında ve 
sonrasında önemli bir fark bulunmuştur. Anozmik hasta yüzdesi değişmemişken, hipozmik 
hasta sayısı azalmış, normozmik hasta sayısı artmıştır. Yapılan testlerde hastaların bir 
bölümünde tat ve koku alma bozukluğu bulunmuştur. COVID-19 santral sinir sistemine destek 
hücreleriyle, BOS aracılığıyla, hemorajik durumla ve nazal kavitedeki sinirlerle girebilir.  En çok 
olfaktör siniri etkilemektedir. Beyindeki olfaktör merkezleri, sinapsları ve mukusta yer alan 
Odorant Binding Protein’i etkilemektedir. Çalışmalardaki MR görüntülemelerde COVID-19 
hastalarının bulbus olfacorius’ları ile frontal ak maddenin sinyal yoğunluk ölçüleri arasında  
farklılıklar saptanmıştır. Koku kaybı tanısı için koku testleri kullanılmaktadır. Bunlar psikofizik 
testler ve elektrofizyolojik testlerdir. Son çalışmalar, anjiyotensin dönüştürücü enzim 2’nin 
ve transmembran proteaz serin 2’nin, konakçıya viral giriş için gerekli bileşenler olduğunu 
göstermektedir. Bunların yüksek düzeyde ifade edildiği sertoli hücreleri, bowman bezi 
hücreleri, globüler bazal hücreler ve horizontal bazal hücreler enfeksiyona duyarlıdır. Sertoli 
hücrelerinin COVID-19’a en duyarlı hücre olduğu gösterilmiştir.
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Evaluation of the Effect of COVID-19 Disease and the Prognostic Characteristics on 
Smell

Şevval MEMECAN, Tan YAĞCI, Alara BAKIR, Su ÖZKAN, Eren Ozan SARAÇ,
Mehmet Batuhan COŞKUN, Bige Naz POLAT
Advisor: Dr. Arzu TÜZÜNER

Coronavirus’es were explored approximately in 1960’s.In China, December 2019, COVID-19 
virus breakout has started and it spreaded the whole world and pandemy was declared 
by WHO in 11 March 2020. COVID-19 virus’s has got  incubating time that it’s  changing 
between 2-14 days. Mostly, patients  get over the disease either asemptomatic or mild 
upper respiratory system infection semptoms. COVID-19’s the most specific symptoms are 
high temperature, shorthness of breath, diarrhea, headache, hemoptzy, lymphopeny, dry 
cough. President of English Rhinology Institution emphasize that anosmi is the early and 
general symptom of COVID-19. AAO-HNSF published that COVID-19 patients are related 
with anosmi. CDC updated COVID-19’s early symptoms that “new taste and smell” added 
the list. Study in China reported approximately 5% of COVID-19 patients were reported 
anosmi. This rate found higher in women and most cases had sudden onset. Significant 
differences had found between during infection and after infection in studies. While 
the percentage of anosmic patients remaine unchanged, number of hyposmic patients 
decreased and number of normosmic patients increased. It’s found that some of the 
patients had taste and smell disorders.  COVID-19 can enter the central nervous system 
with supporting cells, through the CSF, with hemorrhagic condition, and with the nerves 
in nasal cavity.  COVID-19 affects the olfactory nerve most and also the olfactor centers 
in brain, synapses and odorant binding protein. In studies that MR monitorizing detected 
difference between COVID-19 patients’s bulbus olfactorius’es and frontal white matter’s 
signal density measures. Smell function tests (psychophysical and electrophysiological 
tests) are used to diagnose loss of smell. Recent studies show that necessary components 
for viral entrance to the host are ACE2 and TMPRSS2. The cells which express them in high 
concentrations, like sertoli, bowmann, globular basal and horizontal basal cells are more 
vulnerable to infection. It’s showed, sertoli cells are the most vulnerable cells to COVID-19.

Keywords: COVID-19, Anosmi, Smell, ACE-2, Olfactor Nerve
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COVID-19 Aşıları ile İlgili Klinik Çalışmaların Analizi: Tarihin En Hızlı Aşısı

Cavit Can MÜEZZİNOĞLU, İbrahim Enes AK, Derya ŞİMŞEK, Aslı ÖZÇİÇEK, Sezin KÜÇÜK
Danışman: Dr. Dorina ESENDAĞLI

Amaç: SARS-CoV-2 virüsün yol açtığı salgını sona erdirmek için aşı geliştirmek çok önemlidir 
ve tüm dünyada yapılan farklı klinik çalışmalarda farklı stratejiler kullanılarak bu amaca 
ulaşmak hedeflenmiştir. Çalışmanın amacı, en az bir ülkede onay almış COVID-19 aşılarına 
ilişkin klinik çalışmaların özelliklerini incelemek ve analiz etmektir.

Yöntem: Çalışma, tanımlayıcı nitelikte bir meta-analizdir ve SPSS v25.0 programı kullanılarak 
frekans analizleri yapılmıştır.

Bulgular: 115 aday arasından toplam 13 aşı en az bir ülkede onay almış ve bu aşıları ile ilgili 
yapılan ve clinictrials.gov sitesinde kayıtlı olan 88 klinik çalışma belirlendi. 41’i (% 46.6) faz 3, 
34’ü (%38.6) faz 2 çalışmalar idi. Aşı türüne göre klinik araştırma dağılımı şu şekildeydi: 39’u 
(%44,3) replike olmayan viral vektör, 24’ü (%27,3) RNA bazlı, 17’si (%19,3) inaktive edilmiş 
virüs ve 8’i (%9,1) bir protein alt birimi içeren aşılardı. Çalışmaların çoğu (%74,3) sağlıklı 
katılımcıları içeriyordu ve sadece 13 tanesi (%6,4) 18 yaşın altındaki gönüllüleri içeriyordu, 
44’ü ise (%21,7) 85 yaşın üzerindeki kişilerde test edilmiştir. Tüm aşılar intramüsküler yolla 
uygulanmış ve en çok kullanılan kontrol grubu olarak plasebo idi (%62.5). Aşılar 28 (%36.6) 
veya 21 (%29.3) gün ara ile en fazla 2 doz (%76.7) olarak uygulandığı görüldü. Etkililik 
esas olarak son dozdan 14 gün sonra (% 63.2) ölçülmüş ve semptomatik hastalığı önlemek 
için %65.7-94.6 aralığında etkili olduğu ve ciddi yan etki (3. derecenin üzerinde) olmadığı 
bildirilmiştir. Bu aşıları onaylayan ülke sayısı ise 1-83 arasında değişmektedir (ortanca değer: 
22).

Sonuç: Klinik çalışmalardaki aşılar, içerik, yapılan denemelerin sayısı ve onay veren ülke sayısı, 
katılımcıların yaşı ve uygulanan doz sayısı bakımından çeşitlilik göstermiştir, ancak yine de 
koruyucu etkinlik ve kabul edilebilir güvenlilik vaat etmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Sars-CoV-2, Aşılar, Klinik Araştırmalar

Ot
ur

um
 6

 • 
S1

4



XXII. ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUBU SUNUMLARI   | 65

An Analysis of Clinical Trials Related to COVID-19 Vaccines: The Fastest
Vaccine of The History

Cavit Can MÜEZZİNOĞLU, İbrahim Enes AK, Derya ŞİMŞEK, Aslı ÖZÇİÇEK, Sezin KÜÇÜK
Advisor: Dr. Dorina ESENDAĞLI

Purpose: Vaccine development is crucial in order to end the SARS-CoV-2 pandemics and 
different strategies have been used in different clinical trials all over the world. The aim of 
the study is to analyse the features of the clinical trials regarding the vaccines for COVID-19 
which have been approved at least in one country.

Method: The study is a meta-analysis of descriptive nature and frequency analyses were 
performed using the SPSS v25.0 program.

Results: A total of 13 vaccines among 115 candidates were approved and 88 clinical trials 
registered at clinicaltrials.gov were identified. 41 (46.6%) were phase 3, 34 (38.6%) were 
phase 2 trials. The clinical trials distribution according to the type of vaccine was as 
following: 39 (44.3%) of them included a non-replicating viral vector, 24 (27.3%) RNA-
based, 17 (19.3%) inactivated virus and 8 (9.1%) a protein subunit. The majority of trials 
(74.3%) included healthy participants and only 13 trials (6.4%) included volunteers under 
the age of 18 whereas 44 (21.7%) tested it in people over 85 years of age. All the vaccines 
were administered intramuscularly and the control group used was mainly placebo 
(62.5%). The vaccines were administered at most as 2 doses (76.7%) with a period of 28 
(36.6%) or 21 (29.3%) days in between. The effectiveness was measured mainly after 14 
days of the last dose (63.2%) and it was measured with a range of 65.7-94.6% to prevent 
the symptomatic disease and no serious adverse effect (above grade 3) was reported. The 
number of countries that approved these vaccines ranges 1-83 with a median of 22. 

Conslusion: The vaccines in clinical trials showed a variety regarding the composition, 
number of trials perfomed and countries that approved, age of participants and number of 
doses perfomed, but yet with promising protective efficacy and acceptable safety.

Keywords: COVID-19, Sars-CoV-2, Vaccines, Clinical Trials
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COVID-19 Dönemindeki Bilgi Kaynakları

Aleyna KARAASLAN, Dilara ERGEN, Doruk Ege DOĞAN, Ece KOÇ, Efe ÜNVER,
Enis Aybars ALAGÖZ, Süeda Elif AYDEMİR
Danışman: Dr. Özlem KURT AZAP

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak 13 Ocak 2020’de Wuhan Eyaleti’nde 
bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen bir virüstür. Tanımlandığı 
günden itibaren çeşitli kaynaklardan topluma doğru veya yanlış olduğu kesin olmayan bir 
çok bilgilendirme yapılmaktadır. Bir infodemik, bir hastalık salgını sırasında dijital ve fiziksel 
ortamlarda yanlış veya yanıltıcı bilgiler içeren çok fazla bilgi anlamına gelmektedir. Bu 
bilgilerin çıkış noktalarına dikkat çekmek amacıyla bir anket hazırlandı. Bu anket sonucunda 
televizyon ve sosyal medya bilgi almak için kullanılan en yaygın iki kaynak olarak belirlendi. 
Bazı anket sorularının cevaplarına göre ise günüzmüde hala COVID-19 hastalığı ile ilgili yanlış 
bilgilere sahip olunduğu ortaya çıktı. COVID-19 hakkında bilgilendirme yapmakta sorumluluğu 
olan topluluklar halka COVID-19 hakkında açık ve güvenilir bilgiler sunmalıdır. Özetle, bu 
derlemede, COVID-19 hakkında bilgi almak için kullanılan haber kaynaklarının çeşitliliğinin ve 
toplumun bilgi kaynaklarına güven derecesinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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The Source of Information in the COVID-19 Era

Aleyna KARAASLAN, Dilara ERGEN, Doruk Ege DOĞAN, Ece KOÇ, Efe ÜNVER,
Enis Aybars ALAGÖZ, Süeda Elif AYDEMİR
Advisor: Dr. Özlem KURT AZAP

The New Coronavirus Disease (COVID-19) is a virus that was first identified on January 13, 
2020, as a result of research conducted in a group of patients in Wuhan Province. Since 
the day it was defined, a lot of information, which is not known to be true or false, has 
been provided to society from various sources. During an infodemic, a disease epidemic, 
too much information comes in digital and physical media including false or misleading 
information. A questionnaire was prepared to draw attention to this starting point of 
information sources. This survey identified time television and social media as the two most 
common sources of information. According to the answers to some survey questions, it 
turned out that today there is still the wrong owner of COVID-19. Communities responsible 
for informing about COVID-19 should provide the public with clear and reliable information 
about COVID-19. In summary, this review aims to determine the variety of news sources 
used to get information about COVID-19 and the degree of trust in rich information sources.

Keywords: COVID-19, Infodemic, Information Resources, Television, Social Media
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COVID-19 Pandemisi Döneminde Deliryum Tablosunun Mortalite Üzerine Etkisi

Pelin BULUT, Beril ŞAHİN, Ekin BEKTAŞLI, Sevim Zeynep HACIBEKTAŞOĞLU,
Burcu Zeynep ÇOLAK, Eda KÖKKIZ
Danışman: Dr. Jamal HASANLI

Amaç: Çalışmada Covid-19 tanılı hastaların hastane işletim sisteminden taranarak   hastaneye 
yatış süresince mortalitesini belirleyen deliryum ve deliryum dışı faktörlerin araştırılması 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde, Covid-19 tanısı konulan ve yatışı yapılan 
hastaların klinik kayıtları hastane iletişim siteminden retrospektif olarak incelenmiştir. 
Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen vaka takip formu kullanılmıştır.  
Klinik kayıtlarda hastaların yaşları, cinsiyetleri, komorbid hastalıkları, psikiyatrik başvuruları, 
kullandıkları ilaçlar, hastaneye kabul edildiklerindeki laboratuvar testlerinin sonuçları ve 
hastalık sonucu (taburcu veya ölüm) kaydedilmiştir. Deliryum tanısına, klinik izlem notlarının 
ve istenen psikiyatri konsültasyonlarının değerlendirilmesi sonucu karar verilmiştir.  

Bulgular: Çalışmada, 1 Ağustos 2020- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Covid-19 tanısı alan 
ve Pcr testi pozitif olan 39 hastanın verileri analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan hastaların 
yaş ortalaması 65,5±17,4 (27-95) olup, hastaların %74,4’ü erkek olduğu ve %74,4’ünün 
kronik hastalığı bulunmaktadır. Hastaların %89,7 sinin BT sonucu pozitif olarak belirlenmiş 
olup,  %56,4’ü eve taburcu edilmiştir. Hastaların %12,8’inde deliryum saptanmıştır. Çalışmada 
Covid-19 hastalığı sonucu iyileşip taburcu olanlar ve vefat edenler arasında deliryum ve 
cinsiyet açısından karşılaştırıldığında; gruplar arasında cinsiyet açısından anlamlı bir fark 
bulunmamasına rağmen, deliryum açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 
(p<0.001). Hastaların yaş ile laboratuvar değerleri arasında ilişkiye bakıldığında, nötrofil 
sayısı, CRP ve kardiyak enzimlerden de CK-MB ile troponin l değeri arasında anlamlı ilişkisi 
olduğu saptanmıştır. Covid-19 hastalığı sonucu taburcu olan ve vefat eden hastaların yaş, 
laboratuvar değerlerinin karşılaştırıldığında, yaş, Tropoininl,  NRL, Lenfosit, Kreatinin ve CRP 
değerleri açısından ilişki belirlenmiştir (p<0.001).

Sonuç: Hasta popülasyonu sınırlı sayıda olmasına rağmen, Covid-19 tanısı alan ve deliryumu 
olan hastalarda mortalite oranı daha fazla görülmektedir. Ayrıca Covid-19 hastalığının ciddi 
seyrinde yaş, Tropoininl,  NRL, Lenfosit, Kreatinin ve CRP değerleri açısından ilişki saptanmıştır. 
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The Effect of Delirium on Mortality During COVID-19 Pandemic Period

Pelin BULUT, Beril ŞAHİN, Ekin BEKTAŞLI, Sevim Zeynep HACIBEKTAŞOĞLU,
Burcu Zeynep ÇOLAK, Eda KÖKKIZ
Advisor: Dr. Jamal HASANLI

Purpose: In the study,it was aimed to investigate delirium and non-delirium factors that 
determine the mortality of patients diagnosed with Covid-19 during hospitalization by 
screening them from the hospital operating system.

Method: The clinical records of patients diagnosed with Covid-19 and hospitalized at 
Başkent University Ankara Hospital were retrospectively analyzed from the hospital 
communication system.The case follow-up form developed by the researchers was used 
to collect the data.In clinical records,patients’ age,gender,comorbid diseases,psychiatric 
admissions,medications they used,results of laboratory tests when they were admitted to 
the hospital and disease outcome(discharge or death)were recorded.Delirium diagnosis 
was decided as a result of evaluation of clinical follow-up notes and requested psychiatric 
consultations.

Results: In the study,the data of 39 patients who were diagnosed with Covid-19 between 
August 1,2020 and December 31,2020 and who were positive for the PCR test were 
analyzed.The average age of the patients participating in the study is 65.5 ± 17.4 (27-95), 
74.4% of the patients are male and 74.4% have chronic diseases.The CT result of 89.7% of 
the patients was determined to be positive,56.4% of them were discharged home.Delirium 
was detected in 12.8% of the patients.In the study,when compared in terms of delirium and 
gender between those who recovered and discharged from Covid-19 disease and those 
who died; although there was no significant difference between the groups in terms of 
gender,a statistically significant difference was found in terms of delirium (p <0.001). When 
the relationship between age and laboratory values of the patients was examined, it was 
found that there was a significant relationship between the number of neutrophils,CRP and 
CK-MB from cardiac enzymes and troponinl value. When the age and laboratory values of 
the patients who were discharged and died as a result of Covid-19 disease were compared,a 
relationship was determined in terms of age, Tropoininl, NRL, Lymphocyte, Creatinine and 
CRP values (p <0.001).

Conclusion: Although the patient population is limited,mortality rate is higher in patients 
diagnosed with Covid-19 and with delirium.In addition,in the severe course of Covid-19 
disease,a relationship was found in terms of age,Tropoininl,NRL,Lymphocyte,Creatinine 
and CRP values.

Keywords: Delirium, SARS-CoV-2, Mortality
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COVID-19 Pnömonisinin Radyolojik Görüntüleme Bulguları

Yasin ATCIOĞLU, Erkutalp AYHAN, Gezgin BEYAZTAŞ, Ayşe Nur ANDIRAN, Ozan AZİZLER, 
Bengüsu DURSUN
Danışman: Dr. Rahime SEZER

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in 
Hubei eyaletinin başkenti Wuhan’da tespit edildi. Virüs hızla tüm dünyaya yayıldı ve ve 11 
Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından COVID-19 pandemisi olarak 
tanımlanmıştır. Real-time reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) test, 
nazofaringeal sürüntü kullanarak COVID-19 hastalarında viral mRNA’yı saptamak için en 
yaygın kullanılan testtir.  RT-PCR testlerinin yanlış negatiflik oranlarının yüksek olması ve 
test sonuçlarının belli bir süre zarfı sonrasında elde edilmesi, daha hızlı ve kesin-objektif tanı 
yöntemlerine gereksinim oluşturmuştur. Hastalığın en sık klinik manifestasyonlarının başında 
mortalite ve morbiditesi de yüksek olan pnömoni gelmekte olup, bilgisayarlı tomografi (BT) 
triaj aşamasında hızlı ve objektif olması, sensitivitesi ve spesifitesinin yüksek olması sebebiyle 
altın standart görüntüleme yöntemidir. Hastalık hafiften ağıra doğru seyrederken BT bulguları 
da çeşitlilik ve değişim göstermektedir. COVID-19 pnömonisinin bazı BT bulguları şunlardır; 
buzlu cam opasiteleri, konsalidasyon, kaldırım taşı bulgusu, hava bronkogramları, plevral 
değişiklikler, halo bulgusu, ters halo bulgusu, hava bronkogramları, bronşiektazi, subplevral 
çizgilenme, vasküler genişleme ve pulmoner tromboemboli. Bu derlemenin amacı COVID-19 
pnömonisinin BT bulgularını incelemektir. 
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Radiological Imaging Findings of COVID-19 Pneumonia

Yasin ATCIOĞLU, Erkutalp AYHAN, Gezgin BEYAZTAŞ, Ayşe Nur ANDIRAN, Ozan AZİZLER, 
Bengüsu DURSUN
Advisor: Dr. Rahime SEZER

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) was first detected 
in Wuhan, the capital city of Hubei province in China on December 2019. The virus 
quickly spread around the world and was identified as the COVID-19 pandemic by the 
World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. Real-time reverse transcription-
polymerase chain reaction (RT-PCR) is the most commonly used test for detecting viral 
mRNA in COVID- 19 patients by using nasopharyngeal swab to collect the samples. High 
false negativity rates and necessity of certain period for test results required faster and 
more precise-objective diagnostic methods. The most common clinical manifestation 
of the disease is pneumonia with high mortality and morbidity. Computed tomography 
(CT) is fast and an objective method with high sensitivity and spesifity for diagnosing 
patients with pneumonia. As the disease progresses from mild to severe, CT findings 
also vary and change. CT findings of COVID-19 pneumonia can be described as 
follows; ground glass opacities, consolidation, crazy paving, air bronchograms, pleural 
changes, halo sign, revers halo sign, air bronchograms, bronchiectasis, subpleural 
lines, vascular enlargement and pulmonary thromboembolism. The purpose of this 
review is to examine the CT findings of COVID-19 pneumonia.

Keywords: COVID-19, Pneumonia, Computed tomography, CT
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COVID-19’un Merkezi Sinir Sistemi Üzerine Etkileri Hakkında Neler Biliyoruz?

Zeynep Naz YILDIRIM, Nisa ŞAYLI, Damla YUMBUL, Nida Selen DURAN, Berke UÇAK,
Doğa ABBASOĞLU, Eylül MUTLU
Danışman: Dr. Fatma HELVACIOĞLU

Korona virüs pandemisi (COVID-19) tüm dünya ülkelerini saran sağlık başta olmak üzere 
sosyal, ekonomi ve eğitim gibi birçok alanda da büyük sorunlar yaratan, çözülmesi gereken bir 
durumdur. Elde edilen son verilere göre, enfekte olan insanlarda immunopatolojik değişimler 
sitokin fırtınası, ve lenfosit sayısındaki azalma ile kendini göstermektedir. Bunun sonucu olarak 
da koronavirüs enfeksiyonları hızla ilerlemekte ve sonrasında çoklu organ yetmezliği ortaya 
çıkabilmektedir. Pandeminin başlangıcında, Covid 19 enfeksiyonu durumunda hastaların 
ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum yetmezliği semptomları gösterdiği bilinirken ilerleyen 
süreçte baş ağrısı,  tat ve koku kaybı, iskemik inme, bilinç bozukluğu ve ensefalit / menenjit 
gibi geniş bir nörolojik komplikasyon yelpazesi de bu semptomlara dahil olmuştur. Covid-
19’un etkilerini tam olarak anlamak için bu virüsün nöroinvazif etkileri göz ardı edilmemelidir. 
Yapılan bazı araştırmalar, Covid-19’un yüksek patojenite ve fatalite oranlarının, merkezi sinir 
sistemini etkileme potansiyelinden kaynaklandığını işaret etmektedir. Corona virüsün uzun 
dönemde problem çözme yeteneği, hafıza, dikkat ve duygularla ilgili olan bilişsel aktivitelerde 
ve IQ’da azalmaya sebep olduğunu ileri süren araştırmalar da bulunmaktadır. Bu araştırmaların 
ilerlemesi, ve sonuç üretebilmesi Covid-19 tehdidini anlamamızda, çözüm üretmemizde 
ve aşmamızda büyük bir rol oynayabilir. Bu derlemede Covid 19 virüsünün merkezi sinir 
sistemine etki yolakları, yapısal düzeyde olan yansımaları, bireylerde oluşturduğu kalıcı 
hasar ve bilişsel aktivitelerde azalma gibi önemli ve çelişkili veriler ileri süren araştırmaların 
irdelenmesi hedeflenmiştir.
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What Do We Know About the Effects of Covid-19 on the Central Nervous System?

Zeynep Naz YILDIRIM, Nisa ŞAYLI, Damla YUMBUL, Nida Selen DURAN, Berke UÇAK, 
Doğa ABBASOĞLU, Eylül MUTLU
Advisor: Dr. Fatma HELVACIOĞLU

The corona virus pandemic (COVID-19) is a situation that creates major problems in 
many areas such as social, economy education and especially health, which affects 
every country on Earth and needs to be solved as soon as possible. The latest data 
available show immunopathological changes in infected individuals are manifested 
by cytokine storms and a decrease in lymphocyte count. As a result, Corona virus 
infections progress fast and cause multiple organ failure. At the beginning of the 
pandemic, it was known that the infected individuals showed symptoms such as fever, 
cough, shortness of breath and respiratory failure. At the later stages of the pandemic, 
a wide range of neurological complications such as headache, loss of taste and smell, 
ischemic stroke, impaired consciousness and encephalitis / meningitis have also been 
included in these symptoms. In order to fully understand the effects of Covid-19, the 
neuroinvasive potential of this virus should not be ignored. Some of the latest research 
available indicate that the high pathogenicity and fatality rates of the virus might be 
caused by its potential to affect the central nervous system. There are also studies 
suggesting that the Corona virus causes a decrease in the ability to solve problems, 
memory, attention, cognitive activities related to emotions and IQ in the long term. 
The progress of these researches and their ability to produce results can play a big 
role in understanding, creating solutions and overcoming the Covid-19 threat. In this 
review, it is aimed to examine the studies that assert important and contradictory data 
such as the effects of the Covid-19 virus on the central nervous system, its reflections at 
a structural level, permanent damage to infected individuals and decrease in cognitive 
activity.

Keywords: Covid 19, Central Nervous System, Neurotropism, Entry Routes, Cognitive 
Function.
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COVID-19 Pandemisinin Çocuk Cerrahisine Etkileri

Simge BULUT, Batuhan Murat TÜRKMEN, Ahmet KARAÇOCUK, Suphi Saner CAZKER,
Alptuğ SÜLÜN, Niyazi GÖKGÖZ
Danışman: Dr. Semire Serin EZER

COVID-19 pandemisi ilk olarak 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan eyaletinde nedeni 
bilinmeyen pnömoni olarak rapor edildi. O tarihten sonra COVID-19 ile ilgili bildiklerimiz her 
geçen gün artmakta ve aynı miktarda da değişmektedir. Dünya sağlık örgütü verilerine göre 
COVID-19 vakaları da günden güne atmaya devam etmektedir. COVID-19, solunum sistemini 
enfekte eden; ateş, solunum güçlüğü ve hatta solunum yetmezliği gibi semptomlara neden 
olan corona virüs ailesine ait bir RNA virüsüdür. COVID-19 damlacıklar yoluyla yayılır ve 
konağa ağız, burun ve gözlerden girer ve çoğunlukla yetişkinleri ve yaşlı popülasyonu enfekte 
eder. COVID-19 pandemisi dünyadaki tüm cerrahi servisleri etkilediği gibi çocuk cerrahisi 
servislerini de etkilemektedir. Çocuk Cerrahisi;  yenidoğan, infant ve çocukların cerrahi 
hastalıklarıyla ilgilenir. Konjenital anomaliler, onkolojik hastalıklar ve acil cerrahi müdahale 
gerektiren durumlar pandemi koşullarında yönetilmeye devam etmektedir. Klinik bulgular, 
enfeksiyon geçirmekte olan çocukların yetişkinlerin aksine genellikle spesifik olmayan 
bulantı, kusma ve ishal gibi semptomlarla başvurabildiğini ve ortak şikayetlerin öksürük 
ve ateş olduğunu göstermektedir. Bu nedenle COVID-19 pozitif olan çocuk hastaları olağan 
bir enfeksiyon geçirmekte olan hastalardan ayırmak zor olabilmektedir. Bu nedenle acil 
servislere başvuran bilinci kapalı veya acil cerrahi müdahale gerektiren hastalar pandemi 
koşullarında COVID-19 pozitif olarak kabul edilmeli ve gerekli koruyucu önlemler altında 
cerrahi müdahaleye alınmalıdır. Pandemi koşullarında ameliyat öncesi değerlendirme, 
elektif ameliyatların ertelenmesi, acil/elektif ameliyat kararının doğru verilmesi çok öemlidir, 
Ameliyat öncesi hazırlık, kişisel koruyucu malzemelerin uygun kullanımı, cerrahi malzeme ve 
yöntemlerde özenli seçim, hasta ve sağlık ekiplerinin güvenliği için vazgeçilmez ana öğeler 
olmalıdır. Riskli gruplarda aşılmanın tüm hızıyla devam ediyor olması hem sağlık çalışanları 
hem de hastaların güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.
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Effects of COVID-19 Pandemic on Pediatric Surgery

Simge BULUT, Batuhan Murat TÜRKMEN, Ahmet KARAÇOCUK, Suphi Saner CAZKER, 
Alptuğ SÜLÜN, Niyazi GÖKGÖZ
Advisor: Dr. Semire Serin EZER

The COVID-19 pandemic was first reported as pneumonia, the cause of which is 
unknown, in Wuhan province, China in December 2019. After that date, what we know 
about COVID-19 increases every day and changes in the same amount. According to 
World Health Organization data, COVID-19 cases continue to increase day by day. 
COVID-19 is an RNA virus belonging to the coronavirus family that infect the respiratory 
system, causing symptoms such as fever, difficulty breathing, and even respiratory 
failure. COVID-19 spreads through droplets and enters the host through the mouth, 
nose and eyes, infecting mostly adults and the elderly population. The COVID-19 
pandemic affects all surgical services around the world, as well as pediatric surgery 
services. Pediatric Surgery deals with surgical diseases of newborns, infants and 
children. Congenital anomalies, oncological diseases and conditions requiring urgent 
surgical intervention continue to be managed in pandemic conditions.  Clinical findings 
show that, in contrast to adults, most infected children are often able to experience 
nonspecific symptoms such as nausea, vomiting, and diarrhea and common complaints 
include coughing and fever. Therefore, it may be difficult to distinguish pediatric 
patients with COVID-19 positive from patients suffering from a usual infection.  For this 
reason, when unconscious patients admitted to emergency departments or require 
immediate surgical intervention should be considered as COVID-19 positive under 
pandemic conditions and undergo surgery under the necessary protective measures. 
In pandemic conditions, preoperative evaluation, postponement of elective surgeries, 
and making the right decision for emergency / elective surgery are very important. 
Preoperative preparation, appropriate use of personal protective equipment, careful 
selection of surgical materials and methods should be indispensable main elements 
for the safety of patients and healthcare teams. It is of great importance for the safety 
of both healthcare professionals and patients that risk groups continue to be overcome 
at full speed.

Keywords: Pediatric surgery, COVID-19, pandemic
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Koronavirus Hastalığı-19 ve İnfertilite

Zeynep İlkay AKDEMIR, Selin ÇELIK, Şevval ÇIÇEK, Seza KURUKAFA, İlknur ÖZKAYA,
İpek YILMAZ
Danışman: Dr. Yusuf Aytaç TOHMA

Pnömoniye sebep olan ciddi akut solunum yolu sendromu koronavirus 2 (SARS-CoV-2) ilk 
olarak 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde saptanmıştır. Enfeksiyonun nedeni 
koronavirus ailesinden SARS-CoV-2 virüsüdür ve ilk kez 2019 yılında keşfedildiği için 
koronavirus hastalığı 19 yani COVID-19 olarak isimledirilmiştir. Virüsün hücreyle etkileşmek 
için kullandığı reseptörler tip I ve tip II alveolar epitel hücreleri, ince bağırsaktaki enterositler, 
kalp, böbrekler ve testisler gibi pek çok organ sisteminde ifadelenmektedir. Bu nedenle 
COVID-19 birden fazla sistemi etkilemektedir. Biz bu derlememizde COVID-19 ve infertilite 
ilişkisini gözden geçirdik. Hem virüsün kendisinin hem de pandemi sürecinin infertiliteye etkisi 
üzerinde durulmuştur. COVID-19’un; erkek ve kadın üreme sistemi üzerine etkilerine, tedavide 
kullanılan ilaçların ve enfeksiyondan korunmada kullanılan dezenfektanların infertilite 
ile ilişkisine, endometriosis ve polikistik over sendromu (PCOS) gibi özel durumlarla olan 
ilişkisine, pandemi döneminde tüp bebek (IVF) laboratuvarlarının durumuna ve halihazırda 
devam eden infertilite tedavilerinin akıbetine, gebelik sürecine etkisine, psikolojik boyutuna 
ve infertilite hastalarının psikolojik durumu üzerindeki etkisine değinilmiştir. Hastalığın daha 
yeni olması ve yapılan çalışmaların kısıtlılığı bilgilerimizi sınırlandırmaktadır. Kesin kanıtlanmış 
verilerin bulunmaması ve çalışmaların uzun dönem sonuçlarının bilinmemesi karşılaşılan en 
önemli zorluklardır. Bu nedenle bu konu ile ilgili olan bilgilerimizin artması için daha fazla 
çalışma yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ciddi Akut Solunum Yolu Sendromu Koronavirus-2, COVID-19, Erkek 
İnfertilitesi, Kadın İnfertilitesi, Gebelik
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Coronavirus Disease-19 and Infertility

Zeynep İlkay AKDEMIR, Selin ÇELIK, Şevval ÇIÇEK, Seza KURUKAFA, İlknur ÖZKAYA, 
İpek YILMAZ
Advisor: Dr. Yusuf Aytaç TOHMA

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), which causes 
pneumonia, was first detected in Wuhan, China in December 2019. The cause of the 
infection is the SARS-CoV-2 virus from the coronavirus family, and since it was first 
discovered in 2019, it was named as coronavirus disease 19, ie COVID-19. The receptors 
used by the virus to interact with the cell are expressed in many organ systems such 
as type I and type II alveolar epithelial cells, enterocytes in the small intestine, heart, 
kidneys and testicles. Therefore, COVID-19 affects more than one system. In this review, 
we reviewed the relationship between COVID-19 and infertility. The effect of both the 
virus itself and the pandemic process on infertility has been emphasized. COVID-19; 
the effects on the male and female reproductive system, the relationship between 
drugs used in treatment and disinfectants used for infection protection with infertility, 
their relationship with special conditions such as endometriosis and polycystic ovary 
syndrome (PCOS), the status of in vitro fertilization (IVF) laboratories during the 
pandemic period, and the outcome of the ongoing infertility treatments, its effect on 
the pregnancy process, its psychological dimension and its effect on the psychological 
status of infertility patients are mentioned. The fact that the disease is newer and the 
limited number of studies are limiting our knowledge. Lack of proven data and long-
term results of the studies are the most important difficulties encountered. Therefore, 
more studies are needed to increase our knowledge on this subject.

Keywords: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2, COVID-19, Male 
Infertility, Female Infertility, Pregnancy
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COVID-19’un Uzun Süreli Pulmoner Sonuçları

Elif Öykü ATEŞ, Süeda GÜR, Ege GÜVENÇ, Ezgi KARAPINAR, Neşe Selin MİRZA,
Sefa Çağlar ÖZDAL, Narmin SAFAROVA
Danışman: Dr. Aylin ÖZSANCAK UĞURLU

Koronavirüs hastalığı (Covid-19), 2019 SARS COV-2’nin (MERS) neden olduğu küresel bir 
sağlık sorunudur. Vücudumuzdaki hemen hemen her sistemi etkileyebilse de, Covid-19 en 
çok solunum sistemine zarar vermektedir. Bu derlemede, Covid-19’un (hastaneye yatan 
ve yatmayan hastalarda) uzun vadeli (> 12 hafta) pulmoner sonuçlarını inceledik. Covid-19 
enfeksiyonundan 2-4 ay sonra en sık görülen kalıcı solunum şikayetleri arasında yorgunluk, 
eforla olan nefes darlığı, öksürük ve göğüste sıkışma yer alır ve genellikle zamanla düzelir. 
Hastaların solunumsal fonksiyonun takibinde spirometrik indeksler genel olarak iyi 
korunmuş gibi görünmektedir; ancak düşük difüzyon kapasitesi (DLco) tanımlanan yaygın 
bir anormalliktir, hastaların % 25’inden fazlasında mevcuttur. Solunum fonksiyon testleri 
zamanla iyileşir, ancak akciğer kapasitesi tam olarak eski haline gelmeyebilir. Hastaların 
yaklaşık dörtte birinde yaygın mozaik atenüasyon paterni ve akciğer fibrozunun klasik 
özelliklerini (bronş distorsiyonu, parankimal bantlar, retikülasyonlar, bal peteği görünümü 
ve traksiyon bronşektazi gibi) içeren akciğer bilgisayarlı tomografi (BT) anormallikleri vardır. 
Takiplerde iyileşmeler görülmektedir. Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar (kortikosteroidler, 
pirfenidon, nintedanip, spironolakton gibi) bu uzun vadeli etkilerin azaltılmasında önemli 
rol oynayabilir. Sonuç olarak, Covid-19’dan 3-6 ay sonra, muhtemelen küçük hava yolu ve 
akciğer parankim hastalığına bağlı, önemli fonksiyonel ve radyolojik pulmoner anormallikler 
mevcuttur. Covid-19’dan iyileşen hastalara bakımı optimize etmek için hayatta kalanlara 
yönelik sistematik bir izlemenin değerlendirilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Post-akut COVID-19 Sendromu, Nefes Darlığı, Pulmoner Difüzyon 
Kapasitesi, Pulmoner Fibrosis
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Long Term Pulmonary Consequences of COVID-19

Elif Öykü ATEŞ, Süeda GÜR, Ege GÜVENÇ, Ezgi KARAPINAR, Neşe Selin MİRZA,
Sefa Çağlar ÖZDAL, Narmin SAFAROVA
Advisor: Dr. Aylin ÖZSANCAK UĞURLU

Coronavirus disease (Covid-19) is a global health problem caused by 2019 SARS COV-2 
(MERS). Although it can affect nearly every system in our body, Covid-19 harms the 
respiratory system the most. In this study, we examined the long-term (>12 weeks) 
pulmonary consequences of acute Covid-19 in both hospitalized and non-hospitalized 
patients. Fatigue, shortness of breath on exertion, cough and chest tightness are 
among the most common persistent pulmonary symptoms 2-4 months after Covid-19 
infection and generally improve in time. Spirometric indices appear to be generally 
well-preserved, but that a reduced diffusing capacity (DLco) is a prevalent abnormality 
identified on follow-up lung function; present in more than 25% of the patients. The 
pulmonary function tests improve in time, but the lung capacity may not be fully 
restored. Nearly one fourth of the patients have chest computerized tomography (CT) 
abnormalities; including diffuse mosaic attenuation pattern and classical features 
of lung fibrosis (such as Architectural distortion, parenchymal bands, reticulations, 
honeycombing and traction bronchiectasis). Improvements are observed in sequential 
follow-ups. Drugs (such as corticosteroids, pirfenidone, nintedanip, spironolactone) 
used in the management of Covid-19 can play an important role in reducing these 
long-term effects. As a result, significant functional and radiological pulmonary 
abnormalities, potentially due to small-airway and lung parenchymal disease, are 
present 3-6 months after Covid-19.  A systematic follow-up for survivors needs to be 
evaluated to optimize care for patients recovering from Covid-19.

Keywords: Post-Acute COVID-19 Syndrome, Dyspnea, Pulmonary Diffusing Capacity, 
Pulmonary Fibrosis
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COVID-19 Tanı ve Tedavisinde Gen Düzenleme Teknolojilerinin Kullanımı

Ahmet Adar IRMAK, Emine ÇINAR, İlayda DURMAZ, Murat Uğur SANCAK, Sinem TÜMER, 
Yaren KAYMAZ, Yüksel Petek KOÇYİĞİT
Danışman: Dr. Yunus Kasım TERZİ

Latince taç anlamına gelen “corona” kelimesinden türetilen korona virüsler (CoVs) dış 
yüzeylerinde taç benzeri sivri uçları olan bir virüs grubudur. Koronavirüsler insanlar arasında 
hızla yayılabilmekte ve çeşitli doku ve organ sistemlerini etkilemektedir. COVID-19 hastalığına 
sebep olan virüs, SARS-CoV’a olan benzerliği sebebiyle SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiştir. 
COVID-19 tanı yöntemi olarak başlıca 3 yöntem kullanılır. Bunlar moleküler testler, 
immünoassay yöntemler ve bilgisayarlı göğüs tomografisidir. COVID-19 tanısında kullanılan 
moleküler testler izotermal olmayan RT-PCR ve izotermal amplifikasyon testleri olmak üzere 
ikiye ayrılır. Tedavi için antiviral ilaçlar kullanılmaktadır. Ayrıca hastalıktan korunma için 
aşılar da geliştirilmiştir. Genom düzenleme, bir organizmanın genetik materyalinde yapılan 
değişikliklerdir. Genellikle, hedef gen bölgesini hedefleyen özel enzimlerin kullanılmasını 
içerir. Bunlara örnek olarak Meganükleazlar, TALEN (Transkripsiyon Aktivatörü Benzeri 
Nükleazlar), ZNF (Çinko Parmak Nükleazları) ve CRISPR-Cas (Düzenli Aralıklarla Bölünmüş 
Kısa Palindromik Tekrar Kümeleri) verilebilir. CRISPR teknolojisi, COVID-19 tanısı için AIOD-
CRISPR (Hepsi-Bir-Arada Çift CRISPR-Cas12a), SHERLOCK (Duyarlı Yüksek Hassas Enzimetik 
Haberci Çözümlemesi), DETECTR (DNA Endonükleaz Hedefli CRIPSR Ters Haberci), CRISPR/
Cas12a-NER (CRISPR Cas12a Çıplak Göz Okuması) ve CONAN (CAS3 ile Çalışan Nükleik Asit 
Tespiti) olmak üzere 5 şekilde kullanılabilir. Bunlardan SHERLOCK VE DETECTR kullanan bazı 
kitler acil kullanım olayı almışlardır. COVID-19 tedavisinde ise uzun süreçte kullanılabilecek 
olan PAC-MAN (İnsan Hücrelerinde Profilaktik Antiviral CRISPR) sistemi ve ABACAS (Antikor 
ve CAS Füzyonu) sistemi bulunur. CRISPR prensibi ile çalışan tanı yöntemleri RT-qPCR’a göre 
daha hızlı, hassasiyeti daha yüksek ve taşınılabilir olması nedeniyle hızlı tanı yöntemi olarak 
kullanılabilmektedir. CRISPR temelli tedavi yöntemlerinden olan ABACAS şu anki ilaçlardan 
farklı olarak COVID-19’a spesifik olarak geliştirilirken, PAC-MAN yöntemi ileride oluşabilecek 
koronavirüs temelli hastalıkları da kapsayacak şekilde geliştirilmektedir. Bu sayede hastalığın 
tedavisinin daha kısa sürede ve daha kapsamlı yapılması hedeflenmektedir. Gen düzenleme 
yöntemleri, halen gelişim aşamasında olup gelecek için umut verici yenilikler içermektedir.
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Genome Editing Methods in COVID-19 Diagnosis and Treatment

Ahmet Adar IRMAK, Emine ÇINAR, İlayda DURMAZ, Murat Uğur SANCAK, Sinem 
TÜMER, Yaren KAYMAZ, Yüksel Petek KOÇYİĞİT
Advisor: Dr. Yunus Kasım TERZİ

Coronaviruses (CoVs) are a group of viruses with crown-like spikes on their surfaces 
(in Latin, corona means crown). Coronaviruses spread rapidly among humans, and 
affect various tissues and organ systems. The virus that causes COVID-19 disease 
has been named SARS-CoV-2 due to its similarity to SARS-CoV. Molecular tests, 
immunoassay methods, and computed chest tomography are being used to diagnose 
COVID-19. Molecular tests are divided into non-isothermal RT-PCR and isothermal 
amplification methods. Different antiviral treatments are used for the treatment of 
the patients. In addition, several vaccines have been developed. Genome editing is 
a way of making highly specific changes in the DNA sequence of a living organism. 
There are different methods to do genome editings such as Meganucleases, TALEN 
(Transcription Activator-Like Nucleases), ZNF (Zinc Finger Nucleases), and CRISPR-
Cas (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). CRISPR has been 
utilized for the diagnosis of COVID-19 in 5 different: AIOD-CRISPR (All-In-One Dual 
CRISPR-Cas12a), SHERLOCK (Specific High-sensitivity Enzymatic Reporter Unlocking), 
DETECTR (DNA Endonuclease Targeted CRISPR Reverse Reporter), CRISPR/Cas12a-
NER (CRISPR/Cas12a-based-detection with naked eye readout), and CONAN (Cas3-
Operated Nucleic Acid detectioN). Some of the kits using SHERLOCK and DETECTR 
methods have been received an emergency use authorization. In the treatment of 
COVID-19, PAC-MAN (Prophylactic Antiviral CRISPR in huMAN cells) system and 
ABACAS (Antibody and CAS Fusion) system that can be used in the long term. CRISPR 
can be used as a rapid diagnostic method because it can be performed faster than RT-
qPCR, has higher sensitivity, and is portable. Unlike the current treatments, ABACAS 
has been developed specifically for COVID-19. PAC-MAN has been under development 
to cover coronavirus-based diseases in the future. In this way, it is aimed to make the 
treatment of the disease more rapidly and more effectively. Genome editing methods 
are still in development and may hold promising changes in the future.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Genome Editing, CRISPR
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SARS-CoV-2 İçeren Damlacıkların Mekanik Özellikleri ve Havadan Virüs Bulaşmasının 
Önlenmesi

Hüsnü Can KOCABIYIK, Aytaj SHIRINOVA, Hilal Kadriye YASAN, Orkhan HATAMLI,
Berk ELMACI, Batuhan YALÇIN 
Danışman: Dr. Erhan KIZILTAN

Dünya çapında bir salgına neden olan yeni Covid-19 virüsü (SARS-CoV-2), bugün itibariyle 
150 milyondan fazla insanı etkileyerek 3 milyondan fazla ölüme neden olmuştur. Bu derecede 
büyük bir popülasyonu etkilemesi, virüsün son derece bulaşıcı bir özelliğe sahip olduğunu 
düşündürmektedir. Derleme türündeki bu çalışmada, Covid-19’un bulaşıcılığına önemli katkısı 
olan ve virüsün kendine özgü dinamik özellikleri tarafından şekillenen biyofiziksel bir faktörün 
etkisi tartışılmıştır. Covid-19’un, hem solunum yolundan kaynaklanan havadaki damlacıklar 
ve hem de virüs içeren aerosoller yoluyla yayıldığı bilinmektedir. Her ikisinin de buharlaşma 
özellikleri hava sıcaklığı, havanın nemi, hava kirliliği, UV radyasyon ve kültürel ve coğrafi 
farklılıklarının gerektirdiği günlük yaşam dinamikleri nedeniyle farklılıklar göstermektedir. 
Damlacık ve aerosol aracılığı ile virüsün bulaşması, enfekte bir kişiyle yakın temas nedeniyle 
“doğrudan bulaşma” veya farklı tutunma prensiplerine sahip olduğu yüzeylerden “dolaylı 
bulaşma” gibi iki farklı yol ile gerçekleşebilmektedir. Konuşma sırasında, seslerin ağızdan 
çıkarılma dinamiği (artikülasyon-eklemlendirme) ile belirlenen sesbirimlerinin (phoneme) 
virüs içeren damlacıklara kazandıracağı hız ve parçacıkların kat edeceği mesafenin de 
Covid-19’un bulaşma hızına etkisinin önemine vurgu yapılmaktadır. Son olarak, SARS-CoV-
2’nin mekanik özelliklerine ilişkin inceleme ve araştırmalarımıza dayanarak dezenfeksiyon 
ve havalandırma stratejileri, uygun maske türünün kullanımı ve güvenli sosyal mesafeyi 
koruyarak Covid-19’un bulaşma hızını azaltmak, kendimizi ve çevremizdeki insanları korumak 
için alabileceğimiz farklı yaklaşımlara yer verilmiştir.
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Mechanical Properties of SARS-CoV-2 Containing Droplets and Reducing Airborne 
Virus Transmission

Hüsnü Can KOCABIYIK, Aytaj SHIRINOVA, Hilal Kadriye YASAN, Orkhan HATAMLI,
Berk ELMACI, Batuhan YALÇIN 
Advisor: Dr. Erhan KIZILTAN

The novel Covid-19 virus (SARS-CoV-2) has caused a worldwide pandemic, leading to 
over 150 million cases and more than 3 million deaths globally. The reason for these 
large-scale numbers is thought to be caused by the virus’ highly infectious complexion. 
In this review, we discuss one of the important biophysical factors that contributes to 
the contagiousness of Covid-19, which is the modes of transmission coming from the 
virus’ unique dynamic properties. Covid-19 is thought to spread through both airborne 
respiratory droplets and virus-containing aerosols, which both react differently in 
certain situations, like temperature, humidity, pollution, UV radiation, and cultural 
and geographical practices, due to their evaporative qualities. Transmission of virus 
containing droplets and aerosols can occur through different ways, such as direct 
transmission, which consists of being in close contact with a person infected with the 
virus, or indirect transmission, which is from surfaces or objects with different holding 
principles of the virus. We further mention the unique ways in which phonetics affects 
the velocity and distance traveled of the puff of air consisting of viruses containing 
particles produced from our mouth when we speak, as it can affect the transmission 
rate of Covid-19. Lastly, we include different approaches we can take in order to reduce 
the transmission rate of Covid-19 and protect ourselves and others around us by using 
the proper type of masks for certain situations, disinfection and ventilation strategies, 
and maintaining a safe social distance that relies on recent studies, based on our 
review and research on the mechanical properties of SARS-CoV-2.

Keywords: Covid-19, Transmission, Airborne, Droplets, Aerosols
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Çocuklarda COVID-19 Sonrası Görülen Multi-Sistem Enflamatuar Sendrom (MIS-C) ve 
Tedavisi

Sena Berfin ENSARİ, İrem ÖZKAYA, İlayda Alkım BÜYÜKEKİZ, Şevval DEMİRCİ,
Şahika BÜLBÜL, Dilara ECEVİT
Danışman: Dr. Tuğba ACER DEMİR

Başlarda koronavirüs hastalığının (COVID-19) çocuklarda hafif seyrettiği düşünülmekteydi. 
Nisan 2020’de çoklu organ tutulumu olan, hiperinflamatuar şoktaki ilk pediatrik hasta 
raporlandı. Başlarda bu hastalık, Kawasaki hastalığı (KD) ile karıştırılsa da ABD Hastalık 
Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) bu hastalığın farklı bir hastalık olduğunu belirledi. 
Hastalığa multisistem enflamatuar sendrom – çocukta (MIS-C) adı verildi. Hastalık kriterleri; 21 
yaşından küçük olmak, devamlılık gösteren ateş olması, yüksek inflamatuar biyobelirteçlerin 
varlığı, organ disfonksiyonu belirtileri, alternatif tanı eksikliği, hastanın COVID-19 geçirdiğine 
dair testlerin pozitifliği veya yakın bir zamanda COVID-19’a maruz kalmaktır. Bu sendrom 
çoğunlukla 7-10 yaş aralığında, erkek çocuklarda görülmektedir. Çoğu vaka kendi kendine 
iyileşirken hastaneye başvuranlarda bulgular ateş, nefes darlığı, balgam çıkarma, yorgunluk, 
kuru öksürük, miyalji, ishal, döküntü, kusma, lenfadenopatidir.  MIS-C hastalarında sıklıkla 
nötrofili, lenfopeni ve trombositopeni saptanmakta, anemi olabilmektedir. Biyokimyasal 
analizlerde enflamasyon belirteçlerinde, (CRP, eritrosit sedimentasyon hızı, ferritin, fibrinojen, 
procalsitonin, interlökin-6, interlökin-8 interlökin-10 ve TNF-a vb.) serum transaminaz, 
laktat dehidrogenaz (LDH), trigliserid, koagülasyon zamanı ve D-dimer düzeylerinde artış 
izlenmektedir. MIS-C tanısı için SARS-CoV-2 RNA’sının PCR ile tespiti önemlidir. Fakat, çoğu 
hastanın PCR testi negatif, seroloji testi pozitif bulunmuştur. Akciğer röntgeninde %38-47 fokal 
konsolidasyon, progressif akciğer opasiteleri, buzlu cam opasiteleri saptanmaktadır.  MIS-C, 
COVID-19 enfeksiyonundan 3-6 hafta sonra gelişmektedir. MIS-C’nin etiyolojisi konusunda 
birçok hipotez vardır: pro-inflamatuvar sitokinlerin aşırı üretimi ile gelişen sitokin fırtınası, 
COVID-19’a gecikmiş immün cevap veya immün düzensizliğe bağlı gelişen hiperinflamasyon.  
KD ve MIS-C’de ortak bulgular eritematöz döküntüler, konjunktivit, lenfadinopati, ve 
inflamatuar biyobelirteçlerin yükselmesidir. MIS-C erken çocukluktan geç ergenliğe kadar 
geniş bir yaş aralığında görülürken, KD çoğunlukla erken çocukluk döneminde görülür. Ayrıca, 
MIS-C hastalarında ciddi kardiyovasküler anormallikler daha yaygındır.  Tedavi için fikir birliği 
sağlanamamıştır. Başlangıçta KD sanılmasıyla tedavide IVIG, kortikosteroid, anakinra (IL-1 
reseptör antagonisti), tocilizumab (IL-6 reseptör monoklonal antikoru) kullanılmıştır. Bunların 
yanında antikoagülan (sıklıkla aspirin) ve daha düşük oranda antiviral ve antibiyotiklere 
başvurulmuştur. Yoğun bakım ve farklı stratejilerle sağlanan solunum desteği önemlidir. 
Mortalite nadiren gelişmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, MIS-C, pro-inflamatuvar sitokinler, sitokin fırtınası
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Multi-System Inflammatory Syndrome-In Children (MIS-C) Seen in Children after 
COVID-19 and Its Treatment

Sena Berfin ENSARİ, İrem ÖZKAYA, İlayda Alkım BÜYÜKEKİZ, Şevval DEMİRCİ,
Şahika BÜLBÜL, Dilara ECEVİT
Advisor: Dr. Tuğba ACER DEMİR

At first, it was thought that coronavirus disease (COVID-19) had a mild course in 
children. In April 2020, the first pediatric patient with multiple organ involvement and 
hyperinflammatory shock was reported. Although initially this disease was confused 
with Kawasaki disease (KD), the US Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) determined it to be a different disease. The disease was called multisystem 
inflammatory syndrome - children (MIS-C). Disease criteria; Being under the age of 
21, having persistent fever, presence of high inflammatory biomarkers, signs of organ 
dysfunction, lack of alternative diagnosis, positive tests showing that the patient has 
had COVID-19 or exposure to COVID-19 recently. This syndrome is mostly seen in boys 
between the ages of 7-10. While most cases recover on their own, the findings in those 
who admit to the hospital are fever, shortness of breath, sputum, fatigue, dry cough, 
myalgia, diarrhea, rash, vomiting, lymphadenopathy. Neutrophilia, lymphopenia and 
thrombocytopenia are frequently detected in patients with MIS-C, and anemia may 
occur. In biochemical analyzes, inflammation markers (CRP, erythrocyte sedimentation 
rate, ferritin, fibrinogen, procalcitonin, interleukin-6, interleukin-8 interleukin-10 and 
TNF-a etc.) serum transaminase, lactate dehydrogenase (LDH), triglyceride, coagulation 
time, D-dimer was increased. PCR detection of SARS-CoV-2 RNA is important for 
MIS-C diagnosis. However, most patients had negative PCR tests and positive serology 
tests. In 38-47% of patients, focal consolidation, progressive lung opacities, ground 
glass opacities are detected in lung X-rays. MIS-C develops 3-6 weeks after COVID-19 
infection. There are many hypotheses about the etiology of MIS-C: cytokine storm 
caused by excessive production of pro-inflammatory cytokines, delayed immune 
response to COVID-19, or hyperinflammation due to immune dysregulation. Common 
findings in KD and MIS-C are erythematous rash, conjunctivitis, lymphadenopathy, 
and elevation of inflammatory biomarkers. While MIS-C is seen in a wide age range 
from early childhood to late adolescence, CD is mostly seen in early childhood. Also, 
severe cardiovascular abnormalities are more common in MIS-C patients. There is no 
consensus on treatment. As, initially suspected to be KD, IVIG, corticosteroid, anakinra 
(IL-1 receptor antagonist), tocilizumab (IL-6 receptor monoclonal antibody) were used 
in the treatment. In addition, anticoagulants (often aspirin) and, to a lesser extent, 
antivirals and antibiotics were used. Respiratory support provided with intensive care 
and different strategies is important. Mortality rarely develops.

Keywords: COVID-10, MIS-C, pro-inflammatory cytokines, cytokine storm
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COVID-19 Pandemisinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuklara ve 
Ebeveynlerine Ruhsal Etkisi

Ahmet Eren BEŞİR, Alara TAVARES, Alara YURTTAKALAN, Candaş UĞUR, Çağlar SOLMAZ, 
Özlem KARAHASANOĞLU, Sude KUT
Danışman: Dr. Duygu KABA

Amaç: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 pandemisi sürecinde okulların 
kapatılması, ebeveynlerin evden çalışmak zorunluluğu, destek sistemlerine ulaşım güçlüğü, 
sosyal izolasyon gibi durumlar bireyleri olumsuz etkilemiştir. Özellikle dikkat eksikliği 
hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi nörogelişimsel bozuklukları olan bireylerin pandemiden 
daha fazla etkilendiği; emosyonel, davranışsal sorunlarıyla DEHB belirtilerinin arttığı, sosyal 
davranışların azaldığı saptanmıştır. Ayrıca DEHB’li çocukların ebeveynlerinin pandemi 
öncesine göre kaygı ve stres düzeylerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda çalışmamızda, 
COVID-19 salgınının DEHB’li çocuklara ve ebeveynlerine ruhsal etkisini araştırmayı ve sağlıklı 
çocuklara sahip ebeveynlerle kıyaslamayı; çocuğun tedaviye uyumu ve ebeveynin algılanan 
sosyal desteğiyle ruhsal durumunun ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. Bildiğimiz kadarıyla 
Türkiye’de bu alanda yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır ve literatürde bu çocukların 
pandemi sürecindeki ilaç uyumu ve ilaç uyumunun, çocuğun ve ebeveynlerinin ruhsal 
durumuna etkisi değerlendirilmemiştir. Bu yönüyle araştırmamızın alanyazına önemli katkı 
sağlayacağını ve DEHB’li çocukların belirti şiddetlerini, ilaç uyumlarını; ailelerinin tükenmişlik, 
depresyon, anksiyete, stres düzeylerini, başa çıkma becerilerini değerlendirmenin gelecekteki 
pandemi durumlarında bu grubun daha iyi destek almasını sağlamada yardımcı olacağını 
düşünüyoruz. 

Yöntem: Bu çalışmada, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi polikliniğine 
başvuran, 11 Mart 2020 öncesinde DSM-5 tanı ölçütlerine göre DEHB tanısı konulan 7-18 
yaş arasındaki çocuklar ve ebeveynleri (anne ve/veya baba) (n=68) vaka grubu olarak 
alınmıştır. Sağlıklı çocuklara sahip ebeveynler (anne ve/veya baba) (n=68) de kontrol grubu 
olarak alınmış ve DEHB tanısı konulan çocuğa sahip ebeveynlerle pandemi sürecindeki 
anksiyete, stres, depresyon, tükenmişlik, sosyal destek ve başa çıkma becerileri açısından 
karşılaştırılmıştır. Çalışma öncesinde tüm katılımcılara gönüllü katılım formu ile çalışma 
hakkında bilgi verilip onamları alınmıştır. Ebeveynler; Sosyodemografik Bilgi Formu, Maslach 
Tükenmişlik Ölçeği, Depresyon-Anksiyete-Stres Ölçeği Kısa Formu, Brief Cope Envanteri, 
Autism Behavior Checklist, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Atilla Turgay Ölçeği ve İlaç Uyum 
Anketi’ni; çocuk psikiyatristi de Olgu Rapor Formu’nu doldurmuştur. 
Bulgular ve Sonuç: Veri toplama sürecimiz halen devam etmektedir. 
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Mental Effect of COVID-19 Pandemic on Parents of Children Diagnosed with 
Attention Deficiency and Hyperactivity Disorder

Ahmet Eren BESIR, Alara TAVARES, Alara YURTTAKALAN, Candas UGUR,
Caglar SOLMAZ, Ozlem KARAHASANOGLU, Sude KUT
Advisor: Dr. Duygu KABA

Purpose: During the COVID-19 pandemic, online education, homeworking, lack 
of support and social isolation have adversely affected individuals in Turkey and 
elsewhere. It was found that individuals, who have neurodevelopmental disorders 
such as attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), are more affected by the 
pandemic. Additionally, it was observed that the anxiety and stress levels of the 
parents of children with ADHD, increased compared to pre-pandemic times. In our 
study, we aim to investigate the psychological impact of the COVID-19 pandemic 
on children with ADHD and their parents; to compare them with the parents of 
healthy children; and to evaluate the relationships among the children’s drug 
compliance, the parents’ perceived social support and their mental state. To our 
knowledge, there are no studies in this field in Turkey. Drug compliance during 
the pandemic and its effects on the mental state of the children and their parents 
have not been evaluated in the literature. We believe that evaluating the symptom 
severity of children with ADHD; their drug compliance; their families’ burnout, 
depression, anxiety, stress levels and coping skills will help this group to receive 
better support in future pandemics.

Method: Study population includes children aged 7 to 18 diagnosed with ADHD 
according to DSM-5 diagnostic criteria before March 11, 2020, and their parents 
(n=68) who applied to the Child Psychiatry Outpatient Clinic of Baskent University 
Ankara Hospital. Parents with healthy children (n=68) were the control group and 
their levels of anxiety, stress, depression, burnout, social support and coping skills 
were compared with the parents of children with ADHD. All participants consented 
to participate in the study. Sociodemographic Information Form, Maslach Burnout 
Scale, Short Form of Depression-Anxiety-Stress Scale, Brief Cope Inventory, 
Autism Behavior Checklist, Perceived Social Support Scale, Atilla Turgay’s Scale, 
and Drug Compliance Form were filled in by parents and the Case Report Form 
was filled in by the pediatric psychiatrist.
Results and Conclusion: Our data collection process is still ongoing. 

Keywords: ADHD, COVID-19, Parents’ Stress, Anxiety Level
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Coronavac Aşısı Olan Bireylerde Ortaya Çıkan İstenmeyen Etkilerin Yaş, Cinsiyet ve Komorbiditeye 
Göre Değerlendirilmesi

Noah Daniel COGDELL, Ece Melisa ÇETİK, Elif Zeynep NEREZ, Ekin Deniz ŞEHİRLİ,
Alper ÜSKENT
Danışman: Dr. Ayşe Hande ARSLAN

Amaç: COVID-19 pandemisini sonlandırmak için  birçok aşı geliştirilmiştir. 8 Mayıs 2021 itibarıyla 
dünyada 1.27 milyardan fazla aşı uygulanmıştır ancak birçok aşı acil kullanım onayı aldığı için istenmeyen 
etki potansiyeli araştırılamamıştır. Türkiye’de uygulanan CoronaVac aşısının sebep olduğu istenmeyen 
etkilerin yaş, cinsiyet ve komorbiditeye bağlı olup olmadığını araştırmaktır.

Yöntem: Araştırmaya, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Covid-19 Aşı Polikliniğinde 15-27 
Nisan 2021 tarihlerinde CoronaVac aşısı yaptırmış, 110 kişi dahil edilmiştir. Bu kişiler “CoronaVac aşısı 
istenmeyen etki anketi”ni doldurmuşlardır. Anketimizde, kişilerin demografik verileri ve komorbid 
hastalıkları bilgileri toplanmış; aşı sonrası deneyimleyebileceği lokal veya sistemik istenmeyen etkiler ve 
bu etkilerin şiddeti sorulmuştur. Anketlerin takibi, aşının 1. ve 7. günü, çalışma grubu üyeleri tarafından, 
telefonla yapılmıştır. Toplanan veriler, biyoistatistik danışmanlığıyla değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya katılmak içi 110 kişi onam verdi ancak birinci gün 107, yedinci gün takibi için 105 
kişiye ulaşılabildi. Birinci gün takibinde 76 kişide (%71) istenmeyen etki görüldü. Elli iki  lokal (49%), 50 
sistemik (%47) istenmeyen etki bildirildi. Lokal olarak aşı yerinde ağrı 50,  şişme 7, kızarıklık 4, kaşıntı 3 
kişide  görüldü. Sekiz kişide birden fazla lokal istenmeyen etkiyle karşılaşıldı. Sistemik olarak baş ağrısı 
24, yorgunluk 21, kas ağrısı 10, burun akıntısı 10, mide bulantısı 9, ateş 5, boğaz ağrısı 5,  titreme 4, 
eklem ağrısı 4, ishal 2, tat kaybı 2, koku kaybı 2, iştahsızlık 1 kişide  görüldü. Yirmi altı kişide birden fazla 
sistemik istenmeyen etkiyle karşılaşıldı. Dört şiddetinde istenmeyen etkiler, 4 kişide görüldü. Yedinci 
gün takibinde 34 kişide (%32) istenmeyen etki görüldü. Otuz dört kişinin 7’si lokal (%7), 30’u sistemik 
(%29)  istenmeyen etki bildirdi. On sekiz kişide birden fazla sistemik istenmeyen etkiyle karşılaşıldı. 
Dört şiddetinde istenmeyen etkiler, 4 kişide görüldü. Bir kişi 5 şiddetinde, devamında migren atağını 
tetikleyen baş ağrısı bildirdi. Birinci gün istenmeyen etki ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin 
incelenmesinde cinsiyet ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p=0.026). Aşının birinci 
gününde istenmeyen etkilerin kadınlarda erkeklere göre daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir. Yaş 
grubu ve komorbidite durumları ile birinci gün istenmeyen etki arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 
(p>0.05). Yedinci gün istenmeyen etki ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde, cinsiyet, 
yaş grubu ve komorbidite durumları ile arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05).

Sonuç: CoronaVac aşısının ilk gününde %71, 7. gününde %32 oranında istenmeyen  etki görülmekle 
birlikte bu etkiler genel olarak hayatı etkilemeyecek düzeydeydi. Birinci gün en çok görülen lokal 
istenmeyen etki kol ağrısı iken, sistemik istenmeyen etki baş ağrısıydı. İlk gün yan etkileri kadınlarda 
daha fazlaydı.
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Evaluation of Adverse Effects in Individuals with CoronaVac Vaccine According to Age, 
Gender and Comorbidity

Noah Daniel COGDELL, Ece Melisa ÇETİK, Elif Zeynep NEREZ, Ekin Deniz ŞEHİRLİ,
Alper ÜSKENT
Advisor: Dr. Ayşe Hande ARSLAN

Purpose: Many vaccines have been developed in an attempt to end the COVID-19 pandemic. As of 
May 8, 2021, more than 1.27 billion doses of vaccine have been administered in the world but since 
many vaccines have been approved for emergency use, their potential for adverse effects has not been 
fully investigated. We aimed to investigate whether the adverse effects caused by CoronaVac vaccine 
administered in Turkey are related to age, gender and comorbidity.

Method: 110 people who received CoronaVac vaccine between 15-27 April 2021 in Başkent University 
Ankara Hospital Covid-19 Vaccine Outpatient Clinic were included in the study. These individuals filled 
in the provided “CoronaVac vaccine adverse effect questionnaire.” In our questionnaire, information 
about the individual’s demographic data and comorbid diseases was collected and the local or systemic 
adverse effects that they might experience after vaccination and their severity was asked. The follow-
up of the questionnaires was carried out on days 1 and 7 following vaccination by the members of the 
study group via phone calls. The collected data were evaluated with biostatistics consultancy.

Results: 110 people gave their consent to participate in the study but 107 people were reached for the 
first day follow-up and 105 people for the seventh day follow-up. 
On the first day follow-up adverse effects were observed in 76 people (71%). 52 local (49%) and 50 
systemic (47%) adverse effects were reported. Local adverse effects included pain in 50, swelling in 
7, redness in 4, and itching in 3 people at the injection site. Multiple local adverse effects were seen 
in 8 people. Systemic adverse effects included headache in 24, fatigue in 21, muscle pain in 10, runny 
nose in 10, nausea in 9, sore throat in 5, fever in 5, chills in 4, joint pain in 4, diarrhea in 2, loss of 
taste in 2, loss of smell in 2 people and loss of appetite in 1 person. Multiple systemic adverse effects 
were seen in 26 people. Grade 4 adverse effects were seen in 4 people. On the seventh day follow-
up adverse effects were observed in 34 people (32%). 7 local (7%) and 30 systemic (29%) adverse 
effects were reported. Eighteen people experienced more than one systemic adverse effect. Grade 
4 adverse effects were seen in 4 people. One person reported a Grade 5 adverse effect which was a 
headache that triggered a migraine attack. When the relationship between adverse effects on the 1st 
day and the independent variables was examined, a statistically significant relationship between day 
1 adverse effects and gender was found (p = 0.026). On the first day of vaccination, it was determined 
that adverse effects were more common in women than men. There was no significant relationship 
between age group and comorbidity conditions and adverse effects on day 1 (p> 0.05). When the 
relationship between adverse effects on the 7th day and the independent variables was examined, 
no significant relationship was found between the adverse effects experienced on the 7th day and 
gender, age group, or comorbidity (p> 0.05).

Conclusion: For the CoronaVac Vaccine, 71% of the participants on the 1st day and 32% on 7th day 
experienced adverse effects, most of these were at a level that would not affect daily life. On the first 
day follow-up, while pain at injection site was the most common local adverse effect, headache was 
the most common systemic adverse effect. First day adverse effects were more common in women.

Keywords: COVID-19, Sinovac, CoronaVac, Adverse Effect, İnactive Vaccine
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Farklı Beş COVID-19 Aşı Türünün Moleküler Özelliklerinin, Kullanım Avantaj ve 
Dezavantajlarının Karşılaştırılmalı Olarak Araştırılması

Melike ÇİFTCİOĞLU, Nazlı SOĞANCI, Emir İSKİFOĞLU, Özgür Karaca GÖKTEKİN,
Pelin DURUSOY, Yağmur HAMSICI
Danışman: Dr. Nizamettin DALKILIÇ

Çin’in Wuhan kentinde 2019’da ortaya çıkan ve dünyaya yayılarak bir pandemiye dönüşen 
Covid-19 virüs salgınının ilk anlarından itibaren aşı geliştirme çalışmaları birçok farklı hükümet 
ve kuruluş tarafından başlatılmış ve desteklenerek devam etmektedir. Aşı geliştirme yarışı 
içerisinde bulunan kuruluşlar, kimi yöntemleri benzerlik gösterse de, hemen hepsi farklı 
teknikler kullanmışlardır. Dolayısıyla geliştirilen her aşı türü, üretiminden uygulanmasına 
kadarki birçok adımında farklı özellik, avantaj ve dezavantajlarını da beraberinde getirmiştir. 
Yaptığımız bu araştırmada halen kullanımda olan seçilmiş beş aşı türünün (Pfizer-Biontech, 
Moderna, Sputnik V, SinoVac, AstraZeneca-Oxford aşıları) çeşitli özellikleri araştırılmış, 
değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda beş aşının geliştirilme, üretilme, 
taşınma, muhafaza koşulları ve etkinlikleri araştırılmış ve elde edilen bulgular karşılaştırılmalı 
olarak yorumlanmıştır. Aşıların özelliklerinin bir bütün olarak incelenmesi yetkin bir bakış 
açısının oluşumunu da beraberinde getirmiştir. Yürütülen araştırmamızda ilk olarak seçilen 
beş aşının geliştirilmesinde kullanılan teknolojiler incelenmiştir. Pfizer-Biontech ve Moderna 
aşılarında mRNA teknolojisinin uygulandığı, AstraZeneca-Oxford ve Sputnik V aşılarında viral 
vektör yönteminin kullanıldığı ve SinoVac aşısının ise inaktif aşı olarak geliştirildiği anlaşılmıştır. 
Bu yöntemlerin özellikleri detaylı olarak araştırılmış, yöntemlerin birçok aşaması ve süreçleri 
incelenerek aşıların moleküler mekanizmaları belirlenmiş ve özellikleri, benzerlikleri ve 
farklılıkları saptanmıştır. Bu bulgulara ilaveten aşıların uygulanma yöntemleri, muhafaza 
koşulları ve etkinlik değerleri belirlenerek tablo halinde bütünleştirilmiş ve karşılaştırılmıştır. 
Tüm bulgular ışığında bu aşıların avantaj ve dezavantajları birlikte değerlendirildiğinde; 
her aşının farklı yönleriyle ön plana çıktığı ve Dünya Sağlık Örgütünün gerektirdiği koşulları 
sağlayarak tümünün farklı etkinlik değerleri ile kullanıma elverişli olduğu gözlemlenmiştir. 
Sputnik V, AstraZeneca ve SinoVac aşıları muhafaza koşullarının daha makul olmasıyla, 
Sinovac aşısının daha uzun süreler etkinliğini kaybetmeden saklanabilmesiyle, Pfizer-
Biontech ve Moderna aşılarının ise sağladıkları etkinlik yüzde (%) değerinin diğerlerinden 
yüksek olmasıyla öne plana çıktığı araştırmamızda görülmüştür.
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Comparative Investigation of Molecular Properties, Usage Advantages and Disadvantages 
of Five Different COVID-19 Vaccine Types

Melike ÇİFTCİOĞLU, Nazlı SOĞANCI, Emir İSKİFOĞLU, Özgür Karaca GÖKTEKİN,
Pelin DURUSOY, Yağmur HAMSICI
Advisor: Dr. Nizamettin DALKILIÇ

Since the first moments of the Covid-19 virus epidemic that emerged in Wuhan, China in 
2019 and turned into a pandemic by spreading to the world, vaccine development studies 
have been initiated and supported by many different governments and companies. Although 
some of their methods are similar, the organizations involved in the vaccine development 
race have used different techniques. Therefore, each type of the developed vaccine has 
brought different features, advantages and disadvantages in many steps from production 
to administration. In this investigation, various characteristics of five selected vaccine types 
(Pfizer-Biontech, Moderna, Sputnik V, SinoVac, AstraZeneca-Oxford vaccines) currently in use 
were investigated, evaluated and compared. For this purpose, the development, production, 
transportation, storage conditions and effectiveness of five vaccines were examined, and the 
findings were interpreted comparatively. This examination of vaccines’ properties as a whole 
has led to the formation of a competent perspective. Firstly, in our study, the technologies 
used in the development of the first five selected vaccines were examined. It was understood 
that mRNA technology was used in Pfizer-Biontech and Moderna vaccines, viral vector 
method was used in AstraZeneca-Oxford and Sputnik V vaccines, and SinoVac vaccine was 
developed as an inactive vaccine. Then the features of these methods were investigated in 
detail, and the molecular mechanisms of the vaccines were determined by examining many 
stages and processes of the methods, and their characteristics, similarities and differences 
were also determined. In addition to these findings, the methods of application, storage 
conditions and efficacy values of the vaccines were determined and integrated in the 
table, and then compared. When the advantages and disadvantages of these vaccines are 
evaluated together in the light of all these findings; It has been observed that each vaccine 
stands out with its different aspects and that all of them are suitable for use with different 
efficacy values by meeting the conditions required by the World Health Organization. In 
our research, it can be seen that Sputnik V, AstraZeneca and SinoVac vaccines stand out 
with more reasonable storage conditions, Sinovac vaccine can be stored for longer periods 
without losing its effectiveness, and Pfizer-Biontech and Moderna vaccines come to the fore 
with their efficiency percentage (%) higher than others.

Keywords: COVID-19, Vaccine, mRNA, Viral Vector, Inactive Vaccine
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COVID-19 Virüsüne Karşı Geliştirilen Aşılar ve Aşıların Özellikleri

Anıl Gürkan KILIÇARSLAN, Emirhan ÖZEL, Sabri KESİM,  Umut Can KURT,  Abdullah ÖZGÜL,  
Egehan CAN, Shahan Adil FARUQ
Danışman: Dr. Eda ALIŞKAN

2019’un Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede bütün Dünyaya 
yayılarak küresel bir salgın haline gelen COVID-19 (SARS-CoV-2) hastalığı, sağlıktan 
ekonomiye, eğitimden gündelik alışkanlıklarımıza kadar pek çok şeyi etkilemiştir. İlk vakanın 
görülmesinin üzerinden sadece üç ay gibi kısa bir süre içerisinde bütün Dünya’ya yayılmıştır. 
Bunun üzerine DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19 hastalığını 
küresel bir pandemi olarak ilan etmiştir. Koronavirüsler, hayvanlardan insanlara bulaşabilen, 
solunum yolu ve gastrointestinal sistem enfeksiyonlarına, daha nadir olarak hepatik, 
nörolojik ve nefrotik tutulumlarla seyreden hastalık tablolarına neden olabilen zoonotik 
viral patojenlerdir. Virüsün yüksek bulaşıcılığı, ülkelerin sağlık sistemi üzerindeki eşi benzeri 
görülmemiş olumsuz etkisi ve bugüne kadar hastalığın gidişatını iyileştirebilecek tedavilerin 
henüz bulunmaması, bu hastalığa karşı etkin ve güvenilir bir aşı geliştirilmesinin önemini 
göstermektedir. Bu kapsamda farklı çeşitlerde aşılar üretilmiştir. Bu aşılardan ilki 11 Aralık 
2020 tarihinde ilk kez Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı alan ve bir mRNA 
aşısı olan Pfizer/Biontech aşısıdır. Moderna’nın geliştirdiği mRNA aşısı FDA onayına başvuran 
ikinci aşıdır. Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği inaktif virüs aşısı CoronaVac ise geliştirilen bir 
diğer aşı türüdür. Covid-19 aşıları (Sinovac,Pfinzer-Biontech) 3 aşama üzerinden olup ilk iki 
aşama aşının teknolojisi, hazırlanması gibi konularla ilgiliyken son aşama ise üç faza ayrılarak 
bu fazlarda çalışmalar insanlar üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Bu derlemede SARS-CoV-2’ye 
karşı geliştirilen aşılar ve aşıların mekanizmaları tartışılmış, bağışıklık yanıtı ve aşılarla ilgili 
akıllara takılan birtakım sorulara cevaplar verilmiştir. 
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Vaccines Developed Against COVID-19 Virus and Their Features

Anıl Gürkan KILIÇARSLAN, Emirhan ÖZEL, Sabri KESİM,  Umut Can KURT,  Abdullah ÖZGÜL,  
Egehan CAN, Shahan Adil FARUQ
Advisor: Dr. Eda ALIŞKAN

COVID-19 (SARS-CoV-2) disease, which emerged in Wuhan, China in December 2019 
and became a global epidemic by spreading all over the world in a short time, affected 
many things from health to economy, from education to our daily habits. It spread all 
over the world in just three months after the first case was seen. Upon this, WHO (World 
Health Organization) declared Covid-19 disease as a global pandemic on March 11, 2020. 
Coronaviruses are zoonotic viral pathogens that can be transmitted from animals to humans, 
causing respiratory tract and gastrointestinal system infections and, more rarely, diseases with 
hepatic, neurological and nephrotic involvement. The high contagiousness of the virus, its 
unprecedented negative impact on the health system of countries and the lack of treatments 
that can improve the course of the disease to date show the importance of developing an 
effective and reliable vaccine against this disease. In this context, different types of vaccines 
have been produced. The first of these vaccines is the Pfizer / Biontech vaccine, an mRNA 
vaccine that was approved by the United States Food and Drug Administration (FDA) for the 
first time on December 11, 2020. The mRNA vaccine developed by Moderna is the second 
vaccine that applied for FDA approval. CoronaVac, the inactive virus vaccine developed by the 
Chinese Sinovac company, is another type of vaccine developed. Covid-19 vaccines (Sinovac, 
Pfinzer-Biontech) are over 3 stages and the first two stages are related to topics such as the 
technology and preparation of the vaccine, while the last stage is divided into three phases 
and the studies in these phases are concentrated on humans. In this review, the vaccines 
developed against SARS-CoV-2 and the mechanisms of the vaccines were discussed, and 
some questions on the immune response and vaccines were answered.

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, mRNA, Inactive, COVID-19 Vaccine
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COVID-19 Pandemisi ve Deri

Yağmur ÜNAL, Zeynep Ece YAĞCI, İzem BARLAS, Cemal Alp AKÇAY, Semin AYAZ, Beliz KAYA
Danışman: Dr. Gülay ÖZEL ŞAHIN

Sars-CoV-2 virüs enfeksiyonu (COVID-19) ilk olarak 2019’un son aylarında Çin’de gözlendi. 
Takip eden dönemde enfeksiyon tüm dünyaya yayıldı. Şiddetli akut solunum sendromu 
coronovirüs 2 (SARS-Cov-2) ile oluşan Corona virüs hastalığı 2019 (COVID-2019) Mart 
2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildi. COVID-19’un ilk 
günlerinde akçiğer tutulumu çalışmaların primer odağı olmakla birlikte biriken deneyimler ile 
etkilenen hastalarda ortaya çıkan tüm belirtierin bilinmesinin hastalığın yönetiminde gerekli 
olduğu anlaşılmıştır. Pubmedde 2021, Şubat 21’e kadar COVID-19 ve deri / dermatoloji ile 
ilgili yayımlanan makaleler çalışmaya dahil edilmiştir. Bu yazının amacı, COVID-19 ile ilişkili 
cilt hastalıklarını dört ana başlık altında incelemektir: 1. SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonunda 
görülen deri bulguları 2. COVID-19 tedavi ajanlarına bağlı deri bulguları 3. Covid-19 Pandemi 
sürecinde insidansı artan deri hastalıkları 4. Kişisel koruyucu ekipman ve kişisel hijyen 
önlemleri ile ilgili cilt sorunları. COVID-19’a bağlı deri lezyonlarının insidansı % 0,2 ile % 29 
arasında bildirilmiştir. COVID-19 hastalarında makülopapüler, ürtikeryal, veziküler, soğuk 
yanığı benzeri, livedoid, peteşial ve trombotik/iskemik vb. birçok deri lezyonu görülmektedir. 
Bunlara ek olarak çocuklarda yeni tanımlanan Covid-19 ile ilşkili olduğu düşünülen, 
Kawasaki hastalığına benzeyen multistem inflamatuar sendromda görülen döküntüler de 
sıktır. Basınç yaralanması, kontakt dermatit, kaşıntı, basınç ürtikeri, önceden var olan cilt 
hastalıklarının alevlenmesi ve yeni cilt lezyonları kişisel koruyucu ekipmana bağlı olabilir. 
Kişisel hijyen önlemleriyle ilgili cilt sorunları kaşıntı, kuruluk ve kontakt dermatiti içerebilir. 
Bu virüs yayılamaya devam ettiği için ve bunu da özellikle asemptomatik hastalar üzerinden 
gerçekleştirdiği için tecrübe edilen bu deri bulgularının doğru ve hızlı tanınması erken tanı ve 
hastalığın iyi prognoz göstermesinde belirleyici rol oynayabilir.
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COVID-19 Pandemic and Skin

Yağmur ÜNAL, Zeynep Ece YAĞCI, İzem BARLAS, Cemal Alp AKÇAY, Semin AYAZ, Beliz KAYA
Advisor: Dr. Gülay ÖZEL ŞAHIN

Sars-CoV-2 virus infection (COVID-19) was observed first in China in the last months of 
2019. In the period following, this infection spread all over the world. Coronavirus disease 
2019 (COVID-19), caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-
CoV-2), announced as a pandemic by the World Health Organization in March 2020. 
Although pulmonary health has been the primary focus of studies during the early days of 
COVID-19, development of a comprehensive understanding of this emergent disease requires 
knowledge of all possible disease manifestations in affected patients. Published articles 
related to skin and dermatology from the onset of the COVID-19 pandemic to February 21, 
2021, were included. The aim of this compilation is to investigate skin diseases associated with 
COVID-19 under four main headings: 1. Skin findings seen during SARS-CoV-2 virus infections 
2. Skin findings due to COVID-19 treatment agents’ 3.Skin diseases with increased incidence 
during Covid-19 Pandemic 4. Skin diseases related to personal protective equipment and 
personal hygiene measures. The incidence of skin lesions due to COVID-19 virus infection was 
reported to be between 0.2% and 29%. The cutaneous manifestations of COVID-19 patients 
are varied and include maculopapular, chilblain-like, urticarial, vesicular, livedoid, petechial 
and thrombotic/ischemic etc. In addition, rashes are common in multisystem inflammatory 
syndrome in children, a new and serious health condition that shares symptoms with 
Kawasaki disease and is likely related to COVID-19. Pressure injury, contact dermatitis, 
itching, pressure urticaria, exacerbation of preexisting skin diseases, and new skin lesions  
may be due to personal protective equipment. Skin problems related to personal hygiene 
measures could include itching, dryness, and contact dermatitis. As this virus continues 
to spread, mainly through asymptomatic carriers, an accurate and rapid identification of 
these cutaneous manifestations may be vital to early diagnosis and lead to possible better 
prognosis in COVID-19 patients. 
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COVID-19 ve Mitokondriyal Disfonksiyon

Özgün Ecem TANRIVERDI, İrem ERTEKIN, Seray TOKGÖZ, Zeynep İrem AVCI, Melisa AKIN, 
Elif BULUT
Danışman: Dr. Yaprak YALÇIN

Koronavirüsler (CoV’ler), Coronaviridae familyasına, Nidovirales türüne ait tek sarmallı RNA 
virüsleridir. Virüslerin yüzeyi, “spike” proteininden oluşan uca doğru genişleyen belirgin 
çıkıntılara sahiptir. Virüs parçacığının içinde, bir nükleokapsid içine sarılmış viral genom 
bulunur. Viral genom yaklaşık 26.000 ila 32.000 baz içerir. CoV’ler, bilinen en büyük RNA 
virüsleridir. Viral RNA, 5’ uçta bir başlık yapısından ve 3’ uçta poli (A) kuyruğundan oluşur. 
Bu virüsler esas olarak solunum ve bağırsak enfeksiyonlarına ve çeşitli klinik belirtilere neden 
olur. Mitokondriyon olgun eritrositler hariç tüm hücrelerde bulunan; oksidatif fosforilasyon, 
ATP sentezi, hücre içi kalsiyum regülasyonu, reaktif oksijen türleri (ROS) regülasyonu, otofaji, 
apoptoz, lipid metabolizması ve demir metabolizması gibi temel hücresel fonksiyonlara sahip 
hayati bir organeldir. Demir metabolizmasındaki düzensizlikler, ROS oluşumunu tetikler ve 
oksidatif stresi arttırır. Artmış enflamatuar/oksidatif stres, mitokondriyal disfonksiyona yol 
açarak hücre içi yolakları aktive eder. TNF-a gibi pro-enflamatuar sitokinler, mitokondriyal 
ROS’ta kalsiyuma bağlı bir artışa neden olur. IL-6, IL-10 ve TNF-a, mitokondriyal oksidatif 
fosforilasyonu ve ATP üretimini inhibe ederek mitokondriyal ROS üretimini indükler. Ek 
olarak mitokondriyal ROS’un kendisinin de proinflamatuar sitokinlerin üretimini doğrudan 
aktive ettiği tespit edilmiştir. Bunun sonucunda, mitokondriyal zarın geçirgenliğinin arttığı, 
mitokondriyal dinamiklerin değiştiği ve sonunda hücre ölümüne (apoptoz) yol açabileceği 
bildirilmiştir. Mitokondriyal disfonksiyon, yaşlanmanın ve COVID-19 risk faktörlerinin ayırt edici 
özelliklerinden biridir. İşlevsiz mitokondriyon, viral enfeksiyonlara ve kronik enflamasyona 
karşı yetersiz immünolojik yanıt ile ilişkilidir. Mitokondriyal disfonksiyonun neden olduğu 
kronik enflamasyon, COVID-19 hastalarında şiddetli pnömoniye, çoklu organ yetmezliğine ve 
sonucunda ölüme neden olan sitokin fırtınasına sebep olmaktadır. Çalışmalar, hücre içi ve 
hücre dışı mitokondriyal disfonksiyonunun COVID-19 enfeksiyonunun bir sonucu olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Mitokondriyal “turnover” ve dinamikleri iyileştiren terapilere dayalı önleyici 
tedaviler, COVID-19’un şiddetine karşı koruma sağlamak için önemli olacaktır. 
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COVID-19 and Mitochondrial Dysfunction

Özgün Ecem TANRIVERDI, İrem ERTEKIN, Seray TOKGÖZ, Zeynep İrem AVCI, Melisa AKIN, 
Elif BULUT
Advisor: Dr. Yaprak YALÇIN

Coronaviruses (CoVs) are single-stranded RNA viruses belonging to the Coronaviridae 
family, Nidovirales order. The surface of viruses has prominent ridges that extend towards 
the tip, which are composed of a “spike” protein. Inside the virus, the particle is the viral 
genome wrapped in a nucleocapsid. The viral genome contains approximately 26,000-
32,000 bases. CoVs are the largest known RNA viruses. The viral RNA consists of a cap 
structure at the 5’ end and multiple poly(A) tails at the 3’ end. These viruses mainly cause 
respiratory and intestinal infections and various clinical manifestations. Mitochondria 
are found in all cells except mature erythrocytes; It is a vital organelle with basic cellular 
functions such as oxidative phosphorylation, ATP synthesis, intracellular calcium regulation, 
reactive oxygen species(ROS) regulation, autophagy, apoptosis, lipid metabolism, and iron 
metabolism. Irregularities in iron metabolism induce ROS formation and increase oxidative 
stress. Increased inflammatory/oxidative stress activates intracellular pathways by causing 
mitochondrial dysfunction. Pro-inflammatory cytokines such as TNF-a cause a calcium-
dependent increase in mitochondrial ROS. IL-6, IL-10, and TNF-a induce mitochondrial ROS 
production by inhibiting mitochondrial oxidative phosphorylation and ATP production. 
Additionally, mitochondrial ROS itself has been found to directly activate the production of 
pro-inflammatory cytokines. As a result, it has been reported that the permeability of the 
mitochondrial membrane increases, mitochondrial dynamics alter, and may eventually lead 
to cell death. Mitochondrial dysfunction is one of the hallmarks of aging and COVID-19 risk 
factors. Dysfunctional mitochondria are associated with defective immunological responses 
to viral infections and chronic inflammation. Chronic inflammation caused by mitochondrial 
dysfunction leads to cytokine storm that causes severe pneumonia, multiple organ failure, 
and eventually death. Studies have revealed that intracellular and extracellular mitochondrial 
dysfunction is a result of COVID-19 infection. Preventive treatments based on mitochondrial 
turnover and dynamics enhancing therapies will be important to protect against the severity 
of COVID-19.
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COVID-19 Pnömonisinde Akciğer BT Bulguları ve BT Bulguları ile Klinik ve Laboratuvar 
Bulgularının Korelasyonu

Beyza Banu BAYRAM, Bilal ÇAKIL, Erdem Önay ORHAN, Gülin BULUT, Günce ÇAĞIRGAN, 
Mehmet Tarık HACIBEKTAŞOĞLU, Ahmet Kağan KAYA
Danışman: Dr. Esin GEZMİŞ

Aralık 2019’ da, ilk olarak Çin’ in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan, “Severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” adlı virüsün neden olduğu “Coronavirus disease 
2019 (COVID-19)” pnömonisi büyük bir hızla tüm dünya ülkelerine yayılarak halen devam 
etmekte olan bir pandemiye yol açmıştır. En sık rastlanan semptomları ateş, öksürük, koku 
ve tat kaybı, kas ağrıları, halsizlik ve baş ağrısıdır. Lökopeni, lenfopeni, CRP yüksekliği, 
sedimetasyon hızında artış ve LDH yüksekliği eşlik eden laboratuvar bulgularıdır. Akciğer 
Bilgisayarlı Tomografi (BT)’si COVID-19 pnömonisi’ nin erken dönemdeki hafif akciğer 
tutulumlarını bile tespit edebilen, invaziv olmayan, hızlı, kolay ulaşılabilir bir tanı aracıdır. 
Akciğer BT’sinin COVID-19 pnömonisi için duyarlılığı %80 ile %97 ve spesifitesi %25 ile %100 
arasında değişmektedir. Yayınlarda BT bulgularının, RT-PCR testinin pozitifleşmesinden daha 
önce ortaya çıktığı gösterilmiştir. En sık görülen BT bulgusu bilateral, periferal, alt zonları 
daha çok tutan buzlu cam dansitesinde alanlar’dır. Konsolidasyon, hava bronkogramları, 
beyaz akciğer görünümü ve plevral effüzyonlar daha çok ağır vakalarda görülen ve kötü 
prognozu işaret edebilen BT bulgularıdır. Ayrıca daha az sıklıkta olmak üzere; kaldırım taşı 
manzarası, nodüller ve tomurcuklanmış ağaç manzarası da BT’ de görülebilmektedir. Yakın 
zamanda yayınlanmış çalışmalarda asemptomatik hastaları BT bulguları ile hafif semptomları 
olan hastaların BT bulguları arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Pandemi döneminde 
hasta bireylerin erken saptanması salgının kontrolü açısından çok önemlidir. BT; özellikle 
RT-PCR testi negatif olan hastalarda Covid-19 pnömonisinin erken tanısında önemli bir 
rol oynamaktadır. Ayrıca hastalığın prognozunun tahmininde ve takibinde de yardımcı bir 
görüntüleme yöntemidir.
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Chest CT Imaging Features of COVID-19 Pneumonia, and Correlation of CT Imaging 
Features with Clinical and Laboratory Findings

Beyza Banu BAYRAM, Bilal ÇAKIL, Erdem Önay ORHAN, Gülin BULUT, Günce ÇAĞIRGAN, 
Mehmet Tarık HACIBEKTAŞOĞLU, Ahmet Kağan KAYA
Advisor: Dr. Esin GEZMİŞ

Coronavirus disease 2019 (COVID-19), caused by severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2), was first reported in Wuhan, China, in December 2019. In 
the following months, the infection spread rapidly across China and other countries. The 
most common symptoms are found to be fever, cough, anosmia, myalgia, and headache. 
Leukopenia, lymphocytopenia, high C-reactive protein (CRP), high lactate dehydrogenase 
(LDH), and high erythrocyte sedimentation rate (ESR) are frequently seen laboratory 
findings. Chest Computed Tomography (CT) is a non-invasive, rapid, convenient imaging 
diagnostic tool and can detect mild lung abnormalities at the early stage of COVID-19 
pneumonia. The sensitivity and specificity of CT for diagnosing COVID-19 pneumonia varies 
between 80% and 97%, and 25% and 100%, respectively. The initial chest CT abnormality 
time is significantly shorter than that of the initial RT-PCR positive results. The most frequent 
CT finding is bilateral, peripheral, and lower lung predominant ground glass opacities 
(GGOs). Consolidation, air bronchogram, white lung appearance, and pleural effusion are 
other CT imaging features, which are more frequently seen in severe patients, and indicate 
poor prognosis. Although less likely, crazy-paving patterns, linear densities, bronchiectasis, 
nodules, and tree-in-bud signs might also be observed, especially in severe patients. Recent 
studies showed that there are no significant differences in individual signs, patterns, zonal 
predominance, or extent of CT abnormalities between asymptomatic patients and patients 
with mild symptoms. CT plays a vital role in the early detection of COVID-19 pneumonia, 
especially for patients with initial negative RT-PCR results. Moreover, CT is beneficial in 
monitoring the disease prognosis.

Keywords: COVID-19, Pneumonia, Chest Computed Tomography, CT
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COVID-19 Pandemisi Seyrinde Halk Sağlığı ve Sosyal Önlem Uygulama ve 
Düzenlemelerinin Zaman İçindeki Değişiklikleri ve Sonuçları

Ayşe Oya ÇOLAKOĞLU, Selen Ayda DİKMEN, Öykü Doğa ŞEN, Öykü TUNÇÖZGÜR,
Nisa Deniz YÜKSEL
Danışman: Dr. Ergün ÖKSÜZ

Bu çalışmada, solunum yoluyla bulaşan salgınlarda alınması gereken önlemlerin ülkemizde 
COVID-19 pandemisi boyunca uygulanma zamanları ve etkinliklerinin araştırılması ve 
dünyadaki uygulamalarla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, 
epidemi ve pandemilere neden olmuştur. Tecrübeler, bu salgınların kontrol edilmesi için 
alınması gereken önlemler konusunda bilgiler sağlamıştır. Bu önlemleri; sağlık alanı, sosyal 
önlemler, ulusal ve uluslararası önlemler olarak başlıca üç kategoriye ayırmak mümkündür. 
Sağlık alanındaki farmasötik olmayan müdahaleler; izolasyon, evde kalmak, öksürük ve 
aksırık sırasında mendil kullanmak, el hijyenini sağlamak gibi kişisel koruyucu önlemler, 
sosyal/fiziksel mesafe için toplu etkinlikleri ertelemek veya iptal etmek ve uzaktan sağlık 
hizmetlerini kullanmayı içerir. Bunların yanında maskenin özellikle damlacık yoluyla bulaşı 
büyük ölçüde engellediği kabul görmektedir. Hastanelerin kapasitelerinin arttırılması, termal 
kamera kullanımı, test uygulamasının ve antiviral stoklarının arttırılması da sağlık alanında 
alınan önlemlerdendir. Aktif test, tanı ve temas izleme dışında, şehirleri kapatmaya varan 
önlemler alınabilir. Çok fazla test yaparak, temas öyküsü ve belirtileri olanları izole etmek 
ve sosyal mesafe önlemlerini halka açıkça anlatmak da alternatif bir yoldur. COVID-19 gibi 
yeni hastalıklara karşı savaş, temas haritalama için yapay zeka ve yüz tanıma gibi modern 
teknolojilerin kullanılması gibi yeni yaklaşımlar ve teknolojileri de gerektirmiştir. Salgın 
sürecinde sosyal hayatın yeniden şekillendirilmesi açısından; kalabalık alanlarda bulaşın 
daha fazla olacağı düşünülerek toplu etkinlikler iptal edilebilir, eğitime ara verilebilir, sosyal 
etkileşim alanları kapatılabilir, riskli yaş gruplarına çeşitli kısıtlamalar getirilebilir. Uluslararası 
seyahat kısıtlamaları, ülke içinde uzun mesafeli yolculukların azaltılması, toplu taşımalarda 
kapasitelerin azaltılması gibi önlemler de uygulanan yöntemler arasındadır. Salgında önemli 
bir faktör de salgın yönetim planlamasının ve bilgi paylaşımının doğru yapılmasıdır. Bilginin, 
kamuoyuna yayılmasındaki önemi göz önüne alındığında gazetecilik altyapısını sürdürmek 
ve desteklemek, haber medyasında bütünlük ve kalitenin sürdürülmesi için devlet desteği 
zorunlu olabilmektedir.  Halkın işbirliği için önceden planlamalara dahil edilmeleri gereklidir. 
Her ülkenin kendine göre standart salgın veya hastalık yönetimi planı olmalıdır ve bu planlar 
yapılırken zaruri ihtiyaçlar, bütçe sınırı, plan dışı gelişmelerin maliyeti gibi konulara dikkat 
edilmelidir. 
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Changes and consequences of public health and social precaution practices and 
regulations over time in the course of the COVID-19 pandemic

Ayşe Oya ÇOLAKOĞLU, Selen Ayda DİKMEN, Öykü Doğa ŞEN, Öykü TUNÇÖZGÜR,
Nisa Deniz YÜKSEL
Advisor: Dr.Ergün ÖKSÜZ

This study aimes to investigate the timing and effectiveness of the measures taken in 
respiratory-borne outbreaks in our country during the COVID-19 pandemic and to compare 
them with practices worldwide. Respiratory transmitted diseases cause many epidemics and 
pandemics. Experience has provided some information on the measures taken to control 
respiratory-borne outbreaks.  These measures can be divided into three main categories 
as follows: health measures, social precautions, national and international measures. Non-
pharmaceutical health interventions include the following; isolation, staying at home, 
using handkerchiefs during cough and sneezing, personal protective measures such as 
maintaining hand hygiene, postponing or canceling public gatherings for social/physical 
distancing, using remote health services. Additionaly, it is accepted that mask prevents 
the droplet transmission to a great extent. Other health measures include; increasing the 
capacity of hospitals, using thermal cameras, increasing testing capacity and the antiviral 
stocks. Apart from active testing, diagnosis and contact tracing, measures extending to city 
lock-down can be taken. It is an alternative measure to perform too many tests, isolating 
people with case contact and showing symptoms, and clearly explaining social distancing 
to the public. The fight against new diseases such as COVID-19 requires new approaches 
and modern technologies such as artificial intelligence and facial recognition for contact 
mapping which were used during the epidemic. In terms of reshaping social life during the 
epidemic; considering contamination is more likely in crowded areas, collective activities can 
be canceled, education can be suspended, areas with social interaction can be closed and 
different restrictions can be taken for the elderly risk groups. International travel restrictions, 
reduction of long-distance domestic traveling and capacity reduction of public transport 
were among the methods applied. Another important factor in the epidemic is the epidemic 
management planning and correct information sharing. Considering the importance of 
information of the public, government support may be necessary to maintain and support 
the journalism infrastructure and the integrity and quality of the news media. To create public 
cooperation, public must be included in these planning studies in advance. Each country 
should have its own standard epidemic or disease management plan. When making these 
plans, attention should be paid to the essential needs, the cost limit and how much budget 
should be allocated for unexpected situations.

Keywords: COVID-19, Knowledge, Practice, Hygiene Practice, Infectious Diseases, Pandemic
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COVID-19 Pandemisi Sırasında İncinebilir Grupların Sağlık Hizmetine Erişim 
Problemlerinin Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Salih ACUN, Bilge Kaan ER, Irem ONUR, Nilsu Buket ERCAN, Deren ELVEREN,
Zehra Nihan TEKİN, Zeynep Tuğba KAYA
Danışman: Dr. Rıfat Vedat YILDIRIM

İncinebilir grupların sağlık hizmetleri ile ilgili olarak karşılaştıkları zorluklar yıllardır süregelen 
bir endişe kaynağı olmuştur. Bu zorluklara ek olarak, COVID-19 ile incinebilir gruplar yeni 
bir riske maruz kalmaktadır. COVID-19’un incinebilir gruptaki herkes için kişisel düzeyde 
bir hastalık olarak ortaya çıkardığı riskin ötesinde, COVID-19’un bu grupların sağlık sistemi 
ile ilişkisi üzerindeki etkisi, daha fazla incelenmesi gereken bir başka önemli yönü ortaya 
çıkarmaktadır. Bu çalışma, COVID-19’un bu ikinci yönünü, incinebilir grupların sağlık sistemi 
ile ilişkisi üzerine değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Sağlık hizmetleri açısından incinebilir 
gruplar, mali koşullara veya yaş, ırk, cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, engellilik 
veya sosyoekonomik veya sigorta gibi sosyal özelliklere bağlı olarak tıbbi bakımda eşitsizliğe 
maruz kalma riski yüksek olan gruplar olarak tanımlanır. Bu tanımı araştırma amaçlarımız 
doğrultusunda sağlamlaştırmak için, öncelikle araştırma konularımız olarak incinebilir grup 
tanımına uyan dokuz grup belirlendi: mülteciler, trans bireyler, fiziksel engelliler, yaşlılar, 
uyuşturucu bağımlıları, evsizler, kronik hastalığı olan kişiler, seks işçileri, düşük gelire sahip 
bireyler. Bu gruplar daha sonra sağlık hizmetlerine erişimleri ve COVID-19 öncesi ve sonrası 
sağlık sistemi deneyimlerine göre değerlendirildi. Bu değerlendirmelerin sonuçları, genel 
olarak, her grup için COVID-19’un, her grubun katılımcılarının ortak bir eğilimi paylaştığı 
finansal kısıtlamalar üzerindeki etkisi nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimin önündeki 
engelleri kötüye götüren bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Öte yandan, maddi 
zorlukları olmayan azınlık bireyler için, pandemi ortamında, ruh sağlığı gibi teleterapi 
kullanımının yapılabilen durumlarda sağlık hizmetine erişim sorunu bulunmadığı söylenebilir. 
Etik açıdan savunmasız grupların bu zorlukları değerlendirildiğinde, birbirleriyle etik ilkelerin 
çatışmaları görülebilmektedir. Ayrıca, sağlık hizmetlerine erişimle ilgili olarak her bir bireyin 
değerlerini dikkate almak çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, incinebilir gruplar, mülteciler, trans bireyler, fiziksel engelliler, 
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The Ethical Evaluation of Healthcare Access Problems of Vulnerable Groups during the 
COVID-19 Pandemic

Salih ACUN, Bilge Kaan ER, Irem ONUR, Nilsu Buket ERCAN, Deren ELVEREN,
Zehra Nihan TEKİN, Zeynep Tuğba KAYA
Advisor: Dr. Rıfat Vedat YILDIRIM

The difficulties the vulnerable groups are facing in relation to health care have been an 
ongoing concern for years. In addition to these difficulties, with COVID-19 the vulnerable 
groups are exposed to a new health related risk. However, beyond the risk COVID-19 poses 
as a disease to everyone of a vulnerable group on personal level, COVID-19’s effect on the 
vulnerable groups’ relationship with the health care system poses another important aspect 
that needs further examination. This study aims to assess this latter aspect of COVID-19 
on the vulnerable groups’ relationship with the health care system. From health care 
perspective vulnerable groups are defined as groups who are at increased risk of receiving 
a disparity in medical care based on financial circumstances or social characteristics such 
as age, race, gender, ethnicity, sexual orientation, spirituality, disability, or socioeconomic 
or insurance status. To solidify this definition for our research purposes we first specified 
9 groups conforming to the vulnerable group definition as our research subjects: refugees, 
transgenders, physically disabled individuals, elderly, drug addicts, homeless individuals, 
individuals with chronic diseases, sex workers, low-income individuals. These groups were 
then assessed with respect to their access to health care and their experience of the health 
care system pre and post Covid-19. The results of these assessments show that overall, for 
each group Covid-19 has had a worsening effect on the barriers of access to health care due 
to its impact on the financial constraints to which participants of each group share a common 
proneness to. On the other hand, for those minority individuals without financial difficulties 
Covid-19 could be said to have had a positive effect in easing the accessibility to health care 
due to the increased use of teletherapy such as in mental healthcare. In ethically, when these 
difficulties of vulnerable groups are evaluated, it can be seen conflicts of ethical principles 
with each other. And also it is critical to consider the values of each individuals by accessing 
health care services. 

Keywords: COVID-19, vulnerable groups, refugees, transgenders, physically disabled 
individuals, elderly, drug addicts, homeless individuals, individuals with chronic diseases, 
sex workers, low-income individuals
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COVID-19’a Karşı Yeni İlaç Geliştirme Süreci: İlaçların Yeniden Amaçlandırılması’na Karşı 
Yenilikçi Yaklaşım

Çağrı YILDIZ, Ceylin KIRDAN, Yağmur KORUCU, Alçın BOZKURT, Elif Özge ARSLAN, Elif SITKI, 
Ece KASIM
Danışman: Dr. Ş. Remzi ERDEM

SARS-CoV-2, geniş bir yelpazede farklı omurgalıları enfekte eden, kılıflı pozitif kutupsallaşmalı, 
tek iplikli RNA virüslerinden Coronaviridae ailesinin bir üyesidir. Bu virüs, yarasa [Rhinolophus 
affinis] ve pangolin [Manis javanica] kaynaklı SARS benzeri koronavirüsler ile yüksek 
derecede ortak genlere sahip yeni bir koronavirüs olduğu için, zoonotik bir kökene sahip 
olduğu düşünülmektedir. SARS-CoV-2, COVID-19 hastalığı adı altında küçük çaplı bir salgın 
başlatmış ve bu salgın hızla bir pandemi haline gelmiştir. Bu SARS-CoV2 pandemisi, dünya 
çapında çok büyük hasara neden olmuştur. Worldmeters.info’ya göre, 22 Ekim 2020 itibariyle 
dünya çapında 158 milyondan fazla insan enfekte olmuş ve 3,3 milyondan fazla insan hayatını 
kaybetmiştir. Bu felaket hasar, ilaç geliştirme süreçlerini hızlandırmıştır. Ortalama olarak, 
yeni bir ilacın ilk keşiften pazara kadar olan yolculuğu tamamlaması ortalama en az on yıl 
sürer; başlı başına klinik çalışmalar bile sadece ortalama olarak altı ila yedi yıl sürer ve bu 
çalışmalarda 3000’den fazla hasta gözlemlenir. Bununla birlikte, COVID-19’un yüksek bulaşıcı 
doğasından kaynaklı enfekte hasta sayısı fazla olduğu için, klinik çalışmalara yeteri kadar 
hasta bulunmuş ve bu durum klinik çalışmaları hızlı bir şekilde ilerletmiştir. İlacın yeniden 
konumlandırılması (veya yeniden amaçlandırılması), yeni tedavisel amaçlar keşfetmek 
amacıyla mevcut ilaçların yeni hastalık için araştırılmasını içerir. Ölmekte olan hastalara 
acil tedavi ihtiyacı olması nedeniyle ilacın yeniden amaçlandırılması konusunda daha fazla 
çalışma vardır. Antikorlar [toplam tedavilerin yaklaşık %20’si; örn. leronlimab, VIR-7832], 
antiviraller [toplamın yaklaşık %9’u; örn. cobicistat] ve hücre bazlı tedaviler [toplamın 
yaklaşık %7’si, örn. plx-pad], RNA bazlı tedaviler [toplamın yaklaşık %0,5’i; örn. rintatolimod, 
OT-101] ve diğer tedavi teknolojileri, COVID-19 virüsünün etkilerini tedavi etme potansiyeline 
sahiptir. Bu çalışmada, SARS-COV-2’nin yapısı, üreme modeli ve proliferasyon mekanizması, 
yenilikçi (toplam ilaçların %34’ü) ve yeniden amaçlandırılmış ilaçlar hakkında güncel bir bakış 
açısı sunmak için kısaca tartışılacaktır.
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Novel Drug Development Process Against COVID-19: Repurposing versus Innovative 
Approach

Çağrı YILDIZ, Ceylin KIRDAN, Yağmur KORUCU, Alçın BOZKURT, Elif Özge ARSLAN,
Elif SITKI, Ece KASIM
Advisor: Dr. Ş. Remzi ERDEM

SARS-CoV-2 is a member of the Coronaviridae family of enveloped positive-sense, single-
stranded RNA viruses that infect a broad range of vertebrates. It is a novel coronavirus 
sharing high sequence identity with bat [Rhinolophus affinis]- and pangolin [Manis 
javanica]-derived SARS-like coronaviruses, suggesting a zoonotic origin. SARS-CoV-2 
started an outbreak under the name of COVID-19 disease, and this outbreak quickly became 
a pandemic. This pandemic of SARS-CoV2 has caused tremendous damage across the world. 
According to worldmeters.info, more than 158 million people worldwide have been infected 
and more than 3.3 million people have died as of October 22, 2020. This catastrophic damage 
accelerated the drug development processes. On average, it takes at least ten years for a new 
medicine to complete the journey from initial discovery to the marketplace, with clinical 
trials solely taking six to seven years on average and request approximately 3000 patients. 
However, due to the easy-spread nature of Covid-19, the number of people infected with the 
disease fast forwarded the clinial trials, since massive amounts of people could participate in 
the process. Drug repositioning [or repurposing] involves the investigation of existing drugs 
for new therapeutic purposes. There are more trials on drug repositioning due to the urgent 
need for terminally ill patients. Antibodies [approx. 20% of total therapies; e.g. leronlimab, 
VIR-7832], antivirals [approx. 9% of total; e.g. cobicistat] and cell-based therapies [approx. 
7% of total, e.g. plx-pad], RNA-based treatments [approx. 0,5% of total; e.g. rintatolimod, 
OT-101] and other treatment technologies have the potential to treat effects of COVID-19 
virus. In this study, the structure, reproduction pattern and proliferation mechanism of SARS-
COV-2 will be discussed briefly to offer an up-to-date perspective on novel (34% of total 
drugs) and repurposed drugs.

Keywords: Pandemic, SARS-CoV-2, Novel Drugs, Repurposed Drugs
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Başkent Üniversitesi Hastanesinde Görülen COVID-19 Vakalarının Epidemilojik 
Özellikleri ve Risk Faktörlerine Göre Değerlendirilmesi

Yağız İlteriş GÜNAY, Amiraslan GHAVAM, Yavuz Selim TUFAN, İbrahim Mete ŞAHİN
Danışmanlar: Dr. Nedim ÇEKMEN, Dr. Zeynep ERSOY

Amaç: COVID-19 vakalarının epidemiyolojik özelliklerinin ve risk faktörlerinin erken 
değerlendirilmesi sonucunda vakaların erken teşhisi mümkün olacak; doğru tedavi 
yöntemlerinin belirlenmesi sağlanacak  ve hastalığın ağır seyredeceği öngörülen hastaların 
sıkı bir takibe alınmasının yolu açılacaktır. Buna bağlı olarak morbitide ve mortalitenin 
azaltılması amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Bu retrospektif klinik çalışmada, literatürde yer alan risk faktörleri ve epidemiyolojik 
bulgular, Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran COVID-19 hastalarından elde 
edilen klinik verilerle karşılaştırıldı. Bu çalışmada istatistiksel analiz için SPSS kullanıldı. 
Araştırmada toplam 352 hastaya ait veriler tarandı. Bunlardan 55’inin Covid 19 ve buna bağlı 
komplikasyonlar sonucunda vefat ettiği belirlendi.

Bulgular: Yaş ve cinsiyet gibi demografik parametreler hastalığın seyrini etkilemektedir. 
Örneğin yaşlılarla erkeklerde hastalığın daha ağır seyrettiği saptanmıştır. Ayrıca, DM ve 
KAH gibi bazı komorbiditeler de hastalığın gidişatını olumsuz etkilemektedir. Lenfosit 
sayısının azalması, d-dimer ve ferritin seviyelerinin artması gibi laboratuar sonuçları kötü bir 
prognozun habercisidir. Vakaların çoğunda öksürük, ateş, nefes darlığı ve yorgunluk gibi tipik 
COVID-19 semptomları görülmüştür. Hastaların neredeyse tamamına antibiyotik ve antiviral 
tedavi uygulanmıştır. Tanı aracı olarak PCR pozitifliği  ve BT’de buzlu cam opasitesi görünümü 
taranmıştır.

Sonuç: HT dışındaki tüm bulgular literatürde sunulan bulgularla benzerlik göstermektedir. HT 
morbidite için etkili bir faktörken mortalite için anlamlı bir etkiye sahip değildir. DM, KAH ve 
kanser gibi ko-morbiditeleri olan hastaların ölüm riskinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. 
Yatan hastaların günlük laboratuar testlerinin takip edilmesi önem taşımaktadır. Çünkü bu 
testler prognozun takibine olanak sağlamaktadır.
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Evaluation of COVID-19 Cases Seen in Baskent University Hospital According to Their 
Epidemiologic Features and Risk Factors

Yağız İlteriş GÜNAY, Amiraslan GHAVAM, Yavuz Selim TUFAN, İbrahim Mete ŞAHİN
Danışmanlar: Dr. Nedim ÇEKMEN, Dr. Zeynep ERSOY

Purpose: Morbidity and mortality could be reduced by utilizing the epidemiologic 
characteristics of the disease since the risk factors would be easily determined, leading 
to early identification, intense surveillance, and implementation of correct treatment 
procedures.

Method: In this retrospective clinical study, we compare the confirmed and proposed risk 
factors and epidemiologic findings that have been presented in the literature with the clinical 
data we obtained from the COVID-19 patients who were admitted to the Baskent University 
Hospital at Ankara, Turkey. A total of 352 patients, 55 of whom had died, were screened. 
SPSS was used for statistical analysis.

Results: Demographic features such as advanced age and male gender affect the severity 
of the disease. Moreover, certain co-morbidities such as DM and CAD also affect the disease. 
Laboratory tests such as lymphocyte count, d-dimer and ferritin levels are also predictive of 
poor prognosis. Typical symptoms of COVID-19 such as cough, fever, dyspnea and fatigue 
were observed in most of the cases. Almost all patients received antibiotic and antiviral 
therapy. As diagnostic tools, PCR positivity and ground glass opacity appearance on CT scan 
were used.

Conclusion: Except for HT, all of our findings are similar with the findings that have been 
presented in the literature. Although HT seems to be an effective factor for the morbidity, it 
isn’t a strong indicator for mortality. More attention should be paid to co-morbidities such 
as DM, CAD and cancer as they are associated with higher mortality rates. In hospitalized 
patients daily lab results should be taken since they are strong indicatives of prognosis.

Keywords: COVID-19, Epidemiology, Risk Factors, Morbidity, Mortality
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COVID-19 ve Kardiyovasküler Sistem

Egemen DOĞAN, Begüm YAĞCI, Behire ERKAYA, Alperen SÜMER, Berkay SELET,
Sevcan KARASÜLEYMANOĞLU, Nuri Alper AKBAY
Danışman: Dr. Aylin YILDIRIR

Günümüzde küresel bir salgın haline gelen COVİD-19 virüsü enfeksiyonu kardiyovasküler 
sistemi birçok yönden önemli ölçüde etkilemektedir. Enfeksiyon ile hipertansiyon, iskemik 
kalp hastalığı, miyokardit, kalp yetersizliği, aritmi ve koagülopati gelişimi arasında ilişki olduğu 
gösterilmiştir. Hipertansiyon COVİD-19 enfeksiyonuna en sık eşlik eden komorbiditedir. Virüsün 
ACE2 reseptörüne bağlanarak hücre içine girmesi hipertansiyonun enfeksiyonda olası bir risk 
faktörü olabileceği görüşünü doğurmuş, ancak bu ilişki net olarak gösterilememiştir. Ayrıca 
enfeksiyonu geçiren hastalarda hipertansiyon tedavisinde sıklıkla kullanılan ACE inhibitörü/
ARB açısından bir sakınca olmadığı açıklanmıştır. COVİD-19 enfeksiyonunun yarattığı hipoksi, 
artmış kardiyometabolik talep ve prokoagülan etkiler akut koroner olay sıklığını arttırmakta 
ve hastalık ilişkili mortalitede belirleyici olmaktadır. Miyokardit hem kardiyovasküler 
hastalık geçmişi olanlarda hem de sağlıklı bireylerde görülebilen bir komplikasyondur. 
Hafif semptomlarla hastalığı geçirenlerde bile kalp hasarı belirteçlerinin yükselmesi 
virüsün miyokart hasarına neden olduğunu desteklemektedir. Virüs doğrudan miyokardiyal 
hasar yaparak veya sitokin fırtınasıyla ilişkili hiperinflamasyon sendromu yaratarak kalp 
yetmezliğini kötüleştirebilmektedir. COVİD-19 hastalarının sıklıkla yoğun bakıma transfer 
nedeni aritmidir. Daha önce aritmi geçmişi olmayan COVİD-19 hastalarında atriyal fibrilasyon 
başta olmak üzere çeşitli atrial ve ventriküler aritmiler görülebilmektedir. Aritmiden sorumlu 
olabilecek mekanizmaların başlıcaları sistemik inflamasyon yanıtı, direk kardiyomiyosit 
hasarı, hipoksemi ve sempatik sinir sisteminin aşırı çalışmasıdır. İntravasküler koagülasyon 
COVİD-19’u ölümcül yapan temel etkenlerdendir. COVİD-19 ilişkili koagülopatide D-dimer, 
fibrinojen degredasyon ürünleri, trombosit sayı ve aktivitesi artmakta ve protrombin süresi 
uzamaktadır. Enfeksiyonun kardiyak komplikasyonlarının temelinde endotel hasarının yattığı 
ve bu nedenle COVİD-19 enfeksiyonunun bir endotel hastalığı olarak kabul edilebileceği ileri 
sürülmüştür. Tüm bu kardiyak etkilerin dışında COVİD-19 enfeksiyonunda sıklıkla kullanılan 
hidroksiklorokin ve antiviral ilaçların QT intervalini uzatarak yaşamı tehdit eden aritmilere 
sebep olduğu bilinmektedir. Kardiyomiyopati veya konjestif kalp yetmezliği olan hastalar 
ilaca bağlı proaritmi açısından özellikle risk taşımaktadır. Sonuç olarak, altta yatan kalp 
hastalığının varlığı COVİD-19 enfeksiyonunun seyrini etkilemekte, virüsün direk veya indirek 
kardiyovasküler etkileri ise hastalığını prognozunda temel belirleyici olmaktadır. Hastaların 
takip ve tedavisinde bu çift yönlü belirleyicilik mutlaka gözönünde bulundurulmalıdır.
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COVID-19 and Cardiovascular System

Egemen DOĞAN, Begüm YAĞCI, Behire ERKAYA, Alperen SÜMER, Berkay SELET, Sevcan 
KARASÜLEYMANOĞLU, Nuri Alper AKBAY
Advisor: Dr. Aylin YILDIRIR

COVID-19 virus infection significantly affects the cardiovascular system in many ways. It has 
been shown to be linked to hypertension, ischaemic heart disease, myocarditis, heart failure, 
arrhythmia and coagulopathy. Hypertension is the most prevalent comorbidity among 
patients with COVID-19. SARS-CoV-2 entering to host cells via ACE-2 receptor suggested that 
hypertension may be a risk for infection. However, this relation is unclear. Moreover, there 
was no harm regarding the use of ACEi/ARB type antihypertensives for patients recovered 
from the infection. Hypoxia, increased cardiometabolic demand, procoagulant effects, which 
are caused by COVID-19, increase the rate of acute coronary syndrome, and are directly 
associated with higher mortality. Myocarditis is a complication that occurs both in healthy 
people and cardiac patients. Increased cardiac biomarkers marker suggest that the virus 
causes myocardial injury, even in those with mild symptoms. The virus can worsen heart 
failure by directly damaging myocardium or creating hyperinflammatory syndrome related 
to cytokine storm. Arrhythmia is a common cause of intensive care transfer in COVID-19 
patients. Both atrial and ventricular arrhythmias are seen in COVID-19 patients with no history 
of arrhythmia. The main mechanisms causing arrhythmia include systemic inflammatory 
response, direct cardiomyocyte injury, hypoxemia, and sympathetic nervous system 
overactivity. COVID-19 associated coagulopathy is a lethal complication of the infection. Its 
associated with elevations in D-dimer, fibrinogen degradation products, thrombocyte counts 
and activity, and prolongation of prothrombin time. The main cause of cardiac complications 
in COVID-19 is endothelial dysfunction. Therefore, COVID-19 infection may be accepted as 
an endothelial disease. Besides all of these cardiac effects, hydroxychloroquine and antiviral 
medication, which are frequently used in COVID-19 infection, causes life-threatening 
arrhythmias by prolonging QT interval. Patients with cardiomyopathy and congestive heart 
failure are especially at risk for drug-induced proarrhythmia. To conclude, underlying cardiac 
diseases affect the course of COVID-19 infection. Direct or indirect cardiovascular effects of 
the virus are the main determinant of prognosis. This mutual interaction should be taken into 
consideration during follow-up and treatment.

Keywords: COVID-19 Infection, Cardiovascular Diseases, Myocardial Injury, Arrhythmia
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COVID-19’un Post-Mortem Akciğer Bulguları

Ata Erdem TÜRK, Deniz AYKENT, Esra Rana YURT, İrem Nur OKTAY, Nur Selin KUŞKU, 
Ramazan ATALAY, Sıla KUŞLUER
Danışman: Dr. Ayşegül SÜZER

Aralık 2019’dan beri dünyada SARS-CoV-2 kaynaklı COVID-19 pandemisi yaşanmaktadır. 
SARS-CoV-2 zarflı, segmentsiz bir RNA virüsüdür. Yapısal proteinleri Spike (S), Membran 
(M), Envelope (E), Nucleocapsid (N)’dir. S proteini penetrasyonda (ACE2 reseptörlerine 
bağlanarak); diğerleri virion oluşturulması ve salınımında görevlidir. Silyalı nazal ve alveolar 
epitel hücrelerini enfekte eder. Post-mortem çalışmalar, hastalarda erişilemeyen organlardaki 
morfolojik değişiklikleri ve hastalıkların patogenezini aydınlatmada önemlidir. COVID-19’lu 
hastaların post-mortem pulmoner makroskopik incelemelerinde ağır, tıkalı, ödemli akciğerler 
ve yamalı tutulum; üst solunum yollarında mukozal ülserasyon odakları halinde beyaz lekeler 
görülmüştür. Mikroskopik incelemelerde, bronş ve bronşiollerde fokal skuamöz metaplazi 
ve monositik-lenfositik infiltratlar gözlenmiş, ölüm sebebinin ise çoğunlukla yaygın alveolar 
hasara (DAD) bağlı akut solunum güçlüğü sendromu (ARDS) olduğu bildirilmiştir. Virüs iki 
ana mekanizmayla DAD oluşturur: pnömositleri direkt enfekte ederek ve konağın artmış 
immün yanıtı sonucu sitokin fırtınası oluşturarak. Elektron mikroskobik incelemelerde, Tip 1 
ve 2 pnömositlerde membran boyunca vakuoller içerisinde virionlar saptanmıştır. Bu durum 
virüsün akciğerlerde az miktarlarda da olsa günlerce kalabileceği ve akciğer hasarına yol 
açan mekanizmayı tetikleyebileceğini göstermektedir. Endotelde saptanan viral inklüzyonlar 
ve immün hücre filtrasyonu endotel hasarı oluşturur. Covid-19’un klinik ve post-mortem 
bulgularından olan immünotromboz ise konakçı savunmasının bir sonucudur. Kompleman 
aktivasyonuyla oluşan membran atak kompleksi ve sitokinlerin endotel geçirgenliğini 
arttırması da hiperkoagülobiliteye katkı sağlar. Alveolar hasar alanlarında görülen yaygın 
mikrotrombüsler koagülopatiyi doğrular. Enfeksiyonda doğal immün yanıtın oluşmasında en 
önemli etken virüsün antijenik yapılarının toll-like reseptörler tarafından tanınmasıdır. SARS-
CoV-2, tip-I IFN aracılı öldürmeye dirençli mekanizmasıyla konağın immün gözetiminden 
kaçarak ağır hasar meydana getirebilmektedir. Bu mekanizmayla geç oluşan IFN yanıtları, 
makrofaj/monositlerin aktivasyonuyla IL-6 salınması ve dolayısıyla sitokin fırtınasıyla 
ilişkilendirilir. Vasküler permeabilitede artış ve koagülopatiye yol açan proinflamatuar sitokin 
artışı, DAD bulgularından interstisyel, interalveolar ödem ve hyalin membran görünümüyle 
bağdaşmaktadır. Tedavide antivirallerin yanında, artmış immün yanıtı baskılayabilmek 
için kortikosteroidler; IL-6, IL-1 ve janus kinaz inhibitörleri ayrıca IFN’lar klinik çalışmalarda 
denenebilir. COVID-19’un hasar mekanizmasının tam olarak aydınlatılması için otopsilere 
önem verilmelidir.
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Post-Mortem Pulmonary Findings of COVID-19

Ata Erdem TÜRK, Deniz AYKENT, Esra Rana YURT, İrem Nur OKTAY, Nur Selin KUŞKU, 
Ramazan ATALAY, Sıla KUŞLUER
Advisor: Dr. Ayşegül SÜZER

Since December 2019, there has been a SARS-CoV-2-related COVID-19 pandemic. SARS-
CoV-2 is an enveloped, non-segmented RNA virus, which infects ciliated nasal and alveolar 
epithelial cells. Its structural proteins are Spike (S), Membrane (M), Envelope (E), Nucleocapsid 
(N). S protein involves in penetration (by binding to ACE2 receptors); others involve in virion 
composition and release. Post-mortem studies are important to elucidate the morphological 
changes in inaccessible organs and disease pathogenesis. Macroscopic post-mortem 
pulmonary examinations of patients with COVID-19 showed; patchy involvement, severe, 
obstructed, edematous lungs and white foci of mucosal ulceration in the upper airway. 
Microscopic examinations showed, focal squamous metaplasia, monocytic-lymphocytic 
infiltrates in the bronchi and bronchioles. Mostly, cause of death was reported as acute 
respiratory distress syndrome (ARDS) through diffuse alveolar damage (DAD). SARS-CoV-2 
causes DAD by two mechanisms: directly infecting pneumocytes and creating a cytokine 
storm upon host’s enhanced immune response. In electron microscopic examinations, 
virions were detected in Type 1 and 2 pneumocytes, which may trigger a pulmonary damage 
mechanism. Immunotrombosis, is a result of host defense. Viral inclusions detected in 
the endothelium and immune cell filtration cause endothelial damage. Also, complement 
activation and increased endothelial permeability through cytokines contribute to 
hypercoagulobility which is confirmed by microthrombi seen in alveolar damage areas. Toll-
like receptors’ recognition of viral antigens induces the innate immunity. SARS-CoV-2 can 
cause severe damage with its resistance mechanism against type-I IFN-mediated killing. 
Late IFN responses through this mechanism, causes IL-6 release and are associated with 
cytokine storm. Increased vascular permeability and coagulopathy due to cytokine storm is 
confirmed with DAD findings like interstitial, interalveolar edema and hyaline membranes. In 
treatment, besides antivirals, corticosteroids; IL-6, IL-1 and janus kinase inhibitors and IFN’s 
can be tested in clinical trials to suppress the increased immunity. More autopsy studies are 
needed to fully elicit the pathogenesis of COVID-19.

Keywords: COVID-19, Post-Mortem, Autopsy, Lung
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Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin COVID-19 Pandemisi ve Yoğun Bakım 
ile İlgili Farkındalık, Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Helin BAYDİLEK, Aleyna BAYIR, Sevinç Sena ÇOLAK, Zehra Bengi DOĞAN, İnci YAMANER, 
Gizem YILDIRIM
Danışmanlar: Dr. Helin Şahintürk, Dr. Fatma İrem Yeşiler

Amaç: COVID-19 pandemisi sürecinde sağlık profesyonelleri ve sağlık disiplinlerinde eğitim gören 
öğrencilere yönelik sağlık okuryazarlığı düzeyi ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu 
nedenle çalışmamızda, geleceğin doktorları olan tıp fakültesi öğrencilerinin COVID-19 pandemisinde 
yoğun bakımda verilen tedavi ve süreçler ile salgın yönetimi hakkındaki farkındalığının, tutumunun 
ve bilgi düzeyinin ölçülerek eğitim programının yeniden değerlendirilmesine katkı sağlamak 
amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı, prospektif ve kesitsel tipteki çalışmamızın evrenini Başkent Üniversitesi Tıp 
Fakültesi programında 2020-2021 akademik yılında eğitim gören 740 öğrenci oluşturmaktadır. 
Katılımcılara; sosyodemografik özellikleri, COVID-19 ve yoğun bakımı ile ilgili bilgileri, COVID-19 
hakkındaki tutum ve davranış düzeyini sorgulayan toplam 58 sorudan oluşan anket formu Google 
Formlar üzerinden online gönderilmiştir. Kategorik verilerin değerlendirilmesinde Pearson Ki-kare 
testi, Pearson Ki-kare testinin uygun olmadığı durumlarda ise tablo boyutuna göre Genelleştirilmiş 
Fisher (Fisher-Freeman-Halton) Exact test kullanılmıştır. Tüm istatistiksel analizlerde I. Tip 
hata olasılığı a=0,05 olarak belirlenmiş ve analizlerin tamamı SPSS v25.0 programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Çalışmamızın evrenini oluşturan 740 öğrenciden 305’i (%41,2) çalışmaya katılmıştır. 
Ankete katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,04±1,84 yıl (18-28 yıl arası) ve %66,9’u (n=204) 
kadındır. Anketler yaş ve cinsiyet farkı gözetmeden uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Anketimizin 
COVID-19 bilgi düzeyini ölçen bölümünde, verilen doğru cevapların puan ortalaması alınarak yapılan 
istatistiksel analiz sonucunda; ortalama genel bilgi puanı 11,5/16 (%71,8), ortalama COVID-19 yoğun 
bakım bilgisi puanı 5,43/9 (%60,3), toplam ortalama bilgi düzeyi puanı ise 16,92/25 (%67,68) olarak 
hesaplandı. Katılımcılar, COVID-19 hakkındaki bilgilere en çok Dünya Sağlık Örgütü (%23,8) ve öğretim 
üyeleri (%23,8) aracılığı ile ulaşmıştır. Katılımcılar, en az medyayı (%5,8) tercih etmiştir. “Pandemi 
başında kendimi kaygılı hissediyordum.” Tutumuna verilen cevaplar ile öğrencinin bulunduğu 
dönem arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (p=0,019). Klinik öğrencilerinden hiçbiri 
“kesinlikle katılmıyorum” ifadesini işaretlememiştir. 

Sonuç: Çalışmada COVID-19 hastalarının yoğun bakım takipleri ile ilgili bilgi düzeyinin COVID-19 
genel bilgi düzeyinden daha az olduğu görülmüştür. İleriki dönemlerde COVID-19 hastalarının yoğun 
bakım takipleri ile ilgili bilgi düzeyini ve farkındalığı arttırmak amacıyla çalışmalar ve konu hakkında 
tıp eğitimi programlarında yeni düzenlemeler yapılması önerilir.
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Evaluation of the Awareness, Attitude and Knowledge of Başkent University Medical 
Students About the COVID-19 Pandemic and Critical Care

Helin BAYDİLEK, Aleyna BAYIR, Sevinç Sena ÇOLAK, Zehra Bengi DOĞAN, İnci YAMANER, 
Gizem YILDIRIM
Advisors: Dr. Helin Şahintürk, Dr. Fatma İrem Yeşiler

Purpose: There are few publications about the level of health literacy for healtcare professionals 
and students studying in health disciplines during the COVID-19 pandemic. Therefore, we aim to 
contribute to the reassessment of the education program by measuring the awareness, attitude, and 
knowledge level of medical students, who are the future doctors, about critical care treatments and 
managements in the COVID-19 pandemic.

Methods: This prospective, descriptive and cross-sectional study comprised 740 students studying 
at Baskent University Faculty of Medicine program in the 2020-2021 academic year. A questionnaire 
consisting of 58 questions and submitted online via Google Forms to participants, including 
their sociodemographic background, knowledge about COVID-19 and critical care, attitudes, and 
behaviors towards COVID-19. Pearson Chi-square test was used in the evaluation of categorical 
data, and in cases where the Pearson Chi-square test was not appropriate, the Generalized Fisher 
(Fisher-Freeman-Halton) Exact test was used according to the table size. The statistical analysis was 
performed using The Statistical Package for Social Sciences 25.0 (version 25.0; SPSS Inc., Chicago, 
IL, USA) and Type I error probability was determined as a= 0.05.

Results: Out of 740 students who were invited to participate, 305 (41.2%) of them completed the 
survey. The mean age was 21.04±1.84 years (between 18-28 years old) and 66.9% of them were 
female (n=204). The questionnaire was applied and evaluated regardless of age and gender. As 
a result of the statistical analysis by performing the mean score of the correct answers; the mean 
general knowledge score was 11.5/16 (71.8%), the mean knowledge score about COVID-19 and 
critical care 5.43/9 (60.3%), and the total mean knowledge score 16.92/25 (67.68%) in the part of 
our survey that evaluates the level of knowledge about COVID-19. The most commonly listed source 
of COVID-19 information was material provided by the World Health Organization (23.8%) and 
faculty members (23.8%). Participants preferred the least social media (5.8%). There was statistical 
significance between the answers given to the attitude of “I was feeling anxious at the beginning of 
the pandemic.” and academic year of the students (p=0.019). None of the clinical students marked 
the “strongly disagree” statement.

Conclusion: The study observed that the level of knowledge about COVID-19 patients’ critical care 
management was less than the general knowledge level about COVID-19. Further clinical studies 
and new regulations in medical education programs are recomended to increase knowledge and 
awareness about COVID-19 and critical care management

Keywords: COVID-19, Medical Students, Pandemic, Critical Care, Knowledge
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COVID-19 Hastalığında Sitokin Fırtınası, Savunma Hücreleri ve İmmün Yanıtlar

Behnaz DABAGHIAN, Aysima YÜCEL, Keivan Fakhari DEHKHARGHANI, Mona BAYBORDI, 
Fatemeh KESHAVARZI, Beyza Nur ÇOBAN
Danışman: Dr. Ahmet ERGÜN

COVID-19 virüsleri, bugüne kadar tespit edilmiş en büyük RNA genomuna sahip virüslerdir. 
Akciğerlerde ACE-2 reseptörlerine bağlanır, alt solunum yollarında iltihabı tetiklerler, sitokin 
salınımı lenfosit apopitozunu hızlandırır ve kandaki lenfosit sayısının azalmasına neden olur.  
COVID-19 enfeksiyonunda bir başka mekanizma da antikor aracılı güçlendirme (ADE) olarak 
adlandırılır. COVID-19’da bağırsak hasarı daha az görülür, bunun nedeni, akciğerlerde yüksek 
seviyede bulunan CD32a proteinini, sindirim sistemi dokularının neredeyse hiç eksprese 
etmemesidir. Lökositler bağışıklık sisteminin hücreleridir. Bunlardan nötrofiller, hücrelerin 
%56’sından fazlasını oluşturur ve lobüler bir çekirdeğe sahiptir. Enfeksiyon bölgesinde 
bulunan ilk hücre grubudur ve yabancı mikroorganizmaları fagosite eder.  COVID-19 virüs 
enfeksiyonunda sistemik inflamasyonun belirteci nötrofil-lenfosit oranı artar; nötrofil 
sayısı artar, lenfositler azalır. Monositler, bir diğer önemli savunma hücremizdir, kanı terk 
ederek dokulara girer ve makrofajları oluşturur. Akciğer, karaciğer, dalak ve lenf düğümleri 
gibi birçok doku ve organda bulunurlar. Araştırmalar, COVID-19 virüslerinin, makrofajların 
neden olduğu antiviral bağışıklık tepkisini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Makrofaj 
aktivasyon sendromu, sitokin fırtınası ile karakterize edilir ve sistemik bir hiperinflamasyon 
durumudur. Sitokinlerden IL-1B, IL-6, IL-18, ferritin ve IFN-y üretimi ve plazma düzeyi artar, 
sitokin fırtınasına ve çoklu organ yetmezliğine sebep olur. COVID-19’lu kritik hastalarda, 
toplam monositlerin azaldığı görülür. Ağır vakalarda lenfositlerden T hücrelerinin sayısı 
önemli ölçüde azalır. Çoğu vakada, hastalık başlangıcından sonraki 2 hafta içinde lenfosit 
yüzdesi %5’in altına düşer ve hastalığın şiddetine göre lenfositlerin başlangıçta azaldığı 
ve iyileşme sürecinde % 10’un üzerine çıktığı görülür. Bu sonuçlar, lenfopeninin COVID-19 
hastalarında prognozun bir prediktörü olduğunu gösterir. Ağır hastalarda ortalama IgG 
antikorlarının normal hastalara göre önemli ölçüde daha düşük olduğu gözlenir. Bununla 
birlikte, ortalama IgM antikorları ağır hastalarda daha yüksektir. COVID-19’da immün sistem, 
sitokinler, bağışıklık yanıtları önemli rol oynadığı görüldü. 
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Cytokine Storm, Cells of the Immune System and Immune Response in COVID-19

Behnaz DABAGHIAN, Aysima YÜCEL, Keivan Fakhari DEHKHARGHANI, Mona BAYBORDI, 
Fatemeh KESHAVARZI, Beyza Nur ÇOBAN
Advisor: Dr. Ahmet ERGÜN

COVID-19 viruses are viruses with the largest RNA genome detected to date. It binds to ACE-
2 receptors in the lungs, triggers inflammation in the lower respiratory tract, cytokine release 
accelerates lymphocyte apoptosis, and causes a decrease in the number of lymphocytes 
in the blood. Another mechanism in COVID-19 infection is called Antibody-dependent 
enhancement (ADE). Intestinal damage is less common in COVID-19 because the digestive 
system tissues produces very little CD32a protein, which is highly expressed in the lungs. 
Leukocytes are cells of the immune system. Of these, neutrophils make up more than 
56% of the cells and have a lobular nucleus. It is the first cell group in the area of infection 
and phagocytoses foreign microorganisms. In COVID-19 virus infection, the neutrophil-
lymphocyte ratio increases, which is a marker of systemic inflammation; neutrophil 
count increases, lymphocytes decrease. Monocytes are another important defense cell, 
they leave the blood, enter tissues, and form macrophages. They are found in many 
tissues and organs such as the lung, liver, spleen, and lymph nodes. Research shows that 
COVID-19 viruses negatively affect the antiviral immune response caused by macrophages. 
Macrophage activation syndrome is characterized by cytokine storms and is a systemic 
hyperinflammation. The production and plasma levels of cytokines IL-1B, IL-6, IL-18, ferritin, 
and IFN-gamma increase, causing cytokine storm and multi-organ failure. In critically ill 
patients with COVID-19, total monocytes are reduced. In severe cases, the number of T cells 
from lymphocytes is significantly reduced. In most cases, the percentage of lymphocytes 
drops below 5% within 2 weeks of disease onset, and depending on the severity of the 
disease, lymphocytes initially decrease and rise above 10% during the healing process. 
These results indicate that lymphopenia is a predictor of prognosis in COVID-19 patients. 
It is observed that the average IgG antibodies in severely ill patients are significantly lower 
than in normal patients. However, average IgM antibodies are higher in severely ill patients. 
It was seen that the immune system, cytokines, and immune responses play an important 
role in COVID-19.

Keywords: COVID-19, Cytokine Storm, IL-1B, IL-6, IL-18, ferritin, IFN-gamma
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Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Öğrencilerinin COVID-19 Enfeksiyonunun 
Riskleri Konusundaki Algılarının Belirlenmesi

Naif Egehan ÇELİK, İlkan Onat DOLUNAY, Pınar ÇELEBİOĞLU, Eda ALTUĞ, Evin SÜSLÜ,
Ece ESİN
Danışman: Dr. Fazıl Serdar GÜREL

Amaç: Covid-19 virüsü dünyada Ocak 2020’den Nisan 2021’e kadar 141,5 milyon kişiye 
bulaşmış ve 3 milyon kişinin ölümüne yol açmıştır. Türkiye’de yaklaşık 4,3 milyon kişide 
virüs tespit edilmiş ve 36 bin kişinin ölümüne neden olmuştur. Sağlık bakanlığına göre 
29 Temmuz 2020 18 Nisan 2020 tarihine kadar günlük ölüm sayısının günlük ağır hasta 
sayısına oranı %2,58’den %9,7’ye çıkmıştır. Bu dönemde bulaşın ve ölüm oranlarının arttığı 
görülmektedir. Kişinin sağlıkla ilgili bilgi, güven ve becerilere sahip olmasının kendisine 
daha iyi bakabilmesini ve sağlıkla ilgili olumlu sonuçlar elde edilmesi ile ilişkili olduğu 
gösterilmiştir. Araştırmalar, hekimlerin hastaların kendi kendine yönetim davranışlarını 
ve sağlık sonuçlarını iyileştirebileceğini göstermiştir. Ayrıca, hekimlerin desteğinin kronik 
hastalığı olan hastaların daha yüksek düzeyde kendi kendine yönetim yapabildikleri de 
bilinmektedir. Yapılan bir araştırmada bilgileri yeterli olsa da hekimlerin COVID-19 bulaş 
riskini azaltan eylemleri tam anlamı ile uygulamadıkları tespit edilmiştir. Hekimlerin hasta 
davranışı üzerindeki temel potansiyel etkisi göz önüne alındığında, COVID döneminde 
hastaları ile en sık karşılaşan hekim grubu olarak aile hekimlerinin COVID risk faktörleri 
konusundaki algıları önem arz etmektedir. Literatürde hekimlerin COVID riski algıları 
ile yayınlar olmakla birlikte intörn hekimlerin bu konudaki algıları ile ilgili bir yayına 
rastlanmamıştır. Bu araştırmanın amacı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumakta 
olan intörn öğrencilerin COVID riski algılarını tespit etmektir.

Yöntem: Bu araştırmanın evreni Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumakta olan intörn 
öğrencilerden oluşmaktadır. Tüm intörnlere gönderilmek üzere Google form olarak bir anket 
formu hazırlanmıştır. Anket formu öncelikle bir ön anket çalışması ile değerlendirilecek ve 
gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra uygulanacaktır. Anket formu ekte verilmiştir. Ankete 
demografik özellik olarak yaş ve cinsiyet ayrıca COVID enfeksiyonu geçirip geçirmediği, 
ailesinde COVID geçiren olup olmadığı soruları ön anket çalışmasından sonra eklenecektir. 
Anket sonuçlarında deskriptif ve analitik değerlendirmeler yapılacaktır. İstatistiksel 
değerlendirmeler için IBM SPSS 25.0 kullanılacaktır. 

Bulgular ve Sonuç: Araştırma sonunda intörn hekimlerin COVID-19 enfeksiyonunun bulaş 
riskleri ile ilgili algılarının belirlenmesi planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İntörn öğrenciler, COVID-19, Riskler, Algı
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Determination of the Perception of Intern Students of Başkent University Faculty of 
Medicine About the Risks of COVID-19 Infection

Naif Egehan ÇELİK, İlkan Onat DOLUNAY, Pınar ÇELEBİOĞLU, Eda ALTUĞ, Evin SÜSLÜ,
Ece ESİN
Advisor: Dr. Fazıl Serdar GÜREL

Purpose: The Covid-19 virus infected 141.5 million people worldwide from January 2020 to 
April 2021 and caused 3 million deaths. The virus has been detected in approximately 4.3 
million people in Turkey and caused the deaths of 36,000 people. According to the ministry 
of health, the daily number of deaths increased from 2.58% to 9.7% by 18 April 2020, 
according to the ministry of health. During this period, transmission and mortality rates are 
seen to increase. It has been shown that having knowledge, confidence and skills related to 
health is associated with better self-care and positive health outcomes. Research has shown 
that physicians can improve patients’ self-management behavior and health outcomes. 
It is also known that patients with chronic diseases can manage on their own at a higher 
level of support from physicians. A study found that although their knowledge is sufficient, 
physicians do not fully implement actions that reduce the risk of COVID-19 transmission. 
Given the main potential impact of physicians on patient behavior, family physicians’ 
perceptions of COVID risk factors are important as the group of physicians who encounter 
their patients most often during COVID. Although there are publications in the literature with 
the perceptions of COVID risk of physicians, there is no publication about the perceptions 
of intern physicians in this regard. The aim of this research is to identify the perceptions of 
COVID risk of intern students studying at Başkent University Faculty of Medicine.

Method: The target population of this research consists of intern students studying at 
Başkent University Faculty of Medicine. A survey form has been prepared as a Google form 
to be sent to all interns. The survey form will be evaluated primarily by a preliminary survey 
study and will be applied after the necessary changes have been made. Age and gender as 
demographics will also be included in the survey after the preliminary survey study to see 
if they have COVID infection and whether their family has COVID. Descriptive and analytical 
evaluations will be made in the survey results. IBM SPSS 25.0 will be used for statistical 
evaluations.

Results and Conclusion: At the end of the research, it is planned to determine the perceptions 
of intern physicians regarding the risks of transmission of COVID-19 infection.

Keywords: Internship students, COVID-19, Risks, Perception

Session 14 • S31



|   BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ118

COVID-19 Pandemi Sürecinin Gebe ve Lohusa Kadınların Duygu Durumları Üzerine 
Etkileri

Gizem BİLGİN, Buket KARACA, Yağmur DAL, Sahra BİNGUL, Zeynep Reyyan YAŞA,
Bulut Onurhan DOĞAN, Baran ANIK
Danışman: Nihal ŞAHİN UYSAL

Amaç: COVID-19 pandemi sürecinin hastanemizde takip edilen gebe ve lohusa kadınların 
duygu durumlarına etkilerini araştırmak.

Yöntem: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi 2021 yılında gebeliğinin son 4 haftasındaki 
gebeler çalışmaya alındı (N=37). Hastalara antenatal ve postnatal dönemlerinde sırasıyla, 
Cambridge Kaygı Ölçeği (CKÖ) ve Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği (EPDÖ) 
uygulandı. Hastalara telefon ile kişisel bilgi formu, CKÖ ve EPDÖ içeren anket soruları 
yöneltildi. Hastaların yaş, eğitim, çalışma ve gelir durumları, sigara kullanımı, gebelik 
süresince takip yeri ve sayısı, kaçıncı gebeliği ve doğumu olduğu, yenidoğan ağırlığı, CKÖ 
ve EPDÖ verileri kaydedildi. CKÖ gebeliğin 35. haftasında ve doğum sonrası altıncı haftada 
uygulandı. EPDÖ için kesme noktası 13 olup puanı 13 ve daha fazla olan anneler postpartum 
depresyon açısından riskli olarak kabul edildi. İstatistiksel analizler SPSS programı 22. 
versiyon ile yapıldı. 

Bulgular: Anket yanıt oranı 37/61 (%60,65)’ydi. Ölçekleri tamamlayan annelerin yaş 
ortalaması 31,54±4,02 (23-42), medyan gravida ve paritesi sırasıyla 1 (1-9) ve 0 (0-3)’di. 
Hastaların %78,4’ü COVİD-19 pandemi sürecinde planlı olarak gebe kaldığını ve %54,1’i ise 
yüksek riskli gebeliği olduğunu belirtti. Hastaların %21,6’sı gebelikte COVID-19 enfeksiyonu 
geçirmişti. Gebelikte COVID-19 enfeksiyonu geçirme ve bu durumdan bebeğin etkilenmesi 
endişesini taşıyan hastaların oranı %91,9’du. COVID-19 sürecinin psikolojik sağlığını 
etkilediğini ifade edenlerin oranı %62,1’di. Hastaların EPDÖ puan ortalaması 10,10±7,19 
(0-30)’du, (11/37) %29,72’si postpartum depresyon açısından riskli olarak belirlendi. CKÖ 
35. hafta, doğum kaygısı ve postpartum ölçeklerinden alınan puanların medyan değerleri 
sırasıyla 23,5 (0-52), 17 (0-54) ve 17 (1-53)’ydi. EPDÖ ve CKÖ 35. hafta ölçekleri arasındaki 
korelasyon katsayısı r=0,275 olup istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=,22). 

Sonuç: COVID-19 pandemi süreci annelerin postpartum depresyon riskine katkıda 
bulunabilir ve hastalar postpartum erken dönemde depresyon tarama ölçeklerinin yaygın 
kullanılması ile daha erken belirlenerek tanı ve tedavi için yönlendirilebilir.

Anahtar kelimeler: Cambridge Kaygı Ölçeği, COVID-19, Edinburgh Postpartum Depresyon 
Ölçeği, Gebelik
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The Psychological Effects of Covid-19 Pandemic Duration On Pregnant and Postpartum 
Women

Gizem BİLGİN, Buket KARACA, Yağmur DAL, Sahra BİNGUL, Zeynep Reyyan YAŞA,
Bulut Onurhan DOĞAN, Baran ANIK
Advisor: Nihal ŞAHİN UYSAL

Purpose: To investigate the effects of the COVID-19 pandemic on the mood of pregnant and 
puerperal women from our hospital.

Method: Pregnant women in their last four weeks of pregnancy during 2021, from Baskent 
University Ankara Hospital, were included in this study (N = 37). The Cambridge Anxiety 
Scale (CAS) and Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS) were applied to patients 
in the antenatal and postnatal periods, respectively. Survey questions, including personal 
information form, CAS, and EPDS, were directed to patients by phone calls. Demographic 
and descriptive information of the patients and their CAS and EPDS data were recorded. 
CAS was applied at 35th weeks of gestation and 6th week postpartum. The cut-off point 
for EPDS was calculated as 13; mothers with a score of 13 or more were considered at risk 
for postpartum depression. Statistical analyzes are performed with the 22nd version of the 
SPSS program.

Results: The survey response rate was 37/61 (60.65%). Mean age of the mothers who 
completed the scales was 31.54 ± 4.02 (23-42), the median gravida and parity were 1 (1-9) 
and 0 (0-3), respectively. 78.4% of the patients got pregnant on a planned basis during the 
COVID-19 pandemic and 54.1% had risky pregnancy. 21.6% of them had COVID-19 infection 
during pregnancy and 91.9% of them were worried about infecting their baby. 62.1% of the 
patients’ psychology were negatively affected. EPDS mean score of the patients was 10.10 ± 
7.19 (0-30), and (11/37) 29.72% of them were determined to be risky in terms of postpartum 
depression. The median values of CAS 35th week, birth anxiety, and postpartum scales were 
23.5 (0-52), 17 (0-54), and 17 (1-53), respectively. The correlation coefficient between EPDS 
and 35th week CAS is r=0.27 and is not found statistically significant (p=0,22). 

Conclusion: The COVID-19 pandemic duration may contribute to the postpartum depression 
risk of mothers. These patients can be identified earlier and referred for diagnosis and 
treatment with the widespread use of depression screening scales in the early postpartum 
period.

Keywords: Cambridge Anxiety Scale, COVID-19, Edinburgh Postpartum Depression Scale, 
Pregnancy
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COVID-19 Tedavisinde Denenen Farmakolojik Ajanlarda Güncel Durum: Sistematik 
Derleme

Emre BAYRAKTAR, Orkun Alperen ÇOLAK, Ödül Derin DEMİRAY, Sude DÖNMEZ,
Atahan ERSOY, Alp Kaan KOÇ, Begüm USLU
Danışman: Dr. Selda EMRE AYDINGÖZ

SARS-CoV-2’nin neden olduğu COVID-19 enfeksiyonu, tanımlandığı Aralık 2019’dan bu 
yana dünya çapında hızla yayıldı. Çok sayıda COVID-19 aşısı geliştirilmesine karşın, tedaviye 
yönelik bir ilaç henüz onay almadı. Bu sistematik derlemede, COVID-19’un ilaç tedavisine 
yönelik klinik çalışmaları gözden geçirerek, etkinliği gösterilen ilaçları belirlemeyi amaçladık. 
Bir ilacın ya da ilaç kombinasyonunun COVID-19 tedavisinde etkisini bildiren tamamlanmış 
veya devam eden klinik çalışmaları belirlemek için Pubmed (https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/) ve klinik çalışmalar veritabanında (https://clinicaltrials.gov/); ilaç adı + [COVID/
COVID-19 COVID19/Coronavirus/SARS-Covid-19 / SARS-CoV-2] terimleri ile tarama yaptık. 
COVID-19 tedavisinde değerlendirilen ve derlemeye dahil edilen ilaç grupları polimeraz 
inhibitörleri, proteaz inhibitörleri, nöraminidaz inhibitörleri, konakçı hedefleyen antiviraller, 
anti-inflamatuarlar, immünosupresanlar, antimalaryaller, antihelmintikler, anjiyotensin 
blokerleri, antibakteriyeller, pulmoner vazodilatörler, vitaminler, antikoagülanlar, 
monoklonal antikorlar, kemoterapötikler ve pasif immünoterapiydi. Araştırma kriterlerimizi 
sağlayan toplam 59 klinik çalışma değerlendirildi. Tek başına veya kombine kullanımda, bir 
veya birden fazla COVID-19 parametresi (semptomların süresi ve şiddeti, oksijen tedavisi 
ihtiyacı, ventilasyon süresi, ölüm ve hastaneye yatış oranları, laboratuvar sonuçları, vb.) 
üzerinde çeşitli derecelerde etkililiğe sahip olduğu bildirilen ilaçlar remdesivir, interferon B, 
nitrik oksit, nitazoksanid, ivermektin, doksisiklin, deksametazon, intravenöz Ig, favipiravir, 
ribavirin, remdesivir, sofosbuvir, daklatasvir, baricitinib ve arbidol idi. Sınırlı sayıda kanıt, 
düşük moleküler ağırlıklı heparin ve losartanın tromboembolik olayları, kalp krizlerini 
ve bazı böbrek problemlerini önlemeye yardımcı olabileceğini gösterdi. Diğer taraftan 
azitromisin, sarilumab, darunavir, oseltamivir, klorokin, hidroksiklorokin, steroidal olmayan 
antiinflamatuvar ilaçlar, terapötik veya palyatif etki göstermedi. Sonuç olarak, COVID-19 
tedavisinde değerlendirilen çok sayıda ilaçtan bir kısmı hasta grubunun özelliğine göre 
değişen düzeylerde etkinlik gösterse de, tüm hastalarda geniş çaplı çalışmalarda etkinliği 
kanıtlanmış bir ilaç henüz bulunmamaktadır. COVID-19 için etkili ve güvenli bir ilaç 
geliştirmeye duyulan acil ihtiyaç devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, SARS-CoV-2, Farmakolojik Tedavi, Sistemik Derleme
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An Update on Pharmacological Agents Against COVID-19: A Systematic Review

Emre BAYRAKTAR, Orkun Alperen ÇOLAK, Ödül Derin DEMİRAY, Sude DÖNMEZ,
Atahan ERSOY, Alp Kaan KOÇ, Begüm USLU
Advisor: Dr. Selda EMRE AYDINGÖZ

COVID-19, an infectious disease caused by SARS-CoV-2, has spread rapidly around the 
world since its first identification in December 2019. Despite the discovery of vaccines, 
no definitive treatment has been approved for COVID-19. We aimed to systematically 
review the clinical trials of COVID-19 and determine if any drug may provide a definitive 
treatment. We searched the PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/) and database 
of clinical studies (https://clinicaltrials.gov/) to identify the completed or ongoing clinical 
trials that report the effect of a drug or drug combination on COVID-19. The search terms 
were drug name + [COVID/COVID-19 COVID19/Coronavirus/SARS-Covid-19/SARS-CoV-2]. 
The drug groups evaluated in the treatment of COVID-19 and included in the review were 
polymerase inhibitors, protease inhibitors, neuraminidase inhibitors, host-targeting agents, 
anti-inflammatory agents, immunosuppressants, antimalarials, anthelminthics, angiotensin 
blockers, antibacterials, pulmonary vasodilators, vitamins, anticoagulants, monoclonal 
antibodies, anticancer agents, and passive immunotherapy. A total of 59 studies that met 
our research criteria were evaluated. Drugs that were reported to have various degrees of 
effectiveness on one or more COVID-10 outcomes (duration and severity of symptoms, need 
for oxygen therapy, duration of ventilation, rates of mortality and hospitalisation, laboratory 
outcomes, etc.), either alone or in combined use, were remdesivir, interferon B, nitric oxide, 
nitazoxanide, ivermectin, doxycycline, dexamethasone, intravenous Ig, favipiravir, ribavirin, 
remdesivir, sofosbuvir, daclatasvir, baricitinib, and arbidol. Limited evidence indicated that 
low molecular weight heparin and losartan may help to prevent thromboembolic events, 
heart attacks, and some kidney problems. Azithromycin, sarilumab, darunavir, oseltamivir, 
chloroquine, hydroxychloroquine, non-steroidal anti-inflammatory drugs showed no 
therapeutic or palliative effects. In conclusion, although some of the many drugs evaluated 
in the treatment of COVID-19 show different levels of efficacy according to the patient group, 
there is not yet an agent whose effectiveness has been demonstrated in large-scale studies 
in all patients. The urgent need to develop an effective and safe drug for COVID-19 continues.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Pharmacological Treatment, Systematic Review
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Uluslararası Medya Kuruluşlarında COVID-19 Pandemisine İlişkin Yayınlanan 
Haberlerin Tıp Etiği Kapsamında Analizi 

Şevval ÖLMEZ, Simay ENGİN, Elif Pınar AKARCA, Nuri BAHÇECİOĞLU,
Yaşar Sertan USTAOĞLU, Batuhan Berke KELEŞ
Danışman: Dr. Seyhan DEMİR KARABULUT

Amaç: Covid 19 pandemi sürecinin ilk dönemine ait uluslararası basın yayın organlarında 
yer alan haberlerin tıp etiği çerçevesinde incelenmesi ve elde edilen verilere dayanılarak 
gündeme gelen ve yaşanan tıp etiği ihlallerinin ortaya çıkarılmasıdır.

Yöntem: Bu çalışma, tarama modeli kullanılarak içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 
Türkiye’de yayın yapan uluslararası medya kuruluşlarından CNN TÜRK, BBC News Türkçe 
ve Sputnik Türkiye’nin twitter sayfalarında yer alan haberler Covid-19 pandemisinin ilk 
altı aylık erken dönemini kapsayacak şekilde analiz edilmiştir. Haberin içerik analizinde; 
haberin başlığı, haber metni, yayınlanma tarihi, yayınlandığı haber sitesi, habere konu olan 
ülke, paylaşımda etkilenen grup, haberin teması olmak üzere yedi değişken incelenmiştir. 

Bulgular: CNN TÜRK, BBC News Türkçe ve Sputnik Türkiye’nin twitter sayfaları 
değerlendirildiğinde 145 haber tıp etiği sorunsalı olarak değerlendirilmiştir. Haber 
konularından %20,7’si tüm dünya ülkelerine yöneliktir. Haber analizinde çıkan başlıca 
temalar; insanlık onuruna saygı, önceliklendirme kararlarında ayrımcılık, sınırlı kaynakların 
adil dağıtımı, bireylerin başkalarını enfekte etmekten kaçınma yükümlülüğü, bilgi alma 
hakkı, temel sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi şeklindedir. 

Sonuç: İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi değerlerin yeniden gözden geçirilmesine 
neden olmuştur. Bu anlamda çalışmamızda saptanan ve sunulan temaların “pandemi 
ve etik” alanına ait tıp etiği sorunlarının tekrar yaşanmaması adına yol gösterici olacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Haber Analizi, Biyoetik, Tıp Etiği
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Analysis of the News about the COVID-19 Pandemic within the Scope of Medical Ethics 
in International Media Organizations 

Şevval ÖLMEZ, Simay ENGİN, Elif Pınar AKARCA, Nuri BAHÇECİOĞLU,
Yaşar Sertan USTAOĞLU, Batuhan Berke KELEŞ
Advisor: Dr. Seyhan DEMİR KARABULUT

Purpose: To analyze the news in international press of the first period of the Covid 19 
pandemic process within the framework of medical ethics and based on the data obtained, 
to reveal the violations of medical ethics that came to the agenda. 

Method: This study was carried out with content analysis method using scanning model. 
The content of the news on the twitter pages of CNN TÜRK, BBC News Turkish and Sputnik 
Turkey, which are international media organizations broadcasting in Turkey, were analyzed 
to cover the first six-month period of the Covid-19 pandemic. In the content analysis of the 
news, seven variables were examined: the title of the news, the text of the news, the date of 
publication, the news website where it was published, the country subject to the news, the 
group affected by the content of the news and the theme of the news.

Results: When the twitter pages of CNN TURK, BBC News Turkish and Sputnik Turkey were 
evaluated, 145 news were evaluated as problematic in terms of medical ethics. Of these, 
20.7% were about the whole world. Main themes in news analysis were respect for human 
dignity, discrimination in prioritization decisions, fair distribution of limited resources, 
the obligation of individuals to avoid infecting others, the right to information, and the 
maintenance of basic healthcare services. 

Conclusion: The Covid-19 pandemic we are in has led us to review some values. In this sense, 
it is thought that the themes determined and presented in our study will be a guide in order 
not to experience the problems of medical ethics in the field of “pandemic and ethics” again. 

Keywords: COVID-19, Pandemic, News Analysis, Bioethics, Medical Ethics
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COVID-19 Sürecinde Akut Koroner Sendrom Yönetiminde Yaşanan Güçlükler

Berfin Su CANPOLAT, Ertuğrul Emre ÇEVİK, Yaren KARAKUŞ, İzem ERCAN,
Emir Berkay SEÇİLMİŞ, Göksu ÖZYURT
Danışman: Dr. Kaan OKYAY

Tüm dünyayı saran korona virüs hastalığı – 2019 (COVID-19) sağlık sistemini dramatik 
şekilde etkilemiştir ve olumsuz etkileri halen devam etmektedir. COVID-19 enfeksiyonu 
geçiren vakaların %80’i hastalığı hafif semptomlarla ve ayaktan atlatmakla beraber, %20
’si ise hastane koşullarında tedavi edilmekte olup özellikle 60 yaş ve üzerindeki bireyler 
ile kardiyovasküler hastalıkları olan kişiler daha fazla ve daha olumsuz etkilenmektedir. 
COVID-19 enfeksiyonunda kardiyovasküler sistem tutulumu sıktır. COVID-19 kalp 
yetersizliği, venöz tromboembolizm ve aritmilere sebep olmakla birlikte miyokardial 
hasar ve miyokardit riskini de arttırmaktadır. Eşlik eden kardiyovasküler sistem hastalığı 
olan kişilerde mortalite anlamlı derecede artmış olup en yüksek oran hem bilinen 
kardiyovasküler hastalıkları olan hem de yaşlılarda görülmektedir. Koroner arter 
hastalıkları toplumda en sık görülen ölüm nedenleri arasındadır ve akut koroner sendrom 
hızlı tanı ve tedavi yaklaşımı gerektiren önemli bir acil durumdur. Ayırıcı tanı için hastanın 
semptomları, elektrokardiyografik değişiklikler, kardiyak enzim (troponinler) yüksekliği, 
ekokardiyografik bulgular ve bilgisayarlı tomografi kullanılmalıdır. COVID-19 enfeksiyonu 
sırasında kandaki troponin seviyesini yükseltecek bir çok neden bulunmaktadır ancak bu 
her zaman akut koroner sendrom tanısına / kardiyak tutulum varlığına yönlendirmemelidir. 
COVID-19 pandemisi sürecinde hastanın akut koroner sendrom ile ilgili semptomları ve 
koroner anjiografi (revaskülarizasyon) arasındaki süre anlamlı derece artmıştır. Bu durum 
artmış mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Klinik tablonun kötüleşmesinde hastaların virüs 
bulaşından korkmalarından dolayı sağlık kuruluşlarına gitmemeleri veya hastanelere 
giderken yaşanan gecikmeler, ayrıca triaj ile kateter laboratuvarı arasında olan gecikme 
ve aksaklıklar rol almaktadır. Pandemi sürecinde hastalar semptomlarını gizlemeden bir 
an önce hastaneye gitmeleri ve Covid-19’a karşı gerekli önlemleri almakla birlikte zaman 
kaybını da en aza indirmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmeli ve cesaretlendirilmelidir. 
Öte yandan sağlık sunucuları da mevcut algoritmalara uygun şekilde hareket etmelidir. 
Bu konuda genel uygulamalar dışında lokal stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması 
gerekmektedir.
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Difficulties in the Management of Acute Coronary Syndromes in the COVID-19 Era

Berfin Su CANPOLAT, Ertuğrul Emre ÇEVİK, Yaren KARAKUŞ, İzem ERCAN,
Emir Berkay SEÇİLMİŞ, Göksu ÖZYURT
Advisor: Dr. Kaan OKYAY

The global pandemic of coronavirus disease-2019 (COVID-19) has dramatically affected 
health care, and the effects are ongoing. 80 % of the patients with COVID-19 infection 
describe only mild symptoms and recover from the disease on an outpatient basis. On 
the other hand, nearly 20% of the patients require hospitalization and among them, ones 
having cardiovascular illness and older ones (especially older than 60 years) are affected 
more severely. During the course of the COVID-19 infection involvement of the cardivascular 
system is seen frequently. COVID-19 may cause heart failure, venous thromboembolism, and 
arrhythmias and is related with myocardial injury and/or myocarditis. The highest mortality 
rates are observed in older patients having any cardiovascular illness. Coronary artery disease 
is the one of the most underlying reason of the mortality in general population.  Acute 
coronary syndromes are emerging clinical pictures requiring prompt and correct diagnosis 
and treatment. The symptoms of the patient, changes in electrocardiography, elevations in 
cardiac enzymes (troponins), echocardiography and computed tomography findings should 
be used for the differential diagnosis. There are many mechanisms for explanining blood 
troponin level elevation during the course of the COVID-19 infection; however this finding 
should not always lead to diagnosis of acute coronary syndrome / myocardial involvement. 
In COVID-19 pandemic, time between patient symptoms of acute coronary syndrome and 
coronary angiography (revascularization) is prolonged which in turn related with increased 
mortality and morbidity.  The clinical picture can worsen due to abstaining from admitting to 
medical centers because of the virus transmission as well as due to delays in transferring of 
the patients from triage to the catheterization laboratory. In this pandemic, patients should 
be informed and encouraged by the health care providers to admit to the medical centers 
without concealing their symptoms. The physicians should follow up the contemporary 
algorithms. Nevertheless, in addition to the general approaches, local strategies should be 
developt.

Keywords: COVID-19, Acute Coronary Syndrome, Strategies, Prognosis, Dilemma
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Hemodiyaliz Hastalarında COVID-19 Enfeksiyonu Prevalansı ve Mortalite Oranlarına 
Genel Bakış

Şahin Berkay ÖÇALAN, Jülide AYNUR, Reyyan Sena ÖZER, Sedanur TÜRKER,
Ekinsu AKILLI, Özcan Efe YÜCE, Şenel Beste AĞIRTAŞ 
Danışmanlar: Dr. Özlem KURT AZAP, Dr. Mehmet Okan YILDIRIM

SARS-COV2’nin etkeni olduğu COVID-19 enfeksiyonu ciddi mortaliteye sebep olabilen, 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından kısa süre içinde pandemi olarak ilan edilen bir hastalık halini 
almıştır. Bazı kişiler hastalığı asemptomatik olarak geçirmekteyken, bazılarında hafiften 
ağıra kadar uzanan çeşitli semptomlar mevcuttur. Yapılan son araştırmalar, semptomatik 
olguların büyük kısmında hastalık hafif semptomlarla geçirilse de, bazı olguların mortalite 
ve morbidite açısından daha yüksek risk grubunda olduklarını göstermektedir. Başta 
hipertansiyon olmak üzere kronik kardiyovasküler hastalıkları olanlar, böbrek nakilliler ve 
kronik böbrek yetmezliği olan hastalar bahsi geçen yüksek risk grubundadır. Hastalığın 
henüz kesin bir tedavisinin olmaması ve etkilenen organlarda uzun vadede yol açtıklarının 
net olarak bilinmemesi koruyucu önlemler almanın dışında COVID-19 ile ilgili geniş kapsamlı 
araştırmalar yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu derlemede, özel hasta gruplarından 
hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastalarındaki COVID-19 enfeksiyonu ile 
ilgili çeşitli araştırılmalar gözden geçirilmiş; mortalite oranlarını ve mortaliteyi etkileyen 
faktörleri araştıran çalışmalar referans alınarak güncel literatür ışığında konunun 
özetlenmesi amaçlanmıştır.
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An Overview for Prevelance of COVID-19 Infection in Hemodialysis Patients and 
Mortality Rates

Şahin Berkay ÖÇALAN, Jülide AYNUR, Reyyan Sena ÖZER, Sedanur TÜRKER,
Ekinsu AKILLI, Özcan Efe YÜCE, Şenel Beste AĞIRTAŞ 
Advisors: Dr. Özlem KURT AZAP, Dr. Mehmet Okan YILDIRIM

COVID-19 infection, which is caused by SARS-CoV-2 virus is a disease, of which World Health 
Organisation declared as pandemics and that may cause serious mortality. While some 
patients have the disease asymptomatically, symptoms ranging from mild to severe might 
be present in some. Recent studies show that although most of the symptomatic cases 
have mild symptoms, some cases are at high risk group in terms of morbidity and mortality. 
Patients with chronic cardiovascular diseases such as hypertension, renal transplant and 
chronic renal insufficiency patients are among the above-mentioned high risk group. The 
lack of the precise cure for the disease and the lack of knowledge for how the disease may 
affect the organs in long term, has given rise the need of wide range research for COVID-19 
disease, other than having preventing measures. In this review, we investigated various 
researches about COVID-19 disease in chronic hemodialysis patients, which are among the 
special patient groups. In the light of recent literature, we aimed to summarize the topic by 
referencing studies about mortality rates and factors that affect mortality.

Keywords: COVID-19, Hypertension, Chronic Renal Insufficiency, Hemodialysis, Mortalitya
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ABO Kan Grupları ile COVID-19 Enefeksiyonları Arasındaki Garip İlişki

Tolga KORKMAZ, Nil SÜRMELİ, Ahmet ERTAŞ, Barbaros Arman ÖZEN, Sıla GEREN,
Umut TANDOĞAN, Umut BAYINDIR
Danışman: Nurhilal BÜYÜKKURT

Dünyayı birçok açıdan etkileyen SARS-COV-2 virüsü enfeksiyonu ilk olarak Aralık 2019’da 
Çin’de ortaya çıkmış ve kısa sürede pandemiye sebep olmuştur. Karşılaşıldığından beri 
tipik solunum yolu enfeksiyon hastalığı gibi görünse de diğer sistemlerde de beklenmedik 
sonuçlar oluşturmuştur. Bu süreçte gözlemsel olarak fark edilen ve ardından çalışmaları 
dizayn edilerek istatistiksel çıkarımlarda bulunulan, ABO kan grupları ile COVİD-19 
enfeksiyonlarına eğilim ve gelişen enfeksiyon kliniğinin ağırlık dereceleri arasındaki 
korelasyonların incelenmesi için literatür taraması ve buradan elde edilen sonuçların ve 
olası mekanizmaların derlenmesi amaçlanmıştır. SARS-COV-2 virüsünün hücre içine girip 
etkilerini oluşturması için ana yol anjiotensin konverting enzim2 (ACE2) proteinidir. ACE 
Angiotensin1’in Angiotensin2 dönüşümünü sağlayarak vücutta vazokonstriktif, sodyum 
tutulumunu arttırıcı, kan basıncı yükseltici etkiler göstermektedir. İlerleyen yaşla ACE2 
ekspresyonunun artması, 65 yaş üstü hastalarda neden ağır bir klinik tablo oluşturduğunu 
açıklayabilir. Bununla beraber cinsiyet, coğrafi bölge, genetik, komorbid hastalıklar ve kan 
grubu gibi faktörler virüsün oluşturacağı klinik tablonun ağırlığını etkileyebilir. O kan grubu 
taşıyıcıları daha az ACE eksprese etmektedirler. ACE’in ACE2 oranı ile doğrudan ilişkisi göz 
önünde bulundurulduğunda, O kan grubu insanların virüs girişi için daha az bağlanma 
noktası bulunduğundan enfeksiyon için daha güvenli grupta olduğunu söyleyebiliriz. Diğer 
bir mekanizma da anti-A antikorlarının ACE2 ve Spike (S) proteini arasındaki afiniteyi 
azaltması olarak gösterilmiştir. Buna göre A kan grubu dışındaki kan gruplarında virüsün 
daha az görülmesi beklenir. Anti-A antikorlarının bulunmaması ve ACE2 ekspresyonlarının 
daha fazla olması A kan grubunu virüs enfeksiyonu açısından daha riskli hale getirir. Bütün 
bu mekanizmalar göz önünde bulundurularak ABO kan grupları ile COVİD-19 enfeksiyonu 
arasındaki ilişkinin gözlemsel bir sonuçtan ibaret olmadığı fikri güçlenmiştir. Ancak 
mevcut bulgular retrospektif verilere dayandığı için prospektif randomize çalışmalarla 
desteklenmesi gereği vardır.
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Peculiar Link of COVID-19 Infections and ABO Blood Types

Tolga KORKMAZ, Nil SÜRMELİ, Ahmet ERTAŞ, Barbaros Arman ÖZEN, Sıla GEREN,
Umut TANDOĞAN, Umut BAYINDIR
Advisor: Nurhilal BÜYÜKKURT

The SARS-COV-2 virus infection, which affects the world in many ways, first appeared in 
China in December 2019 and caused a pandemic in a short time. In this process, it was aimed 
to review the literature to examine the correlations between ABO blood groups and the 
tendency to COVID-19 infections and the severity of the developing infection clinic, which 
were observed observationally and subsequently designed and made statistical inferences, 
and to compile the results and possible mechanisms. The main way for the SARS-COV-2 
virus to enter the cell and produce its effects is the angiotensin-converting enzyme2 (ACE2) 
protein. ACE transforms Angiotensin1 to Angiotensin2 and shows vasoconstrictive effects on 
the body, increasing sodium retention, and blood pressure. The increase in ACE2 expression 
with advancing age may explain why it creates a severe clinical picture in patients over 
65 years of age. However, factors such as gender, geographical region, genetics, comorbid 
diseases and blood type may affect the severity of the clinical picture that the virus will 
create. O blood group carriers express less ACE. Considering the direct relationship of ACE 
with the ACE2 ratio, we can say that people with O blood type are in the safer group for 
infection since they have fewer attachment points for virus entry. Another mechanism 
has been demonstrated as anti-A antibodies reduce the affinity between ACE2 and Spike 
(S) protein. Accordingly, the virus is expected to be less common in blood groups other 
than A blood group. The absence of anti-A antibodies and higher ACE2 expressions make 
blood group A more risky in terms of virus infection. Considering all these mechanisms, 
the idea that the relationship between ABO blood groups and COVID-19 infection is not an 
observational result has been strengthened. However, since the present findings are based 
on retrospective data, they need to be supported by prospective randomized studies.

Keywords: ABO blood types, ACE-2, SARS COV-2
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Pandemi Döneminde Algoloji Kliniğine Başvuran Hastaların Genel Özellikleri ve 
Pandemi Öncesi Dönem ile Karşılaştırılması

Utku Gün GÜRSOY, İbrahim Umut EVİRGEN, Nur Sena DARICI, Aziz Burkay AKTAŞ,
Cem Ali ATAY, Uğur Gönenç AKTAN
Danışmanlar: Dr. Coşkun ARAZ, Dr. Ayşegül CEYLAN

Ağrı; gerçek veya potansiyel doku hasarına eşlik eden hoş olmayan, arzulanmayan 
duyusal veya duygusal deneyim ve yaşanmışlıktır. Algoloji, ağrının nedenlerini inceleyen 
ve kaynağını tanımlayarak tedavi etmeyi amaçlayan bir tıp disiplinidir. Coronavirus 
pandemisi, 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır. SARS-CoV-2’nin 
ortaya çıkışından sonra COVID-19 solunum sistemi belirtileri başta olmak üzere ateş, boğaz 
ağrısı, öksürük, nefes darlığı ile karakterize edilmiştir. Bu çalışmadaki amacımız, COVID-19 
pandemisi öncesi ve süresince hastanemizin ağrı polikliniğine başvuran hastaların 
demografik özelliklerini, ağrının tiplerini, tedavilerini ve tedaviye verdiği cevabı retrospektif 
olarak değerlendirmektir. Çalışma Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi 
algoloji polikliniğine başvuran hastaların verileri değerlendirilerek gerçekleştirilecek 
retrospektif çalışmadır. Başkent Üniversitesi ağrı polikliniğine Mart 2019 - Mart 2020 ve 
Mart 2020 – Mart 2021 tarihleri arasında başvuran, kayıt yapıp hastaneye gelmeyen ve 
tedavisini tamamlamayan hastalar hariç tüm hastalar dahil edilecektir. Etik kurul onayı, 
yazılı izin alınarak çalışmaya başlanacaktır. Çalışmamızda COVID-19 pandemisi öncesi 
ve sonrası ağrı polikliniğine başvuran hastaların başvuru sebepleri, klinik ve muayene 
bulguları, ek hastalıkları, demografik verileri, yapılan medikal ve girişimsel tedaviler, kan 
değerleri, tedavi öncesi ve sonrası Numeric Rating Scale irdelenecektir. Hastane bilgi 
işlem sistemi üzerinden taranarak geriye yönelik veriler kaydedilip değerlendirilecektir. 
İstatistiksel analizler için Windows için hazırlanmış SPSS 21.0 kullanılacaktır. Hastaların 
tanımlayıcı verileri ve preoperatif bilgileri; ortalama ± standart sapma, sayı ve yüzdelikler 
olarak belirtilecektir. Grupları karşılaştırırken Mann Whitney U testi, kategorik değişkenleri 
karşılaştırırken Ki-kare testi kullanılacaktır. P değerleri 0.05’ten düşük olan veriler anlamlı 
olarak değerlendirilecektir. Çalışmanın tüm aşamaları zoom üzerinden yapılan toplantılar 
ile desteklenmiştir.
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Comparison of Patients’ General Features Who Have Applied to Algology Clinic During 
Pandemic and Before Pandemic

Utku Gün GÜRSOY, İbrahim Umut EVİRGEN, Nur Sena DARICI, Aziz Burkay AKTAŞ,
Cem Ali ATAY, Uğur Gönenç AKTAN
Danışmanlar: Dr. Coşkun ARAZ, Dr. Ayşegül CEYLAN

Pain is accompanying to actual or potantial tissue damage which unpleasant, undesired 
sensory or sentimental experience. Algology is the medical discipline that investigates 
reason of pain and identifys source of pain to cure patients. Coronavirus has appeared 
in China, Wuhan 1 December 2019. Covid-19 has characterized by respritory symptoms, 
fever, sore throat, cough and shortness of breath. Our aim in this study is retrospectively 
evaluate the patients’s demographic charateristics, types of pain,treatments and response 
to treatments  who have applied to Başkent University algology policlinic. This study is 
retrospective to be carried out by evalueting the data of patients who appiled to Başkent 
University Faculty of Medicine Ankara Hospital Algology outpatient clinic. Patients have 
picked from patients who appiled to Başkent University Algology policlinic between dates 
of March 2019-March 2020 and March 2020-March 2021. All patients will be included except 
patients who did not come to hospital and did not complete their treatment.the study 
will start with approval of the ethics committiee and written permisson. In our study the 
reasons for admission, clinical and exemination findings, additional diseases, demographic 
data, medical and interventional treatments, blood values, before and after treatments of 
patients’s numeric scale rating of the patients who have appiled to the pain outpatient clinic 
before and during covid-19 pandemic will be examined. Spss 21.0 prepared for Windows will 
be used for statistical analysis. descripted data and preoperative information of the patients; 
mean ± standart deviation will be expressed as numbers and percentages. Man Whitney U 
test will be used when comparing groups and Chi-square test wil be used when comparing 
categorical variables. Data with p value less than 0.5 will be considered significant. All stages 
of the study were supported by the meetings held on zoom.
 
Keywords: Pain, Algology Policlinic, Covid-19, Pandemic 
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COVID-19 Pandemisinin Çevre Etiği Açısından İncelenmesi

Ahmet Habib Mert SATICI, Feyzanur BEYAZLI, Kerem AKSEL, Sinem AVŞAR, Volkan ÖNER
Danışman: Belkıs BİRDEN

Bir yılı aşkın süredir dünya, COVID-19 adı verilen küresel bir salgınla karşı karşıya kalmıştır. 
COVID-19 pandemisinin yaşamımızda sadece sağlık alanında değil; sosyal, çevresel, 
ekonomik ve daha pek çok alanda etkileri olmuştur ve olmaya devam etmektedir. 
Bu çalışmada COVID-19 pandemisinin ortaya çıkması ve tüm dünyaya yayılması ile 
insanlığın çevre konusundaki düşünme ve davranış pratikleri arasındaki ilişki açıklanmaya 
çalışılmaktadır. Bu inceleme, insanların çevreleri ve yeryüzünde bulunan diğer canlılar ile 
olan ahlaki ilişkilerini ele alan çevre etiği disiplini kapsamında yapılmaktadır. Bu anlamda 
çevresel sorunların ortaya çıkmasını konu edinen ve bu sorunları temelinde yatan nedenlerle 
çözmeye çalışan çevre etiği yaklaşımlarından söz edilmektedir.
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Examination of COVID-19 Pandemic in Terms of Environmental Ethics

Ahmet Habib Mert SATICI, Feyzanur BEYAZLI, Kerem AKSEL, Sinem AVŞAR, Volkan ÖNER
Advisor: Belkıs BİRDEN

The world has faced a pandemic called COVID-19 for over a year. The COVID-19 pandemic 
is not only in the field of health in our lives, it has had and continues to have impacts in 
social, environmental, economic and many other areas. In this study, it is tried to explain 
the relationship between the emergence of the COVID-19 pandemic, its spread all over 
the world, and the environmental thinking and behavioral practices of human beings. This 
review is carried out within the scope of the discipline of environmental ethics, which deals 
with the moral relationships of humans with their environment and other living beings on 
earth. In this sense, environmental ethics approaches is mentioned, which deals with the 
emergence of environmental problems and tries to solve these problems with underlying 
reasons.

Keywords: COVID-19 Pandemic, Environmental Problems, Environmental Ethics, 
Environmental Ethics Approaches
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Koku Alma ve COVID-19

Elif Gökçek ÜSKÜDAR, Duru Deniz ÇELIK, Alireza BAHRAMNEJAD, Kağan Berke MEMİŞ, 
Berfin Su ZOMORODY, Yiğit AKBULUT
Danışman: Dr. Osman Halit ÇAM

Koku alma bozukluğu COVID-19 virüsünün ana nörolojik semptomudur ve en erken bildirilen 
belirtilerinden biridir. COVID-19 hastalarında koku alma bozukluğu dünya genelinde sık sık 
bildirilmektedir ancak yerel farklılıklar gözlemlenebilir. Koku bezlerinin koku algılamada 
önemli bir rolü vardır. Koku alma bozukluğu, koku nöroepitelyumunun hasar alması ve koku 
soğanına virüs bulaşmasıyla ilişkilendirilebilir. Destek hücreleriyle nöron kök hücrelerinde 
ACE2 ve TMPRSS2 reseptörleri bulunur ancak duyu nöronlarında bulunmaz. Nesnel ve 
öznel veriye birlikte baktığımızda 60 gün içinde koku alma bozukluğu iyileşme oranının 
%75 ile %85 arasında olduğunu söyleyebiliriz fakat koku alma bozukluğu vakaların ne 
kadarı için kalıcı olduğu belli değildir. COVID-19 kaynaklı koku alma bozukluğu genellikle 
kendiliğinden iyileşir. İntranasal kortikosteroid spreyleri, intranasal damlalar veya burun 
yıkamaları; omega-3 takviyeleri (2 haftadan uzun süredir koku kaybı olan hastalarda) 
ve alfa-lipoik asit (2 haftadan kısa süredir koku kaybı olan hastalarda) terapi amaçlı 
kullanılabilir. Subakut veya kronik hastalarda tedavi için oral kortikosteroidler ve koku alma 
eğitimi yardımcı olabilir. Bu derlemede koku almanın fizyolojisi ve anatomisi, COVID-19 
virüsünün koku yolağındaki etkileşimleri, hasar mekanizmaları, tedavi seçenekleri, koku 
alma bozukluğunun prognozu ve COVID-19’a bağlı koku kaybının diğer viral nedenli koku 
kayıplarıyla kıyaslanması tartışılmıştır. 
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Olfaction and COVID-19

Elif Gökçek ÜSKÜDAR, Duru Deniz ÇELIK, Alireza BAHRAMNEJAD, Kağan Berke MEMIŞ, 
Berfin Su ZOMORODY, Yiğit AKBULUT
Advisor: Dr. Osman Halit ÇAM

Smell loss is the main neurological symptom and one of the earliest reported indicators of 
the COVID-19 virus. Olfactory dysfunction is frequently reported in patients with COVID-19 
worldwide, although differences between regions are observable. The olfactory glands play 
a significant role in odor detection. The olfactory dysfunction could be associated with injury 
of the olfactory neuroepithelium and viral spread into the olfactory bulb where supporting 
cells and stem neurons may express ACE2 and TMPRSS2 receptors but not sensory neurons. 
Considering both subjective and objective data, we may suggest that the 60 day recovery 
rate ranges from 75% to 85%, but it remains unclear in how many cases anosmia would be 
permanent. Olfactory disorders in Covid 19 infection generally recover without assistance. 
Therapeutic options stand as intranasal corticosteroid sprays, drops, or rinses; omega-3 
supplements (for patients with smell loss for more than two weeks and alpha-lipoic acid 
for patients with smell loss for less than two weeks. For treatment of patients with subacute 
or chronic olfactory disorders olfactory training accompanied with medical treatment and 
oral corticosteroids are helpful. In this review, the physiology and anatomy of olfaction, 
the interaction between COVID-19 virus with the olfactory epithelium, possible treatment 
options along with prognosis, and COVID-19’s comparison with other respiratory diseases 
based on smell loss are discussed.

Keywords: Olfaction, COVID-19, SARS-CoV-2, Olfactory Disorder, CNS
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COVID-19’un Tat ve Koku Mekanizmalarına Etkileri

Zeynep Neva KARAMAN, Ezgi ERAY, Irmak ÖZER, İlhan Hazar KOCAMAN,
Nigar MAMMADLI, Elif KARSLIOĞLU
Danışmanlar: Dr. A. Arzu YİĞİT, Dr. Nazan DOLU

Koronavirus-19 (COVID-19) ilk bildirildiği andan bugüne dünyada milyonlarca ölüm ve 
vakadan sorumlu bir pandemik hastalıktır. Öncelikle anjiyotensin I dönüştürücü enzim-2’ye 
(ACE2) sahip organları tutar ve ateş, kuru öksürük, yorgunluk gibi semptomlara neden olur. 
Tat ve koku kaybı COVID-19’un en yaygın semptomlarından biri olduğu için, bu konuda 
yapılmış pek çok araştıma bulunmaktadır. Koku ve tat kaybı ile ilgili bütün mekanizmalar 
hala tam olarak açıklanmamış olsa da, bu derlemede tat ve koku kaybına neden olan 
muhtemel mekanizmaları ortaya koymayı hedefledik. Koku kaybına dair ilk hipoteze 
göre; COVID ajanı direkt olfaktör reseptör nöronlarına hasar verebilir. İkincisi, virus, 
ACE2 reseptörlerini bulunduran olfaktorik epiteldeki destek hücrelerinin fonksiyonlarını 
etkileyerek hastalarda anosmiye neden olabilir. Üçüncü hipoteze göre; virüs nazal epitelden 
girdikten sonra, olfaktör bulbus, olfaktör sinir ve trigeminal siniri geçerek kan-beyin 
bariyerine kolayca yayılabilir ve bu sinirlerde yangıya neden olabilir. Son hipotez, virüsün 
bağışıklık hücrelerimizin vücudumuza saldırmasına neden olan bir sitokin fırtınasına neden 
olduğudur. Özellikle, interlöylin-6 (IL-6)’ nın  yüksek düzeyleri, TNF-a ve nöropoietin 
yoluyla apoptotik yolakları aktive ederek olfaktör fonksiyonlarını direkt inhibe eder ve koku 
kaybı oluşturabilir. Diğer yandan tat kaybı mekanizması IL-6’daki artıştan veya virüsün ağız 
boşluğundaki mukozal epitel hücrelerine verdiği yoğun hasardan kaynaklanabildiği de 
bildirilmektedir. Öte yandan, tat kaybı virüsün ağız boşluğunun mukozal epitel hücrelerine 
verdiği yoğun hasara veya IL-6’daki artışa bağlı olarak açıklanabilir. Koronavirüsün neden 
olduğu koku ve tat kaybı mekanizmalarının ortaya çıkarılmasının tedavi seçeneklerinin 
geliştirilmesinde faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: ACE2 Reseptorü, COVID-19, IL-6, Koku Kaybı, Tat Kaybı 
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The Effects of COVID-19 on Taste and Olfactory Mechanisms

Zeynep Neva KARAMAN, Ezgi ERAY, Irmak ÖZER, İlhan Hazar KOCAMAN,
Nigar MAMMADLI, Elif KARSLIOĞLU
Advisors: Dr. A. Arzu YİĞİT, Dr. Nazan DOLU

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a pandemic disease, caused by SARS-CoV2, which 
has been responsible for millions of deaths and cases in the world since it was first reported. 
It primarily holds the organs that have angiotensin I-converting enzyme-2 (ACE2) and has 
many symptoms including fever, dry cough, and fatigue. Since the loss of taste and smell 
is one of the most common symptoms of COVID-19, there are a lot of studies that have 
been done on this issue. Although the whole mechanism of taste and smell disorders has 
not been defined yet, we have tried to reveal the possible causes of loss of smell and taste, 
caused by COVID-19 in this review. The first hypothesis for the loss of smell mechanism is 
that the COVID agent directly damages the olfactory receptor neurons. The second one is 
that the virus causes anosmia in patients by affecting the function of supporting cells in 
the olfactory epithelium where ACE2 is located. According to the third hypothesis, after 
the virus enters the nasal epithelium, it may easily cross the blood-brain barrier by passing 
through the olfactory bulb and the olfactory and trigeminal nerves and cause inflammation 
of these nerves.The last hypothesis is that the virus causes a cytokine storm that causes 
our immune cells to attack our bodies. Especially, increased interleukin-6 (IL-6) causes 
anosmia by inhibiting olfactory function by activating apoptotic pathways using TNF-a 
and neuropoietin. On the other hand, loss of taste mechanism may explain due to intense 
damage caused by the virus to the mucosal epithelial cells of the oral cavity or increase in IL-
6. It is thought that revealing the mechanisms of smell and taste loss caused by Coronavirus 
will be useful in developing treatment options.

Keywords: ACE2 Receptor, COVID-19, IL-6, Loss of Smell, Loss of Taste
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COVID-19 Enfeksiyonunda Prognozu Belirleyen Hematolojik Belirteçler

Ceren BUĞUR, İbrahem Arkan Amjad KOCAK, Raif TOKGÖZ, Nurettin Taha KEKLİKOĞLU, 
Gülberk KÜTAHYA, Enes NALBANT, Yiğit GENÇBAY
Danışman: Dr. Mahmut YERAL

COVID-19, 2019 yılının aralık ayında Wuhan’da ortaya çıkan, ACE-2 proteni yoluyla bağlanan, 
akut respiratuvar sendroma yol açabilen bir virüs çeşididir. Bu virüsle enfekte olan 
hastalarda hematolojik parametlerde değişiklik gözlenmektedir. Lenfopeni, trombositopeni, 
hemoglobin değerinde düşüklük ve koagulasyon bozukluğu göstergesi olarak D-dimer  ile 
hastalığın gidişatı ve ölüm oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. 
Sekonder immun yetmezlik bulguları ve inflamasyon çoğu hastada gözlenmiştir. Solunum 
yetmezliği ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarda ESR, CRP ve Interlökin-6, prokalsitonin 
düzeyleri yüksek saptanmıştır. Bu inflamatuvar parametrelerin prognoz açısından prediktif 
bir değer olabilecekleri ifade edilmiştir. Kritik hastaların %75-80’inde, hafif seyirli hastaların 
ise %20-25’inde lenfopeni gözlemlenmiştir. Taburcu olan hastalar ile karşılaştırıldığında 
kaybedilen hastaların lenfosit supgrup oranlarının bozulduğu, T-lenfositlerinin anlamlı 
şekilde düştüğü görülmüştür. COVID-19 enfeksiyonunun neden olduğu inflamatuar 
değişiklikler eritropoezi etkileyerek hemoglobin düşüklüğüne sebep olabilmektedir. 
COVID-19’daki D-dimerlerin belirgin yükselmesi virusun direkt oluşturduğu endotel 
hasarını ve sitokin fırtınası sonrası pıhtılaşma kaskatının aktivasyonunu yansıtmaktadır. 
Bu da organ disfonksiyonuna zemin hazırlamaktadır. Artmış D-dimer seviyeleri, COVID-19 
enfeksiyonunun ilerleyen ciddiyetini gösterir ve daha agresif kritik bakıma ihtiyaç 
duyulacağının bir göstergesi olarak kullanılabilir. Fibrinojen yüksekliği yoğun bakıma yatan 
hastalarda 5.0-7.0 g/dl oranında artış göstermiştir.  Hematolojik, inflamatuvar ve aktive 
olmuş koagulasyon bulguların yanı sıra kardiyak troponin düzeyi de kritik hastalık için 
prediktif bir değer taşımaktadır. Klinik ve hematolojik belirteçlerin yakın takibi hastaların 
destek ve tedavi modalitelerin belirlenmesi açısından önem taşıyabilir. Bu durum hastaların 
morbidite ve mortalite oranlarını azaltarak gidişatını olumlu yönde etkileyecektir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Koagülasyon, Lenfopeni, Trombositopeni, Prognoz
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Hematological Markers Determining Prognosis in COVID-19 Infection

Ceren BUĞUR, İbrahem Arkan Amjad KOCAK, Raif TOKGÖZ, Nurettin Taha KEKLİKOĞLU, 
Gülberk KÜTAHYA, Enes NALBANT, Yiğit GENÇBAY
Advisor: Dr. Mahmut YERAL

COVID-19 is a disease caused by coronavirus that emerged in Wuhan late December 2019. 
This virus binds to host cells through the ACE-2 protein and can lead to acute respiratory 
syndrome. Changes in hematological parameters are observed in patients infected with 
this virus. A significant relationship was found between lymphopenia, thrombocytopenia, 
low hemoglobin value, and D-dimer as an indicator of coagulation disorders, varying 
along the course of the disease and found to be related to mortality rates. Secondary 
immunodeficiency findings and inflammation were also observed in most patients. 
ESR, CRP, and Interleukin-6, procalcitonin levels were found to be high in patients with 
respiratory failure and need of intensive care. It has been stated that these inflammatory 
parameters may be predictive values in terms of prognosis. Lymphopenia was observed 
in 75-80% of critical patients and 20-25% of patients with a mild disease. Compared with 
discharged patients, it was observed that the lymphocyte subgroup ratios of the patients 
who died were impaired, and T-lymphocytes decreased significantly. Inflammatory changes 
caused by COVID-19 infection can affect erythropoiesis and causes low hemoglobin levels. 
The significant increase in D-dimers in COVID-19 reflects the endothelial damage directly 
caused by the virus and the activation of the coagulation cascade after cytokine storm. This 
can lead to organ dysfunction. Increased D-dimer levels indicate the progressive severity of 
COVID-19 infection and can be used as an indicator of more aggressive critical care that may 
be needed. Fibrinogen elevation increased by 5.0-7.0 g / dl in patients treated in intensive 
care. In addition to hematological, inflammatory, and activated coagulation findings, cardiac 
troponin level also has a predictive value for critical illness. Close monitoring of clinical 
and hematological markers may be important in determining the support and treatment 
modalities of the patients. This eventually will positively affect the prognosis of the patients 
by reducing morbidity and mortality rates.

Keywords: COVID-19, Coagulation, Lymphopenia, Thrombocytopenia, Prognosis
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Maske Kullanımının COVID-19 Pandemisi Sırasında Anksiyeteli Ergenlerin Duygu 
Tanıma Yeteneklerine Etkisi

Pınar SEZGİN, Cemre KILIÇARSLAN, Ceren EKİNCİ, Mehmet Batur ŞAHİNGÖZ
Danışman: Dr. Burcu AKIN SARI

Amaç: COVID-19 salgını, toplumumuzun birçok farklı yönünü, özellikle insan iletişimi ve 
sosyal hayatı etkilemiştir. Pandeminin başlangıcından bu yana bir çok çalışma, ruh sağlığı 
bozukluğu olan kişilerin bu değişikliklerden diğer bireylere göre daha fazla etkilendiğini 
belirtmiştir. Anksiyete bozukluğu, bu zihinsel sağlık sorunları listesinde oldukça üst sıralarda 
yer almaktadır. Sosyal uzaklaşma ve izolasyon dışında, geniş maske kullanımının, iletişim, 
yüz ve mimiklerin temel bileşenlerinden birini kapsadığı için bireylerin sosyal ilişkilerini de 
etkilediği düşünülmektedir. Yüz mimiklerinin değerlendirilmesiyle duygu tanıma, insan 
beyninin sosyal ilişkiler açısından önemli bir becerisidir ve anksiyete bozukluğu ile ilgili 
olarak, önceki çalışmalarda durumluluk ve süreklilik kaygısının insan beyninin duygu tanıma 
yeteneği üzerinde etkileri olabileceği öne sürülmüştür. Bu araştırma, geçtiğimiz yıl COVID-19 
salgını nedeniyle değişen günlük alışkanlıkları, duygu tanıma kavramı bağlamında ele 
almak amacıyla tasarlanmıştır. Bu araştırmadaki amacımız, maske kullanımının ergenlerin 
duygu tanıma yeteneği üzerindeki etkisini ve bireyin anksiyete düzeyleri açısından nasıl 
farklılaştığını göstermektir.

Yöntem: Çalışmaya 16-25 yaş arası toplam 200 ergen, kaygı düzeylerini değerlendirmek 
için STAI-1 ve STAI-2 ile birlikte bir sosyodemografik form doldurmaları için davet edilmiştir. 
İkinci olarak, katılımcılardan yüz ifadeleri kaydedilirken bir Zoom toplantısı sırasında farklı 
fotoğraf setlerine bakarken duygularını ifade etmeleri istendi. Bu kayıtlar, daha güvenilir 
sonuçlar elde etmek için Google’ın FaceNet veritabanıyla birlikte Python kodlama dili 
tarafından oluşturulan bir yapay zeka (AI) programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Son 
olarak, bireylerin bir testte değerlendirmesi için statik fotoğraflar gösterilerek ve bir duygu 
tanıma görevi tasarlanmış ve kullanılmıştır. Test fotoğrafları toplam 10 duygu içermiştir. 
(nötr, mutluluk, üzüntü, tiksinti, korku, şaşkınlık, öfke, aşağılama, aşk ve kıskançlık) Her 
fotoğrafta bir erkek / kadın ve cerrahi maskeli / maskesiz versiyonu yer almıştır.

Bulgular ve Sonuç: Araştırmamızın sonucu, veri toplama işlemi tamamlandıktan sonra 
açıklanacaktır.

Anahtar kelimeler: COVID-19, Anksiyete, Duygu Tanıma, Yüz Tanıma, Maskeler
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Effect of Mask Use on Emotion Recognition Abilities of Adolescents with Anxiety 
During COVID-19 Pandemic

Pınar SEZGİN, Cemre KILIÇARSLAN, Ceren EKİNCİ, Mehmet Batur ŞAHİNGÖZ
Danışman: Dr. Burcu AKIN SARI

Purpose: COVID-19 pandemic has affected many different aspects of our society, especially 
human communications, and social life. Since the beginning of the pandemic, many studies 
argued that people with mental health disorders have been affected by these changes more 
than other individuals. Anxiety disorder is well up on the list of these mental health issues. 
Other than social distancing and isolation, wide use of masks is also thought to effect social 
relations of individuals since it covers one of the key components of communication, face 
and mimics. Emotion recognition via evaluation of facial mimics is an important ability 
of human brain in terms of social relations, and with regard to anxiety disorder, previous 
studies have argued that state and trait anxiety might have effects on emotion recognition 
ability of human brain. This research was designed to incorporate changing daily habits in 
the past year due to the COVID-19 pandemic into the concept of emotion recognition. Our 
goal in this research is to demonstrate the effect of mask use on the emotion recognition 
ability of adolescents and how it differentiates concerning an individual’s anxiety levels.

Method: A total of 200 adolescents between ages 16-25 were invited to the study to fill 
in a sociodemographic form along with STAI-1 and STAI-2 to assess their anxiety levels. 
Secondly, participants were asked to express their emotions while looking at different sets 
of photographs during a Zoom meeting while their facial expressions were recorded. These 
recordings were evaluated using an artificial intelligence (AI) program generated by Python 
coding language, along with Google’s FaceNet database to get more reliable results. Finally, 
an emotion recognition task was designed and used in the form of static photographs shown 
for individuals to evaluate on a test. The test photographs included a total of 10 emotions. 
(neutral, happiness, sadness, disgust, fear, surprise, anger, contempt, love, and jealousy) 
Each photograph included a male/female and with/without surgical mask version.

Results and Conclusion: The result of our research is to be announced upon completion of 
data collection.

Keywords: COVID-19, Anxiety, Emotion Recognition, Facial Recognition, Masks
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İzole COVID Servisinde Yatan Hastalarda Tütün Bağımlılığı Kesitsel Analizi

Derin TUNA, Hikmet Oğuz ÇETİN, Betül Rana SÖZBİLİCİ, Mehmet Emin NARLIOĞLU,
Murat BALLI, Ahmet Süheyl ÖZYEŞİL
Danışman: Dr. Gülbahar DARILMAZ YÜCE

Amaç: COVID-19’ un sigara içimi ile ilişkisinin araştırılması, sigara içen ve içmeyenlerde 
hastalığın yaygınlık ve şiddeti hakkında bilgi sahibi olmaktır. Sigara içen ve içmeyen 
gruplarda hastalığa duyarlılık, hastalığın genel klinik gidişi, şiddeti, laboratuvar 
parametrelerindeki değişiklikler, radyolojik değişiklikler, antiviral ve destekleyici tedaviye 
yanıt hakkındaki önemli sorulara yanıt bulmaktır. 

Yöntem: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Covid-19 İzole servisinde Mart 2020- 
Şubat 2021 tarihlerinde yatarak takip ve tedavisi yapılmış olan 286 hasta çalışmaya dahil 
edildi. Hastalar aktif sigara kullanan, hiç sigara kullanmayan ve sigarayı bırakmış olmak 
üzere gruplandırıldı. Semptomlar, laboratuvar bulguları, radyolojik bulgular, tedavi yanıtı 
ve klinik kategorileri gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 59 (IQR:32) idi. Hastaların 
%40.6’sı kadın (n:116), %59.4’ü erkekti (n:170). Çalışmamızda kadın hastaların daha az 
sigara içtiği görülmüştür (p=0.000). Aktif sigara kullanan (n:56), hiç sigara kullanmayan 
(n:159) ve sigarayı bırakmış (n:71) hastaların bulguları karşılaştırıldığında; dispne aktif 
sigara kullanan hastalarda; halsizlik, boğaz ağrısı ve baş ağrısı ise hiç sigara kullanmayan 
hastalarda daha sık olarak gözlenmiştir (sırasıyla p=0.009, p=0.028, p=0.001, p=0.007). 
Aktif sigara kullananlarda akciğer tutulumunun daha sık ve multifokal şekilde olduğu 
görülmüştür (p=0.002 ve p=0.038). Aktif sigara kullananlarda hastane başvuru ve çıkış 
oksijen satürasyonlarının daha düşük olduğu bulunmuştur (p=0.002 ve p=0.038). Nazal 
oksijen ve noninvaziv mekanik ventilasyon ihtiyacının da aktif sigara içen hastalarda daha 
fazla olduğu görülmüştür (p=0.008 ve p=0.039). Aktif sigara içen hastalarda daha çok 
sistemik steroid ihtiyacı olmuştur (p=0.013).

Sonuç: COVID-19 izole servisinde yatan hastaların bulguları incelendiğinde sigara kullanım 
öyküsü bulunan hastalarda prognozun daha kötü seyrettiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Sigara, SARS-CoV-2, COVID Pnömonisi
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Cross-Sectional Analysis of Tobacco Addiction in Patients Hospitalized in Isolated 
COVID Service

Derin TUNA, Hikmet Oğuz ÇETİN, Betül Rana SÖZBİLİCİ, Mehmet Emin NARLIOĞLU,
Murat BALLI, Ahmet Süheyl ÖZYEŞİL
Advisor: Dr. Gülbahar DARILMAZ YÜCE

Objective: This study aims to present the relationship between COVID-19 and smoking and 
to be informed of the extensity and severity of the disease among smokers and non-smokers. 
Finding answers to some important questions about the sensitivity to the disease, clinical 
progress, severity, differences between laboratory parameters, radiological differences, 
response to antiviral and supportive treatment between smoker and non-smoker patient 
groups.

Method: 286 patients who are admitted, monitored, and treated at the Baskent University 
Faculty of Medicine Hospital’s isolated COVID-19 clinic are included. Patients have been 
classified as current smokers, never smokers, and ex-smokers. Symptoms, laboratory 
results, radiological results, responses to the treatment, and clinical categories have been 
compared between patient groups.

Results: The average age of the patients who have been included in the study was 59 (IQR: 
32). 40.6% (n:116) of the patients were female and 59.4% (n:170) were male. In our study, it 
has been seen that female smokers were fewer (p=0.000). When the results of the patients 
who are current smokers (n:56), never smokers (n:159) and ex-smokers (n:71) are compared 
dyspnea was more frequent with smokers; malaise, sore throat, and headache were more 
frequent with never smoker patients (respectively: p=0.009, P=0.028, p=0.001, p=0.007). 
Lung involvement was more common and as multifocal involvements in current smoker 
patients (p=0.002 and p=0.038). It has been found that current smoker patients have lower 
oxygen saturations while being admitted to the hospital and discharged (p=0.002 and 
p=0.038). Current smoker patients were more in need of nasal oxygen and non-invasive 
mechanical ventilation (p=0.008 and p=0.039). Systemic steroid use was more needed with 
current smoker patients (p=0.013). 

Conclusion: When results of the patients at the isolated COVID-19 clinic were inspected the 
prognosis of the disease seemed worse with the patients who have a history of smoking.

Keywords: COVID-19, Smoking, SARS-CoV-2, COVID Pneumonia

Session 17 • S40



|   BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ144

COVID-19: Solunum Sistemi ile Arasındaki İlişki

Ayşenaz KÖŞKER, Doğa KARAHASANOĞLU, Ece SERDAROĞLU, İlke KILIÇ,
Öykü ÖĞÜTMEN, Sinem ÇANTA
Danışman: Dr. Melike AKÇAALAN

Koronavirüsler, 1960’lı yıllarda keşfedilmiştir. SARS-CoV (Şiddetli akut solunum yolu 
sendromu-coronavirüs), Kasım 2002’de Çin’in Guangdong eyaletinde ortaya çıkmış, 32 
ülkeye yayılarak 811 ölüm ve 8.447 vaka ile sonuçlanmıştır. MERS-CoV (Orta Doğu solunum 
sendromu-coronavirüs) ilk defa Eylül 2012’de Suudi Arabistan’da görülmüş, 857’den fazla 
kişiyi etkilemiş ve 334 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Hastalık yapan bu yeni etken yeni 
bir CoV olarak 7 Ocak 2020 tarihinde tanımlanmıştır. Yeni tanımlanan CoV, COVID-19 veya 
SARS-CoV-2 olarak adlandırılmıştır. Her biri nidovirales virüs takımının coronaviridae 
familyasının betacoronavirus cinsine ait SARS-CoV, MERS-CoV ve SARS-CoV-2 zoonotik 
virüsleri, çok çeşitli, zarlı, pozitif polariteli ve tek sarmallı RNA virüsleridir. Bunların 
neden olduğu hastalıklar olan SARS, MERS ve COVID-19 birbirinden farklı düşünülemez. 
Semptomları, bulguları ve sonuçları benzerdir, ölüm ve bulaşıcılık oranları karşılaştırılabilir. 
COVID-19’un yaygın bulaş şekilleri; öksürük, hapşırık, damlacık soluma ve ağız, burun, 
göz mukozası ile temastır. COVID-19 kendini çeşitli klinik bulgularla belli edebilir. Hastalığı 
hafif geçirenlerde ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlar görülürken 
ağır hastalarda solunum sıkıntısı, septik şok gibi daha ağır sonuçlar görülebilir. Solunum 
bulgularının yanı sıra gastrointestinal semptomlara da rastlanır ve bunlar hastalığın 
şiddeti ile ilişkilendirilebilir. Bazı semptomlar ise hastalık atlatılmasına rağmen kalıcı 
olabilir. SARS-COV-2’nin en yaygın enfeksiyon bölgeleri alt ve üst solunum yolları olarak 
belirlenmiştir. Hastalık şiddetli bir şekilde seyredip ARDS (akut solunum sendromu) ve 
ölüme kadar uzanabilir. Akciğerdeki viral enfeksiyon, klinik sorunlara yol açabilir ve akciğer 
bağ dokusunun enfeksiyonuyla fibrozis gelişebilir. Enfeksiyon, bağ dokunun etrafındaki 
damarların hastalıklı biçimde büyümesine yol açar. COVID-19, ARDS ve multiorgan 
yetmezliklerine neden olarak hastalarda mekanik ventilatör ihtiyacı gerektirmektedir. Bu 
nedenle hastalığın bilinen etkin bir tedavisi olmamasına rağmen çalışmamızda hastalara 
uygulanan pulmoner fizyoterapiden bahsedilmiştir.
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Relationship Between the Respiratory System and COVID-19

Ayşenaz KÖŞKER, Doğa KARAHASANOĞLU, Ece SERDAROĞLU, İlke KILIÇ,
Öykü ÖĞÜTMEN, Sinem ÇANTA
Advisor: Dr. Melike AKÇAALAN

Coronaviruses were discovered in the 1960s. SARS-CoV (Severe acute respiratory 
syndrome-coronavirus) emerged in Guangdong state of China in November 2002, spread 
to 32 countries, it caused 811 deaths and 8,447 cases. MERS-CoV (Middle East respiratory 
syndrome-coronavirus) was first seen in Saudi Arabia in September 2012, effected more 
than 857 people and caused the deaths of 334 people. This new disease-causing factor was 
identified as a new CoV on January 7, 2020. The newly identified CoV is called COVID-19 
or SARS-CoV-2. Sars-CoV, MERS-CoV and SARS-CoV-2 zoonotic viruses, each of which 
belongs to the betacoronavirus genus of the coronaviridae family of the nidovirales order 
are a wide variety, membranous, positive polarity and single-helix RNA viruses. SARS, MERS 
and COVID-19, which are the diseases caused by these, cannot be considered different 
from each other. Symptoms, signs and results are similar. However, their mortality and 
infectiousness rates are comparable. Common transmission types of COVID-19 are cough, 
sneezing, droplet breathing and contact with mouth, nose and eye mucosa. COVID-19 can 
show itself with various clinical signs. Patients with mild illness have symptoms such as 
fever, sore throat, cough and shortness of breath, while severe patients may experience more 
severe consequences such as respiratory distress and septic shock. In addition to respiratory 
symptoms, gastrointestinal symptoms are also encountered and these symptoms may be 
associated with the severity of the disease. Some symptoms may be permanent even though 
the illness is recovered. Lower and upper airways are the most common infection areas of 
SARS-COV-2. The illness may be severe and it can cause ARDS (acute respiratory distress 
syndrome) and even death. Viral infection in the lung can lead to various clinical problems, 
especially fibrosis may develop with infection of the lung connective tissue. Infection leads 
to unhealthy growth of the vessels around the connective tissue. COVID-19 requires the 
need for mechanical ventilators in patients by causing ARDS and multiorgan insufficiency. 
Therefore, pulmonary physiotherapy application for the patients was mentioned in our 
study, although there is no known effective treatment for the disease. 

Keywords: COVID-19, SARS, MERS, Lung, Respiratory
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COVID-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanlarının Sorunları

Ayça Gizem AY, Selin Nur AYDIN, İrem Merve DEMİRTAŞ, Naz Pınar ERBAŞ,
Aysu NİFTALİYEVA, Fatma Niğda SARI, Bengüsan TURAN
Danışman: Dr. Zehtiye Füsun YAŞAR

COVID-2019 enfeksiyonu, Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ilk kez görüldükten 
sonra neredeyse tüm dünya ülkelerine hızlı bir yayılım göstermiş yayılmış ve 12 Mart 
2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Önceden 
tanımlanmış CoV’lere göre çok yüksek bulaşıcı özellikler taşıyan COVID-19 virüsünün klinik 
semptomları; ateş, kuru öksürük, miyalji veya yorgunluk ile nefes darlığı şeklindedir. Hastalık 
tanısında, genellikle nazofarengeal sürüntü örneklerine revers transkripsiyon-polimeraz 
zincir reaksiyonu testinden yararlanılmaktadır.  Direkt grafi ve bilgisayarlı tomografi, 
tanıda destekleyicidir. Pandemi döneminde; doğal olarak adli vakalar devam ediyor ve tıp 
uzmanlarının klinik muayene yanı sıra cinayet, intihar, kaza sonucu / ani / beklenmedik 
ölümler  vb durumlarda otopsi yapmaya devam etmektedir. Bu nedenle tüm adli tıp 
doktorları, enfeksiyonlu olabilecek klinik vakaların incelenmesi sırasında veya enfeksiyonlu 
vücutların otopsisi sırasında COVID-19 enfeksiyonuna yakalanma riski altındadır.  Kliniklerde 
çalışan adli tıp uzmanı ve yardımcı personelin, standart kişisel koruyucu ekipman 
önlemlerine uygun giyinmeleri, otopsi kararı verilirken, adli tıp kurumunun yayımladığı 
algoritmalara uygun olarak öncelikle nazofarengeal örnek alınarak sonucun beklenmesi, 
pozitif olgularda mümkünse ölü muayenesi ile defin ruhsatı verilmesi, adli olguların 
otopsinin mümkünse negatif basınçlı salonlarda yapılması bulaş riskini önlemek amacıyla 
alınan önlemler olarak sıralanabilir. Pandemi döneminde adli tip birimleri, mortalite 
istatistiklerinin güvenilirliğinin sağlanmasına ve otopsi örneklerin incelenmesiyle de 
COVID-19’un patolojik mekanizmasının anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. Çalışmamızın 
amacı, Covid 19 pandemi döneminde adli tıp alanında çalışanların karşılaştıkları sorunları, 
sorunların çözümü için yapılan uygulamaları  ve pandemi döneminde adli tıp birimlerinin 
rolünü açıklamaktır.  
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Problems of Health Care Workers in COVID-19 Pandemic

Ayça Gizem AY, Selin Nur AYDIN, İrem Merve DEMİRTAŞ, Naz Pınar ERBAŞ,
Aysu NİFTALİYEVA, Fatma Niğda SARI, Bengüsan TURAN
Advisor: Dr. Zehtiye Füsun YAŞAR

COVID-2019 infection spread rapidly to almost all countries of the world after it was first 
seen in Wuhan, China in December 2019 and was declared as a pandemic by the World 
Health Organization (WHO) on March 12, 2020. Clinical symptoms of COVID-19 virus with 
very high infectious properties compared to previously defined CoVs; In the form of fever, 
dry cough, myalgia or fatigue and shortness of breath. In the diagnosis of the disease, the 
reverse transcription-polymerase chain reaction test is generally used on nasopharyngeal 
swab samples. X-ray and computed tomography are supportive in diagnosis. During the 
pandemic period; Naturally, forensic cases continue and medical professionals continue to 
perform autopsies in cases of murder, suicide, accidental / sudden / unexpected deaths, as 
well as clinical examination. Therefore, all forensic doctors are at risk of contracting COVID-19 
infection during examination of clinical cases that may be infected or during autopsy of 
infected bodies. Forensic medicine specialists and auxiliary staff working in clinics should 
dress in accordance with standard personal protective equipment measures, waiting for the 
result by taking nasopharyngeal samples first in accordance with the algorithms published 
by the forensic medicine institution, granting a burial license with a dead examination in 
positive cases, if possible, autopsy of forensic cases are negative performing in pressurized 
halls can be listed as the measures taken to prevent the risk of contamination. During the 
pandemic period, forensic clue will be found to help ensure the reliability of mortality 
statistics and to understand the pathological mechanism of COVID-19 by examining autopsy 
samples. The aim of our study is to explain the problems faced by those working in the 
field of forensic medicine during the Covid 19 pandemic, the applications made to solve the 
problems and the role of forensic units during the pandemic period.

Keywords: COVID-19, Forensic Medicine, Clinical Examination, Autopsy, Protection From 
Contamination
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COVID-19 Pandemisinin Postpartum Anksiyeteye, Anne Sütüne ve Bebeklerde 
Büyümeye Etkisinin Değerlendirilmesi 

Aliya AKSOY, Amirali BİNAFAR, Ayşe İrem TÖRÜ, Fatma Eda DEMİRCİ, Gizem ÇETİN,
Zehra Gül KOYUNCU
Danışman: Dr. Meltem AKSU

Amaç: Gebe kadınlar ve yeni doğum yapmış anneler hassas bir popülasyondur. Covid-19 
pandemisinde anneler psikolojik ve sosyoekonomik olarak etkilendi. Pandemi sırasında 
annelerde doğum sonrası görülebilecek depresyon ve anksiyete eğilimi, anne bebek 
bağlanmasına etki edebilir ve emzirmeyi azaltabilir. Bu durum gebe, lohusa ve yenidoğan 
izlemine etki ederek emzirme sürecini değiştirebilir.

Yöntem: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 
01/03/2020 ve 15/05/2021 tarihleri arasında doğmuş, 0-12 aylık bebeklerin anneleri 
ile görüşülerek bir anket ile bebeklerin beslenme durumu, anne sütü alımı, annelerin 
sosyoekonomik durumu ve annelerin endişeleri değerlendirildi ve Edinburgh Depresyon 
Skalası ile anksiyete düzeylerine bakıldı.

Bulgular: Çalışmamızda 24-45 yaş arası 100 anneye anket yapıldı. Bebeklerinin yaşları 0-12 
ay aralığındaydı. Yeni doğum yapmış annelerin; %36’sının ilk gebeliği olduğu, %60’ının 
çalıştığı ve iş kaybına uğramadığı görüldü. Covid-19 enfeksiyonu geçiren annelerin 
(%21) sadece 9’unda (%23,7) enfeksiyonun emzirmeye negatif etki yaptığı gözlendi. 
Emzirme endişesi ve başarısızlığı nedenleri; %52 süt miktarı yetersizliği, %28 yakalama/
tutturma sorunları, %18 yetersiz kilo alımı olarak belirlendi. Katılımcılardan 57 kişide 
(%57) Covid-19 sürecinin, 33 kişide (%33) gelecekle ilgili endişenin emzirme başarısını 
etkilediği saptanırken, 61 kişinin (%61) pandemi sürecinin etkisi sonucunda aile bireylerini 
ve arkadaşlarını görememeye bağlı stres yaşadığı gözlendi. Çalışmamızda Edinburgh 
depresyon skalası 13 ve üzerinde skoru olanlar depresif olarak kabul edildi ve toplam 37 
kişinin (%37) depresif belirtiler gösterdiği saptandı.

Sonuç: Covid-19 pandemi sürecinin gebelere ve gebelik sonrası emzirme dönemine 
etkileri olduğu gözlenmekte, bulgular ışığında doğum ve doğum sonrası süreçte bu hassas 
popülasyonun izleminin daha özenli yapılması gerekliliğine dikkat çekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Emzirme, Yenidoğan, Depresyon
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Evaluation of the Effect of Covid-19 Pandemic on Postpartum Anxiety, Breastfeeding 
and Infants’ Growth

Aliya AKSOY, Amirali BİNAFAR, Ayşe İrem TÖRÜ, Fatma Eda DEMİRCİ, Gizem ÇETİN,
Zehra Gül KOYUNCU
Danışman: Dr. Meltem AKSU

Purpose: Pregnant women and mothers who have recently given birth are vulnerable 
population. In the Covid-19 pandemic, mothers were affected psychologically and 
socioeconomically. During the pandemic, postpartum depression and anxiety predisposition 
may affect mother-infant bonding and have negative effects on breastfeeding. This may 
change the breastfeeding process by affecting pregnancy, puerperium, and newborn follow-
up.

Method: A survey has been conducted from recently birth-given mothers from 01/03/2020 
until 15/05/2021 in Başkent University Faculty of Medicine Hospital, emphasizing on 
nutritional status of babies, breastmilk intake, socioeconomic status and concerns of 
mothers. Anxiety levels were measured with the Edinburgh Depression Scale.

Results: A total of 100 mothers ranging from 24-45 years old has joined our survey. The 
ages of their babies ranged from 0-12 months. From the new mothers; 36% have given birth 
for the first time, 60% have continued their jobs. It was observed that only 9 (23.7%) of the 
mothers who had Covid-19 infection (21%) had a negative effect on breastfeeding. Causes of 
breastfeeding anxiety and failure were determined as (52%) breastmilk insufficiency, (28%) 
latching problems, inadequate weight gain (18%). 57 participants’ (57%) breastfeeding 
success was affected by Covid-19 process, 33 participants (33%) had anxiety about future 
while 61 participants (61%) experienced stress due to not being able to see family members 
and friends. In our study, those with a score of 13 and above on the Edinburgh depression 
scale were considered to be depressive, and a total of 37 (37%) showed depressive symptoms.

Conclusion: Covid-19 pandemic has been observed to have effects on pregnant women 
and breastfeeding, and it draws attention to be more careful follow-up of this vulnerable 
population in the birth and postpartum process.

Keywords: COID-19, Breastfeeding, Depression, Newborn
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COVID-19’a Karşı Geliştirilen Aşıların Özellikleri ve Varyantlar Üzerine Etkileri

Ali CAN, Beyazıt KAYAOĞLU, Ayşegül Tuğçe ŞENSAN, Nihad TARGULİYEV, Nazlıcan ÜNVER
Danışman: Dr. Tuba ERDOĞAN

Aralık 2019 tarihinden bu yana tüm dünyada son yüzyılın en ciddi sağlık sorununu oluşturan 
COVID-19’un etkeni şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2)’dir. SARS-
CoV-2 gibi RNA virüslerinin çoğalması ve yayılması sırasında genomlarında mutasyonlar 
gelişir. Mutasyonlar sonucu bulaşma hızında artış ve klinik durumlarda değişikliklere neden 
olması nedeniyle endişe uyandıran üç varyant (B.1.1.7(İngiltere), B.1.351 (Güney Afrika), P.1 
(Brezilya)) saptanmıştır. COVID-19 pandemisine karşı alınan tedbirlerin yanı sıra salgının 
durdurulabilmesinin en etkili yolunun aşı olduğu kabul edilmektedir. Mayıs 2021 itibariyle 
111 aşı adayı ve 14 onay almış aşı bulunmaktadır. Günümüzde mRNA aşıları, viral vektör 
aşıları, inaktive virus aşılar, protein subunit aşıları, DNA aşıları ve virüs benzeri parçacık 
platformları en sık kullanılan aşı platformlarıdır. Birçok ülkede bahsedilen aşılardan yaygın 
kullanımına başlanan Coronavac aşısı inaktive, Sputnik-V ve Oxford-Astrazanaca aşıları 
viral vektör, Biontech/Phizer ve Moderna Mrna, ve Novavax virüs benzeri parçacık aşılarıdır. 
Ülkemizde ise Faz-3 aşaması devam eden inaktif aşı (ERUCOV-VAC)ile Faz-2 çalışmaları 
devam eden TUBİTAK destekli virüs benzer parçacık (VLP) ve inaktive virüs aşılarıyla birlikte 
13 preklinik aşamada çalışması devam eden aşı adayı bulunmaktadır. Aşıların çoğunluğunun 
koruyuculuğu varyantlar üzerinde azalmış olsa da sürmektedir. COVID-19 pandemisi ancak 
aşılama ve kısıtlama tedbirlerinin yanı sıra virüsün insanlar arasında çoğalarak dolaşması ile 
ortaya çıkan varyant virüsün engellenmesi ile sonlandırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Aşı, varyant, COVID-19

Ot
ur

um
 19

 • 
P2

2



XXII. ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUBU SUNUMLARI   | 151

Properties of COVID-19 Vaccines and Their Effects on Variant Viruses

Ali CAN, Beyazıt KAYAOĞLU, Ayşegül Tuğçe ŞENSAN, Nihad TARGULİYEV, Nazlıcan ÜNVER
Advisor: Dr. Tuba ERDOĞAN

Since December 2019, COVID-19 has been the severe health problem of the last century 
in the world. The causative agent of COVID-19 is severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2). During the replication and spread of RNA viruses such as 
SARS-CoV-2, mutations develop in their genomes. Three variants (B.1.1.7 (England), B.1.351 
(South Africa), P.1 (Brazil)) have been identified that cause concern due to increased 
transmission rate and changes in clinical conditions as a result of mutations. In addition to 
the measures taken against the COVID-19 pandemic, it is accepted that the most effective 
way to stop the epidemic is vaccination. As of May 2021, there are 111 vaccine candidates 
and 14 approved vaccines. Up to day, mRNA vaccines, viral vector vaccines, inactivated virus 
vaccines, protein subunit vaccines, DNA vaccines and virus-like particle platforms are the 
most commonly used vaccine platforms. Among these vaccines, which are widely used 
in many countries, Coronavac vaccine is inactivated, Sputnik-V and Oxford-Astrazenaca 
vaccines are viral vectors, Biontech / Phizer and Moderna are mRNA, and Novavax is virus-
like particle vaccines. In our country, there are inactivated vaccine (ERUCOV-VAC) in Phase-3 
and virus-like particle (VLP), and inactivated virus vaccines in Phase-2 studies are ongoing. 
In addition, there are 13 vaccine candidates in the preclinical stages. The protection of the 
majority of vaccines continues, although decreased on variants. The COVID-19 pandemic can 
only be terminated by vaccination and restriction measures, as well as the prevention of the 
variant virus that occurs with the spread of the virus among people.

Keywords: Vaccine, Variants, COVID-19
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COVID-19 Aşı Çalışmaları ile İlgili Etik Sorunlar

İrem Seray ÖZSOY, Ali BAKHSHANDEHPOUR, Teyyuba MAMMADLI, Abdulhamid GULIYEV, 
Marwah ZAYED, Ibrahim KHAN, Yasaman BAYATMAKOO
Danışman: Dr. Rifat Vedat YILDIRIM

Dünya şu anda Covid-19 salgını nedeniyle ağır bir olaylar dizisi yaşıyor. Pandemi, uluslararası 
bilimsel çevrelerini SARS-CoV-2 salgınını kontrol etme çabalarında işbirliği yapmaya 
zorladı. Bu nedenle bazı firmalar tarafından aşı çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar aynı 
zamanda bazı etik sorunları da beraberinde getirdi. Bu araştırmanın amacı, bu denemelerin 
bilim camiasının etik ve ahlaki gözetiminde mi yapıldığını veya ihlal edilip edilmediğini 
tespit etmektir. Bu soruyu cevaplamak için çalışmamız, denemeleri gerçekleştiren şirketler 
tarafından sağlanan deneme verilerini analiz etmeye odaklanmıştır. Ayrıca bu çalışmalara 
katkıda bulunan ülkelerden elde edilen veriler de bu şekilde değerlendirilmiştir. Normal 
koşullar altında, bu denemeler birçok etik ve ahlaki yönergeye tabidir; ancak COVID-19 
salgınının vahim durumu nedeniyle bazı yönergelerin göz ardı edildiği görülmektedir. 
Değerlendirme sırasında gözlemlenen ihlallerden bazıları şunlardı: Plasebo grubunun 
aşılanması veya aşının uzun vadedeki etkilerini incelemek için kontrol grubu olarak 
tutulması gerekip gerekmediğini tartışmak; ebeveynlerin, reşit olmayan çocukları adına 
onam verme hakkına sahip olup olmadıklarını tartışmak gibi. Bu çalışma, belirtilen tüm 
ihlalleri detaylandıracak ve şirketlerin etiği dikkate alıp almadığına veya kasıtlı olarak ihlal 
edip etmediğine karar vermek için bunları vurgulayacaktır. Örneğin, Sputnik aşısı ile ilgili 
iki ana etik sorun ele alındı. İlk olarak, bazı Rus hükümeti çalışanları ve askeri personel, 
denemelerin bir parçası olarak gönüllü olmaya ve aşıyı almaya zorlandı. Ayrıca yan etkileri 
bildirmemeleri söylendi. İkincisi, Brezilya’dan bir soruşturma ekibi yakın zamanda üretim 
tesislerini ve Gamaleya’nın kalite kontrol merkezini incelemek için Rusya’ya gittiğinde, 
kendilerine 7 tesisten yalnızca 3’ünü ziyaret etme izni verildi. Öte yandan, AstraZeneca 
aşısına ilişkin belirli bir etik endişe, Avustralya ve İngiltere’deki Katolik kiliseleri tarafından 
gündeme getirildi. Aşıyı geliştirmek için düşük bir fetüsten alınan hücrelerin kullanılması, bu 
kiliseler tarafından, Hıristiyanlığın abortusu reddetmesi ve fetal hücrelerin kullanımını insan 
hayatının kutsallığına aykırı görmesi nedeniyle bazı çevrelerce yanlış kabul edilmektedir.
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The Ethical Issues of COVID-19 Vaccine Studies

İrem Seray ÖZSOY, Ali BAKHSHANDEHPOUR, Teyyuba MAMMADLI, Abdulhamid GULIYEV, 
Marwah ZAYED, Ibrahim KHAN, Yasaman BAYATMAKOO
Advisor: Dr. Rifat Vedat YILDIRIM

The world currently is experiencing a burdensome turn of events due to the Covid-19 
pandemic. The pandemic has compelled the scientific community internationally to 
collaborate in efforts to control SARS-CoV-2 outbreak. So, for this reason vaccine studies 
have been started by some companies. These studies also brought some ethical problems. 
The aim of this research is to discern whether these trials were carried out under the 
supervision of ethics and morals of the scientific community or if the violated any. To answer 
such question our study focused on analysing trial data provided by the companies carrying 
out the trials. Furthermore, data obtained from the countries contributing to these trials was 
evaluated in such manner. Under normal circumstances these trials are governed by multiple 
ethical and moral guidelines; but due to the dire situation of the COVID-19 pandemic some 
guidelines were disregarded. During the evaluation certain violations were observed and 
some of these violations were: Debating whether the placebo group should be vaccinated 
or to keep them as a control population to study the effects of the vaccine on the long term; 
Debating whether parents have the right to give consent on behalf of their underage kids 
knowing fully that the parents are not the population that would experience the side effects 
of the trials. This study will elaborate on all the stated violations and emphasize on them in 
order to conclude whether the companies took ethics into consideration or violated them 
intentionally. For example two main ethical issues about Sputnik vaccine were addressed. 
First, some Russian government employees and military personnel were seemingly forced 
to volunteer and receive the vaccine as part of the trials. They were also told not to report 
side effects. Second, when an investigation party from Brazil recently traveled to Russia 
to inspect the manufacturing sites and Gamaleya’s quality-control center, they were only 
allowed to visit 3 out of the 7 sites. On the other hand a specific ethical concern regarding 
AstraZeneca vaccine was brought up by catholic churches from Australia and UK. The use 
of cells from an aborted fetal tissue to develop the vaccine is considered wrong by these 
churches due to Christianity rejecting abortion and deeming the use of fetal cells as against 
the sanctity of human life. The ethical issues of Sinovac trials  they weren’t that transparent 
with the trials of the vaccine from the beginning, and while the results of Phase 2 trials 
showed that the vaccine is safe to use for adults, there is not any final information about the 
trial on the children. Also the phase 3 clinical trials done in other countries showed that the 
efficiency of the vaccine is lower than it was said to be. The most disturbing result was from 
Brazil, which showed that the efficacy of the vaccine was just above the threshold (50.4%).

Keywords: COVID-19, Vaccine trials, Ethical problems
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COVID-19 Salgını Sırasında Çocukların Ekran Kullanımı, Fiziksel Aktivite, Beslenme 
Durumu ve Depresif Belirtileri Arasındaki İlişki 

Abduljabar ADI, Efe SEVİM, Sami DALATİ, Luai SHAABAN
Danışma: Dr. Betül ORHAN KILIÇ

Amaç: Koronavirüs enfeksiyonu (Covid-19); Mart 2020’ de dünya çapında bir pandemi olarak 
ilan edilen bir hastalıktır. Bu bulaşıcı virüsün yaygınlığını önlemek amacıyla sosyal izolasyon, 
maske ve sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlayıcı önlemler alınmıştır. Pandemi süresince 
çocuklardaki ekran süresi, uyku davranışları ve fiziksel aktiviteleri inceleyen araştırmalar 
olmasına rağmen çocuklardaki bu davranışların depresif belirtilerle arasındaki ilişkiyi 
inceleyen sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu araştırmada; ilköğretim grubu çocuklarının 
Covid-19 pandemi süresince ekran süresi, riskli aile davranışları, uyku alışkanlıkları ve depresif 
belirti düzeyinin incelenmesi hedeflenmiştir.

Yöntem: Araştırmaya Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesine başvuran, araştırmayı kabul 
eden, ilköğretim yaş grubundaki çocuklar ve ebeveynlerinin dahil edilmesi planlanmıştır. 
Katılımcılardan gönüllü onam formu alınmıştır. Sosyodemografik özellikler, çocuklara ait ekran 
kullanım özellikleri, fiziksel aktivite durumu, beslenme durumu, uyku alışkanlıkları ve depresif 
belirtilerle ilgili sorulardan oluşan online anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde; SPSS 
programı kullanılarak, p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı  olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: Elli bir çocuk ve aileleri anketi doldurmuştur. Covid-19 salgını sırasında çocukların 
ekran kullanım sürelerindeki artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05). 
Obezite açısından yüksek riskli davranış sergileyen ailelerin çocuklarının akıllı telefon ve 
bilgisayar kullanma oranlarının daha yüksek olduğu gösterilmiştir (p<0.05). Ekranı hiç 
kullanmayanların, 3 saatten fazla kullananların ve ebeveyn gözetimi hiç olmadan kullananların 
depresif belirtiler açısından yüksek riskli grupta olma olasılığının daha yüksek olduğu 
görülmüştür (p<0.05). İnternette geçirilen süre arttıkça uyku kaygısı düzeyinin arttığı tespit 
edilmiştir (p<0.05).

Sonuç: Covid-19 salgını sırasında çocuklarda ekran kullanım sürelerinin arttığı görülmektedir. 
Bu nedenle çocukların, ebeveynlerinin gözetimi altında uygun ve yeterli ekran kullanımları 
teşvik edilmelidir.
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The Relationship Between Children’s Screen Use, Physical Activity, Nutritional Status 
and Depressive Symptom During the COVID-19 Pandemic

Abduljabar ADI, Efe SEVİM, Sami DALATİ, Luai SHAABAN
Advisor: Dr. Betül ORHAN KILIÇ

Purpose: The coronavirus infection (COVID-19) is a disease that was declared a worldwide 
pandemic in March 2020. Restrictive measures such as social isolation, masks and curfews 
have been taken to prevent the prevalence of this infectious virus.  Although there are 
studies investigating screen time, sleep behaviors and physical activities in children during 
pandemics, there are limited studies examining the relationship between these behaviors 
and depressive symptoms.  Our aim is to examine the screen time, risky family behaviors, 
sleep habits and depressive symptom levels of primary school children during the Covid-19 
pandemic.

Methods: Children in the primary school age group who applied to Başkent University Hospital 
and their parents were included in the study. Voluntary consent form was obtained from 
the participants. An online questionnaire consisting of questions about sociodemographic 
characteristics, screen exposure, physical activities, nutritional status, sleep habits and 
depressive symptoms of children was used. The SPSS program was used and p <0.05 was 
considered statistically significant.

Results: Fifty one children and their families filled the questionnaire. During the Covid-19 
pandemic, it was observed that the increase in screen usage time of children was statistically 
significant (p <0.05). It has been determined that children of families with high-risk behaviors 
related to obesity have higher rates of using smartphones and computers (p <0.05).  It was 
observed that children who did not use the screen at all, those who used it for more than 3 
hours, and those without parental supervision were more likely to be in the high-risk group 
for depressive symptoms (p <0.05). It was found that as the time spent on the Internet 
increased, the level of sleep anxiety increased (p <0.05).

Conclusion: It was observed that screen times in children increased during the COVID-19 
pandemic. Therefore, children should be encouraged to use appropriate and adequate 
screens under parental supervision. 

Keywords: Children, COVID-19 , Screen, Physical activity, Psychological Status
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COVID-19 Veri Okuryazarı Olmak: Koronovirüs Verisinin A, B, C’si

Rozerin ADANÇ, Ghazaleh SHİRZADASKİ, Pouya REZAZADEH, Mervan NUR,
Mustafa Barış YAKUT, Orhan İlbey AYVAZ, İsmail Çağlar KIZILKAYA, Karim SAFAROV
Danışman: Dr. Meriç YAVUZ ÇOLAK

Veri, bir salgınla savaşmanın en güçlü aracıdır ve salgındaki veriler her yerdedir. İlk mortalite 
verilerinin oluşturulduğu kolera epidemiyolojisinden bu yana salgında verilerin ne kadar önemli 
olduğunu biliyoruz. Artan sayıda koronavirüs vakasını, testi ve ölümü takip etmek için her 
zamankinden daha fazla veriye sahibiz. Ama bu rakamlara güvenebilir miyiz? Verilerin arkasındaki 
gerçekleri görebilmek ve verileri doğru şekilde sayabilmek, okuyabilmek, kullanabilmek, analiz 
edebilmek ve iletişim kurabilmek gereklidir. Kısaca veri okuryazarı olmak diyebiliriz. Her gün 
insanlar hiç duymadıkları yapılan test sayısı, vaka sayısı, ölüm sayısı, kritik hasta sayısı, iyileşen 
hasta sayısı, hastanede yatan kişi sayısı, kümülatif ve günlük artış, yoğun bakım ünitesindeki 
kişi sayısı, doğrulanmış vakalar, ölümler, ölüm oranları vb. epidemiyolojik kelimeleri duymaya 
başladılar, bunları okumaya ve anlamaya çalıştılar. Covıd-19 ile ilgili tüm veriler güvenilir değildir. 
Bu çalışmada, Covit-19 verilerinde sıklıkla görülen bazı çeldiriciler ve yanlışlıklar ile hesaplamalar 
ve yorumlamalara yer verilmesi amaçlanmıştır. Covid-19 verilerindeki eksiklikleri anlamak için 
nelere dikkat etmeliyiz?”, “Güvenilir ve doğru veriler nasıl olmalı?”, “Nasıl Covid-19 veri okuryazarı 
oluruz?” sorularının cevapları verilmiştir. İstatistiksel verilerdeki en temel iki konu ölçüm ve 
yorumlamadır. COVID-19 salgınının evrimi konusundaki anlayışımız, doğrulanmış vakalar ve 
ölümlerle ilgili veriler üzerine inşa edilmiştir. Ancak bu veriler, farklı ülkelerdeki virüs testinin 
kapsamının doğru bir şekilde anlaşılmasıyla birlikte anlamlı bir şekilde yorumlanabilir. Corona 
virüsü ile ilgili en çok merak edilen, vaka sayısı, virüsün yayılma hızı, ölüm ve iyileşme oranları 
olup, bunları ülke ve yaş grubu dağılımları takip etmektedir. Normalde bunların en az karmaşık 
olanı vaka sayısı olsa da, bunun pek çok tartışma yarattığını gördük. Tartışmalı vaka sayısının en 
önemli nedeni ise vakaların tespitinden kaynaklanmaktadır. Vaka sayısı oldukça kritiktir, çünkü 
diğer tüm veriler bir şekilde vaka sayısıyla ilgilidir. Ülkeler arasında karşılaştırılamaz verilerin 
ve istatistiklerin karşılaştırılması, ülkeler tarafından COVID-19 kaynaklı ölümleri kaydetmek için 
farklı sistemler ve sınıflandırmalar, veri raporlamasındaki gecikmeler, örnek seçim önyargısı 
ve politika müdahalelerinin içselliği, Covit-19 verilerindeki başlıca tuzaklardır. Bu çeldiricilerin 
çoğundan kaçınmamıza yardımcı olmak için bu çalışmada kilit noktalar listelenmiştir. Sonuç 
olarak, COVID-19 verilerindeki eksiklikleri ve bu eksikliklerin nedenlerini anlamak kendimizi 
korumak için çok önemlidir. SARS-CoV-2 virüsü çok hızlı yayıldığından mevcut veriler, toplama 
zorluğu nedeniyle oldukça eksiktir. Aslında Covid-19 veri okuryazarı olmakla sahip olduğumuz 
verilere körü körüne inanmak yerine bir filtreden geçirerek doğru okumaya çalışmak, verilerin 
bizi gerçekten çok farklı yerlere götürmesini engelleyecektir.
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Being a COVID-19 Data Literate: A, B, C of Coronavirus Data

Rozerin ADANÇ, Ghazaleh SHİRZADASKİ, Pouya REZAZADEH, Mervan NUR, Mustafa Barış 
YAKUT, Orhan İlbey AYVAZ, İsmail Çağlar KIZILKAYA, Karim SAFAROV
Advisor: Dr. Meriç YAVUZ ÇOLAK

Data is the most powerful tool to fight an epidemic and the data in the pandemic is everywhere. 
We know how important data is in an epidemic since the epidemiology of cholera, where the 
first mortality data were created. We have more data than ever to track a growing number of 
coronavirus cases, tests and deaths. But can we rely on these numbers? It is necessary to be 
able to see the facts behind the data and to be able to correctly count, read, use, analyze and 
communicate with the data. In short, we can say to be a data literate. Eeveryday people began 
to hear some epidemiological words they had never heard of, trying to read and understand 
them like number of tests performed, number of cases, number of deaths, critical number of 
patients, number of patients recovering, the number of people hospitalized in cumulative and 
daily increment, the number of people in the intensive care unit, confirmed cases, fatalities, fatality 
rates and ext. Not all of the data about covıd-19 ıs reliable. In this study, it is aimed to give some 
distractors and inaccuracies frequently seen in Covit-19 data and calculations and interpretations. 
It has been tried to give answers to questions such as “What should we pay attention to in order 
to understand the deficiencies in Covid-19 data?”, “How should reliable and accurate data be?”, 
“How do we become Covid-19 data literate?”. The two most basic issues in statistical data are 
measurement and interpretation. Our understanding of the evolution of the COVID-19 pandemic is 
built upon data concerning confrmed cases and deaths. Data, however, can only be meaningfully 
interpreted alongside an accurate understanding of the extent of virus testing in diferent countries. 
The issues we are most curious about the corona virus and told by the media and experts are 
the number of cases, the rate of spread of the virus, and the death and recovery rates. These are 
followed by country and age group distributions. While normally the least complex of these was 
the number of cases, we found that this created a lot of controversy. The most important reason 
for the controversial number of cases is the detection of the cases. The number of cases is critical 
because all other data are somehow related to the number of cases. Comparing incomparable 
data and statistics across countries, different systems and classifications for recording deaths by 
COVID-19 by countries, lags in data reporting, sample selection bias and endogeneity of policy 
interventions are the majör pitfalls in Covit 19 data. Key points are listed in this study to help us 
avoid most of these pitfalls. As a result, uunderstanding the deficiencies in COVID-19 data and the 
reasons for these deficiencies is very important to protect ourselves. Since the SARS-CoV-2 virus 
is spreading very rapidly, the available data are quite incomplete due to the difficulty of collecting 
it. In fact, as a Covid-19 data literate, instead of blindly believing the data we have, trying to read it 
through a filter will prevent the data from really taking us to very different places.

Keywords: COVID-19 data, Data Literacy, Reliability of COVID-19 Data
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COVID-19 Hastalarında Nötrofil/Lenfosit Oranlarının Hastalığın Seyrine Etkileri

Öykü YENİŞEKERCİ, Aylin Duygu ATMACA, Zeynep Ilgaz YAYLI, Ennur KANAÇ,
Zeynep ERASLAN, Oğuzcan BAŞKAN, Buğra DULKAR
Danışman: Dr. İlknur KOZANOĞLU

Aralık ayının son günlerinde Çin’de ortaya çıkan SARS- CoV-2 virüsünün sebep olduğu 
COVID-19 salgını, hızlı bir şekilde 6 kıta ve yüzlerce ülkeye yayılmış ve korona virüslerin sebep 
olduğu ilk pandemi olarak tarihe geçmiştir. Hastalığın tanısı, tedavisi ve uzun dönem seyri ile 
ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Özellikle ölümcül seyredecek olan vakaların önceden 
tahmin edilmesi ve bu hastalarda daha erken olarak agresif tedavilerin başlanması en önemli 
araştırma konusudur. COVID-19 hastalığında en sık yapılan laboratuvar testi tam kan sayımıdır. 
Bu test hemoglobin, lökosit, trombosit sayılarını ve ayrıntılı olarak eritrosit parametrelerini 
içerir. Hastalarda non-spesifik semptomlar varlığında lenfosit sayısı normal veya düşük 
saptanır. Sitokin fırtınasının ön plana çıktığı ikinci haftada lenfopeni belirgin hale geçer. 
Lenfopeninin nedenine ilişkin görüşler: 1- Lenfositler üzerinde bulunan ACE-2 geni nedeni ile 
lenfositlerin viral istilaya uğraması neticesinde oluşan lenfolizis. 2- Sitokin fırtınasına neden 
olan başlıca sitokinler Il-6, IL-2, IL-7. G-CSF, IFN-gama, MCP-1, MIP1-a ve TNF-a ile lenfosit 
apopitozu. 3- Sitokin fırtınasının dalak dahil lenfoid organ atrofisine neden olması ve lenfosit 
yapım yıkım dengesinde bozulma. 4- Laktik asidoz varlığında lenfosit proliferasyonunun 
inhibisyonu. Lenfopeni ile hastanın klinik tablosu arasında ilişki vardır. Ağır olgularda %96; 
ağır olmayan olgularda %80 oranında lenfopeni bulunur. Ayrıca yoğun bakım ihtiyacı 
oluşan ve ağır solunum yetmezliği gelişen hastalarda lenfopeni daha belirgin olduğu rapor 
edilmektedir. Hastaların %25’inde başvuru anında nötrofili (>5x109 /L) olabilirse de 1 hafta 
içinde nötrofillerde azalma eğilim ortaya çıkar (1,48-3,23x109 /L). Bununla beraber hastaların 
%29’unda ılımlı nötropeni gözlenir. Ağır nötropeni nadirdir. Literatür taraması yapıldığında 
özellikle ağır seyreden ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarda dikkat çeken en önemli 
parametre nötrofil yüzdesinin artarken, lenfosit yüzdesinin azalmasıdır. Dolayısıyla nötrofil/
lenfosit oranı (NLO) çok sayıda hastada artmış olarak tespit edilmektedir. NLO genellikle 
subklinik inflamasyonun göstergesi olarak kabul edilmektedir. Son zamanlarda yapılan 
çalışmalarda NLO’nun morbidite ve mortalitenin hesaplanmasında kullanılabileceği yönünde 
bulgulara ulaşılmıştır. Tam kan sayımının tüm hastalarda kolaylıkla yapılabiliyor olması, 
ucuz ve kolay ulaşılabilir olması, test sonuçlarının yorumlanmasında güçlük olmaması gibi 
nedenlerden ötürü NLO hastalığın tanı ve takibinde çok değerli bir parametre olacaktır. Ancak 
COVID-19 hastalarında NLO’nun prognoz ve mortalite üzerine etkilerinin belirlenebilmesi 
amacıyla cut-off değerlerinin tespit edildiği çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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The Effects of Neutrophil/Lymphocyte Ratios on the Outcome of the Disease in COVID-19 
Patients

Öykü YENİŞEKERCİ, Aylin Duygu ATMACA, Zeynep Ilgaz YAYLI, Ennur KANAÇ, Zeynep 
ERASLAN, Oğuzcan BAŞKAN, Buğra DULKAR
Danışman: Dr. İlknur KOZANOĞLU

The COVID-19 epidemic caused by the SARS-CoV-2 virus that emerged in China in the last 
days of December quickly spread to 6 continents and hundreds of countries and went down 
in history as the first pandemic caused by corona viruses. Many studies have been conducted 
on the diagnosis, treatment and long-term course of the disease. In particular, predicting 
fatal cases and initiating aggressive treatments in these patients earlier is the most important 
research subject. The most common laboratory test in COVID-19 disease is complete blood 
count. This test includes hemoglobin, leukocyte, platelet counts and erythrocyte parameters 
in detail. The lymphocte count is normal or low in patients with non-specific symptoms.  In 
the second week, when cytokine storm occurs, lymphopenia becomes evident. Opinions 
about the cause of lymphopenia: 1- Lympholysis caused by viral invasion of lymphocytes due 
to the ACE-2 gene on lymphocytes. 2- The main cytokines that cause cytokine storm Il-6, IL-
2, IL-7. Lymphocyte apoptosis by G-CSF, IFN-gamma, MCP-1, MIP1-a and TNF-a. 3- Cytokine 
storm causing lymphoid organ atrophy including spleen and disruption in lymphocyte 
production destruction balance. 4- Inhibition of lymphocyte proliferation in the presence of 
lactic acidosis. There is a relationship between lymphopenia and the patient’s clinical status. 
96% in severe cases; 80% of non-severe cases have lymphopenia. In addition, it is reported 
that lymphopenia is more prominent in patients who have need intensive care and develop 
severe respiratory failure. Although 25% of patients may have neutrophilia (> 5x109 / L) at 
the time of presentation, a tendency to decrease in neutrophils occurs within 1 week (1.48-
3.23x109 / L). However, moderate neutropenia is observed in 29% of the patients. Severe 
neutropenia is rare. When the literature is searched, the most important parameter that draws 
attention especially in patients with a severe status and have need intensive care unit, is the 
increase in the percentage of neutrophils and a decrease in the percentage of lymphocytes. 
Therefore, the neutrophil / lymphocyte ratio (NLR) is found to be increased in many patients. 
NLR is generally accepted as an indicator of subclinical inflammation. In recent studies, it 
has been found that NLR can be used in calculating morbidity and mortality. NLR will be a 
very valuable parameter in the diagnosis and follow-up of the disease due to reasons such 
as the fact that complete blood count can be easily performed in all patients, it is cheap and 
easily accessible, and there is no difficulty in interpreting the test results. However, in order to 
determine the effects of NLR on prognosis and mortality in COVID-19 patients, there is a need 
for multi-center studies in which cut-off values are determined.

Keywords: COVID-19, Complete Blood Count, Neutrophil/Lymphocyte Ratio, Determining 
Prognosis
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COVID-19 Pandemisi ve Onun Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Üzerine Etkisi

Ahmet Buğra YAŞAR, Boran ALAGÖZ, Ece ÖNDER, Giray KOCUK, Kaan HAPOĞLU,
Kamil Kaan HOŞ
Danışman: Sabuhi JAFAROV

2019 yılının sonuna doğru, Çin’in Wuhan kentinin birkaç hastanesinde birden fazla 
akut zatüre vakasının belirmesiyle başlayan COVID-19 pandemisi tüm dünyada etkisini 
sürdürmeye devam etmektedir. Birçok sektörü etkileyen COVID-19 pandemisinin sağlık 
sistemi üzerindeki olumsuz etkileri de kaçınılmaz olmuştur. Kulak Burun Boğaz (KBB) 
bölümü bu etkileri en çok hisseden bölümlerden biri olmuştur. KBB muayeneleri sırasında 
hastalarla kaçınılmaz yakın temas ve üst solunum yolunun endoskopik muayeneleri ve 
işlemleri sırasında oluşan yüksek aerosol konsantrasyonu KBB hekimlerinin pandemi 
sırasında birtakım zorluklar yaşamasına neden olmuştur. KBB hekimlerinin yaşadığı 
zorlukların yanı sıra, pandemi, KBB polikliniğine başvurması gereken hastalar açısından da 
problemler oluşturmuştur. Alınan önlemler ve korku gibi faktörler bazen hastaların önemli 
kulak burun boğaz hastalıklarını ötelemelerine de neden olmuştur. Ayrıca, KBB bölümü 
pandemi ile mücadelede de ön saflarda yer alan bölümlerden biri olmuştur. Bu dönemde 
ne yazık ki, dünya genelinde birçok meslektaşımız pandeminin kurbanı olmuştur. COVID-19 
hastalığının semptomatolojisinde görülen yakınmaların birçoğu KBB bölümünü yakından 
ilgilendirmektedir. Öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, rinore, burun tıkanıklığı, koku ve tat 
almada azalma kulak burun boğaz uzmanının COVID-19 hastalarını muayene ederken en 
sık karşılaşabileceği semptomlardır. Bunun yanı sıra, COVID-19 hastalığında ateş, miyalji/
artralji, halsizlik, baş ağrısı, bulantı gibi sistemik yakınmalar da sıklıkla görülebilmektedir. 
Ayrıca, COVID-19 hastalığında tinnitus, işitme kaybı ve baş dönmesi gibi semptomlar da 
bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen semptomların birçoğu bizzat KBB uzmanları tarafından 
değerlendirilmekte veya KBB konsültasyonu gerektirmektedir. Bu değerlendirilmeler 
sırasında kaçınılmaz yakın temas, öksürük ve hapşuruk gibi istemsiz reflekslerin oluşması 
ve endoskopik muayeneler ve ameliyatlar sırasında oluşan yüksek aerosol konsantrasyonu, 
KBB hekimlerinin kişisel koruyucu ekipmanlarını eksiksiz kullanmayı, bazen de ek önlemler 
almayı gerektirmektedir. 
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COVID-19 Pandemic and Its Influence on Otorhinolaryngology and Head & Neck 
Surgery

Ahmet Buğra YAŞAR, Boran ALAGÖZ, Ece ÖNDER, Giray KOCUK, Kaan HAPOĞLU, Kamil 
Kaan HOŞ
Advisor: Sabuhi JAFAROV

Towards the end of 2019, the COVID-19 pandemic, which started with the appearance of 
multiple acute pneumonia cases in several hospitals in Wuhan, China continues to have an 
impact all over the world. The negative effects of the COVID-19 pandemic, which affects 
many sectors, on the health system have also been inevitable. Otorhinolaryngology (ENT) 
department has been one of the sections that felt these effects the most. The unavoidable 
close contact with patients during ENT examinations and the high aerosol concentration 
that occurred during endoscopic examinations and procedures of the upper respiratory tract 
caused some difficulties for ENT physicians during the pandemic. The COVID-19 pandemic 
has also created problems for patients who need to apply to the ENT outpatient clinic. 
Factors such as the precautions taken during the pandemic and fear sometimes caused 
patients to delay important diseases. In addition, the ENT department has been one of the 
most struggling departments with the pandemic. Unfortunately, some of our colleagues died 
during this period around the world. Most of the symptoms seen in the symptomatology 
of COVD-19 disease are closely related to the ENT department; such as cough, shortness of 
breath, sore throat, rhineorrhea, nasal congestion, decreased smell and taste. In addition, 
systemic complaints such as fever, myalgia/arthralgia, weakness, headache, nausea can 
be frequently seen in COVID-19 disease. Furthermore, symptoms such as tinnitus, hearing 
loss, and dizziness have also been reported in COVID-19 disease. Most of the symptoms 
mentioned above are evaluated by an ENT specialist or require an ENT consultation. During 
these evaluations, inevitable close contact, the formation of involuntary reflexes such 
as, cough and sneezing and high concentration of aerosol generated during endoscopic 
examinations and surgeries put ENT physicians at more risk. This situation requires full 
use of personal protective equipment of ENT physicians and sometimes taking additional 
precautions.

Keywords: COVID-19, Pandemic, ENT, symptom, Personal Protective Equipment
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COVID-19 ve İrritan Kontakt Dermatit: Sık El Yıkamak ve Dezenfektan Kullanmak 
Ellerime Zarar Verir mi?

Leyla HATAMLI, Mehmet İlker BEYAZ, Öykü ÖZTÜRK, Rauf YANMAZ, Tuncay YAMAN
Danışman: Dr. Cemile Tuğba ALTUNEL

Amaç: COVID-19, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu akut solunum yolu enfeksiyonu 
hastalığıdır. Virüsün doğrudan, dolaylı ve damlacık teması yoluyla yayıldığının ortaya 
çıkmasıyla dünya çapında el hijyeni ve el temizliği bilinci artmıştır. İrritan kontakt dermatit 
(İKD) çeşitli irritan maddelerin teması sonucu deri bariyer fonksiyonunun bozulmasıyla 
deride kuruluk, kabuklanma ve sulanma gibi belirtilerin görüldüğü inflamatuar bir hastalıktır. 
COVID-19 pandemisi döneminde sık el yıkama ve dezenfektan kullanma alışkanlığının 
yaygınlaşması İKD sıklığında artışa neden olmuştur. Bu derlemede pandemi döneminde 
İKD gelişimi açısından riskli durum ve davranışları gözden geçirmeyi ve alınması gereken 
önlemleri ortaya koymayı amaçladık.

Yöntem: COVID-19 pandemisi döneminde İKD gelişimi, sağlık çalışanlarında el egzeması 
oluşumu ve çeşitli dezenfektan ürünlerin el egzeması gelişimindeki rolü ile ilgili daha önce 
yayınlanmış bilimsel makaleleri taradık. Konu ile ilgili makalelerden elde edilen verileri 
inceledikten sonra önemli noktaları gözden geçirip özetledik.

Bulgular ve Sonuç: Pandemi döneminde el hijyeni için sabun, sentetik deterjanlar, antiseptik 
el temizleyiciler, alkol-bazlı el dezenfektanları (ABED) kullanılmaktadır. Bu ürünler COVID-19 
bulaşmasını önlemekte etkin olmakla birlikte İKD gibi sorunlara yol açabilmektedir. İKD 
gelişimine zemin hazırlayan uygulamalar şu şekilde sıralanabilir: Derinin suya ve nemli 
ortama uzun süre maruz kalması, ellerin çok sıcak veya çok soğuk suyla yıkanması, koruyucu 
eldivenlerin uzun süre giyilmesi, sabun, deterjan veya dezenfektanların tekrarlayan 
kullanımı, dezenfektan mendillerin sık kullanımı. İKD gelişimini önlemek için alınabilecek 
önlemler ise elleri ılık veya soğuk su ile yıkamak, kurularken sürtünmeden kaçınmak, ilave 
nemlendiriciler içeren dezenfektan, deterjan ya da sabunların kullanılması ve el yıkamadan 
hemen sonra veya eldiven giyilmesinden önce nemlendirici kullanmak şeklinde sıralanabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Dezenfektanlar, İrritan Kontakt Dermatit, Pandemi, Sık El 
Yıkama
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COVID-19 and Irritant Contact Dermatitis: Do Frequent Hand Washing and 
Disinfectants Harm to My Hands?

Leyla HATAMLI, Mehmet İlker BEYAZ, Öykü ÖZTÜRK, Rauf YANMAZ, Tuncay YAMAN
Advisor: Dr. Cemile Tuğba ALTUNEL

Purpose: Covid-19 is an acute respiratory tract infection caused by SARS-CoV-2 virus. 
The awareness of hand hygiene and cleansing has been raised worldwide after it has 
been understood that the viruses spread through direct, indirect and droplets contacts. 
Irritant contact dermatitis (ICD) is an inflammatory skin disease that is characterized by 
xerosis, crusting and blistering due to disruption of the barrier function of the skin because 
of exposure to various irritants. During COVID-19 pandemics, increasing the practice of 
hand washing and disinfectant use have increased the frequency of ICD. In this review, we 
aimed to review the risky situations and behaviors in terms of ICD development during the 
pandemic and to identify the measures to be taken.

Method: We reviewed the previously published scientific articles on the development of ICD 
during the COVID-19 pandemic, the formation of hand eczema in health workers, and the 
role of various disinfectant products in the development of hand eczema. After reviewing 
the data extracted from the articles, we reviewed and summarized the important points.

Results and Conclusion: During the pandemic, soaps, synthetic detergents, antiseptic 
handwashes and alcohol-based hand sanitizers (ABHS) are used for hand hygiene. 
Although these products are effective in preventing COVID-19 transmission, they can cause 
problems such as ICD. The practices that cause İCD can be listed as follows: Prolonged 
exposure of skin to water and moist environment, washing hands with too cold or hot 
water, wearing protective gloves for a long time, the repetitive use of soaps, detergents 
and disinfectants, frequent use of disinfectant wipes. The preventive measures for ICD are 
as follows: washing hands with lukewarm or cold water, avoid friction during drying, using 
disinfectants, detergents or soaps with added moisturizers, and using moisturizers right 
after hand washing or before wearing gloves.

Keywords: COVID-19, Disinfectants, Irritant Contact Dermatitis, Pandemic, Frequent Hand 
Washing
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COVID-19 İlerleyişinin Ek Hastalığı Olan ve Olmayan Hastalarda Biyokimyasal 
Bulgularla Olan İlişkisi

Bilge Boran SARICA, Çağla İdil ATA, Ege Mert ÖZGÜRTAŞ, Egemen Bora IŞIK, Ekin ULUŞAN, 
Ezgi YURDUSEVEN, Ozan DİKBIYIK
Danışman: Dr. Nilüfer Bayraktar

Şiddetli akut solunum yolu sendromu coronavirüsü(SARS-COV-2), Aralık 2019’da Çin’in 
Wuhan şehrinde ortaya çıkmış ve tüm dünyada pandemiye sebep olmuş bir virüstür. Vaka 
yükü bu kadar fazla olan ve tüm dünyayı etkileyen COVID-19’a karşı mücadelede hangi 
laboratuvar belirteçlerinin ayırıcı olduğunun ve bu belirteçlerin vakaların ciddiyetine/
mortalite riskine göre değişiminin belirlenmesi anlamlıdır. Burada tespit edilen belirteçlere 
dayandırılan risk sınıflandırması (hafif, orta, ağır seyirli) erken müdahale sağlamak ve 
COVID 19 hastalarının mortalitesini azaltmak için önemlidir. Bu belirteçlerin analizi, tahmin 
edilen prognoza göre uygun tedaviye başlanması ve gereken müdahalenin zamanında 
yapılmasında büyük rol oynar. Yapılan çalışmalar, COVID-19 tanısı konulan hastalarda 
kimi belirteçlerin artış gösterirken kimilerinin azaldığını ortaya koymuştur. Yol göstericiliği 
bakımından ön plana çıkan belirteçler; IL-6, LDH, prealbumin, albumin, CRP, D-dimer, serum 
ferritini, PCT, lenfosit, platelet ve WBC sayısıdır. Ağır seyirli hastalarda hafif seyirli hastalara 
kıyasla lenfosit ve platelet sayısı, prealbumin ve albumin azalırken WBC, total billirubin, CRP, 
ferritin, IL-6, LDH, CRP artmıştır. Mortalite riski bakımından değerlendirildiğinde bahsedilen 
parametrelerde daha belirgin değişimler gözlenmiştir. COVID-19 prognozunu etkileyen çeşitli 
risk faktörleri farklı araştırmalarca ortaya konmuştur. En sık işaret edilen risk faktörleri; yaş, 
cinsiyet ve hastanın COVID-19’un yanı sıra ek bir hastalığının olmasıdır. Farklı ek hastalıklar, 
COVID-19 gidişatını farklı düzeylerde etkilemektedir. Kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, 
hipertansiyon, KOAH, karaciğer hastalıkları, obezite, serebrovasküler hastalıklar COVID-19 
için en çok risk teşkil eden hastalıklardır. Bu ek hastalıklara sahip kişilerin ağır tablo geliştirme 
ve mortalite riskleri diğer hastalara kıyasla daha yüksektir. Bu durum yukarıda bahsedilen 
laboratuvar belirteçleriyle ilişkilendirilebilir. Örneğin; CRP, hipertansiyonlu hastalarda kısa 
süreli mortaliteyle ilgili bir risk faktörüyken karaciğer hastalıkları ile ilişkili değildir. Öte 
yandan D-dimer karaciğer hastalarında ölüm için risk faktörüdür. Diyabet hastalarında ise 
yüksek LDH, CRP, D-dimer veya azalmış lenfosit düzeyi daha düşük bir sağkalım oranına 
işaret etmektedir. Bu ilişkilendirmeler sonucunda her zaman için özgül bir korelasyondan 
bahsetmek mümkün olmasa da bu belirteçlerden hastalığın tedavi protokolünü düzenlemek 
amacıyla faydalanılabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Komorbidite, Laboratuvar Belirteçleri
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The Relation of Laboratory Biomarkers and COVID-19 Progression in Patients with and 
without Comorbidity

Bilge Boran SARICA, Çağla İdil ATA, Ege Mert ÖZGÜRTAŞ, Egemen Bora IŞIK, Ekin ULUŞAN, 
Ezgi YURDUSEVEN, Ozan DİKBIYIK
Advisor: Dr. Nilüfer Bayraktar

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-COV-2) is a virus that first appeared 
in China, Wuhan in December 2019 and has caused a pandemic all over the world. In the 
fight against COVID-19 -which has a tremendous caseload and prominent effects in the 
whole world- use of biomarkers is particularly important and it’s reasonable to determine 
how they change according to morbidity/mortality risks. The categorization of cases (mild, 
moderate, severe) that’s made according to biomarkers is also important to ensure earlier 
intervention and to reduce the mortality rate. Certain biomarkers that stand out in terms of 
their guidance in the clinic are: IL-6, LDH, prealbumin, albumin, CRP, D-dimer, serum ferritin, 
PCT, lymphocyte, platelet and WBC count. When compared to mild cases, severe cases had 
lower lymphocyte and platelet counts, prealbumin and albumin and higher WBC, total 
bilirubin, CRP, ferritin, IL-6, and LDH. The mentioned parameters have shown even more 
significant changes in mortal cases. Several risk factors that thought to affect the prognosis 
of COVID-19 are age, sex and the presence of comorbidities. Cardiovascular diseases, 
diabetes mellitus (DM), hypertension, COPD, hepatic disorders, obesity and cerebrovascular 
diseases pose the greatest threat in COVID-19 prognosis. Patients who suffer from these 
comorbidities are more likely to develop a severe case in comparison to patients that do 
not possess such ailments. This can be associated with the aforementioned biomarkers. For 
example; while CRP is a short-term mortality risk factor for patients with hypertension, it 
doesn’t have a relation with liver diseases. D-dimer, on the other hand, is a mortal risk factor 
affiliated with liver disease. Increased LDH, CRP, D-dimer and decreased lymphocyte levels 
predicts a lower survival rate in patients with diabetes. While it isn’t possible to conclude 
that these correlations are always specific, these biomarkers can be utilized to regulate the 
treatment protocols. 

Keywords: COVID-19, Comorbidity, Laboratory Biomarkers
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Çocuklarda Akut Apandisitin Ayrıcı Tanısında COVID-19’a Bağlı Gelişen MIS-C’nin Yeri

Elif Efsane ASLANOĞLU, Göktuğ ÇOBANOĞLU, Nazmiye Tansu GÜLER, Olgu ARIK,
Reşat Can GRBOLAR, Yekta DEMİR
Danışman: Dr. Abdulkerim TEMİZ

Amaç: Çocuklarda acil cerrahi girişim gerektiren patolojilerin başında akut apandisit 
gelmektedir. COVID-19 hastalığına neden olan şiddetli akut solunum yolu sendromu SARS-CoV-
2’dir. Çocuklarda ve ergenlerde SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile ilişkili “çocuklarda multisistem 
inflamatuar sendrom” (MIS-C) olarak adlandırılan yeni bir sendrom tanımlanmıştır. COVİD’e 
ikincil gelişen MIS-C’nin klinik ve laboratuar bulguları göz önüne alındığında akut apandisit ile 
belirgin benzerliğinin olduğu görülmektedir. Çalışmamızda akut apandisitin ayırıcı tanısında 
MIS-C’nin yerinin değerlendirilmesi ve irdelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem ve Bulgular: Çocuklardaki MIS’in klinik tablosu hafif gastrointestinal problemlerden 
ciddi nörolojik semptomlara kadar değişen geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Ateş, 
en sık görülen semptomların başında gelir. Bunun dışında mide bulantısı, karın ağrısı, 
iştah kaybı, kusma, ishal gibi şikayetlerle de sıklıkla karşılaşılabilmektedir. Klinik tablo 
ilerlediğinde hiperinflamasyona bağlı olarak bir veya birden fazla organ disfonksiyonu ortaya 
çıkabilmektedir. Semptomatoloji göz önüne alındığında akut apandisit tablosundaki benzer 
şikayet ve bulgular ile karşılaşılabileceği anlaşılmaktadır. Bu bulgular göz önüne alındığında 
MIS-C’nin, akut  apandisit ve diğer gastrointestinal hastalıklardan ayrımının zorlaştığı 
görülecektir. Bu durumda ayırıcı tanıya gidebilmek için laboratuvar testlerinin katkıda 
bulunabileceği gözlenmiştir. Kanda COVID-19 spesifik IgM yanında, troponin, D-dimer, LDH 
ve IgG artışı gibi laboratuvar bulguların ayırıcı tanıda yardımcı olabileceği görülmektedir. 
Ayırıcı tanıda kullanılabilecek bir diğer yöntem görüntüleme yöntemleridir. MIS-C olmayan 
COVID 19’ lu hastalar ile MIS-C hastası çocuklar arasında buzlu cam ve yamalı konsolidasyon 
görüntüleri  ortak radyolojik bulgular olarak saptanmıştır. Ayırıcı tanıda ultrasonografi bir 
diğer görüntüleme yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Atipik apandisit semptomları sebebiyle 
apandisiti dışlamak için yapılan karın tomografisinde, neredeyse tüm taramalarda appendiksin 
normal olduğu görülmüştür. Bu da yapılan görüntüleme yöntemlerinin, MIS-C’nin apandisitten 
ayırıcı tanısında önemli role sahip olduğunu göstermektedir.

Sonuç: MIS-C, SARS-CoV-2 geçiren çocuklarda geç dönemde görülen ciddi bir hastalık olup 
klinik tablosu akut apandisit ile karışabilmektedir. Ateş, karın ağrısı ve kusma ile acil servise 
başvuran ve muayene bulguları sonucu akut apandisit düşünülen hastalarda, COVID-19 
açısından detaylı öykü alınmalı, radyolojik ve laboratuvar bulguları dikkatle incelenmelidir. 
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The place of MIS-C due to COVID-19 in the differential diagnosis of acute appendicitis 
in children

Elif Efsane ASLANOĞLU, Göktuğ ÇOBANOĞLU, Nazmiye Tansu GÜLER, Olgu ARIK,
Reşat Can GRBOLAR, Yekta DEMİR
Advisor: Dr. Abdulkerim TEMİZ

Purpose: Acute appendicitis is the leading pathology requiring emergency surgical intervention 
in children. The severe acute respiratory syndrome that causes COVID-19 disease is SARS-CoV-2. 
A new syndrome associated with SARS-CoV-2 infection in children and adolescents has been 
described, called “multisystem inflammatory syndrome in children” (MIS-C). Considering the 
clinical and laboratory findings of MIS-C that develops secondary to COVID, it is seen that it has 
a distinct similarity with acute appendicitis. In our study, it was aimed to evaluate and examine 
the place of MIS-C in the differential diagnosis of acute appendicitis.

Methods and Results: The clinical picture of MIS in children covers a wide spectrum ranging 
from mild gastrointestinal problems to severe neurological symptoms. Fever is one of the 
most common symptoms. Apart from this, complaints such as nausea, abdominal pain, loss 
of appetite, vomiting and diarrhea can be encountered frequently. When the clinical picture 
progresses, one or more organ dysfunctions may occur due to hyperinflammation. Considering 
the symptomatology, it is understood that similar complaints and findings in the picture of acute 
appendicitis may be encountered. In terms of these findings, it will be seen that MIS-C becomes 
difficult to differentiate from acute appendicitis and other gastrointestinal diseases. In this case, 
it has been observed that laboratory tests can contribute to differential diagnosis. In addition to 
COVID-19 specific IgM in the blood, laboratory findings such as increased troponin, D-dimer, LDH 
and IgG can be helpful in differential diagnosis. Another method that can be used in differential 
diagnosis is imaging methods. Images of ground glass and patchy consolidation were found 
as common radiological findings between patients with COVID 19 without MIS-C and children 
with MIS-C. Ultrasonography stands out as another imaging method in differential diagnosis. 
Abdominal tomography performed to exclude appendicitis due to symptoms of atypical 
appendicitis showed normal appendix in almost all scans. This shows that imaging methods 
have an important role in the differential diagnosis of MIS-C from appendicitis.

Conclusion: MIS-C is a serious late disease in children with SARS-CoV-2, and its clinical picture 
may be confused with acute appendicitis. In patients who are admitted to the emergency 
department with fever, abdominal pain and vomiting and whose examination findings are 
considered to have acute appendicitis, a detailed history for COVID-19 should be taken, and 
radiological and laboratory findings should be carefully examined.

Keywords: COVID-19, acute appendicitis, MIS-C, differential diagnosis
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SARS-CoV-2 Enfeksiyonunda Biyokimyasal, Hematolojik Parametreler ve Arasındaki 
İlişkinin Gözden Geçirilmesi

Nilsu AKICI, Yaren DENİZ, Dila GÖKTAŞ, İpek KARGIN, Cemre PAKFİLİZ, Çağrı ÜNAL,
Barkın YILDIRIM
Danışmanlar: Dr. Deniz İlhan TOPCU, Dr. Nilüfer BAYRAKTAR

Amaç: COVID-19, SARS-CoV2 virüsü sebebiyle ilk 2019 yılı Aralık ayında Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. Dünya çapında yayılım gösteren salgın 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanmıştır COVID-19 enfeksiyonunun 
ciddiyetinin ve prognozunun erken tespiti, ölüm riskini azaltmaya yönelik müdahaleyi 
mümkün kılmak için çok önemlidir. Bu çalışmada, SARS-CoV-2 enfeksiyonu tanısının 
hızlandırılması için enfeksiyonun rutin klinik laboratuvar bulguları arasındaki ilişkinin ortaya 
konması hedeflenmiştir.

Yöntem: Çalışma için Dados COVID Grupo Fleury anonimleştirilmiş açık veri seti kullanılmıştır. 
Bu veri setinde 19.274.381 test sonucu bulunmaktadır. SARS-COV-2 RT-PCR sonuçları ve 
alanin aminotransferaz (ALT), C-reaktif protein (CRP), D-Dimer, ferritin, beyaz kan hücreleri 
(WBC), lenfosit, nötrofil, trombosit sonuçları analiz için veri setinden çıkarıldı. Analize 
toplam 256 hasta sonucu dahil edildi. Kayıtlar RT-PCR sonuçlarına göre COVID-19 negatif 
(n = 151) (2) COVID - 19 pozitif (n = 101) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Sürekli değişkenler 
ortalama, SD, medyan ve çeyrekler arası aralık (IQR) değerleri kullanılarak tanımlandı. 
Sürekli değişkenlerin dağılımının normalliğini doğrulamak için Shapiro Wilk testi kullanıldı. 
Negatif ve pozitif grupları karşılaştırmak için Man Whitney-U testi kullanıldı. Tüm istatistiksel 
analizler Jamovi proje bilgisayar yazılımı (Versiyon 1.6) kullanılarak gerçekleştirildi.

Bulgular: D-Dimer hariç tüm analitlerde negatif ve pozitif gruplar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık tespit edildi. ALT, CRP, ferritin değerleri negatif grupta daha düşük 
tespit edilirken WBC, lenfosit, nötrofil ve trombosit değerleri pozitif grupta daha düşük 
olarak bulundu. 

Sonuç: COVID-19 pozitif hastalar için önemli laboratuvar değişikliklerin ortaya çıktığı 
görülmektedir. Çalışmanın sonuçları yaş ve cinsiyet gruplarına göre genişletilmesi faydalı 
olacaktır.
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Review of Relation between Biochemical, Hematological Parameters and SARS-CoV-2 
Infection

Nilsu AKICI, Yaren DENİZ, Dila GÖKTAŞ, İpek KARGIN, Cemre PAKFİLİZ, Çağrı ÜNAL,
Barkın YILDIRIM
Advisors: Dr. Deniz İlhan TOPCU, Dr. Nilüfer BAYRAKTAR

Purpose: The 2019 novel coronavirus disease (COVID-19) in Wuhan, China, has spread 
rapidly worldwide. Early identification of severity and prognosis of COVID-19 is essential 
to enable intervention to reduce mortality risk. In this study, we aimed to review the 
relationship between SARS-CoV-2 infection and routine clinical laboratory findings to 
identify COVID-19 patients rapidly.

Methods: The following key data were extracted from Dados COVID Grupo Fleury 
anonymized open data set for this study. The initial number of records was 19,274,381, and 
the database provides an adequate representation of the study population. SARS-COV-2 
RT-PCR results and alanine aminotransferase (ALT), C-reactive protein (CRP), D-Dimer, 
ferritin, white blood cells (WBC), lymphocyte, neutrophil, platelet results were extracted 
for analysis. A total of 256 patient results were included in our analysis. The results 
were classified as follows: (1) COVID-19 negative (n = 151) (2) COVID-19 positive (n = 101) 
according to RT-PCR results. Continuous variables were defined using mean, SD, median, 
and interquartile range (IQR) values. The Shapiro Wilk test was used to verify the normality 
of the distribution of continuous variables. The Man Whitney-U test was used to compare 
the negative and positive groups. All statistical analyses were performed using Jamovi 
project computer software (Version 1.6).

Results: There were statistically significant differences in all analytes except D-Dimer 
between the negative and positive groups. While ALT, CRP, ferritin values were lower in the 
negative group, WBC, lymphocyte, neutrophil and platelet values were found to be lower 
in the positive group.

Conclusion: In conclusion, we show that there are significant laboratory changes for 
COVID-19 positive patients. The results should be extended with further analysis on age 
and sex groups.

Keywords: SARS-CoV-2 Infection, Clinical Laboratory, Clinical Chemistry, Hematology
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2020-2021 Yılı Dermatoloji Küçük Çalışma Grubu Anket Çalışması: COVID-19 Aşısı Yan 
Etkileri 

Asmar GARAYZADE, Deren GÜNGÖR, Doğa Talya ALTAY, Elçin TEMİZÖZ,
Esma Yağmur YAVUZ, Şükriye Rana BAKTIR, Umut LÖKER
Danışman: Dr. Duru ONAN

Amaç: Literatürde COVID-19 salgının toplumda daha fazla yayılmasını önlemek için 
geliştirilmiş Covid-19 aşılarının yan etkilerini sorgulayan az sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Bu nedenle ülkemizde sağlık çalışanlarına uygulanmış olan Sinovac aşısına bağlı 
gözlemlenebilecek yan etkileri değerlendirmeye yönelik bir anket çalışması yürütülmesi 
amaçlanmıştır.

Yöntem: Başkent Üniversitesi Hastanesi başta olmak üzere farklı sağlık merkezlerindeki 
COVID-19 aşısı olmuş sağlık çalışanları bu anket çalışmasına gönüllü olarak katılmışlardır. 
Çalışmada, tanımlayıcı istatistik, frekans (n) ve yüzde(%) dikkate alınarak verilmiştir. Tüm 
istatistiksel analizlerde I. Tip hata olasılığı a=0,05 olarak belirlenmiş ve analizlerin tamamı 
IBM SPSS 25 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 555 sağlık çalışanı katılmıştır. Katılımcıların %53’ü (n=294) kadın ve 
%47’si (n=261) erkektir. Çalışmaya katılanların %52’si (n= 288) yan etki bildirmiştir. Yan 
etki görülme sıklığı kadınlarda daha fazladır. Yan etkilerin en sık görüldüğü yaş grubu 
20-29 olup yaş arttıkça yan etki görülme sıklığı azalmıştır. En sık karşılaşılan yan etkiler; 
enjeksiyon bölgesinde lokal reaksiyon, kas eklem ağrıları ve baş ağrısı olmuştur. Ancak daha 
az sıklıkla da olsa akut miyokard enfarktüsü, kalp ritim bozuklukları gibi önemli yan etkilere 
de rastlanmıştır. Kronik hastalık varlığı ile yan etki gelişme durumu arasında anlamlı ilişki 
saptanmıştır (p=0.039). Otoimmun hastalık varlığı ile yan etki gelişme durumu arasında bir 
ilişki kurulamamıştır (p=0.631). İlaç kullanımı ile yan etki arasında bir ilişki bulunamamıştır 
(p=0.116).

Sonuç: Sonuç olarak; cinsiyetin, yaşın ve kronik hastalık varlığının Covid-19 aşısı sonrası 
yan etki oluşumunda önemli derecede etkisi görülmüştür. Fakat daha önceden COVID-19 
geçirmiş olmanın, otoimmun hastalık varlığının, alerji hikayesinin ve ilaç kullanımının aşı 
sonrası görülen yan etkilerle bir ilişkisi saptanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, aşı, yan etki
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2020-2021 Dermatology Small Working Group Survey Study: COVID-19 Vaccine Side 
Effects

Asmar GARAYZADE, Deren GÜNGÖR, Doğa Talya ALTAY, Elçin TEMİZÖZ,
Esma Yağmur YAVUZ, Şükriye Rana BAKTIR, Umut LÖKER
Danışman: Dr. Duru ONAN

Purpose: There are very few studies in the literature, questioning the possible side effects 
of the COVID-19 vaccines which were developed in order to prevent the COVID-19 pandemic 
from spreading further amongst the society. Therefore, it was aimed to conduct a survey 
to evaluate the side effects that may be observed in healthcare professionals due to the 
Sinovac vaccine.

Methods: The healthcare professionals who were vaccinated for COVID-19 participated 
to this survey study voluntarily from different health centers including Başkent University 
Hospital. Descriptive statistics are given as frequency (n) and percentage (%) in this study. 
In all statistical analyzes, Type I error probability was determined as a=0.05 and all analyzes 
were carried out using IBM SPSS 25 program.

Results: The number of healthcare professionals participated in the study was 555. Fifty-
three percent (n = 294) of the participants are female and 47% (n = 261) are male. Fifty-two 
percent (n = 288) of the participants in the study reported side effects. The incidence of 
side effects appeared to be higher in women. The most common age group to experience 
side effects was 20-29, and as the age increased, the incidence of side effects decreased. 
Most commonly, muscle and joint pains, headache and local reactions at the injection site 
were reported. Important side effects such as acute myocardial infarction and heart rhythm 
disorders have also been reported, although these incidents were way less frequent. A 
significant correlation was found between the presence of chronic diseases and the 
development of side effects (p = 0.039). No relation was found between the presence of an 
autoimmune disease and the development of side effects (p = 0.631). There were also no 
connection found between medicament usage and side effects (p = 0.116).

Conclusion: As a result, sex, age and the presence of chronic disease have been shown 
to have a significant effect on the occurrence of side effects after the COVID-19 vaccine. 
However, there was no relation between previous COVID-19, autoimmune disease, allergy 
history, and medication use with post-vaccination side effects.

Keywords: COVID-19, Vaccine, Side Effect
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