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COVID-19 hakkında
ep�dem�yoloj� 
ve kl�n�k b�lg�ler

The epidemiology and clinical information about 
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Aralık 2019'da, nedeni bilinmeyen pnömoni, 
Çin'in Hubei Eyaleti,Wuhan'da meydana 
geldi. 7 Ocak 2020'de, bir hastanın 
boğazından alınan sürüntü örneğinde 
şiddetli akut solunum sendromu 
koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) olarak  
adlandırılan yeni bir koronavirüs tespit  
edildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2019 
SARS-CoV-2'nin koronavirüs hastalığı 
(COVID-19) olarak ortaya çıkardığı salgın 
hastalığı açıkladı. 

Şu anda, COVID-19 yetmişten fazla ülkeyi 
etkilemektedir ve dünya çapında 
yaygınlaşmıştır.

Güncel bir çok derlemede COVID-19’un 
kapsamlı bir şekilde anlaşılmasının, 
hastalığı kontrol etmeye yardımcı olacağı 
ön görülmektedir. 

Bu derlemede COVID-19'un   
genet�k yapısı, �nsan hücreler�ndek�  
reseptörler� ve ep�dem�yoloj�k  
özell�kler�nden; kl�n�k özell�kler�, 
tanı, tedav� ve prognozuna kadar 
b�r çok detay ele alınmaktadır. 

Örneğin baskın duygusu endişe 
olanların oranı %66’dan %49’a kadar 
gerilemiş durumda.

Önemli bir sonuç da şu: Ekonomide
hala endişeliyiz. Toplumun %90’ına 
yakın kısmı kişisel ekonomik 
durumuyla ilgili endişesini koruyor.
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Metabol�k Sendrom ve COVID-19
İl�şk�l� Komorb�d�teler 
ve Öner�lenTedav�ler 
Üzer�ne Güncelleme

COVID-19 olan birçok hastada hastalık seyri 
sırasında metabolik sendrom ile ilişkili 
komorbidite görülmektedir. Farklı etnik 
kökenlerde ve farklı kıtalarda yaygın olarak 
görülmesi metabolik sendromu COVID-19 için 
önemli bir risk faktörü haline getirmektedir. Bu 
güncellemede, hastaların optimum yönetimi 
için metabolik sendrom, COVID-19 ve önerilen 
tedaviler arasındaki etkileşimin yeterince 
anlaşılmasının önemi vurgulanmaktadır. 

Obez�te, d�yabet, kard�yovasküler ve 
karac�ğer hastalığı g�b� metabol�k 
bozuklukları olan hastalarda, COVID-19 
enfeks�yonu r�sk�; hastalığın gel�ş�m� ve 
prognozu büyük ölçüde daha kötü 
sonuçlarla �l�şk�l� görünmekted�r. Bu 
durumda COVID-19 tedav�s� �ç�n kl�n�k 
olarak gel�şt�r�len �laçlar, özell�kle metabol�k 
sendromlu hastalarda kullanımı açısından 
d�kkatle değerlend�r�lmel�d�r.

Metabolik sendrom, COVID-19'un ilerlemesini 
ve prognozunu etkileyen önemli bir risk 
faktörüdür. Şu anda enfeksiyon tedavisi için 
geliştirilen ilaçlar umut verici olsa da, yan etkiler 
açısından, metabolik sendromu olan 
hastalarda durumu daha da şiddetlendirme 
olasılığı nedeniyle, geliştirilen ilaçların etkililikleri 
ve güvenliliklerinin detaylı değerlendirilmesine 
ihtiyaç vardır. 

Metabol�k sendrom ve COVID-19’un b�rl�kte 
ele alındığı güncellemede, bağışıklama �ç�n 
b�r aşının gel�şt�r�lmes� halen uzun vadel� 
en �y� çözüm olarak sunulmaktadır. 

Son bulgular doğrultusunda COVID-19 
olgularında ciddi hastalık ve ölüm riski, 
ilerleyen yaş ve eşlik eden sağlık 
durumlarının varlığı ile artmaktadır. Çin'deki 
Wuhan'da ilk vakanın ortaya çıkmasından 
bu yana, Aralık 2019'da, ölümcül bir virüs 
olan şiddetli akut solunum sendromu 
koronavirüs-2'nin (SARS-CoV-2) bulaşıcılık 
ve bulaş mekanizmalarını anlamak için 
muazzam araştırma çalışmaları devam 
etmektedir. Mortalite oranını en aza 
indirmek için, semptomları derhal 
tanımlamak ve tedavileri uygun şekilde 
kullanmak uygun olur. Henüz tam bir 
kür bulunamamasına rağmen, en uygun 

stratejiyi belirlemek için çokça klinik çalışma 
devam etmektedir. Bu koşullar altında 
savunmasız olmaları ve altta yatan 
hastalıklarının agresif doğası göz önüne 
alındığında, kanser hastalarını yönetmek, 
oldukça zordur. Bu kapsamlı derlemede, 
COVID-19'un sağlığı ve immun sistemi 
etkilenmiş hastalar üzerindeki etkisi 
tartışılarak, en son tedavi yaklaşımları ve 
devam eden klinik çalışmalar gözden 
geçirilmektedir.

Ayrıca, kanser hastalarını tedavi ederken 
karşılaşılan zorluklar üzerinde 
durularak salgın sırasında 
bu savunmasız nüfusu 
yönetmek için potansiyel 
yaklaşımlar önerilmektedir.

Kapsamlı 
       b�r
İnceleme

COVID-19 ve Kanser:

Salgına ve getirdiklerine 
bakışımız değişiyor
COVID-19 salgınıyla birlikte değişen 
hayatın normale dönmesini beklerken,  
tüm yaşananlara farklı bir gözle bakmaya 
başlamış olabilir miyiz? Öyle görünüyor.
Bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre, 
salgının başladığı dönemdeki ‘birkaç ayda 
kontrol altına alınır’düşüncesi, zamanla 
daha da uzun süreceği yönünde değişti.
Son dönemde biraz zayıflamış olsa da 
Türkiye’de önemli bir çoğunluk, her şey sona 
erse bile hayatın tamamen değişeceğine 
inanıyor. İyi haber, hem salgının 
hız kesmesi hem de kanıksama sonucunda 
toplumdaki panik, endişe, bıkkınlık, umutsuzluk 
gibi olumsuz duygularda düşüş var. 

https://www.ipsos.com/tr-tr/covid-19-nedeni-ile-yasadiklarimiza-farkli-gozle-bakmaya-basladik
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Johns Hopkins University online tracker
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index-
.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Dünya çapında toplam COVID-19 vaka
sayısının 11.457.993’a ulaştığı bildirilmiştir.

ABD: 2.888.729

Hindistan: 697.413
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