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NOKTA MUTASYONLARI 

• Baz (nükleotid) değişikliği: Substitüsyon 

Aynı amino asit kodlanmaya devam eder (sessiz 
mutasyon; sense ya da synonymous) 

 Farklı bir amino asit kodlanır hale gelebilir (non - 
synonymous; missense mutasyon) 

 Stop kodona dönüşebilir (protein güdük kalır; 
nonsense mutasyon) 

 

 SNP = Single nucleotide polymorphism 

 SNV = Single nucleotide variation 



• Normal dizi:              THE FAT CAT ATE THE RAT 

• Delesyon:                  THE F_TC ATA TET HER AT 

• Insersiyon:                THE FAT ACA TAT ETH ERA T 

• Substitüsyon:           THE FAT CAR ATE THE RAT 

 
Proteinin içeriği, özelliği, işlevlerinde değişiklik olabilir 

Güdük kalabilir 

Stop kodon değişiklikleri olabilir iki protein birbirleri ile füzyona uğrayabilir 

Nokta mutasyonları geri mutasyonlarla bazen eski haline dönmesine de yol açabilir 
(revertan mutasyonlar) 



• Varyant: Farklı bir mutasyonlar kombinasyonu içeren ve bağımsız 
olarak ortaya çıkan virus 

 

• Lineage (soy): Ortak kökenden türemiş ve benzer özellikler gösteren 
viruslar topluluğu 

 



Ayda ortalama 2 baz 
değişikliği 



DSÖ nomenklatur üzerinde 
çalışıyor. 



• Artan infeksiyon sayısı 

• Bağışıklık sorunu olan kişilerdeki uzamış infeksiyonlar ve bunlara 
uygulanan imun bazlı tedaviler 

• Zayıflayan bağışıklık 





COG-UK 19-Aralık:  126,219 
genom incelemişler ve S 
geninde aa. değişikliğine yol 
açan 1777 mutasyon 
saptamışlar, bunlardan 
sadece %5’i 100 seknstan 
fazlasında saptanmış. 

S genindeki mutasyonlar ve virusun infeksiyözitesindeki değişiklikler 





• 314 of ORF1b  Mutasyon hızında artış (NSP12) 

 

•  N 203 arginin – lizin ve N 204 glisin-arginin değişiklikleri  miRNA 
bağlanmasında azalma ve infeksiyona artmış duyarlılık 



Lineage B.1.1.207; Ağustos 2020 Nijerya – P681H 

Lineage B.1.429 / CAL.20C 





CAL.20C: Ata köken ORF1a: I4205V, ORF1b:D1183Y, S: S13I;W152C;L452R 
V1 VE Ve V2’ye benzer mutasyon profili 

 



S proteininde D614G 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02544-6 



CLUSTER 5 varyantı 

«Danish Mink variant»: 4 mutasyon  Y453F, 69-70del, I692V ve 
M1229I .  

Konvelasan plazmadan daha az etkilenme? 

Y453F: Laboratuvar deneylerinde ACE2’ye daha fazla affinite 

 



B.1.1.7 (501Y.V1) B1.351 (501Y.V2) P1 (501Y.V3) 

Mutasyonlar 23 21 17 

S geni amino asit değişiklikleri 8 9 10 

RBD bölgesinde 501Y dışındaki 
önemli ortak değişikliler 

Del 69/70, del 144, A570D, P681H K417N, E484K, ORF1b delesyonu K417N/T, E484K, ORF1b 
delesyonu 
 

Bulaşma hızı %40-70 daha yüksek Kesinleşen bilgi yok. Kesinleşen bilgi yok. 

Mortalite Kesin olmamakla birlikte daha 
yüksek (x1.3) 

Kesinleşen bilgi yok. Kesinleşen bilgi yok. 

Nötralizan antikorlardan 
etkilenme 

Anlamlı bir değişiklik yok. Etkili nötralizan antikor 
titrelerinde 10 kata varan düşüş  

Kesinleşen bilgi yok. B1.351’e 
benzer olabilir.  

Seyahat ile ilişkili/Yerel yayılım 
görülen ülkeler* 

29/70 13/31 1/8 

GISAID sekans sayısı 36542 (53 ülke) 724 (23 ülke) 38 (6 ülke) 



70 ülkeden 36542 sekans; 29’unda yerel yayılım 

 













31 ülkeden 724 sekans; 13’ünde yerel yayılım 

 



8 ülkeden 31 sekans; sadece Brezilya’da yerel 
yayılım 

 



RİSKLER 

- Bulaşma hızında artış  Vaka sayısı, hastaneye yatış ve 
ölümlerde artış 
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Overall, the mean loss of 
neutralizing activity against UKΔ8 
appears to be small (1.8 fold, 
Moderna; 2.0 fold, Pfizer), but 
quite significant against SAΔ9 (8.6 
fold, Moderna; 6.5 fold, Pfizer). 



Moderna aşısı yanıtları 



Serum neutralization efficiency was lower against 
the E484K 75 rSARS-CoV-2 (vaccination samples: 
3.4 fold; convalescent low IgG: 2.4 fold, moderate 
IgG: 4.2 76 fold and high IgG: 2.6 fold based on 
geometric means) which was significantly different 
for the 77 convalescent sera (see Figure 1), 
suggesting that the single E484K mutation in the 
RBD affects 78 binding by serum polyclonal 
neutralizing antibodies from both convalescent and 
vaccinated 79 donors. In the case of convalescent 
donor sera with low or moderate IgG against SARS-
CoV-2 S 80 protein, the drop in neutralization 
efficiency could result in neutralization ID50 values 
similar to 81 negative control samples, resulting in 
low or even absence of neutralization of the E484K 
82 recombinant virus by those  






