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1

ORCID ID: 0000-0001-9655-05303, 0000-0002-2429-01832, 0000-0002-1611-09471

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, ülkemizde gün geçtikçe vaka sayısı ve mortalite oranı artan Covid-19’a karşı akciğer mukozal yüzeyinin oluşturduğu savunma
mekanizmasının ve Covid-19’un akciğer tutulumunun Arter Kan Gazı Değerlerine
etkisinin anlamlandırılması hakkında bilgi sunmaktır. Ayrıca, Covid-19 teşhisinde
yeni bir method paylaşılarak, semptom yükü oldukça fazla ve akciğer hasarıyla
ilişkili komplikasyon riski yüksek Covid-19 hastalarının izlenmesinde önemli konulara dikkat çekilmiştir. Yöntem: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün 15916306604.02 sayı ve 08.09.2020 tarihli izni ile İstanbul il sınırları içerisinde çeşitli kamu
hastanelerinde yürütülen araştırmamızda onam formunu okuyarak onay veren
4000 hastanın kan değerleri alınarak SPSS 26 programında derlenmiştir. Nicel
nitelikteki araştırmamız ile covid-19 pozitif tanısı almış hastaların arter kan gazı
değerlerinin yorumlanarak ortak çıktılarının belirlenmesi ve tedavi yöntemleri, ilaç
vb. çalışmalara kaynak oluşturması hedeflenmektedir. Oluşturulan kontrol gruplarında ortak değerler aranarak Henderson- Hasselbalch denklemine bağlı kalınarak
ve literatüre uygun olarak analiz edilmiştir. Çalışmaya katılan hastalardan arter ve
ven kanları, anaerobik ortamda 1,0 veya 5,0 mL’lik liyofilize heparin içeren steril
enjektörlerle alınmıştır. Kan alımı sırasında, kanın hava ile temasını önlemek ya
da en aza indirmek için gerekli tedbirler alınmıştır. Arter kan gazı alımı uzmanlık
gerektirdiğinden şüpheli olarak yorumlanacak hiçbir sonuç araştırmaya alınmamıştır. 4000 katılımcının pH, pO2, pCO2, HCO3, LDH ve Hgb değerleri ile analizler
gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Araştırmamız Covid-19 tanısı almış ve çalışmamıza
gönüllü olarak katılmayı kabul eden, 19-88 yaş aralığındaki 4000 kişiyi kapsamaktadır. Onam formunu onaylayarak çalışmaya katılan hastaların %58’i erkek %42’si
bayandır. Vefat eden hastaların kan değerlerinin araştırmamızda kullanılabilmesi
için ayrıca yakınlarından da izin istenmiştir. Bu grupta katılımcıların %68’i erkek
%32’si ise bayan katılımcılardan oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 4000 hastanın
pO2 ve pCO2 oranının LDH ve HCO3 oranının %10’ununu geçmediği saptanmıştır (1O X (LDH)/100 X (HCO3) > pO2/pCO2). [(LDH) X (pCO2)] / [(HCO3)
X (pO2)] ≤ (Hgb) denkleminde eşitlik doğru sonuç veriyor ise covid-19 tanı durumu pozitiftir. Sonuç: Araştırma kapsamında incelenen kritik vakalar da pO2/
pCO2 oranının LDH/HCO3 oranının %10’ununu geçmediği saptanmıştır. Söz konusu oran düştükçe hastaların kurtulma oranları da düşmüştür. Dolayısı ile pozitif
vakalar da anyon açığı bulunduğu ve metabolik asidoz gözlenip gözlenmediğine
ve LDH seviyesine bakılarak covid-19 pozitifliğini tespit edebilecek bir referans
denklemi bulunmuştur. Bu formül; [(LDH) X (pCO2)] / [(HCO3) X (pO2)] ≤
(Hgb) şeklindedir. Bulunan formül uygulandığında [(LDH) X (pCO2)] / [(HCO3)
X (pO2)] oranı hemoglobin (Hgb) değerinden eşit ya da küçük değer aldığı tespit
edilmiştir. Bu eşitlik vakaların tamamında pozitif sonuç göstermiştir.

Abstract: Aim: The purpose of this study is to provide information about the effect
of the defense mechanism formed by the lung mucosal surface against Covid-19
and the effect of Covid-19’s lung involvement on Arterial Blood Gas Values, whose
number of cases and mortality rate increases day by day in our country. In addition, by sharing a new method in the diagnosis of Covid-19, important issues in
the monitoring of Covid-19 patients with a high symptom burden and high risk of
complications associated with lung damage were highlighted. Method: The blood
values of 4000 patients who read the consent form and gave consent were collected
in the SPSS 26 program in our study conducted in various public hospitals within
the city of Istanbul with the permission of Istanbul Provincial Health Directorate
with the number 15916306-604.02 and dated 08.09.2020. With our quantitative
research, it is possible to interpret the arterial blood gas values of patients who
have been diagnosed with covid-19 positive, to determine the common output and
to determine the treatment methods, drugs, etc. It is aimed to be a resource for the
studies. Common values were searched in the formed control groups and analyzed
in accordance with the Henderson-Hasselbalch equation and in accordance with
the literature. Arterial and vein blood from the patients participating in the study
were collected in anaerobic environment with sterile syringes containing 1.0 or 5.0
mL lyophilized heparin. During blood collection, necessary measures have been
taken to prevent or minimize blood contact with air. Since arterial blood gas collection requires expertise, no results that could be interpreted as suspicious were
included in the study. Analyzes were performed with pH, pO2, pCO2, HCO3, LDH
and Hgb values of 4000 participants. Results: Our study includes 4000 people between the ages of 19-88, who have been diagnosed with Covid-19 and voluntarily
agree to participate in our study. 58% of the patients who participated in the study
by approving the consent form were male and 42% were female. In order for the
blood values of the deceased patients to be used in our study, permission was also
requested from their relatives. In this group, 68% of the participants are male and
32% are female participants. It was found that the pO2 and pCO2 ratio of 4000
patients participating in the study did not exceed 10% of the LDH and HCO3 ratio
(1O X (LDH) / 100 X (HCO3)> pO2 / pCO2). If the equation is correct in the
equation [(LDH) X (pCO2)] / [(HCO3) X (pO2)] ≤ (Hgb), the covid-19 diagnostic
status is positive. Conclusion: It has been determined that the pO2 / pCO2 ratio
does not exceed 10% of the LDH / HCO3 ratio in the critical cases examined within
the scope of the research. As this rate decreased, the rate of survival of patients
also decreased. Therefore, in positive cases, a reference equation that can detect
covid-19 positivity has been found by looking at whether there is an anion gap and
metabolic acidosis is observed and LDH level. This formula; [(LDH) X (pCO2)]
/ [(HCO3) X (pO2)] ≤ (Hgb). When the formula was applied, it was determined
that the ratio of [(LDH) X (pCO2)] / [(HCO3) X (pO2)] was equal or less than the
value of hemoglobin (Hgb).
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(1) Sorumlu Yazar, Corresponding Author: Oğuzhan AYDEMİR, New Senses Uzay Teknoloji ve Sağlık Araştırmaları A.Ş. İstanbul /
Türkiye, aydemirogz@gmail.com, Geliş Tarihi / Received: 01.11.2021, Kabul Tarihi / Accepted: 27.03.2021, Makalenin Türü: Type
of Article: (Araştırma – Uygulama; Research-Application) Çıkar Çatışması, Yok – Conflict of Interest, No, Etik Kurul Raporu veya
Kurum İzin Bilgisi- Ethical Board Report or Institutiınal Approval, Yes (Non-Interventional Ethics Committee of Medipol University,
and the ethics committee approval number is 2020-04/30)

39

SSTB
www.sstbdergisi.com
International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
January - February - March No: 38 Winter Term Year: 2021
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ocak - Şubat - Mart Sayı: 38 Kış Dönemi Yıl: 2021
ID:504 K:594
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

GİRİŞ

sunacaktır. Çalışmamız da tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisinde üst solunum
yolu tutulumunun ve solunum yolu tepkilerinin anlaşılmasında daha fazla bilgiye gereksinim duyulduğu ve gelecek araştırmalarda
bu konunun ele alınması gerektiğine dikkat
çekilmiştir.

Bilinen ilk vakanın 2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde görüldüğü ve
pnömoni semptomları gözlenen bir grup hasta
da tanımlanan ve kısa sürede tüm dünya da
vakaların bildirilerek Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19
kliniği asemptomatik durum ile ölümcül pnömoni arasında değişmektedir. Özellikle kronik hastalıkları bulunan kişilerde, yaşlılarda,
immun sistemi baskılanmış hastalarda, hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı,
astım gibi kronik hastalıkları olan bireylerde
daha kötü seyrettiği ve bu bireylerin mortalite
için yüksek risk taşıdığı bildirilmektedir. Kronik hastalıkların Covid-19 prognozuna etkisinin yanı sıra Covid-19 enfeksiyonu da mevcut
kronik durumların alevlenmesine veya sistemler üzerinde akut ve kronik komplikasyonlara
neden olabilmektedir (8). Covid-19, özellikle
solunum yolu sorunlarını tetiklemekte hatta
tüm vücut sistemlerini şiddetli düzeyde etkilemektedir. İnsan akciğeri, günlük ortalama
10.000 litre havanın solunması sonucu çok
sayıda havadaki patojene maruz kalmaktadır.
Solunum yolu enfeksiyonlarının yine de nadir olduğu gözlemi, akciğerin mukozal yüzeyinde etkili bir konakçı savunma sisteminin
varlığının kanıtıdır (14). Bu konakçı savunma
sistemi ve patojenlerin Covid-19’a karşı verdiği tepkilerin anlaşılması, teşhis ve tedavi de
yeni bakış açılarının geliştirilmesine katkılar

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde gün geçtikçe
vaka sayısı ve mortalite oranı artan Covid19’a karşı akciğer mukozal yüzeyinin oluşturduğu savunma mekanizmasının ve Covid19’un akciğer tutulumunun Arter Kan Gazı
Değerlerine etkisinin anlamlandırılması hakkında bilgi sunmaktır. Ayrıca, Covid-19 teşhisinde yeni bir method paylaşılarak, semptom yükü oldukça fazla ve akciğer hasarıyla
ilişkili komplikasyon riski yüksek Covid-19
hastalarının izlenmesinde önemli konulara
dikkat çekilmiştir.
İnsan akciğeri, havanın solunması sonucu çok
sayıda havadaki patojene maruz kalsa da solunum yolu enfeksiyonları yine de nadirdir.
Bu durum, akciğerin mukozal yüzeyinde etkili bir konakçı savunma sisteminin varlığının
kanıtıdır. Bu konakçı savunma sistemi ve patojenlerin etanol vb. atıklar üreterek bazı kokular oluşturduğu tıp literatüründe yer almakta ve çeşitli araştırmalara konu olmaktadır.
Örneğin; Diyabetes mellitus, keton cisimciklerin birikimine ve solunumla atılmasına yol
açar. Bu koku tipik bir koku olup, aseton kokusunu andırır. Ayrıca diyabet ve diğer insülin
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direncine yol açan durumlarda vücut sekresyonlarında, başta tükürük olmak üzere azalma görülür ki, bu ağız kuruluğu da halitozise
katkıda bulunur. Vücudun herhangi bir yerindeki tümöral lezyonlarda ise nekrotik proçese
bağlı olarak oluşan uçucu gazların soluk havası ile atılması sonucu, kötü ağız kokusu ortaya çıkar (5). Özellikle over kanserlerinde ve
diğer bazı malignitelerin malign melanoma,
akciğer kanseri, meme kanseri erken tanısında eğitilmiş köpeklerden ve elektronik burunlardan faydalanarak yapılmış olan çalışmalar mevcuttur (7-15). Söz konusu kokuların
ayrılmasında bazı araştırmalarda elektronik
burunların kullanıldığı görülse de yapay
zeka ile donatılmış karar destek sistemlerinin denendiği kakozmi ölçerler geliştirilmemiştir. Solunum sistemi pH değişikliklerine
ilk yanıt veren sistemdir (7). Ventilasyon hız
ve derinliğindeki değişmeden önce bile tampon sistemleri asid-baz dengesini korumaya
çalışırlar (7). Ayrıca söz sistemlerin yaygın
kullanıma sahip olmaması, sistemler arasında

bir standartın bulunmaması sebebi ile akciğerin mukozal yüzeyinde gerçekleşen konakçı
savunmasının takibinde arter kan gazı verileri
değerlendirilmiştir.
YÖNTEM
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün 15916306604.02 sayı ve 08.09.2020 tarihli izni ile İstanbul il sınırları içerisinde çeşitli kamu hastanelerinde yürütülen araştırmamızda onam
formunu okuyarak onay veren 4000 hastanın
kan değerleri alınarak SPSS 26 programında
derlenmiştir. Nicel nitelikteki araştırmamız
ile covid-19 pozitif tanısı almış hastaların arter kan gazı değerlerinin yorumlanarak ortak
çıktılarının belirlenmesi ve tedavi yöntemleri, ilaç vb. çalışmalara kaynak oluşturması
hedeflenmektedir. Oluşturulan kontrol gruplarında ortak değerler aranarak HendersonHasselbalch denklemine bağlı kalınarak ve
literatüre uygun olarak analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen çalışma da covid-19 pozitif tanısı almış 5 ayrı kontrol grubu belirlenmiştir;

Kontrol Grubu

Yüzdelik Dağılım

1. PCR testi covid-19 pozitif, akciğer tutulumu olmayan hasta grubu (Hafif
Enfeksiyon ÜSYE)

%18

2. Akciğer bulguları covid-19’la uyumlu PCR pozitif hasta grubu (Pnömani
Grubu)

%26

3. Akciğer bulguları ve BT bulgusu olan covid-19’u destekleyen ancak PCR
negatif covid19’lu grup (Radyoloji Uyumlu Grup)

%29

4. PCR pozitif asemptomatik olan

%12

5. Hiçbir kronik hastalığı bulunmayanlar

%15
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Çalışmaya katılan hastalardan arter ve ven
kanları, anaerobik ortamda 1,0 veya 5,0
mL’lik liyofilize heparin içeren steril enjektörlerle alınmıştır. Kan alımı sırasında, kanın
hava ile temasını önlemek ya da en aza indirmek için gerekli tedbirler alınmıştır. Arter kan
gazı alımı uzmanlık gerektirdiğinden şüpheli
olarak yorumlanacak hiçbir sonuç araştırmaya alınmamıştır. 4000 katılımcının pH, pO2,
pCO2, HCO3, LDH ve Hgb değerleri ile analizler gerçekleştirilmiştir.

tablolarına neden olabilen bir virüs ailesidir
(18).
Alfa, beta, gama ve delta olmak üzere dört
türü bulunan koronavirüslerin alfa ve beta
türleri insanları enfekte edebilmektedir. Korona Virüs Hastalığı-2019 (Corona Virus
Disease-1619/ COVID-19)’un SARS’a neden olan beta cinsine %88 benzediği, ancak
farklı tipte beta koronavirüs ile geliştiği bilinmektedir (19). Covid-19 ile enfekte kişilerin
akciğerlerinde yaygın alveolar hasar ile alveoler alanda saptanan sıvı birikimi (eksüda),
akciğer hücrelerinde virüsün yol açtığı
değişiklikler ve akciğerin üst lobunda hipoksemi ile ilişkili infiltrasyonlar görüldüğü
raporlanmıştır (18-20). Bazı vakalarda, her
iki akciğerde plevral bölgenin altında inflamasyonun artması, intertisyel akciğer dokusunda sıvı, hücre infiltrasyonu ya da fibrosize bağlı kalınlaşma sonucu akciğer parankim dokusunda buzlu bir camın arkasından
bakılıyormuş gibi görüntüde bulanıklaşma
gözlenmiştir (18-20-21). Akciğer yapısında
gerçekleşen bu görüntü pH değişikliğine işaret edebilir ve bu durum asit-baz dengesizliğini gösterebilir.

BULGULAR
SARS-COV-2, koronavirüs ailesinin diğer
üyeleri gibi tek sarmallı RNA genomuna sahip
zarflı bir virüstür (4-17). Yapılan çalışmalar,
SARS-COV2’nin diğer koronavirüslerde
olduğu gibi hücre içine girişinde insanlarda
akciğer Tip 2 alveol hücreleri başta olmak
üzere; miyokard, böbrek proksimal tübül,
özofagus, ileum epitel hücreleri ve mesane
ürotelyal hücrelerinde bulunan ACE2 proteinini kullanabileceğini göstermiştir (3-4-1315-17). Bu durum, Covid-19 enfeksiyonu
sonucu görülebilen akciğer, kalp, böbrek,
karaciğer gibi çoklu organ fonksiyon bozukluklarının altında yatan mekanizma olarak görülmektedir (11-17). Koronavirüsler
soğuk algınlığı gibi hafif enfeksiyonlardan
ağır akut solunum sendromu (Severe Acute
Respiratory Syndrome -SARS) ve Orta Doğu
Solunum Sendromu (Middle East Respiratory Syndrome -MERS) gibi ağır enfeksiyon

Arter kan gazı (AKG) hastaların metabolik ve
solunumsal durumu hakkında güvenilir bilgi
veren en önemli laboratuvar yöntemlerinden
biridir (1). Arter kan gazı incelemesi kan gazı
ölçüm cihazları kullanılarak yapılır (1). Bu
cihazlar ile pH, kısmi karbondioksit basıncı
42
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(pCO2), kısmi oksijen basıncı (pO2) hassas
elektrotlar kullanılarak ölçülürken; bikarbonat (HCO3-), oksijen satürasyonu (SO2) ve

baz açığı (BE) hesaplanarak verilir (1). Normal AKG değerleri Tablo 1’de verilmiştir
(14-16).

Tablo 1. Normal Arter Kan Gazı Değerleri
Parametre Normal değer aralığı
pH 7.35-7.45
PaCO2 35-45 mmHg
PaO2 80-100 mmHg
SaO2 %95-97
HCO3- (standart, aktüel) 22-26 mmol/L
BE ±2 mmol/L
PaCO2: Kısmi karbondioksit basıncı; PaO2: Kısmi oksijen basıncı;
HCO3: Bikarbonat; BE: Baz açığı; SaO2: Oksijen satürasyonu.

p(A-a)O = [FiO x (P -P ) - (1.25 x PaCO)]
- PaO2 veya pratik olarak p(A-a)O2= [150(1.25 x PaCO2)]–PaO2 formülüyle hesaplanabilir (1). İ nsan vücudunda her gün 15.000
mmol CO2 (volatil asit) ve 50- 100 mEq volatil olmayan asit açığa çıkar (1). Karbondioksit akciğer yolu ile, volatil olmayan asitler
ise böbrek yoluyla vücuttan atılır. Normal
asit-baz dengesi CO2 ile HCO3- arasındaki
dengeye bağlıdır. Bu dengeyi de bize en iyi
Henderson-Hasselbalch denklemi gösterir
(1).

pH = pKa bir + log ([A - ] / [HA])
[A - ], bir konjugat baz = molar konsantrasyonu
[HA] bir çözülmemiş zayıf asidin mol konsantrasyonu
Çalışmamız da Henderson-Hasselbalch denklemine göre hesaplanan ve aralarında anlamlı
ilişki bulunması gereken değerler birbirleri ile orantılanmıştır. Aşağı da çeşitli hasta
gruplarının sonuçları paylaşılmıştır;
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Tablo 2. Covid-19 Pozitif Teşhis Konulan ve Hastalığı Atlatan Kişiler
Parametre

Test Sayısı

Ortalama Değer

En Yüksek Değer

En Düşük Değer

pH

2000

7,4

7,57

7

pO2

2000

60

132

36

pCO2

2000

40,5

67

22

HCO3

2000

25

33

10

LDH

2000

337,59

1135

171

Hgb

2000

13,69

16,30

2,70

Tablo 3. Covid-19 Pozitif Teşhis Alıp Hayatını Kaybeden Hastalar
Parametre

Test Sayısı

Ortalama Değer

En Yüksek Değer

En Düşük Değer

pH

2000

7,38

7,49

7,11

pO2

2000

50,26

73

36

pCO2

2000

38,76

66

24

HCO3

2000

22

32

16

LDH

2000

400,38

706

184

Hgb

2000

12,37

15

8,20

SONUÇ

Tablolar incelendiğinde tüm hastalar için
ortalama pH değeri 7,39, pO2 değeri 55,13
mmHg, pCO2 değeri 39,63 mmHg HCO3 değeri 23,5 mmol/L LDH 368,98 U/L ve Hgb
değeri 13,03 g/dL’dür. Araştırmaya katılan
4000 hastanın pO2 ve pCO2 oranının LDH
ve HCO3 oranının %10’ununu geçmediği
saptanmıştır (1O X (LDH)/100 X (HCO3)
pO2/pCO2). [(LDH) X (pCO2)] / [(HCO3)
(Hgb) denkleminde eşitlik doğX (pO2)]
ru sonuç veriyor ise covid-19 tanı durumu
pozitiftir.

Çalışmamız neticesinde elde edilen fonksiyon, tıp literatüründe uygulanan mevcut
teknikler ile elde edilen verilerin analiz edilmesi ve pO2, pCO2, HCO3, LDH ve Hgb
referans değerlerinin karşılıklı matematiksel
kıyaslanması ile oluşturulmuştur. Örneğin,
PaCO2 deniz seviyesinde normal değeri 40
mmHg‘dır. Venöz kanda PCO2 46.5 mmHg
civarındadır (12). Çalışmamızda tüm hastaların pCO2 değerlerinin ortalaması ise 39,63
mmHg’dir. Akut solunumsal asidozda PaCO2‘deki 10 mmHg artış pH‘da 0.08 düşme
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yaparken kronik solunumsal asidozda böbrek
kompanzasyonu nedeniyle 0.03 düşme yapar
(7). Akut solunumsal asidozda her 10 mmHg
PaCO2 artışına 1 mmol/L bikarbonat artışı
beklenirken kronik solunumsal asidozda 3-4
mmol/L bikarbonat artışı olmaktadır (7). Çalışmamızda ise tüm hasta verilerinin HCO3
değerlerinin ortalaması 47 mmol/L’dir. Covid-19 pozitif vakalarda literatüre uygun olarak PaCO2 ve HCO3 doğru orantılıdır. Yine
covid-19 pozitif vakalarda pO2 ve pCO2 arasında literatüre uygun bir bağıntı bulunmaktadır. Araştırma kapsamında incelenen kritik
vakalar da pO2/pCO2 oranının LDH/HCO3
oranının %10’ununu geçmediği saptanmıştır.
Söz konusu oran düştükçe hastaların kurtulma oranları da düşmüştür. Dolayısı ile pozitif
vakalar da anyon açığı bulunduğu ve metabolik asidoz gözlenip gözlenmediğine ve LDH
seviyesine bakılarak covid-19 pozitifliğini
tespit edebilecek bir referans denklemi bulunmuştur. Bu formül aşağıdaki gibidir;

yaygın görülmektedir. Hatta bazı vakalarda,
her iki akciğerde plevral bölgenin altında inflamasyonun artması, intertisyel akciğer dokusunda sıvı, hücre infiltrasyonu ya da fibrosize bağlı kalınlaşma sonucu akciğer parankim dokusunda buzlu bir camın arkasından
bakılıyormuş gibi görüntüde bulanıklaşma
gözlenmiştir (18-20-21). Covid-19’un oluşturduğu bu tablo, solunum sisteminin pH değişiklikliğine verdiği bir yanıt olarak değerlendirilmelidir.
ÖNERİLER
Bulunan formül uygulandığında [(LDH) X
(pCO2)] / [(HCO3) X (pO2)] oranı hemoglobin (Hgb) değerinden eşit ya da küçük değer
aldığı tespit edilmiştir. Bu eşitlik vakaların
tamamında pozitif sonuç göstermiştir. Hesaplama da teste katılan kişinin 48 saattir alkol
almamış olması gerektiği düşünülmektedir.
LDH değerinin arttığı kronik akciğer ve karaciğer rahatsızlıklarında da denklemde covid-19 teşhisinde sapmalar olabileceği düşünülmektedir.

[(LDH) X (pCO2)] / [(HCO3) X (pO2)]
(Hgb)
1O X (LDH)/100 X (HCO3)

Covid-19’un klinik bulguları çocuklarda özgün değildir ve yetişkinlere göre daha hafif
seyirlidir. Covid-19 çocuklarda asemptomatik olabileceği gibi ateş, kuru öksürük, halsizlik ve burun tıkanıklığı, burun akıntısı gibi
üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile
karşımıza gelebilir. Bazı çocuk hastalarda karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal gibi gastroin-

pO2/pCO2

Tüm dünyada 21. yüzyılın ilk pandemisi
olarak Eylül ayı başı itibarıyla milyonlarca
kişinin enfekte olduğu Covid-19 hastalığı hafif, ciddi ve kritik hastalık seviyeleri ile takip
edilmektedir. SARS-COV2’nin neden olduğu
Covid-19 hastalarında solunum sorunları
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testinal sistem bulguları görülmektedir. Çoğu
enfekte çocukta bulgular hafiftir ve prognoz
iyidir. Çocuklarda sürüntü örneği nazal pasajın dar olması sebebi ile covid-19 sürüntü
testi daha ince çubuklar ile yapılmaktadır.
Ancak bebeklerde test yapılması mümkün
değildir. Kaset testlerin 1-2 tekrarı ile tanı konulmaya çalışılmaktadır. Bu grupta covid-19
tanısı için kan değerlerinin formülize edilmesi ile tanı konulabilir.
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2(2):96-107

CHOI, K.R., JEFFERS, K.S., LOGSDON,
M.C., (2020). Nursing and the Novel Coronavirus: Risks and Responsibilities in
a Global Outbreak. J adv Nurs. 2020;1-2
doi: 10.1111/jan.14369

HORVATH G., ANDERSSON H., PAULSSON G., (2010). Characteristic Odour in
the Blood Reveals an Ovarian Carcinoma. BMC Cancer 2010;10:643
HUANG, C., WANG Y., LI X., REN, L.,
ZHAO, J., HU, Y., et, al., (2020). Clinical Features of Patients İnfected With
2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020;395(10223):497-506
doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5

CUI, J., LI, F., SHI, Z.L., (2019). Origin and
Evolution of Pathogenic Coronaviruses.
Natur Reviews Microbiol. 17(3):181-92
DAL RIO, A.C., NICOLA, E.M., TEIXEIRA, A.R., (2007). Halitosis an Assess-

46

SSTB
www.sstbdergisi.com
International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
January - February - March No: 38 Winter Term Year: 2021
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ocak - Şubat - Mart Sayı: 38 Kış Dönemi Yıl: 2021
ID:504 K:594
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

WU, FU., ZHAOS, S., YU, B., CHEN, Y.M.,
WANG, W., SONG, Z.G., et, al., (2020).
A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature.
2020;579(7798):265-9

KARALEZLİ, A., (2007). Arter Kan Gazları.
Turkish Medical Journal. 1: 44-50
KIRCHDOERFER, R.N., COTTRELL,
C.A., WANG, N., PALLESEN, J., YASSINE, H.M., TURNER, H.L., et, al.,
(2016). Pre-fusion structure of a human coronavirus spike protein. Nature.
2016;531(7592):118-21

İNTERNET KAYNAKLARI
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COV ID-19_Rehberi.pdf (E.T.
05.01.2020)

LEEA, P., HUB, Y., CHENC, P., et, al.,
(2020). Are Children Less Susceptible to COVID-19? Journal of Microbiology, Immunology and Infection, doi:
10.1016/j.jmii.2020.02.011

https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/
files/makale
/12_soguk.pdf
(E.T.
05.01.2020)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/symptoms-testing/symptoms.html
(E.T. 05.01.2020)

LEI, J., LI, J., LI, X., QI, X.. C.T., (2020).
Imaging of the 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) pneumonia. Radiology. 2020;295(1):18 doi: 10.1148/radiol.2020200236

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK554776 (E.T. 05.01.2020)

SARYAL, S., (1997). Arter Kan Gazları. Ankara, Türkiye: Antıp Yayınları, ss.201-77

47

SSTB
www.sstbdergisi.com
International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
January - February - March No: 38 Winter Term Year: 2021
Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ocak - Şubat - Mart Sayı: 38 Kış Dönemi Yıl: 2021
ID:504 K:594
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

EXTENDED ABSTRACT
Introduction: The first known case was seen in Wuhan, China in December 2019 when a group
of patients with pneumonia symptoms were identified and by reporting cases all over the world
in a short time Covid 19, with a clinical picture that varies from asymptomatic condition to fatal
pneumonia, was declared as a pandemic by the World Health Organization. It has been reported that people with chronic diseases, elderly, immunocompromised patients, chronic diseases
such as hypertension, chronic obstructive pulmonary disease and asthma have a worse progress
and these individuals have a high risk for mortality. In addition to the effect of chronic diseases
on the prognosis of Covid-19, Covid-19 infection can also cause exacerbation of already existing chronic conditions or acute and chronic complications (8). Covid-19 especially triggers
respiratory problems and even severely affects all body systems. The human lung is exposed
to a large number of airborne pathogens as a result of inhaling an average of 10,000 liters of
air per day. The observation that respiratory tract infections are still rare presents an evidence
of the existence of an effective host defense system on the mucosal surface of the lung (14).
Understanding this host defense system and the responses of pathogens to Covid-19, diagnosis
and treatment will also contribute to the development of new perspectives. In our study, it was
pointed out that more information is needed to understand upper respiratory tract involvement
and respiratory tract responses in the Covid-19 pandemic, which affects the whole world, and
this issue should be addressed in future studies. The purpose of this study is to provide information about the effect of the defense mechanism formed by the lung mucosal surface against
Covid-19, whose number of cases and mortality rate increases day by day in our country, and
the effect of Covid-19’s lung involvement on Arterial Blood Gas Values. In addition, by sharing
a new method in the diagnosis of Covid-19, important issues in the monitoring of Covid-19
patients with a high symptom burden and high risk of complications associated with lung damage were highlighted. Purpose: The purpose of this study is to provide information about the
effect of the defense mechanism formed by the lung mucosal surface against Covid-19 and the
effect of Covid-19’s lung involvement on Arterial Blood Gas Values, whose number of cases
and mortality rate increases day by day in our country. In addition, by sharing a new method in
the diagnosis of Covid-19, important issues in the monitoring of Covid-19 patients with a high
symptom burden and high risk of complications associated with lung damage were highlighted.
Method: The blood values of 4000 patients who read the consent form and gave consent were
collected in the SPSS 26 program in our study conducted in various public hospitals within the
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city of Istanbul with the permission of Istanbul Provincial Health Directorate with the number
15916306-604.02 and dated 08.09.2020. With our quantitative research, it is possible to interpret the arterial blood gas values of patients who have been diagnosed with covid-19 positive, to
determine the common output and to determine the treatment methods, drugs, etc. It is aimed
to be a resource for the studies. Common values were searched in the formed control groups
and analyzed in accordance with the Henderson-Hasselbalch equation and in accordance with
the literature. Arterial and vein blood from the patients participating in the study were collected
in anaerobic environment with sterile syringes containing 1.0 or 5.0 mL lyophilized heparin.
During blood collection, necessary measures have been taken to prevent or minimize blood
contact with air. Since arterial blood gas collection requires expertise, no results that could be
interpreted as suspicious were included in the study. Analyzes were performed with pH, pO2,
pCO2, HCO3, LDH and Hgb values of 4000 participants. Results: Our study includes 4000
people between the ages of 19-88, who have been diagnosed with Covid-19 and voluntarily
agree to participate in our study. 58% of the patients who participated in the study by approving
the consent form were male and 42% were female. In order for the blood values of the deceased patients to be used in our study, permission was also requested from their relatives. In this
group, 68% of the participants are male and 32% are female participants. It was found that the
pO2 and pCO2 ratio of 4000 patients participating in the study did not exceed 10% of the LDH
and HCO3 ratio (1O X (LDH) / 100 X (HCO3)> pO2 / pCO2). If the equation is correct in the
equation [(LDH) X (pCO2)] / [(HCO3) X (pO2)] ≤ (Hgb), the covid-19 diagnostic status is positive. Findings and Results: It has been determined that the pO2 / pCO2 ratio does not exceed
10% of the LDH / HCO3 ratio in the critical cases examined within the scope of the research. As
this rate decreased, the rate of survival of patients also decreased. Therefore, in positive cases,
a reference equation that can detect covid-19 positivity has been found by looking at whether
there is an anion gap and metabolic acidosis is observed and LDH level. This formula; [(LDH)
X (pCO2)] / [(HCO3) X (pO2)] ≤ (Hgb). When the formula was applied, it was determined
that the ratio of [(LDH) X (pCO2)] / [(HCO3) X (pO2)] was equal or less than the value of hemoglobin (Hgb). This equation has shown a positive result in all cases. In the calculation, it is
thought that the person participating in the test should not have consumed alcohol for 48 hours.
It is thought that there may be deviations in the diagnosis of covid-19 in the equation in chronic
lung and liver diseases where the LDH value increases. The clinical findings of Covid-19 are
not specific in children and have a milder prognosis than adults. Covid-19 may be asymptomatic in children, or it may present with symptoms of upper respiratory tract infection such
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as fever, dry cough, weakness and nasal congestion and runny nose. Gastrointestinal system
findings such as abdominal pain, nausea, vomiting and diarrhea are observed in some pediatric
patients. The symptoms are mild and the prognosis is good in most infected children. Because
of the narrow nasal passage in children, the covid-19 swab test is performed with thinner rods.
However, testing is not possible in babies. An attempt for diagnosis was made with 1-2 repetitions of cassette tests. In this group, the diagnosis can be made by formulating blood values for
the diagnosis of covid-19.
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