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Primer enfeksiyondan 6 ay sonra SARS-CoV-2'ye spesifik güçlü T hücreler korunmakta 



• SARS-CoV-2 salgını bugüne kadar 1 milyondan 
fazla ölüme yol açmıştır ve etkili bir aşıya acil 
ihtiyaç vardır. 

• Akut enfeksiyonu kontrol altına almak ve 
yeniden enfeksiyondan koruma sağlamak için 
kazanılmış immün yanıtların nasıl davrandığını 
anlamaya büyük ilgi vardır. 

GİRİŞ



GİRİŞ

• SARS-CoV-2'ye karşı antikor yanıtları, spike, 
nükleokapsid ve membran proteinleri dahil olmak 
üzere bir dizi viral proteine karşı yanıtlarla karakterize 
edilir.

• Bununla birlikte, bir dizi çalışmada, antikor yanıtı 
seviyesinin zamanla azaldığı ve hatta virüse spesifik 
antikorların kaybolabileceği gösterilmiştir.



• SARS-CoV-1 ve MERS gibi ilgili virüslere karşı 
hücresel immün yanıtların, antikor yanıtlarına 
kıyasla çok daha uzun süre boyunca korunduğu
gösterilmiştir. 

• Bu nedenle SARS-CoV-2'ye karşı hücresel 
yanıtların da benzer şekilde daha uzun süreli 
olacağı öngörülmektedir.

GİRİŞ



• Bugüne kadar yapılan çalışmalar, doğrulanmış SARS-
CoV-2 enfeksiyonu olan hemen hemen tüm 
hastalarda virüse spesifik hücresel yanıtların 
geliştiğini göstermiştir.

• Bu çalışmada, enfeksiyondan 6 ay sonra 100 plazma 
donöründen oluşan bir grupta SARS-CoV-2'ye spesifik 
T hücre immün yanıtları araştırılmıştır.

GİRİŞ



GEREÇ VE YÖNTEM

• Donörler, Mart-Nisan 2020'de akut enfeksiyon için izlenen 
İngiltere Halk Sağlığı’ndaki personel grubundan alındı. 

• Donörlerin çoğu ilk enfeksiyon anında asemptomatik olup, 
hiçbirinde hastaneye yatış olmamıştır. 

• Tüm donörler, Euroimmun, RBD veya Abbott testi kullanılarak 
SARS-CoV-2 seropozitif olarak belirlendi.

• Serum örnekleri aylık aralıklarla alındı ve Euroimmun anti-
spike ELISA veya Abbott anti-N test kiti ile değerlendirildi.

• Hücresel yanıt için kan örnekleri, PCR pozitif ilk testten 6 ay 
sonra alındı.



• ELISPOT testi

• Hücre içi sitokin boyama (ICS) yöntemi

GEREÇ VE YÖNTEM



(A) ELISPOT plağı, analite spesifik bir
antikorla kaplanır.
(B) İzole edilmiş hücreler, ilgili antijenler
ile birlikte kaplanır. Antijene spesifik T 
hücrelerin aktivasyonu ve sitokin
sekresyonunun indüksiyonu için inkübe
edilir.
(C) Hücreler yıkanır ve antikora bağlı
analit kuyuda kalır.
(D) Analitin farklı bir determinantı için
spesifik olan enzim bağlı antikor eklenir.
(E) Kromojenik bir substratın eklenmesi, 
nokta gelişimine yol açar.

ELISPOT testi nasıl çalışır 



• Antijen olarak çalışmada S, N/M, 
aksesuar proteinleri kullanıldı.

• Her bir noktacık (spot), sitokin salgılayan 
bir hücreyi ifade etmektedir.

• Oluşan noktalar otomatize ELISpot
okuyucusu ile sayılarak değerlendirilir.

ELISPOT testi



• Hücre içi sitokin boyama 
yönteminde, izole edilen 
periferal kan mononükleer
hücreleri SARS-CoV-2 
antijenleri ile uyarıldıktan 
sonra anti TNF, anti-IFN-
gama, anti-IL-2 ve anti-IL-4 
antikorları ile boyandı.

• Boyandıktan sonra hücreler 
Flow sitometride analiz 
edildi.

Hücre içi sitokin boyama (ICS)



• ELISPOT testi (Sitokin analizinde hücre içi sitokin boyamadan daha duyarlı)
– Canlı kültür ortamında hastanın T hücreleri istenen antijenle uyarılır.
– Canlı hücrelerden salınan sitokin ölçülür

• Hücre içi sitokin boyama (ICS) yöntemi
– Fikse edilmiş ölü hücrelerde yapılır.
– Hücre içindeki sitokin ölçülür.

GEREÇ VE YÖNTEM



SONUÇLAR
Çalışmaya kayıtlı donörlerin özellikleri

• Mart-Nisan 2020'de ilk SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
takiben 6. ayda 100 iyileşen donörden kan örnekleri 
alındı. 

• 100 donörün
– 77'si (% 77) kadın
– 23'ü (% 23) erkek

• Donörlerin medyan yaşı 41,5 yıl (22-65 yaş). 



• Klinik olarak solunum yolu hastalığı semptomları 
yaşayan 100 donörden 56'sı (45 kadın ve 11 erkek) 
“semptomatik”, herhangi bir solunum hastalığı 
yaşamayan 44'ü (32 kadın ve 12 erkek) 
“asemptomatik” olarak gruplandırıldı. 

• Semptomatik donörlerin (42,5 (23-61) yaş) ve 
asemptomatik donörlerin (40 (23-65) yaş) medyan 
yaşları arasında anlamlı bir fark yoktu.

SONUÇLAR
Çalışmaya kayıtlı donörlerin özellikleri



SONUÇLAR (ELISPOT)

• SARS-CoV-2'ye spesifik T 
hücre yanıtının büyüklüğünü 
belirlemek için interferon 
gama (IFN-γ) ELISPOT analizi 
kullanıldı.

• Medyan ELISPOT yanıtları
– Spike glikoproteine (% 0.010); 
– Nükleoprotein ve Membrana (N/M) (% 

0.008) ; 
– ORF3a, ORF10, NSP8, NSP7A/b (Aksesuar) 

peptit havuzlarına (% 0.0015) 



• 100 donörden 95‘i, en az bir antijene karşı SARS-CoV-2 spesifik T-hücre 
yanıtı gösterdi.

• 18 donörün Spike'a karşı gösterilebilir bir hücresel yanıtı yoktu. 
• 9 kişide N/M havuzuna hiçbir yanıt görülmedi.
• ELISPOT testi ile 5 donörde test edilen herhangi bir antijene karşı 

saptanabilir bir yanıt görülmedi.
– Bu 5 donör, hücre içi sitokin analizi ile yanıt vermişti.

SONUÇLAR (ELISPOT)



• ELISPOT yanıtları, asemptomatik enfeksiyonu olanlara kıyasla başlangıçta 
semptomatik hastalık gösteren donörlerde % 50 daha yüksek bulundu.

• Başlangıçta semptomatik enfeksiyonu olan donörlerde spike proteini %42 
ve N/M %55 daha yüksek bulundu.

• ELISPOT yanıtı ile donör yaşı arasında bir ilişki görülmedi.

SONUÇLAR (ELISPOT)



SONUÇLAR (ICS)

• 100 donörde SARS-CoV-
2'ye spesifik CD4 + ve CD8 
+ T hücrelerinden sitokin
üretimini değerlendirmek 
için hücre içi sitokin
analizi kullanıldı. 

• ELISPOT analizi ile negatif 
olan 5 kişi de dahil olmak 
üzere 96 kişide virüse 
spesifik sitokin yanıtları 
görüldü.



• CD4+  T hücre 
yanıtları, bu altı 
aylık zaman 
noktasında CD8+  
T hücre 
yanıtlarının iki 
katı olmuştur.

SONUÇLAR (ICS)



• Sitokin üretim modeli, CD4+ ve CD8+ alt kümeleri arasında farklılık gösterdi.

• IL-2 yanıtlarının CD4+ alt kümesi içinde baskın olması kayda değerdi.



• ELISPOT kültürlerinin süpernatanlarındaki Th sitokin profilinin analizi, IL-2'nin 
SARS-CoV-2'ye spesifik T hücreleri tarafından salınan dominant sitokin
olduğunu göstermiştir.

• Th2 ve Th17 dahil olmak üzere diğer Th alt kümelerinin göstergesi olan sitokin
salımı olmamıştır. (IL-5, IL-9,IL -13 ve IL-17F bulunamamış)



• Spike ve non spike proteinlere karşı CD4+ T hücresi 
yanıtlarının büyüklüğü güçlü bir şekilde ilişkilendirilmiştir.

• Non spike proteinlere karşı CD8+ T hücre yanıtları daha az 
belirgindi.



Hücresel yanıt-antikor üretimi 

• Virüse spesifik hücresel immün yanıt 
büyüklüğünün, antikor üretim profili ile nasıl 
ilişkili olduğu değerlendirildi. 

• Hem Spike glikoproteine hem de 
nükleoproteine karşı antikor seviyeleri, tüm 
donörlerden aylık olarak elde edildi.



• Nükleoprotein antikor seviyeleri, zirve 
seviyesinden sonraki iki ay boyunca yaklaşık % 50 
düştü, ancak daha sonra biraz daha stabilize oldu.

• Spike antikor seviyeleri düşmeye devam etti.



• 6. ayda T hücresi ELISPOT yanıtlarının büyüklüğü, 
Spike pik antikor seviyesinin büyüklüğü ile güçlü bir 
şekilde ilişkiliydi.

• Benzer şekilde N’ye spesifik antikorların büyüklüğü de 
N’ye spesifik T hücre yanıtının büyüklüğü ile ilişkiliydi.



• 6. ayda güçlü N ve M'ye spesifik T hücre yanıtları olan donörlerde N'ye
spesifik antikor yanıtı korunmuştur. Bu da hücresel yanıtların antikor 
üretimini destekleme görevi görebileceğini düşündürmektedir.



• SARS CoV-2'ye karşı immün bellek yanıtının büyüklüğü ve 
kalitesi, reenfeksiyonun önlenmesinde kritik olacaktır. 

• Hücresel yanıtların şiddetli koronavirüs enfeksiyonuna karşı 
doğrudan koruyucu etkisi vardır ve aynı zamanda antikor 
üretimini de desteklemektedir. 

• Enfeksiyondan 6 ay sonra asemptomatik donörlerde düşük 
hafıza T hücresi seviyelerinin bulunması, reenfeksiyona
duyarlılığı artırabilir. 

TARTIŞMA



• Spike glikoprotein, mevcut aşı denemelerinde 
kullanılan başlıca immünojendir. 
– Bulgular, güçlü ve sürekli spike spesifik T hücre 

immünitesinin, kalıcı immün koruma için gerekli olduğunu 
göstermektedir.

• M/N proteinlerine karşı T hücresi yanıtlarının, 
enfeksiyondan 6 ay sonra Spike yanıtları kadar yüksek 
olması, bu proteinlerin gelecekteki aşı stratejilerinde 
kullanılabileceğini göstermektedir.

TARTIŞMA



• CD4+ T hücrelerinde 6.ay sonunda en az bir sitokin var.
• En belirgin sitokin IL-2 ve özellikle semptomatik hastalarda 

belirgin.
• Spike proteinler hem IL-2 ve IFN-gamma salınımını 

artırırken non-spike proteinler özellikle IL-2 artışına neden 
olmaktadır. Bu sitokin içeriği özellikle Th1 profilinin baskın 
olduğunu işaret etmektedir.

• 6.aydan itibaren düşen IFN-gamma yanıtı aslında Th1 
efektör hücrelerin önemli bir kısmının bellek T hücrelerine 
dönüştüğünün bir işareti olabilir.

TARTIŞMA



• SARS CoV-2'ye karşı güçlü hücresel bağışıklığın, 
asemptomatik ve hafif, orta derecede enfeksiyonu 
takip eden altı ayda yetişkinlerin büyük çoğunluğunda 
mevcut olduğu gösterilmiştir. 

• Son olarak, bu immün yanıtların uzun vadede nasıl 
sürdürüldüğünü değerlendirmek için daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

TARTIŞMA



TEŞEKKÜRLER…


