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COVID 
DİĞER TEHLİKELİ HASTALIKLARLA 

MÜCADELEYE NASIL ZARAR VERDİ?

Tüberküloz: 
Saatl� bomba

Kızamık 
tehd�d�

Pol�o aşılamasında 
aksaklıklar

COVID-19 salgını, b�rçok hastalığın 
önlenmes�n� ve tedav�s�n� aksattı. Ülkeler 
geçen yıl kapanmaya g�rd�ğ�nde, kızamık, 
pol�ov�rüs ve menenj�t �ç�n toplu aşılama 
kampanyaları durdu ve m�lyonlarca çocuk 
ölümcül, önleneb�l�r hastalık r�sk�yle karşı 
karşıya bırakıldı. Bazı sağlık tes�sler� 
kapatıldı; salgınla mücadele �ç�n sağlık 
çalışanları yen�den görevlend�r�ld�. Temel 
�laçların ve c�hazların sevk�yatları gec�kt� ve 
normalden daha az k�ş� COVID-19'a 
yakalanma korkusuyla kl�n�klerde tedav� 
�sted�. Özetle b�rçok ülkede tıbb� kaynakların 
COVID-19 �le mücadeleye yönlend�r�lmes� 
neden�yle tüberküloz, kızamık ve pol�ov�rüs 
enfeks�yonları �le mücadele kampanyaları 
ertelend�. 

Tüm bulaşıcı hastalıklar arasında, özellikle 
yoksul ve marjinal kesimlerde, en ölümcül olan 
tüberküloz (TB) verilerini gerçek zamanlı olarak 
toplayan tek ülke olan Hindistan'ın Mart 
2020'de sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin 
ardından her gün tespit edilen yeni TB 
vakalarının sayısı, bir ay içinde %70 oranında 
düştü. İsviçre'nin Cenevre kentinde, yılda 1,4 
milyon insanı öldüren TB ile mücadeleye 
yardımcı olmak için kurulan Tüberkülozu 
Durdurma Ortak Girişimi’nin (Stop TB 
Partnership) yönetici direktörü Lucica Ditiu 
bu durumu endişe verici olarak tanımladı. 

Hindistan'daki bu düşüş, vakaların teşhis 
ve tedavi edilmediğini gösterdi. Hastalığın 
genellikle yakın temas yoluyla, sosyal 
mesafenin engellemesinin pek mümkün 
olmayacağı ev veya hapishanelerde 
aktarılması nedeniyle TB bulaşının ve TB 
nedenli ölümlerin artacağı biliniyordu. 

Bu Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 
1,4 milyon düşüşle dünya çapında %21 
daha az kişinin TB tedavisi gördüğünü ve 
hastalığa karşı mücadelenin on yıl veya 
daha uzun bir süre geriye gittiğini duyurdu. 
Ayrıca geçen yıl TB nedeniyle normalden 
yaklaşık 500.000 daha fazla sayıda kişinin 
ölmüş olabileceği belirtildi. 

Yoksul ülkelerdeki küçük çocukların 
ölümlerine sebep olan ve bilinen en bulaşıcı 
virüslerden biri olan kızamığın pandemiden 
önceki küresel vaka sayıları 2019'da yaklaşık 
870.000'e yükseldi ve çoğu küçük 
çocuklarda olmak üzere 210.000’e yakın 
ölüm gerçekleşti. 

Bu, son yılların en yüksek seviyesiydi, 
çünkü büyük ölçüde yetersiz finanse edilen 
sağlık sistemleri, çocukluk çağı 
bağışıklama oranları da düşükken salgınları 
önlemek için yürütülen büyük aşı 
kampanyalarında zorlanıyorlardı. 

Mart 2020'de DSÖ ülkelere tüm toplu aşılama 
kampanyalarını geçici olarak askıya almalarını 
söylediğinde bu bir darbe oldu. 

Nisan ayına gelindiğinde, birçok ülke 
kampanyalarını aniden iptal etti veya erteledi. 

Mayıs ayında, DSÖ güvenli bir şekilde devam 
etmek için bir kılavuz yayınladı, ancak 24 ülke 
hala bunu uygulamıyor. 2020'de vaka sayısı 
yaklaşık 89.000'e düştü. Gecikmeli gözetim, 
düşüşün bir kısmını açıklayabilir ve 2019'da 
çok sayıda çocuk kızamığa yakalandığı için 
doğal bağışıklık seviyeleri yüksek olabilir. 

Ancak bilim insanları, en önemli faktör 
olarak COVID-19 kapanmalarının, seyahat 
kısıtlamalarının ve fiziksel mesafenin 
kızamık virüsünün yayılmasını tetikleyen 
popülasyon karışımını azalttığını söylüyor. 

Ayrıca sağlık çalışanları şu sıralar muhtemelen 
kızamık aşıları yerine COVID-19 aşılarına 
konsantre olacaklar. Bu durum fırtına öncesi 
sessizlik olabilir. 2015’te Liberya, Gine ve 
Sierra Leone’da görülen Ebola salgınında 
da benzer bir durum oluşmuştu. Bu 
dönemde aksayan aşılamalar sonucunda 3 
yıl süreyle kızamık vaka sayılarında büyük 
bir artış görüldü. 

Eradikasyonu hedeflenen tek virüs olan 
poliovirüsü ortadan kaldırmak için verilen otuz 
yıllık çabada gelinen nokta kötüye gidiyordu 
ve pandemi bu durumu daha da kötüleştirdi. 
2019 ve 2020'de, endemik olduğu son iki ülke 
olan Pakistan ve Afganistan'da vahşi 
poliovirüs vaka sayıları arttı. Afrika'da vahşi 
poliovirüs bulunmamakla birlikte; canlı, 
zayıflatılmış virüs ile ağızdan aşılamadan sonra 
aşılanmamış topluluklarda poliovirüs suşları 
ortaya çıkmaya başladı. Kasım ayında 
onaylanan, aşı kökenli suşlara karşı geliştirilen 
yeni bir aşı fayda sağlayabilir, ancak gerçek 
dünyada ne kadar etkili olduğu henüz 
kanıtlanmamıştır.

Şimdilik, kızamık, poliovirüs ve tüberküloz gibi 
eski sorunların arka koltuğa oturduğu birçok 
ülke COVID-19'a fazlaca odaklanmış 
durumda. Etiyopya ve Hindistan gibi diğer 
ülkeler, uzun geri dönüş yolculuğunun 
hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar. 

Bilim insanları iyimser bir şekilde 
“daha iyi yeniden yapılanma” hakkında 
konuşuyorlar, çünkü bu eski düşmanların 
morbidite ve mortaliteleri COVID-19'dan 
önce çok yüksekti. Ancak pandeminin 
gidişatının belirsiz olması ve COVID-19 
aşısının piyasaya sürülmesinin daha yeni 
başlamasıyla, kimse bunun ne zaman 
olabileceğinden bahsetmiyor.
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ABD: 32.512.946

Brezilya: 14.856.888

COVID-19

07.05.2021
Bu bülten Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır.

28

COVID’den ÖNCE
Polisi arıyorum

COVID’den SONRA
Polisi arıyorum

SINIF FOTOĞRAFI
2020 

GÜLÜMSEYİN!

SARS-CoV-2'nin neden olduğu COVID-19, 
akut solunum sıkıntısı sendromuna ve çoklu 
organ yetmezliğine neden olabilirken 
patofizyolojisi hakkında çok az şey 
bilinmektedir. 

Yeni bir çalışmada, COVID-19 nedeniyle 
ölüm sonrası donörlerin otopsilerinden 
alınan 23 akciğer, 16 böbrek, 16 karaciğer 
ve 19 kalp doku örneğinin tek hücreli 
atlasları ve 14 akciğer donörünün boyutsal 
atlasları oluşturuldu. 

Entegre sayısal analiz ile fibroblastların kusurlu 
alveolar tip 2 farklılaşması ve genişlemesi ile 
varsayılan TP63+ intrapulmoner bazal 
benzeri progenitör hücreler dahil 
olmak üzere, başarısız doku 
rejenerasyonunu çoklu yolakların 
kanıtlarıyla birlikte, akciğer epitelinde,
immün ve stromal kompartımanlarda
önemli yeniden yapılanmaları 
ortaya çıkarıldı. 

Spesifik konak programlarını indükleyen 
mononükleer fagositik hücreler ve endotelyal 
akciğer hücrelerindeki viral RNA'lar 
zenginleştirildi. Akciğerdeki boyutsal analiz ile, 
viral RNA içeren ve içermeyen akciğer 
bölgelerindeki enflamatuvar konakçı tepkileri 
ayırt edildi. Diğer doku atlaslarının analizi ile, 
COVID-19 donör kalp dokusundaki birçok 
hücre tipinde transkripsiyonel değişiklikler 
gösterildi ve COVID-19 genom çapında 
ilişkilendirme çalışmalarına (GWAS) dayalı 
olarak hastalık şiddeti ile ilişkili hücre tipleri ve 
genleri haritalandı. 

Bu çalışma ile yeni tedavilere yönelik 
önemli bir adım olan şiddetli SARS-CoV-2 
enfeksiyonunun vücuttaki biyolojik etkisi 
aydınlanmaktadır.

COVID-19 tissue atlases reveal SARS-CoV-2 
pathology and cellular targets.
Delorey TM, et al. Nature (2021).
doi: 10.1038/s41586-021-03570-8

COVID-19 doku atlasları 
SARS-CoV-2 patoloj�s�n� 
ve hücresel hedefler�n� 
ortaya koyuyor

Dünya Sağlık Örgütü’nden
makale yazımı daveti var

Lessons for effective COVID-19 policy responses: a 
call for papers 
Tangcharoensathien V, et al. Bull World Health Organ 
2021;99:243–243A doi:10.2471/BLT.21.285877 

Pandemi döneminde vakaların sayısı sağlık 
sisteminin pozitif vakalarla temaslıları belirleme 
ve izleme kapasitesini aştığında 
ve de testlere ve tedaviye erişimin olmadığı 
durumlarda, birçok ülkede kendi kendine 
izolasyon ve kendi kendini karantina altına alma 
tek pratik çözüm haline gelmektedir. 

Ancak bu yöntem de başarısız olabilir. Özellikle 
evsizler, kayıtsız mülteciler ve evde kalmaya 
gücü yetmeyen düşük gelirli gruplarda veya 
kalabalık hanelerin kendi kendini izole etme 
imkanını kısıtladığı durumlarda 
kısıtlamalara uyum düşmektedir. 

Farklı ülkelerde yapılan çok sayıda çalışmaya 
göre COVID-19, hem sağlık çalışanları hem de 
genel popülasyon arasında enfeksiyonun 
şiddeti, tedaviye erişim ve mortalite 
açısından dezavantajlı grupları orantısız 
bir şekilde etkilemektedir. 

Veriler, kadınlarda ve kız çocuklarında 
enfeksiyonun daha sık olduğunu ve 
enfeksiyon ile hastalığın sonuçlarının 
daha vahim olduğunu göstermektedir. 

Bu dönemde hastaları ve sağlık çalışanlarını 
güvende tutmak ve sağlık hizmetlerinin 
sunumunu iyileştirmek için, özellikle bulaşıcı 
olmayan hastalıklarda, teletıp giderek daha 
fazla kullanılmaktadır. Ancak yüz yüze hizmetin 
gerekli olduğu aşılama gibi belirli sağlık 
hizmetlerinin yerini teletıp 
tutmamaktadır. 

Hükümetler pandemiyi kontol altına almaya 
çalışırken daha güçlü evrensel sağlık güvencesi 
ve daha eşitlikçi toplumlar inşa etme 
zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyor. 

Sağlıkta eşitlik değerleri ve belirleyicileri, 
bilimsel ve epidemiyolojik kanıtlar, ortaklık 
temelli dayanışma ve vatandaşların devlet 
kurumlarına olan güveni ile yönlendirilen 
güçlü ve kararlı bir liderlik, pandemiyi 
kontrol altına almayı iyileştirmenin 
anahtarıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü Bülteni’nde, “COVID-19: 
Etkili politika yanıtları için dersler” temalı bir 
sayı yayınlanacak.

Bülten için, COVID-19 kısıtlama önlemlerinden 
çıkarılan dersleri anlatan ve ülkelerin 
politikalarının ve sağlık sistemlerinin devam 
eden COVID-19 pandemisiyle başa 
çıkmak için nasıl uyum sağladığını 
araştıran makaleler bekleniyor. 

Alınan dersler; tüm devlet ve çok sektörlü 
eylemler yoluyla yönetişim ve yönetim 
yanıtlarını, liderliği ve zamanında alınan 
kararları, etkili risk iletişimi ve topluluk 
katılımını, halk sağlığı önlemlerinin ve 
sosyal önlemlerin uygulanmasını, 
vatandaşların hükümetlerine güvenini 
içerebilir. Sağlığın sosyal belirleyicilerinin, 
COVID-19 morbidite ve mortalitesindeki 
eşitsizlikleri nasıl etkilediğini ve bu 
sorunların çözümlerini analiz eden 
makaleler de bekleniyor.

COVID-19 ile doğrudan deneyime sahip 
olanların makalelerini gönderimleri için 
son tarih 

1 Temmuz 2021. 

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

“Sosyal mesafeyi 
koruyalım” 
diyen karınca
Biyologlar bazı sosyal hayvanların 
sosyal mesafe konusunda biz 
insanlardan çok daha iyi 
olduklarını söylüyor.

Hayatımıza pandemiyle birlikte 
giren “sosyal mesafe” hayvanların 
patojenlerle mücadelede uzun 
zamandır bildiği bir kavram.

Özellikle karıncalar ve arılar gibi 
tam sosyal böcekler, gruplarında 
bir bireyin hasta olabileceğini 
hissediyor ve onunla mesafelerini 
koruyorlar.

Bu davranış ıstakozlarda ve bazı 
akvaryum balıklarında da var. 
Hatta bazı türlerde bireyler grubu 
korumak için kendi kendini izole 
etmeyi biliyor.

Bal arılarında bazen kovandan 
uzaklaştırmaya kadar varan 
karantina tedbirleri alınabiliyor.
 
Dünyalarında TV ve sosyal medya 
olmadığını düşünürsek, bunlar 
büyüleyici stratejiler ve
uygulama konusunda hayvan 
dostlarımızdan öğreneceğimiz 
çok şey var gibi görünüyor☺

Pandem�n�n g�zl� dağılımını 
“Kend� kend�ne alınan sürüntü testler�” 
bel�rleyeb�l�r m�?
Rastgele bir örneklemin düzenli olarak 
sürüntü testi ile değerlendirilmesi, genç 
yetişkinlerde bile SARS-CoV-2 
enfeksiyonlarının yeniden artışını hızla 
tespit etmektedir. 

Imperial College London'da yapılan bir 
çalışmada 1 Mayıs ila 8 Eylül 2020 tarihleri 
arasında kendilerinden veya çocuklarından 
sürüntü testi alan 594.000 Birleşik Krallık 
sakininin burun ve boğaz sürüntü örnekleri 
test edildi. 

Bu süre zarfında, SARS-CoV-2 enfeksiyon 
oranının test edilen popülasyonda, 2020'nin 
başlarında Birleşik Krallık'ın ilk dalgasının 
zirvesinde tespit edilen yaklaşık %5'ten, 
%0,04'e kadar düştüğü ve ardından son test 
turunda yaklaşık %0,13'lük bir zirveye 
tırmanmaya başladığı bulundu.

İkinci dalganın erken dönemindeki prevalans 
oranları, %0,25 ile 18-24 yaş arasındaki genç 
yetişkinler arasında en yüksekken 65 yaş ve 
üzerindekilerde %0,04 olarak ölçüldü. Bu da, 
genç insanların artan sosyalleşmesinin 
muhtemelen yeniden artışa neden olduğunu 
göstermektedir. Bu yaş dağılımı bilgisi, daha 
genç yaş gruplarındaki enfeksiyon oranlarını 
hafife alan sağlık hizmeti sağlayıcılarındaki 
rutin sürveyans verilerine yansımadı.

Araştırmacılar, çalışmaları sayesinde düşük 
bulaşma seviyelerinde bile 
enfeksiyonlardaki ani artışlara ilişkin erken 
uyarı sağlamada büyük ölçekli topluluk 
testinin faydasının gösterildiğini söylüyor.

Resurgence of SARS-CoV-2: detection by 
community viral surveillance
Riley S, et al. Science 23 Apr 2021.
doi: 10.1126/science.abf0874
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