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DÜNYADAN GELMİŞ...
MESAFENİ KORU VE MASKE TAK!

Dünya çapında 
sağlık çalışanlarının 
%70’i KADIN.

Pandemide hepimizin hayatı için 
canla başla mücadele eden 

sağlık çalışanı kadınların

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
kutlu olsun.

ONLARIN EMEĞİ
HAYAT KADAR

Büyük

SARS-CoV-2'n�n
varyasyonlarını anlamak

SARS-CoV-2'n�n b�rçok varyasyonu 
ortaya çıkmaktadır, ancak bunların farklı 
kl�n�k etk�ler� olacak mı? Lancet derg�s�nde 
yayınlanan rapor, yen� b�r konsors�yumun 
bu soruların yanıtını bulmaya çalıştığını 
göster�yor.

Tüm virüsler mutasyona uğrar. Ancak  
SARS-CoV-2'nin üç varyantı özel bazı 
endişeleri gündeme getirdi. 21 Ocak 2021'de, 
Birleşik Krallık Yeni ve Gelişmekte Olan 
Solunum Yolu Virüsü Tehditleri Danışma 
Grubu (NERVTAG), B.1.1.7'nin birkaç ön 
analizinin sonuçlarını özetleyen bir makale 
yayınladı. 

Oldukça bulaşıcı olan varyant 
�lk olarak Eylül 2020'de İng�ltere'n�n 
güney�nde tanımlandı ve o 
zamandan ber� dünya çapında 
düz�nelerce ülkeye yayıldı. 

Bu varyant genomunda 17 mutasyon taşıyor. 
Bunların sekizi, Birleşik Krallık'ta lisanslı üç 
COVID-19 aşısının da temelini oluşturan spike 
proteininde bulunuyor. NERVTAG, orijinal 
virüs ile enfeksiyonla karşılaştırıldığında, 
B.1.1.7 ile enfeksiyonun artmış ölüm riski ile 
ilişkili olabileceğine dair bir sonuca işaret 
etmektedir.

Yeni kurulan G2P-UK Ulusal Viroloji 
Konsorsiyumu'nun görevi varyantların 
pandemiyi nasıl etkileyeceğini anlamak. 

Konsorsiyum bu görevde hücre kültürlerini 
ve hayvan modellerini kullanarak; 
mutasyonların, virüsün bulaş özelliklerini, 
hastalığın şiddeti ile ilişkisini, aşıların ve 
tedavilerin etkinliğini nasıl etkilediğini 
incelemektedir.

Konsorsiyumun çalışması, 
her mutasyonla veya 
mutasyonsuz SARS-CoV-2'nin 
standartlaştırılmış versiyonlarını 
oluşturmayı ve virüsün 
davranışının nasıl değiştiğini 

gözlemlemeyi amaçlıyor. Bu oldukça zor bir 
görev olmakla birlikte, dünyanın dört bir 
yanındaki ülkeler COVID-19 aşılarını 
yaygınlaştırmaya hazırlanırken, virüsün nasıl 
değiştiğine dair bir fikir edinmek de oldukça 
önemli.

Bu rapora göre, 
ep�dem�yoloj�k ver�ler�, suşlar 
ve mutasyonlarla �lg�l� 
laboratuvar ver�ler�yle ne 

kadar entegre edersek, SARS-CoV-2’n�n 
ne yapacağını tahm�n etme yeteneğ�m�z�
o kadar artırırız.

Understanding variants of SARS-CoV-2.
Burki T. Lancet. 2021 Feb 6;397(10273):462.
doi: 10.1016/S0140-6736(21)00298-1. PMID: 33549181

İletişim ve geri bildirimleriniz için: eip.bulten@eczacibasi.com.tr

 “TEHLİKELİ ŞEYLER” 
TEDİRGİNLİKLE SUNAR: 
KENDİ MİKROÇİPİNİ KENDİN TAK!
 

Kulağa bir tür distopya kurgusu gibi geliyor değil mi? Değil. 
Firma da konu da son derece gerçek ve güncel. Biyoteknoloji şirketi Dangerous 
Things (Tehlikeli Şeyler) COVID-19 pandemisiyle birlikte komplo teorilerine inanan, 
hatta inamayanlar arasında bile popüler olan “bize çip mi takacaklar?” 
paranoyasına son veren bir teklifle geliyor. (Tehlikeli Şeyler’in Instagram hesabında 
COVID-19 çipi gelmiştir tarzı bir esprili paylaşım dahi var ☺)

Mikroçipleri tamamen masum, faydalı amaçlarla kendi vücudunuza uygulamak 
ister misiniz? Şimdilik sadece biyoritminizi kontrol etmek veya telefonunuzun ya da 
kapınızın şifresini elinizi göstererek açmak için bile olsa, hafif bir acıya katlanır 
mısınız? Ağrı kesiciniz uygulama kitinize dahil. Belki de çok yakında, yeni nesil bir 
mikroçiple yeni nesil koronavirüslerden korkmanıza gerek kalmayacak. Anlaşılan 
gelecek ya çok aydınlık ya da zifiri karanlık.

COVID-19 pandemisi tüm hızıyla devam 
ediyor ancak çoğu insan pandemiden 
önce, antijenik olarak farklı, diğer yaygın 
mevsimsel insan koronavirüslerine 
(hCoV'lere) maruz kalmıştı. 

Elektronik tıbbi 
kayıtları inceleyen 
yeni bir çalışma, 
geçirilmiş hCoV 
enfeksiyonlarının 
SARS-CoV-2 
enfeksiyonlarını ve 

hastane yatışlarını azaltmadığını, ancak 
COVID-19 hastalığının şiddetini 
azaltmakla ilişkili olduğunu öne sürdü. Bu 
belirgin çapraz korumanın antijene özgü 
hücresel veya humoral bağışıklık 
aracılığıyla mı yoksa yakın zamanda 
raporlanan rinovirüs ve influenza virüsü 
enfeksiyonlarıyla benzer kısa vadeli genel 
çapraz korumadan mı kaynaklandığı net 
değildir. Önceki hCoV maruziyetlerinin 
SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının 
sonuçlarını önleyen veya değiştiren 
antikorları ortaya çıkarıp çıkarmadığı ise 
henüz bilinmemektedir.

Farklı yaş gruplarından 
oluşan 431 kişiden, 2017’de 
toplanan serum örneklerinde, 
hCoV-reaktif ve SARS-CoV-2 
çapraz reaktif antikorların 
seviyeleri belirlendi. Daha 
sonra ayrı bir kohortta, PCR 
onaylı SARS-CoV-2 ile 
enfekte olmuş 251 kişiden 
alınan serumlardaki 
pre-pandemik antikor 
seviyeleri ölçüldü. 

Son olarak, hastanede yatan COVID-19 
hastalarının serumundaki hCoV ve 
SARS-CoV-2 antikorları uzun süreli 
olarak ölçüldü. Çoğu bireyin, COVID-19 
pandemisinden önce hCoV-reaktif 
antikorlara sahip olduğu gösterildi. Bu 
bireylerin yaklaşık % 20’sinin, 
SARS-CoV-2 spike ve nükleokapsid 
proteinleri ile çapraz reaksiyona giren, 
nötralize edici olmayan antikorlara sahip 
olduğu belirlendi. Bu antikorlar, 
SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına veya 
hastaneye yatışlara karşı koruma ile ilişkili 
değildi, ancak paradoksal biçimde hCoV 
reaktif antikorlar, SARS-CoV-2 
enfeksiyonu ile artış gösterdi.

Ayrıca yakın zamanda yapılan 
araştırmalar, bazı b�reyler�n COVID-19 
salgınından önce SARS-CoV-2'ye özgü 
CD4+ ve CD8+ T hücreler�ne sah�p 
olduğunu ve daha önceden dolaşımda 
olan v�ral suşlarla yalnızca nötrleşt�r�c� 
olmayan ant�kor ep�toplarını 
paylaşan pandem�k v�rüsler 
bağlamında, var olan 
hücresel bağışıklığın 
öneml� b�r koruyucu 
rol oynayab�leceğ�n�
açıkça gösterm�şt�r.

Seasonal human coronavirus antibodies are 
boosted upon SARS-CoV-2 infection but not 
associated with protection
Anderson EM, et al. Cell 2021 Feb 9.
https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.02.010 PMID: 33200143

Mevs�msel �nsan koronav�rüs ant�korları, 
SARS-CoV-2 enfeks�yonu üzer�ne artar, 
ancak korumayla �l�şk�l� değ�ld�r.

V�rüse özgü T hücreler�n�n patojenler� 
tem�zlemedek� etk�nl�ğ�, ant�v�ral ve 
enflamatuvar özell�kler� arasında 
hassas b�r dengey� gerekt�r�r. 

SARS-CoV-2'yi asemptomatik geçiren 
kişilerdeki SARS-CoV-2'ye özgü T hücreleri, 
patolojik olmayan koruyucu özelliklerini 
ortaya çıkarabilir. Serokonversiyon sonrası 
asemptomatik (n = 85) ve semptomatik 
(n = 75) COVID-19 hastalarından oluşan bir 
kohortta SARS-CoV-2'ye özgü T hücreleri 
uzun süre incelendi. Tam kanda ELISpot ve 
sitokin sekresyonunu kullanarak yapısal 
proteinlere (M, NP ve Spike) reaktif 
T hücreleri ölçüldü. SARS-CoV-2'ye özgü 
T hücrelerinin frekansları, asemptomatik ve 
semptomatik bireyler arasında benzerdi, 
ancak asemptomatik hastalarda artmış 
IFN-γ ve IL-2 üretimi gösterildi.

Yalnızca asemptomatik hastalarda IL-10 ve 
proenflamatuvar sitokinlerin (IL-6, TNF-α ve 
IL-1β) orantılı sekresyonu gözlenirken, 
semptomatik hastalarda SARS-CoV-2'ye 
özgü T hücre aktivasyonu tarafından 
tetiklenen orantısız bir enflamatuvar sitokin 
sekresyonu tespit edildi. 

Böylece, asemptomat�k 
SARS-CoV-2 �le enfekte k�ş�ler, 
zayıf ant�v�ral bağışıklık �le 
karakter�ze ed�lmed�ğ� g�b�; 
aks�ne, oldukça �şlevsel v�rüse 
özgü hücresel bağışıklık tepk�s� 
oluştururlar sonucuna ulaşıldı.

Highly functional virus-specific cellular immune 
response in asymptomatic SARS-CoV-2 infection
Bert N, et al. J Exp Med 2021 Mar 01. 
https://doi.org/10.1084/jem.20202617

Asemptomat�k 
SARS-CoV-2 enfeks�yonunda 
oldukça �şlevsel v�rüse özgü
hücresel bağışıklık tepk�s�
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