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Sitokin Fırtınası Tanımı-Tarihi

Sitokin fırtınası veya sitokin salıverilme sendromu, çeşitli tedaviler, patojenler, kanserler, otoimmün durumlar 

ve monojenik bozukluklarla tetiklenebilen yüksek seviyelerde dolaşan sitokinler ve immün hücre 

hiperaktivasyonu içeren hayatı tehdit eden sistemik inflamatuar sendromlardır.

Sitokin fırtınası daha önceden sepsis gibi sistemik enfeksiyonlardan ve Coley'in toksinleri gibi immünoterapilerden 

sonra ortaya çıkan grip benzeri bir sendrom olarak adlandırılıyordu.

Yersinia pestis enfeksiyonu büyük salgınlara yol açmış ve alveolar makrofajları aşırı miktarda sitokin üretmeye 

tetikleyerek sitokin fırtınasına neden olmuştur.

Patojene karşı bağışıklık tepkisinin, çoklu organ işlev bozukluğuna katkıda bulunabileceğinin ve belirgin bir 

enfeksiyon olmadan benzer sitokin fırtına sendromlarının ortaya çıkabileceğinin kabul edilmesi, 

immünomodülatörlerin ve sitokine yönelik tedavilerin araştırılmasına yol açtı. 



Sitokin Fırtınası Tanımı-Tarihi -2

Bir sitokin fırtınasının ortadan kaldırılmasına yönelik en eski hedefli tedavilerden biri, 1990'larda idiyopatik 

multisentrik Castleman hastalığının tedavisi için geliştirilen Tocilizumab idi. 

Sitokin fırtınasının veya sitokin salınım sendromunun tek bir tanımı geniş çapta kabul edilmemiştir ve bu 

bozuklukların uygun bir enflamatuar yanıttan nasıl farklı olduğu konusunda fikir ayrılığı vardır.

Patojenlerin yokluğunda yüksek sitokin seviyelerine sahip bozukluklarda sitokin fırtınasının tanımlanması kolay olsa 

da, ciddi bir enfeksiyona normal ve düzensiz bir yanıt arasındaki çizgi gridir.



Klinik Özellikler ve Laboratuvar

Sitokin fırtınası, yetersiz bir şekilde tedavi edilirse çoklu organ yetmezliğine yol açabilen yapısal semptomlar, 

sistemik inflamasyon ve çoklu organ disfonksiyonu ile karakterize çeşitli immün düzensizlik bozukluklarını 

kapsayan genel bir terimdir.

Sitokin fırtınası olan neredeyse tüm hastalar ateşlidir ve şiddetli vakalarda ateş yüksek dereceli olabilir. Ayrıca 

hastalarda yorgunluk, iştahsızlık, baş ağrısı, döküntü, ishal, artralji, miyalji ve nöropsikiyatrik bulgular

olabilir.

Vakalar, vasküler tıkanıklık veya katastrofik kanamalar, dispne, hipoksemi, hipotansiyon, hemostatik dengesizlik, 

vazodilatör şok ve intravasküler koagülopatiyle birlikte ölüme kadar ilerleyebilir.



Klinik Özellikler ve Laboratuvar -2

Pek çok hastada, mekanik ventilasyon gerektirebilecek hipoksemiyle birlikte akut solunum sıkıntısı sendromuna 

(ARDS) ilerleyebilen öksürük ve taşipne gibi solunum semptomları vardır.

Şiddetli sitokin fırtınası vakalarında, böbrek yetmezliği, akut karaciğer hasarı veya kolestaz ve stresle ilişkili veya 

Takotsubo benzeri bir kardiyomiyopati de gelişebilir.





Klinik Özellikler ve Laboratuvar -3

C-reaktif protein (CRP) gibi spesifik olmayan inflamasyon belirteçleri evrensel olarak yükselir ve ciddiyetle 

ilişkilidir.

Birçok hastada hipertrigliseridemi ve lökositoz, lökopeni, anemi, trombositopeni ve yüksek ferritin ve d-dimer

seviyeleri gibi çeşitli kan sayımı anormallikleri vardır. 

İnterferon- γ, interlökin-6, interlökin-10 ve çözünür interlökin-2 reseptör alfa gibi serum enflamatuar sitokin 

seviyelerinde belirgin yükselmeler genellikle mevcuttur.



Sitokin Fırtınasına Yaklaşım

Sitokin fırtınası olan bir hastayı değerlendirme yaklaşımı şu üç ana hedefi gerçekleştirmelidir: 

+Altta yatan bozukluğu tanımlamak (ve sitokin fırtınasını taklit edebilecek bozuklukları dışlamak), 

+Ciddiyetini belirlemek ve 

+Klinik gidişatı belirlemek

Şüpheli sitokin fırtınası vakalarının tümünde enfeksiyon için eksiksiz bir çalışma, böbrek ve karaciğer 

fonksiyonunun laboratuvar değerlendirmesi yapılmalıdır.

CRP ve ferritin gibi enflamatuar akut faz biyobelirteçlerinin ölçümleri ve kan sayımları, hastalık aktivitesiyle 

ilişkili oldukları için alınmalıdır.

Solunum değerlendirmesi gerektiriyorsa arteriyel kan gazı ölçümü yapılmalıdır.



Sitokin Fırtınasına Yaklaşım -2

Sitokin fırtınasının altında yatan bozukluğu tespit etmek zor olabilir. 

Sitokin fırtınası bir dışlama teşhisi değildir ve birçok bozukluğu kapsayabilir.Örneğin, hastalarda hem sepsis hem 

de sitokin fırtınası olabilir.

Bununla birlikte, CAR T hücre tedavisi gibi iyatrojenik bir nedene bağlı sitokin fırtınası ve sistemik enfeksiyona 

bağlı sitokin fırtınası arasında ayrım yapmak önemlidir, çünkü septisemili hastalarda immünosupresif tedaviler 

zararlı olabilir.

Bu nedenle, enfeksiyonu dışlamak ve serum sitokinlerini ölçmek için analiz kombinasyonları, sitokin fırtınasının 

nedenini belirlemeye yardımcı olabilir.



Sitokin Fırtınasının Patofizyolojisi

Sitokinler, antimikrobiyal efektör hücrelerin koordine edilmesinde ve bağışıklık tepkisini yönlendiren, 

güçlendiren ve çözen düzenleyici sinyaller sağlamada önemli bir rol oynar. 

Sitokinlerin yarı ömürleri kısadır, bu da normal olarak lenfoid doku ve inflamasyon bölgeleri dışında etkilere sahip 

olmalarını önler.

Tipik olarak patolojik olduğu düşünülse de, dolaşımdaki seviyelerin yükselmesine neden olan sitokinlerin sürekli 

üretimi, bazı yaygın enfeksiyonları uygun şekilde kontrol etmek için gerekli olabilir.

Artan seviyelerde, sitokinler sistemik etkilere sahip olabilir ve ikincil hasara neden olabilir.



Sitokin Fırtınasının Patofizyolojisi -2

Düzenleyici hücre tipleri, IL1RA gibi proinflamatuar sitokinler için tuzak reseptörler ve interlökin-10 gibi 

antiinflamatuar sitokinler, enflamatuar hücre popülasyonlarını antagonize etmek ve immün hiperaktiviteyi 

önlemek için önemlidir.

Sitokin fırtınası için birleştirici bir tanımın olmaması ve sitokin fırtınası ile fizyolojik bir inflamatuar yanıt arasındaki

ayrım konusundaki anlaşmazlık göz önüne alındığında, sitokin fırtınasını tanımlamak için aşağıdaki üç kriter

öneriliyor:

+Bir patojene normal bir yanıta (bir patojen varsa) atfedilebilecek olanın ötesinde inflamasyon nedeniyle 

dolaşımdaki yüksek sitokin seviyeleri, 

+Akut sistemik inflamatuar semptomlar

+İkincil organ disfonksiyonu (sıklıkla renal, hepatik veya pulmoner) veya sitokine bağlı organ disfonksiyonu 

(patojen yoksa)



Sitokin Fırtınası İle İlgili Hücre Türleri

Doğuştan gelen bağışıklık sisteminin hücreleri, patojenlere karşı ilk savunma hattıdır. Nötrofiller, monositler ve 

makrofajlar patojenleri tanır, sitokinler üretir ve patojenleri ve hücreleri fagositozla yutar.

Doğuştan gelen bağışıklık hücreleri, adaptif bağışıklık sisteminin hücrelerini aktive eden sitokinler üreterek çok 

çeşitli mikrobiyal istilacıları tanımak ve bunlara yanıt vermek için belirli bir antijen için spesifik olmayan model 

tanıma reseptörlerini kullanır.

Sitokin fırtınasının patogenezinde sıklıkla rol oynayan doğal hücreler arasında nötrofiller, makrofajlar ve NK 

hücreleri bulunur. 



Sitokin Fırtınası İle İlgili Hücre Türleri -2

Adaptif bağışıklık sistemi, B hücreleri ve T hücrelerinden oluşur. T hücreleri, sitokin fırtınasında potansiyel olarak 

rol oynayan farklı efektör hücre fonksiyonlarına sahip bir dizi alt gruba farklılaşır.

Sitokin fırtınası sırasında sıklıkla abartılı bir Th1 tipi inflamatuar yanıt ortaya çıkar.

B hücreleri sıklıkla sitokin fırtınasının patogeneziyle ilişkilendirilmez.



Sitokinler

İnterferon-γ, interlökin-1, interlökin-6, TNF ve interlökin-18, genellikle sitokin fırtınasında yüksek seviyelere 

sahip olan ve merkezi immünopatolojik rolleri olduğu düşünülen anahtar sitokinlerdir.

Klinik olarak interferon-γ ateş, titreme, baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluğa neden olur. İnterferon-γ'ya bağlanan 

bir monoklonal antikor olan Emapalumab, yakın zamanda primer HLH'li hastalarda sitokin fırtınasının tedavisi için 

onaylandı.

İnterlökin-1-reseptör antagonisti Anakinra, tek bir ajan olarak ve diğer ajanlarla kombinasyon halinde, bazı sitokin 

fırtınası formlarının tedavisi için etkilidir.



Sitokinler -2

Hem interlökin-6 reseptörüne yönelik bir monoklonal antikor olan Tocilizumab'ın hem de interlökin-6'yı doğrudan 

nötralize eden Siltuximab'ın, HLH, idiyopatik multisentrik Castleman hastalığı ve CAR T- dahil olmak üzere bir 

dizi sitokin fırtına bozukluklarında etkili olduğu gösterilmiştir.

Makrofaj aktivasyon sendromuna bağlı sitokin fırtınası olan hastalar, serumda yüksek seviyelerde interlökin-18'e 

sahiptir

İnterlökin-18'in proinflamatuvar etkileri normalde interlökin-18'in reseptörüne bağlanmasını önleyen interlökin-18 

bağlayıcı protein (IL18BP) tarafından kontrol altında tutulur.

İnterlökin-10, TNF, interlökin-1, interlökin-6 ve interlökin-12 üretimini inhibe eder ve antijen sunumunu düzenler. 



Sitokinler -3

Kompleman proteinleri ve diğer enflamatuar aracılar gibi plazma proteinleri, sitokin fırtınasının patogenezine 

katkıda bulunabilir.

Kompleman inhibitörleri, sitokin fırtına bozukluklarının tedavisi için araştırılmaktadır.







İATROJENIK SİTOKİN FIRTINASI

-CD19 + lenfoma hücrelerini tanımak ve ortadan kaldırmak için tasarlanmış (Kimerik Antijen Reseptörü)CAR T 

hücrelerinin infüzyonu, interferon-γ ve interlökin-6'nın suprafizyolojik seviyeleriyle sitokin fırtınasına neden 

olabilir.

-Yüksek düzeyde aktive edilmiş CAR T hücreleri, sitokin fırtınasının başlatıcılarıdır. Bazı çalışmalar, sürücü 

sitokinlerin CAR T hücreleri tarafından salındığını ve bunun T-hücresi aktivasyonu ve inflamatuar sitokin 

salınımının pozitif bir geri besleme döngüsü ile sonuçlandığını öne sürmesine rağmen, farelerde yapılan son 

çalışmalar sitokinlerin ve sitokin fırtınasının ciddiyetine aracılık eden faktörlerin üretilmediğini göstermektedir. 

-İnterlökin-6 blokajı çoğu hastada semptomları ve organ disfonksiyonunu tersine çevirmede oldukça etkili 

olduğundan, CAR T-hücre tedavisinin neden olduğu sitokin fırtınasının muhtemel sitokin sürücüsüdür. 

-Glukokortikoidler ve interlökin-1 inhibisyonu da bu tip sitokin fırtınasının tedavisinde etkili olabilir.

-Tümör lizis  büyük olasılıkla hedef hücrelerde piroptoz indüksiyonu yoluyla sitokin fırtınasına da katkıda bulunur.



. 

-Sitokin fırtınası, CD19 + ve CD3 + T hücrelerine bağlanan bispesifik bir antikor olan blinatumomab gibi diğer T-

hücresi ile ilgili immünoterapilerde de gözlemlenebilir. 

-Başka bir T hücresini harekete geçirmenin şekli de anti-CD28 süperagonisti TGN1412 etkisiyledir, çok sayıda T 

hücresinin hızlı aktivasyonunun, infüzyondan birkaç dakika sonra şiddetli sitokin fırtınasına neden olabileceğini 

göstermektedir.

-Sitokin fırtınasının ek iyatrojenik nedenleri şunlardır:

rituximab, gen terapileri, immün kontrol noktası inhibitörleri, kardiyak bypass cerrahisi ve allojenik kök hücre 

transplantasyonunun yanı sıra stafilokokal enterotoksin B ve Francisella tularensis gibi biyoterörizm ajanları



PATOJEN KAYNAKLI SİTOKİN FIRTINASI

-Sitokin fırtınası ayrıca doğal olarak oluşan mikrobiyal enfeksiyonlardan da kaynaklanabilir. 

-Göreceli sıklıklarla ilgili veriler sınırlı olsa da enfeksiyonlar büyük olasılıkla sitokin fırtınasının en yaygın 

tetikleyicisidir.

-Yaygın bir enfeksiyonu kontrol etmek için uygun sitokin üretimi ile aşırı sitokin üretimi arasında ayrım yapmak 

zordur.

-Sepsise neden olan yaygın bakteriyel enfeksiyonlar, ateşe, hücre ölümüne, koagülopatilere ve çoklu organ işlev 

bozukluğuna yol açabilen birçok sitokinin üretimine neden olur.

- Patojeni temizlemeye çalışırken bağışıklık tepkisinin neden olduğu ikincil hasar, patojenin kendisinden daha 

ölümcül olabilir. Streptococcus türleri ve Staphylococcus aureus dahil olmak üzere bazı bakteriler, MHC ve T 

hücresi reseptörlerini çapraz bağlayan süperantijenler üretebilir, bu da T hücrelerinin poliklonal aktivasyonuna, 

sitokin üretimine ve toksik şok sendromuna yol açar.



-Sepsisle ilişkili sitokin fırtınasında, patolojik hiperinflamasyonun yayılmasından hangi immün hücre tiplerinin ve 

sitokinlerin sorumlu olabileceği açık değildir. Antibiyotikler tedavinin temelini oluşturur.

- Yaygın viral enfeksiyonlar ayrıca derin sitokin fırtınasına neden olabilir. Mikroplara karşı hiperinflamatuar 

yanıtları olan hastalar sıklıkla patojen tespitinde, efektör ve düzenleyici mekanizmalarda veya inflamasyonun 

çözülmesinde kusurlara sahiptir.

-Deneysel modeller, bu hastalarda sitokin fırtınasının, lenfositler ve antijen sunan hücreler arasında uzun süreli 

angajmana ve antijen taşıyan dendritik hücrelerin kusurlu klirensine yol açan kusurlu perforin aracılı sitolizden 

meydana geldiğini ve bu da T hücrelerinin ve makrofajların sürekli aktivasyonu ve çoğalmasıyla sonuçlandığını 

göstermektedir.

- Ayrıca, 2009'daki H1N1 influenza pandemisi sırasında koagülopatilerden ve hemofagositozdan ölen kişilerden 

alınan verilerin geriye dönük analizleri, daha önce HLH ile ilişkili sitokin fırtınasıyla ilişkili germ hattı 

mutasyonlarını ortaya çıkardı.



- Viral enfeksiyonlu hastalarda, bakteriyel enfeksiyonlu hastalara göre hedefe yönelik tedavi daha zordur, çünkü 

daha az antiviral ajan mevcuttur. İntravenöz immünglobulin ve nekahet plazma bazen patojeni kontrol etmeye 

yardımcı olmak ve faydalı immünomodülasyon sağlamak için kullanılır.

-Bazı viral enfeksiyonlar için, enfeksiyonun erken evrelerinde proinflamatuar sitokinleri olan hastaların tedavi 

edilmesi, bağışıklık tepkisinin zararlı etkileri ortaya çıkmadan önce virüsün kontrol edilmesine yardımcı olabilir.



Monojenik veya Otoimmün Sitokin Fırtınası

-Nadir durumlarda, bir patojen, monojenik bozukluğu olan hastalarda sitokin fırtınasını tetikler ve diğer durumlarda 

sitokin fırtınasının otoimmün, neoplastik veya idiyopatik nedenleri vardır.

-Primer HLH(Hemofagositik Lenfohistiositoz)'li hastalarda, granül aracılı sitotoksisitedeki çeşitli otozomal resesif 

monojenik anormallikler sitokin fırtınasına neden olur. Yaygın patolojik mutasyonlar arasında (PRF1, UNC13D, 

STXBP1, RAB27A, STX11, SH2D1A, XIAP ve NLRC4'te meydana gelenler)bazı genler bulunur.

-İkincil HLH hastalarında viral, otoimmün veya neoplastik bozuklukları sitokin fırtınasını tetikler ve bu tür 

hastalarda sıklıkla aynı genlerde birincil HLH'de değişen heterozigot polimorfizmler bulunur.



-Primer veya sekonder HLH'li bazı hastalarda glukokortikoidler, siklosporin, anti interlökin-1 antikoru, JAK1 ve 

JAK2 inhibitörleri, anti-interlökin-6 antikoru ve sitotoksik kemoterapilerin faydalı etkileri, bu ajanların hedeflediği 

yolların patogenez için anahtar olduğunu düşündürmektedir.

-Genel olarak sitotoksik olan ancak özellikle aktif CD8 + T hücrelerini ortadan kaldırmada etkili olan siklofosfamid 

ve etoposid, birincil HLH, ikincil HLH (makrofaj aktivasyon sendromu dahil) ve karşılık gelen modellerde sıklıkla 

etkilidir.



- Otoinflamatuar hastalıklar, görünürde provoke edilmemiş enflamasyon ve enfeksiyon veya otoimmünite belirtileri 

olmaksızın sitokin fırtınası ile karakterizedir. Etkilenen hastalarda, doğuştan gelen bağışıklık sistemini düzenleyen 

genlerde ve inflammasomun aktivasyonunda germ hattı mutasyonları vardır.

- Ailesel Akdeniz ateşi (MEFV), TNF reseptörü ile ilişkili periyodik sendrom (TNFRSF1A), periyodik ateş 

sendromlu (MVK) hiperimmünoglobulinemi D, ailesel soğuk otoinflamatuvar sendrom (NLRP3) dahil olmak üzere 

çeşitli genetik bozukluklar, doğuştan gelen bağışıklık sisteminin değiştirilmiş regülasyonuyla ilişkilidir. Muckle-

Wells sendromu (NLRP3), neonatal başlangıçlı multisistem enflamatuar hastalık (NLRP3), ADA2 eksikliği 

(CECR1), NLRC4 inflammasomopatiler, X'e bağlı lenfoproliferatif tip 2 bozukluk (XIAP), Takenouchi – Kosaki 

sendromu (CDC42) ve Wiskott-Aldrich sendromu (CDC42).

-Bu bozuklukları olan tüm hastaların periyodik ateşleri olmasına rağmen, sadece bir kısmında sitokin fırtınası vardır.

--TNF, interlökin-1, interlökin-18 veya bu sitokinlerin bir kombinasyonu muhtemelen patogenezi yönlendirir.



-İdiyopatik multisentrik Castleman hastalığı, HHV-8 ile ilişkili multisentrik Castleman hastalığına benzeyen başka 

bir sitokin fırtına bozukluğudur, ancak nedeni bilinmemektedir. Trombositopeni, anazarka, ateş, retikülin fibrozu ve 

organomegali (TAFRO) alt tipi olan hastalar en şiddetli sitokin fırtınasına sahip olma eğilimindedir.

- Nedeni bilinmemekle birlikte, interlökin-6, hastaların büyük bir kısmında patogenezin itici gücüdür. Sonuç olarak, 

interlökin-6 reseptörünü hedefleyen tocilizumab ve doğrudan interlökin-6'yı hedefleyen siltuximab geliştirildi ve 

Japonya'da (tocilizumab) ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ve düzinelerce başka ülkede (siltuximab) düzenleyici 

kurumlar tarafından onaylandı. idiyopatik multisentrik Castleman hastalığının tedavisi. Hem siltuximab hem de 

tocilizumab'ın hastalık alevlenmelerini çözdüğü ve hastaların yaklaşık üçte biri ila yarısında remisyonu sürdürdüğü 

gösterilmiştir.



Covid-19 İlişkili Sitokin Fırtınası

-SARS-CoV-2'nin neden olduğu Covid-19, hafif yorgunluktan hayatı tehdit eden pnömoniye, sitokin fırtınasına ve 

multiorgan yetmezliğine kadar değişen heterojen semptomlarla karakterizedir.

- SARS hastalarında sitokin fırtınası da bildirildi ve kötü sonuçlarla ilişkilendirildi. Covid-19'da akciğer hasarı ve 

çoklu organ yetmezliği mekanizmaları halen araştırılmakta olsa da, etkilenen hastalarda, özellikle de en ağır hasta 

olanlarda hemofagositoz ve yüksek sitokin seviyeleri raporları, sitokin fırtınasının Covid-19'un patogenezine katkıda 

bulunabileceğini düşündürmektedir.

-Covid-19 ile ilişkili sitokin fırtınası olan hastalarda yükselen serum sitokin seviyeleri arasında interlökin-1β, 

interlökin-6, IP-10, TNF, interferon-, makrofaj inflamatuar protein (MIP) 1α ve 1β ve VEGF bulunur.Daha yüksek 

interlökin-6 seviyeleri, daha kısa hayatta kalma ile güçlü bir şekilde ilişkilidir.

-Covid-19'da dolaşımdaki aktive CD4 + ve CD8 + T hücrelerinin ve plazmablastların nispi frekansları artar.



-Yüksek sistemik sitokin düzeyleri ve aktive edilmiş bağışıklık hücrelerine ek olarak, sitokinde olduğu gibi Covid-

19'da da yüksek CRP ve d-dimer düzeyleri, hipoalbüminemi, böbrek disfonksiyonu ve efüzyon gibi çeşitli klinik ve 

laboratuvar anormallikleri gözlenmektedir. Hiperinflamasyonu ve doku hasarını yansıtan laboratuar test sonuçlarının 

Covid-19'da kötüleşen sonuçları öngördüğü bulundu.

-Şiddetli Covid-19 vakalarında immünolojik düzensizlik gözlemlenmiş olsa da, şiddetli vakaların altında immün 

hiperaktivitenin mi yoksa devam eden viral replikasyon veya immün düzensizlik nedeniyle inflamatuar yanıtı 

çözememesinin mi yattığı bilinmemektedir.

-Nazofarengeal viral yük ve sitokin seviyeleri (örn., İnterferon-α, interferon-γ ve TNF) arasındaki korelasyon ve aynı 

zamanda orta dereceli ancak ciddi olmayan vakalarda azalan viral yük, bağışıklık yanıtının viral ile pozitif olarak 

ilişkili olduğunu göstermektedir.



-En şiddetli Covid-19 vakalarında tip I interferon bağışıklığının doğuştan hataları ve tip I interferonlara karşı 

otoantikorların keşfi, Covid-19'lu bazı hastalarda yetersiz bir antiviral yanıtın katkıda bulunabileceğini 

düşündürmektedir. Konakçı bağışıklık tepkileri ve bağışıklık ile ilgili semptomlar, asemptomatik hastalar 

(SARSCoV-2'yi etkili bir şekilde kontrol eden) ile şiddetli Covid-19'u olan (virüsü kontrol edemeyen) hastalar 

arasında son derece değişkendir, bu da konakçı bağışıklık bozukluğunun patogeneze katkıda bulunduğunu 

düşündürür.

- Hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi bir arada var olan durumlar, muhtemelen önceden var olan kronik 

enflamatuar durum veya bağışıklık yanıtından organ işlev bozukluğunun gelişmesi için daha düşük bir eşik 

nedeniyle daha şiddetli Covid-19 vakaları ile ilişkilidir.



-Covid-19 ile ilişkili sitokin fırtınası ve diğer birçok sitokin fırtına bozukluğu arasında terapötik 

değerlendirmelerdeki birkaç önemli farklılığa dikkat edilmelidir. 

-Birincisi, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun tetiklediği sitokin fırtınası, diğer nedenlerden dolayı sitokin fırtınası için 

kullanılanlardan farklı tedaviler gerektirebilir. Sitokinler, hem sitokin fırtınasının temel bir bileşeni hem de 

antimikrobiyal yanıtta önemli bir faktör olabilir. Bu nedenle, sitokin sinyallemesini bloke etmek, SARS-CoV-2'nin 

temizlenmesini bozabilir, ikincil enfeksiyon riskini artırabilir ve influenza virüsünde görüldüğü gibi daha kötü 

sonuçlara yol açabilir.

-İkincisi, enfeksiyon ve hastalığın birincil bölgesi, büyük olasılıkla, tedaviye etkileri olan, sitokin fırtınasının altında 

yatan bağışıklık tepkileri ve mekanizmalarındaki farklılıklara katkıda bulunur. Örneğin, birincil viral rezervuarın 

seçici olarak ortadan kaldırılması, HHV-8 ile ilişkili multisentrik Castleman hastalığı olan hastalarda yararlıdır, 

ancak Covid-19 hastalarında mümkün değildir.



-Üçüncüsü, lenfopeni sitokin fırtına bozukluklarında sıklıkla görülmez, ancak şiddetli Covid-19'un ayırt edici 

özelliğidir. Covid-19'da görülen lenfopeninin doku infiltrasyonundan mı yoksa lenfositlerin yıkımından mı 

kaynaklandığı şu anda net değildir.

- Dördüncüsü, pıhtılaşma sorunları sitokin fırtına bozukluklarında ortaya çıkabilir, ancak tromboembolik olaylar 

Covid-19 ile ilişkili sitokin fırtınasında daha sık görülür.

-Son olarak, sitokin panelleri Covid-19 ile ilişkili sitokin fırtınası ve diğer sitokin fırtınası bozukluklarında aynı 

platformda eşzamanlı olarak ölçülmemiş olsa da, ön sonuçlar, interlökin-6 gibi çeşitli sitokin ve diğer enflamatuar 

belirteçlerin dolaşımdaki seviyelerinin önemli olduğunu göstermektedir. 

-Ferritin, Covid-19'da diğer sitokin fırtına bozukluklarının bazılarına göre daha ciddi şekilde yükselir.

-SARS-CoV-2 ile enfeksiyon sırasında pulmoner dokudaki enflamatuar aracıların seviyeleri bilinmemektedir.



-Yedi randomize çalışmanın meta analizi, 28 günlük tüm kritik hastalarda mortaliteye neden olan Covid-19'un, 

glukokortikoidlerle tedavi edilenler arasında, normal bakım veya plasebo alanlara göre daha düşük olduğunu 

gösterdi. CRP seviyesi yüksek olduğunda Covid-19 hastalarının glukokortikoidlere iyi yanıt verdiğini, ancak seviye 

düşük olduğunda zayıf yanıt verdiğini gösteren gözlemsel bir çalışma bu bulgularla tutarlıdır.

-Covid-19'da immün düzensizlik ve sitokin fırtınasının rolü ile ilgili bilinmeyenlere rağmen, şu anda yüzlerce 

immünomodülatör ilaç araştırılıyor. Bu tedavilerin çoğu, diğer sitokin fırtına bozuklukları için kullanılmıştır. Bir anti 

interlökin-1le monoklonal antikor olan Canakinumab ve anakinra, Covid-19 ile indüklenen ARDS için 

incelenmektedir.

- B hücresi ve makrofaj sinyallemesini ve aktivasyonunu düzenleyen seçici bir Bruton tirozin kinaz inhibitörü olan 

Acalabrutinib, Covid-19'daki hiperinflamatuar yanıtı hafifletmek için umut verebilir.



Terapötikler

-Sitokin fırtınası için genel tedavi stratejisi, kritik organ fonksiyonunu sürdürmek için destekleyici bakımı, altta 

yatan hastalığın kontrolünü ve anormal bağışıklık sistemi aktivasyonu için tetikleyicilerin ortadan kaldırılmasını ve 

aktifleştirilmiş bağışıklık sisteminin kollateral hasarını sınırlamak için hedeflenen immünomodülasyonu veya 

spesifik olmayan immünosupresyonu içerir.

-Ek olarak, bu derlemede bahsedilen çeşitli tedavilerin kendine özgü yan etkileri ve risk profilleri vardır. Hedeflenen 

tüm ajanların hedefe özgü riskleri vardır ve kombinasyon tedavisinin tek ajan tedavisinden daha fazla potansiyel 

riski vardır. Dahası, patolojik hiperinflamasyonun kendisi, hastaları enfeksiyon riski altına sokabilen bir immün 

yetmezliktir ve immünosupresif ajanlar büyük olasılıkla riski daha da artırır.

-Bu sitokin profili oluşturma ve bireyselleştirilmiş tıp çağında, hastalar izlenmeli ve ampirik olarak tedavi 

edildiğinde uygun profilaksi verilmeli ve etkinlik ve güvenliği değerlendirmek için her zaman randomize, kontrollü 

çalışmalar yapılmalıdır.



Özet

-Bir enflamatuar yanıt sırasında hafif, ikincil organ disfonksiyonu, konağın enfeksiyonun üstesinden gelmesine ve 

hayatta kalmasına izin veriyorsa evrimsel olarak kabul edilebilir. Enflamatuar yanıt, konakçının hayatta kalmasını ve 

üreme uygunluğunu riske atan aşırı organ işlev bozukluğuna neden oluyorsa (ventilasyon desteği ve diyaliz 

yokluğunda), o zaman bu patolojiktir.

-Bununla birlikte, bozukluk iyatrojenik nedenler, patojenler, kanserler, otoimmünite ve otoinflamatuar mekanizmalar 

nedeniyle ortaya çıkabilir.

-Koruyucu inflamatuar yanıtlar ile patolojik sitokin fırtınasını ayırt etmek, tedavi için önemli çıkarımlara sahiptir ve 

oldukça zordur. Sitokin fırtınasının birleştirici bir tanımı yoktur ve tanımın ne olması gerektiği ve Covid-19 gibi 

spesifik koşulların sitokin fırtına bozuklukları spektrumuna dahil edilip edilmeyeceği konusunda çok fazla 

anlaşmazlık vardır.



-Aşağıdaki kriterlere dayanan sitokin fırtınası için birleştirici bir tanım öneriyoruz: 

Dolaşımdaki yüksek sitokin seviyeleri,

Akut sistemik enflamatuar semptomlar ve bir patojen mevcutsa, 

Bir patojene verilen normal bir yanıta atfedilebilecek olanın ötesinde ikincil organ disfonksiyonu. 




