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ÖN SÖZ

Covid-19 salgınıyla mücadelede yılmadan usanmadan fedakarca
çalışmaya devam eden ve bu süreçte hayatını kaybeden tüm sağlık 
çalışanlarının anısına…

Tarih boyunca tüm dünyayı etkisi altına alan salgınlarda olduğu gibi, 
Covid-19 salgını da tüm akademisyenlerin konuyla ilgili çok sayıda 
araştırma ve yayın yapma sorumluluğu yüklemiştir. Salgının 
yayılmasının kontrol altına alınması ve salgınla mücadelede başarılı 
bir yol haritası çizilebilmesi için akademisyenlerin iş birliği içerisinde 
olması gerekmektedir.

Bu kitap, farklı disiplinlerde çalışan, Covid-19 enfeksiyonuna farklı 
perspektiflerden ele alan, salgının tanı ve tedavi sürecinde etkin rol 
alan sağlık çalışanlarının Covid-19 ile ilgili güncel çalışmalarını ve 
yaklaşımlarını içermektedir. 

Güncel Covid-19 çalışmaları, pandemiyle mücadele sürecinde umut 
ışığı olmaya devam etmektedir. En nihayetinde, Covid-19 pandemisi

sona erecektir, ancak bu sona ulaşıncaya kadar Covid-19 ile

mücadelemiz devam edecek ve bu süreçte birlikte yaşamayı 
deneyimlememiz gerekecektir. Bu kitabın Covid-19 pandemisi ile

yaşama sürecinde hepimize bir umut olması dileğiyle…

Doç. Dr. Nebiye YENTÜR DONİ1

Dr. Öğretim Üyesi Şerif KURTULUŞ2

1 Harrran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye, 
n_doni@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0002-0383-4970 
2 Harrran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye, 
drkurtulus1@gmail.com. ORCID ID: 0000-0002-1082-3700 
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GİRİŞ

İlk olarak Aralık 2019'da Çin ‘in Wuhan kentinde tespit edilen ve 
şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) 

olarak adlandırılan yeni bir koronavirüs tüm dünyada acil durum 
eylemini gerekli kılmıştır. Bu salgının Türkiye'deki ilk tespit edilen 

vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020 günü açıklanmıştır. 

Ülkede virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de gerçekleşmiştir. Tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemiz de Sağlık Bakanlığının onayladığı 

nükleik asit amplifikasyon temelli ticari kitleri kullanarak salgınla 

mücadelesini devam ettirmektedir. Türkiye’nin pandemi sürecine 
girdiği ilk dönemlerde ülkenin test kapasitesi günde 10.000 

numunenin altındayken zamanla moleküler laboratuvar ağın 

güçlendirilmesiyle bugün artık her gün 300.000 veya daha fazla 
numune test edilmektedir (T.C Sağlık Bakanlığı, 2020). Pandemi hala tüm 

hızıyla devam ederken tanıda kullanılan altın standart RT-PZR 

testlerinin akılcı kullanımı ve doğru yorumlanması önem 

kazanmaktadır.

COVID-19 TANISINDA SARS-COV-2 RNA (NÜKLEİK ASİT 

AMPLİFİKASYON YÖNTEMİ) TESTLERİNİN ETKİN 
KULLANILMASI VE DOĞRU YORUMLANMASI

SARS-CoV-2 esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Temastan 

sonra COVID-19 için inkübasyon süresinin 2-14 gün olduğu 

düşünülmektedir ve çoğu vakanın temastan yaklaşık 4 ile 5 gün sonra 

semptomatik olduğu görülmüştür. Semptomatik enfeksiyon, hafif 
seyirli klinik ile kritik hastalık arasında bir spektrumda seyretmekle 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
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birlikte; enfeksiyonların çoğu şiddetli değildir. Çin Hastalık Kontrol 

ve Önleme Merkezi'nden yaklaşık 44.500 kesin olgunun hastalık 
şiddetini değerlendiren bir çalışmada olguların: %81’inde hafif seyirli 

klinik (pnömoni yok veya hafif pnömoni), %14’ünde şiddetli hastalık 
(örn. dispne, hipoksi veya 24-48 saat içinde görüntülemede %50'den 

fazla akciğer tutulumu) ve %5’inde kritik hastalık (örn. solunum 

yetmezliği, şok veya multiorgan disfonksiyonu gibi) bildirilmiştir 
(Chan JF et al, 2020, Guan WJ et al, 2020). Klinik yansımasının bu kadar 

geniş bir yelpazede olması ve etkilediği popülasyonun genişliği 
düşünüldüğünde; COVID-19 için laboratuvar testlerinin, uygun klinik 

yönetim ve halk sağlığı müdahalelerine izin vermesinden dolayı, 

kısıtlamalar ve bu kısıtlamaları hafifletme stratejilerinin önemli bir 
bileşenidir (Jason J. LeBlanc et al, 2020). Bu yüzden uygun bir laboratuvar 

tanı testi seçmek önem kazanmaktadır. SARS-CoV-2 laboratuvar 

tanısına yönelik bilgiler halen gelişmeye devam etmektedir. Bu 

süreçte virüs dinamiklerinin, bireysel immün yanıtın, testlerin 

prensiplerinin anlaşılması ve test sonuçlarının yorumlanması 

önemlidir. Enfeksiyonun klinik tanısı, hastaların klinik özellikleri ile 

laboratuvar ve radyolojik bulgularının birlikte değerlendirilmesiyle 
konulabilse de COVID-19 semptom ve radyolojik bulgularının diğer 

viral hastalıklarla benzer nitelikler taşıyıp COVID19‘a spesifik 

olmaması nedeniyle, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun, RT-PZR gibi 

nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT) kullanılarak virüse 
spesifik bir veya birden fazla gen bölgesinin in-vitro olarak 

çoğaltılması ile laboratuvar tarafından doğrulanması gerekmektedir.(Ai, 

T. et al, 2020) .Virüs ile karşılaşmayı gösteren antikor 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=LeBlanc%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32405254
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testlerinin tek başına tanıda ve olgu yönetiminde kullanımı için henüz 
yeterli kanıt olmaması nedeniyle (Tan W. et al, 2020) nükleik asit testleri 

arasında, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yöntemi, bazı virüsler 

için hızlı tespit, yüksek hassasiyet ve özgüllüğü ile "altın standart" 

olarak kabul edilir (Shen M. et al, 2020, Wan Z. et al, 2016, Noh JY. et al, 2017 

).SARS-CoV-2'nin saptanması için gerçek zamanlı ters transkriptaz 

PZR (RT PZR), bu faydalarından dolayı bugün büyük ilgi görmektedir 

(Wang Y. et al, 2020). 

Etiyolojisi bilinmeyen pnömoni olgularının DSÖ’ye ilk bildiriminin 
ardından yeni tip koronavirüs olarak açıklanmış ve kısa bir süre sonra 

virüsün genom dizisi belirlenerek erişime açık olacak şekilde 
yayımlanmıştır. Hemen ardından etkeni tanımlamaya yönelik RT-PZR 

testleri geliştirilmeye başlanmıştır. Bu testlerde sıklıkla kullanılan 

hedef gen bölgeleri RdRp, E, N ve S genleri üzerinde yer almaktadır. 

Tüm gen hedeflerine yönelik testler yüksek duyarlılığa sahip olmakla 

birlikte primer seçimi: özellikle düşük viral yük olduğunda (>30 

siklus) duyarlılıkta önemli bir belirleyici olmaktadır. Washington 

Üniversitesi: E ve N2 geninin duyarlılığı arttırdığını bildirmiştir.  Jung 

ve ark. ise en iyi sonuçların E ve RdRp genleri ile alındığını 

bildirilmiştir. Testlerin hepsi, oligonükleotidlerin bağlanma 
bölgelerinde polimorfizm taşımayan SARS-CoV-2 suşlarını birbirine 

yakın oranlarda doğru olarak tespit etmektedir. (R. Li et al, 2020, V.M. 

Corman et al, 2019, Harikrishnan Jayamohan et al, 2020). Ülkemizde de Sağlık 

Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tanı laboratuvarlarına temin 

HP
Yapışkan Not
).

HP
Yapışkan Not
"." silinmeli
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edilerek SARS-CoV-2 tanısında kullanılan farklı kitler RdRp, N ve S 

genlerini hedef almaktadır.  

Nükleik asit temelli yöntemlerin virüsün tanımlanmasında altın 

standart olarak kabul edilmesinin yanında pre-analitik ve analitik 

aşamalarında çeşitli güçlükleri vardır. Kucirka ve ark. çalışmasında 

yanlış negatiflik oranını enfeksiyonun ilk günü %100, semptomların 

başladığı gün %38, semptom başlangıcından 3 gün sonra en düşük 

tespit etmişlerdir (Lauren M. Kucirka et al, 2020).  Enfeksiyonun evresine 

göre virüsün vücuttan atılma yolları ve farklı vücut bölgelerinde viral 

yük miktarı henüz net bir şekilde ortaya konmamış olsa da özellikle 

semptomların başlangıcı ve progresyon evrelerinde virüs, solunum 

yollarında tespit edilmektedir (Giuseppe Lippi et al, 2019). 

 

Şekil1. Enfeksiyonun Evresine Göre Viral Yük ve RT PZR Pozitifliği Arasındaki 

Korelasyon (Giuseppe Lippi et al, 2019) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kucirka%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32422057
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Ayrıca sürüntü örneklerinin doğru şekilde alınması da doğru tanı için 

çok önemlidir. Bu faktörler RT-PZR sonuçlarını etkilemektedir.  Bu 

sebeple pandemi sürecinde SARS-CoV-2 RNA testlerinin tanıda 

akılcı kullanımına yönelik Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği 

(Infectious Diseases Society of America-IDSA) kanıta dayalı tanı 

kılavuzu hazırlamıştır. Bu klavuzda klinisyenler, tanı laboratuvarları 

ve politika geliştiricilere farklı klinik durumlarda ve ortamlarda 

testlerin en uygun şekilde kullanılması konusunda fayda sağlanması 

amaçlanmıştır. Klavuza göre (IDSA Guidelines on the Diagnosis of COVID-

19, KLİMUD); 

1-Toplumdaki tüm COVID-19 şüpheli semptomatik bireylere 

(COVID-19 ile uyumlu en sık belirtilerin en az birine sahip), klinik 

olarak COVID-19 şüphesi zayıf olsa bile, SARS-CoV-2 nükleik asit 

amplifikasyon testi (NAAT) uygulanmalıdır. Çünkü, COVID-19 

tanısını koymada tek başına klinik değerlendirme doğru değildir 

(Kuvvetli öneri, kanıt kesinliği çok düşük)  

2- COVID-19’dan şüphelenilen semptomatik bireylerden SARS-CoV-

2 RNA testi için nazofarengeal VEYA burun orta meatus VEYA nasal 

sürüntülerin alınması, tek başına orofarengeal sürüntülere VEYA 

tükürük örneklerine tercih edilmelidir (koşullu öneri, kanıt kesinliği 

çok düşük). Çünkü primer viral replikasyonun öncelikle nazofarenks 

gibi üst solunum yollarının mukozal epitelinde meydana geldiği, daha 

sonra ise sıklıkla alt solunum yollarında replikasyonun devam ettiği 

kabul edilmektedir (Lauer, S. et al, 2020) 
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3- COVID-19’dan şüphelenilen semptomatik bireylerden SARS-CoV-

2 RNA testi için nazal VEYA burun orta meatus sürüntü örnekleri 

hastaların kendileri VEYA sağlık hizmeti sunucuları tarafından 

alınabilir. (Koşullu öneri, kanıt kesinliği düşük)  

• Örneğin uygun şekilde alınması ve laboratuvara transportu 

kritiktir. 

• Kendinden örnek alacak hastalara açık ve anlaşılır şekilde, adım 

adım tüm basamakların açıklandığı bir sunum verilmelidir. Bu 

sunum kısa bir video olabileceği gibi resimli bir broşür de 

olabilir.  

• Kendinden örnek alma çalışmalarının çoğu, bir sağlık çalışanının 

varlığında gerçekleştirilmiştir.  

• Nazal ve orta meatus sürüntülerinin sağlık çalışanı tarafından 

alınmasına alternatif olarak hastaların kendileri tarafından 

alınmasına dair kanıtlar, semptomatik hastaların 

değerlendirilmesinden elde edilmiştir. Henüz asemptomatik 

hastaların kendilerinden aldıkları örneklere dair veri 

bulunmamaktadır. 
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Şekil 2. Nasofaringal Sürüntü (hsgm.saglik.gov.tr) 
 

4- COVID 19 alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) şüphesi olan 

yatan hastalarda SARS-CoV-2 RNA testi için başlangıçta alt solunum 

yolu (ASY) örneği yerine ÜSY örneği (nazofarengeal sürüntü vb) 

alınmalıdır. ÜSY örneğinde sonuç negatifse ve klinik şüphe 

sürüyorsa; yeni bir ÜSY örneği yerine ASY örneği (balgam, 

bronkoalveoler lavaj (BAL), trakeal aspirat vb) alınmalıdır (koşula 

bağlı öneri, kanıt kesinliği çok düşük).  

5- Klinik yönden COVID 19 şüphesinin düşük olduğu semptomatik 

kişilerde tek bir viral RNA testi yapılmalıdır; testin tekrarlanmaması 

önerilmemektedir (koşullu öneri, düşük kanıt kesinliği).  

• Düşük klinik şüphe ile ilgili karar, bölgeye ait epidemiyolojik 

veri ve klinik değerlendirme birlikte göz önüne alınarak verilir. 

6- Klinik yönden COVID-19 şüphesinin orta veya yüksek olduğu 

semptomatik kişilerde başlangıçtaki viral RNA testi negatif 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhsgm.saglik.gov.tr%2Fdepo%2Fkurumsal%2Fplan-ve-faaliyetler%2Fnumune-alma-el-kitabi.pdf&psig=AOvVaw2bJ9GhSNESRaOMdEmRGe3p&ust=1620933054103000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiGvrao7MTwAhUGNRoKHca3CUUQr4kDegQIARBA
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhsgm.saglik.gov.tr%2Fdepo%2Fkurumsal%2Fplan-ve-faaliyetler%2Fnumune-alma-el-kitabi.pdf&psig=AOvVaw2bJ9GhSNESRaOMdEmRGe3p&ust=1620933054103000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiGvrao7MTwAhUGNRoKHca3CUUQr4kDegQIARBA
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sonuçlandığında viral RNA testi tekrarlanmalıdır (koşullu öneri, düşük 

kanıt kesinliği).  

• Orta/yüksek klinik şüphe kararı hastanede olma ve klinikle 

uyumlu belirti/bulguların sayısı, ciddiyeti ve zamanlaması esas 

alınarak verilir.  

• Tekrar testi; başlangıçtaki NAAT sonucu negatif gelince ve ilk 

testten genellikle 24-48 saat sonra istenmelidir.  

• Hastada ASYE belirti/bulguları varsa; tekrar testi için; farklı 

örnek, tercihen ASY örneğinin alınması düşünülmelidir. 

7- IDSA paneli SARS-CoV-2 RNA testini COVID-19’a temas ettiği 

bilinen ya da şüphelenilen asemptomatik bireylerde önermektedir 

(Koşullu öneri, çok düşük kanıt değeri).  

• Kesin maruziyet, laboratuvar onaylı COVID-19 vakası ile direkt 

temas olarak tanımlanır.  

• Şüpheli maruziyet COVID-19 salgını yaşanan toplu bir ortamda 

çalışmak ya da bulunmak (uzun süreli bakımevi, fabrika, gemi 

seyahati vb) olarak tanımlanır.  

• SARS-CoV-2’den etkilenme riski, farklı maruziyet koşullarında 

değişebilir.  

• Bu öneri maruz kalan bireyin uygun KKE kullanmadığını 

varsayar.  
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• Asemptomatik hastaları test etme kararı, test kaynaklarının 

ulaşılabilirliğine bağlıdır. 

8- IDSA paneli SARS-CoV-2 RNA testinin, toplumda COVID-19 

prevalansının düşük olduğu birimlerde yatan, bilinen bir COVID-19 

teması olmayan hastalarda yapılmasını önermemektedir. (koşullu 

öneri, çok düşük kanıt değeri).  

• Asemptomatik bireyler COVID-19 bulgu ve belirtisi olmayan 

kişilerdir.  

• Bu öneri immün yetmezlikli kişiler için geçerli değildir.  

• Bu öneri zamana duyarlı büyük ameliyat ya da aerosol oluşturan 

işlemlere alınan bireyler için geçerli değildir. 

9- COVID-19 prevalansı yüksek olan bölgelerde (örn. sıcak noktalar), 

COVID-19 ile bilinen bir teması olmayan ve asemptomatik olan 

bireylere hastane yatışı planlanıyorsa doğrudan SARS-CoV-2 RNA 

testi yapılması önerilmektedir (koşullu öneri, kanıt kesinliği düşük).  

• COVID-19 semptom veya bulgusu olmayan kişiler asemptomatik 

bireyler olarak tanımlanır.  

• COVID-19 prevalansı ≥ %10 olan bölgeler, COVID-19 

prevalansı yüksek bölge olarak kabul edilir. 

 • Yüksek prevelans olmayan bölgelerde asemptomatik bireylerin 

test edilmesi kararı (prevalansı %2 ile 9 arasında olan bölgeler 

de dahil) test olanaklarına göre verilmelidir. 
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10-COVID-19'la temasının olup olmamasına bakılmaksızın hastaneye 

başvuran immün yetmezliği olan asemptomatik bireylere SARS-CoV-

2 RNA testi yapılmasını önermektedir (güçlü öneri, çok düşük kanıt 

kesinliği).  

• Bu öneri, sitotoksik kemoterapi, solid organ veya kök hücre nakli, 

uzun etkili biyolojik terapi, hücresel immünoterapi veya yüksek 

doz kortikosteroid gibi immünsüpresif uygulanan bireyleri 

kapsar 

11- Bilinen COVID-19 maruziyetine bakılmaksızın asemptomatik 

bireylere uygulanacak immünosüpresif prosedürlerden önce SARS-

CoV-2 RNA testi yapılmasını önerilir (güçlü öneri, çok düşük kanıt 

kesinliği).  

• Bu öneri sitotoksik kemoterapi, solid organ veya kök hücre nakli, 

uzun etkili biyolojik terapi, hücresel immünoterapi veya yüksek 

doz kortikosteroid gibi immünsüpresif uygulamalarını kapsar.  

• Test ideal olarak planlanan tedaviden / prosedürden 48- 72 saat 

önce yapılmalıdır. 

• Bu hastaların çoğunun tedavi almak için hastaneye sık sık, tekrar 

tekrar gelmeleri veya uzun süre hastanede kalmaları gerektirir.  

• Bu öneri, infüzyon merkezleri gibi ayakta tedavi ortamlarında 

SARS-CoV-2 bulaşımı ile ilgili riskleri veya stratejileri ele 

almaz. 
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Klavuz negatif sonuç elde edilmesi durumunda RT-PZR ile elde 

edilen negatif sonuçların her zaman COVID-19 tanısını dışlamaya 

yetmediği üzerinde durmaktadır. Unutulmamalıdır ki RT-PZR ile elde 

edilen pozitif sonuçların da her zaman hastada canlı virüs bulunduğu 

veya o kişinin bulaştırıcı olduğu anlamına gelmeyebilir. Özellikle 

pandemi sürecinin getirdiği yoğunluk nedeniyle aynı anda çok sayıda 

örneğin çalışılması durumunda çapraz kontaminasyona bağlı yalancı 

pozitiflikler görülebilir. Ayrıca enfektivitenin (hücre kültüründe 

üreme) PZR Ct değerleri >24 olunca azaldığını ve özellikle hastanede 

yatan hastalarda hastalığın ciddiyeti ile düşük Ct değerleri arasındaki 

ilişkili gösteren çalışmalar mevcuttur (Sonia N Rao et all, 2020). Bu 

yüzden klinik olarak uygun olmayan hastalardan gereksiz test 

istenmemesi ya da laboratuvar sonuçlarının klinik tabloyu 

desteklememesi durumunda yeni örnekle test tekrarı, bu tip sorunların 

çözümlenmesinde önemlidir. 
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GİRİŞ  

Koronavirüsler (CoV) yaygın olarak gözlenen enfeksiyon tablolarına 

yol açabilen geniş bir virüs ailesidir. Bu enfeksiyonlar arasında 

şiddetli akut solunum sendromu (SARS), Orta Doğu solunum 

sendromu (MERS) ve SARS-CoV-2’nin neden olduğu, pnömoninin 

gelişebildiği COVID-19 enfeksiyonu bulunmaktadır. COVID-19 

vakalarının büyük çoğunluğunda akut solunum sıkıntısı sendromu 

sonucunda solunum yetmezliği gelişebilmektedir. Ayrıca COVID-19 

vakalarında immün sistem tarafından viral enfeksiyona yanıt olarak 

sitokinler salınmaktadır. Böylece COVID-19 hastalarının bazılarında 

sitokin fırtınası gelişebilmektedir. Bu durumda kontrolsüz 

inflamasyon ortaya çıkmaktadır. Kontrolsüz inflamasyon sonucunda 

da kalp, karaciğer, böbrek ile ilişkili sistemler etkilenebilmekte ve 

çoklu organ yetmezlikleri gelişebilmektedir (Tay ve ark., 2020). 

COVID-19 tanısı alan hastaların bazılarında ise nörolojik 

semptomlara rastlanmaktadır. Nörodejeneratif bozuklukların ilk 

aşamalarında inflamatuar yanıt, subklinik mekanizmaların 

tetiklenmesini sağlamaktadır. Sistemik inflamatuar mediyatörleri, kan-

beyin bariyeri disfonksiyonuna neden olabilmekte ve böylece 

nörolojik hasarı tetikleyebilmektedir. COVID-19 enfeksiyonu 

tarafından tetiklenen sistemik inflamasyonun nöroinflamatuar 

süreçlerde etkili olabileceği ve kişilerin nörolojik sendromlara olan 

yatkınlıklarını arttırabileceği düşünülmektedir (De Felice ve ark., 

2020). Nöroinflamasyonun serebral hasarın gelişiminde önemli rol 

oynadığı bilinmektedir. Sitokinler arasında yer alan İnterlökin-18 (IL-

18), hipoksik-iskemik beyin hasarı sonrasında gecikmiş 
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nöroinflamatuar olaylara aracılık eden önemli bir proinflamatuar 

sitokindir (Felderhoff-Mueser ve ark., 2005). Doğal öldürücü hücreleri 

aktive edebilen IL-18, inflamatuar ve otoimmün hastalıklarda etkili 

olan bir sitokindir (Alkanli ve ark., 2020). IL-18 gibi inflamatuar 

sitokinlerin serebral palsi patogenezinde de önemli rol oynayabileceği 

düşünülmektedir (Di ve ark., 2001). Sitokin gen ekspresyonunun ve T 

yardımcı hücre farklılaşmasının indüklenmesinde rol oynayan IL-

18’in immün yanıtın düzenlenmesinde etkili olduğu bilinmektedir. IL-

18 geninde ortaya çıkan genetik varyasyonlar sonucunda 

transkripsiyon faktörlerinin bağlanması etkilenmekte ve böylece IL-18 

mRNA ekspresyonu modüle edilebilmektedir (Alkanli ve ark., 2020). 

IL-18 geninin promotör bölgesinde tanımlanmış genetik varyasyonlar 

ve serebral palsi gelişimi arasındaki ilişkinin belirlenmesini 

amaçlayan oldukça sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu yüzden 

bu bölümün amacı, COVID-19 enfeksiyonu tarafından tetiklenen 

sistemik inflamasyon ve viral enfeksiyonlara bağlı sistemik 

inflamatuar yanıt sonucunda tetiklenen nöroinflamasyon ile ilişkili 

serebral palsi gelişiminde IL-18 gen varyasyonlarının rollerinin 

incelenmesidir. 

1. COVID-19 PATOGENEZİ 

 

İnsanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olabilen CoV’lardan 229E, 

NL63, OC43 ve HKU1 olarak bilinen insan CoV’ları, üst solunum 

yollarını enfekte ederek daha hafif semptomlara yol açabilen 

koronavirüslerdir. Şiddetli Akut Solunum Sendromu koronavirüs 

(SARS-CoV), Orta Doğu Solunum Sendromu koronavirüs (MERS-
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CoV) ve SARS-CoV-2 koronavirüsü ise alt solunum yollarında 

replike olarak pnömoniye neden olabilen ve ölümcül sonuçlar 

doğurabilen koronavirüslerdir. Beta koronavirüs cinsine ait olan 

SARS-CoV-2’nin, diğer solunum koronavirüslerine benzer olarak 

fekal-oral bulaşma yolu ile ve olasılıkla solunum damlacıkları yolu ile 

bulaştığı düşünülmektedir. COVID-19 hastalarında yaygın olarak ateş 

ve kuru öksürük gibi semptomlar gözlenmektedir. Kas veya eklem 

ağrıları, baş ağrısı / baş dönmesi, ishal, bulantı ve öksürük ile birlikte 

alt solunum yollarından kan gelmesi bu hastalarda daha az yaygın 

olarak gözlenen semptomlardır. Semptomların başlamasından yaklaşık 

8-9 gün sonra akut solunum sıkıntısı sendromu (acute respiratory 

distress syndrome) gelişmektedir (Tay ve ark., 2020). SARS-CoV-2 

enfeksiyonu patofizyolojisi ve SARS-CoV enfeksiyonu patofizyolojisi 

birbirine oldukça benzemektedir. SARS-CoV-2, hava yollarının hasarı 

ile sonuçlanan agresif inflamatuar yanıtları içermektedir (Wong ve 

ark., 2004). Bu yüzden hastalık şiddetinin viral enfeksiyonun yanısıra 

konakçı yanıtından da kaynaklanabileceği düşünülmektedir. SARS-

CoV ve MERS-CoV epidemiyolojisine benzer olarak SARS-CoV-

2’de de yaş ile birlikte şiddet artmaktadır. Şiddetli COVID-19’da 

gözlenen akut solunum sıkıntısı sendromu, solunum güçlüğü ve düşük 

kan oksijen seviyesi ile karakterizedir. Akut solunum sıkıntısı 

sendromu sonucunda ise COVID-19 vakalarının büyük bir kısmında 

solunum yetmezliği gelişebilmektedir. Ayrıca viral enfeksiyon ve 

ikincil enfeksiyonlara yanıt olarak immün sistem tarafından sitokinler 

büyük ölçüde salınmaktadır. Böylece COVID-19 hastalarının bir 

kısmında sitokin fırtınası ve sepsis semptomları gelişebilmekte ve bu 
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durum ölüm ile sonuçlanabilmektedir. Bu durumda ortaya çıkan 

kontrolsüz inflamasyon, özellikle kalp, karaciğer ve böbrek ile ilişkili 

sistemleri etkileyerek organ yetmezliğine yol açabilmekte ve böylece 

çoklu organ hasarı ortaya çıkabilmektedir (Tay ve ark., 2020). 

2. SARS-CoV-2’NİN ÇOKLU ORGAN SİSTEMLERİNE 

ETKİSİ 

 

CoV’lar solunum ve gastrointestinal enfeksiyonlara neden olan geniş 

bir virüs ailesidir. COVID-19’un yaygın semptomları arasında; ateş, 

öksürük, koku ve tat kaybı, boğaz ağrısı, bacak ağrısı, baş ağrısı, ishal, 

yorgunluk bulunmaktadır. SARS-CoV-2 ile enfekte olan hastaların 

çoğunda hafif ve orta şiddette semptomlar gelişmektedir. Ancak bazı 

hastalarda pnönoni ve şiddetli dispne gelişebilmekte ve bu durumda 

yoğun bakım tedavisi gerekmektedir. Akut solunum sendromu 

COVID-19’un ayırdedici semptomları arasındadır. Bu nedenle 

COVID-19 ile ilgili yapılmış ilk çalışmalarda enfeksiyonun solunum 

sistemi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Daha sonraları SARS-CoV-

2’nin diğer organları etkilediği belirlenmiş ve böylece çeşitli vücut 

sistemlerini de etkileyebileceği düşünülmüştür. SARS-CoV-2 

enfeksiyonu ve nörolojik komplikasyonlar arasında ilişki olduğunu 

gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (De Felice ve ark., 2020).   

3. SARS-CoV-2 ENFEKSİYONUNUN MERKEZİ SİNİR 

SİSTEMİ SONUÇLARI 

 

Nörodejeneratif hastalıklar, uzun bir süre boyunca gelişen kademeli 

süreçlerden oluşmaktadır. Akut veya kronik enfeksiyonlarda 
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inflamatuar yanıt ortaya çıkmaktadır. İnflamatuar yanıt, 

nörodejeneratif bozuklukların erken aşamalarında subklinik 

mekanizmaların tetiklenmesinde etkilidir. Ayrıca sistemik inflamatuar 

mediyatörlerin kan-beyin bariyeri fonksiyon bozukluğuna neden 

olabileceği ve nörolojik hasarı tetikleyebileceği bilinmektedir. Bu 

yüzden SARS-CoV-2 enfeksiyonu tarafından tetiklenen sistemik 

inflamasyonun nöroinflamatuar süreçlere katkıda bulunarak nörolojik 

sendromlara yatkınlığı arttırabileceği düşünülmektedir. Merkezi sinir 

sistemi enfeksiyonları risk altındaki kişiler için nörodejeneratif 

hastalıkların gelişimini tetikleyebilecek önemli bir faktördür. SARS-

CoV-2 merkezi sinir sistemi üzerinde çeşitli şekillerde etki 

göstermektedir. SARS-CoV-2 merkezi sinir sistemi üzerinde 

doğrudan nörolojik değişikliklere yol açarak etki gösterebilir. Ayrıca 

daha önceden varolan nörolojik durumların daha da kötüleşmesine 

neden olabilir. Bunların dışında başka durumlardan kaynaklanabilecek 

hasarlar sonucunda nörolojik hastalıklara yatkınlığın arttırılmasında 

etkili olabilmektedir. COVID-19’un uzun vadeli merkezi sinir sistemi 

sonuçlarının olabileceği düşünülmektedir. Merkezi ve sistemik 

enfeksiyon arasındaki etkileşimin merkezi sinir sistemi hasarına ve 

nörolojik değişikliklere ne derecede neden olabileceğinin belirlenmesi 

için geniş çapta araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır (De Felice ve 

ark., 2020). 
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4. SARS-CoV-2’NİN NÖROTROPİZMİ 

 

Serebrovasküler hastalıklar ciddi solunum komplikasyonlarının 

gelişebildiği COVID-19 hastalarında görülebilen hastalıklar 

arasındadır (De Felice ve ark., 2020). Çin popülasyonu ile 

gerçekleştirilmiş bir çalışmada, COVID-19 tanısı konan hastaların 

bazılarında serebrovasküler hastalıklar ve bilinç bozukluğu gibi 

nörolojik semptomların gelişebildiği belirlenmiştir (Poyiadji ve ark., 

2020). Fransa popülasyonu ile gerçekleştirilmiş başka bir çalışmada, 

COVID-19 hastalarında ensefalopati, belirgin ajitasyon, konfüzyon ve 

kortikospinal sistem bulguları gibi çeşitli nörolojik semptomların 

gelişebildiği bildirilmiştir (Helms ve ark., 2020).  Suudi Arabistan 

popülasyonu ile gerçekleştirilmiş diğer çalışmada da, MERS-CoV 

enfeksiyonu olan hastalarda ciddi nörolojik belirtilerin ortaya çıktığı 

saptanmıştır (Arabi ve ark., 2015). COVID-19 hasta 

popülasyonlarında nörolojik belirtilerin ortaya çıkıp çıkmadığının 

belirlenebilmesi için daha fazla çalışmanın yapılması gerekmektedir. 

Nörolojik değişiklikler gelişen hastaların beyin omurilik sıvılarında 

SARS-CoV-2’nin belirlenip belirlenmemesi ve beyin omurilik 

sıvısında değişikliklerin oluşup oluşmamasının saptanması oldukça 

önemlidir. Beyin omurilik sıvısı çalışmaları sayesinde SARS-CoV-2 

nörotropizmi daha iyi anlaşılabilecek ve nörotropizmin merkezi sinir 

sistemi üzerindeki etkisinin enfeksiyondan kaynaklanan bir etki mi 

yoksa artmış inflamatuar / proinflamatuar sinyalizasyonu ile ilişkili 

olan sekonder etkilerden kaynaklanan bir etki mi olduğu 

belirlenebilecektir (Tay ve ark., 2020). 
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5. MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLEYEN 

KORONAVİRÜSLER VE NÖROTROPİK VİRÜSLER 

 

Daha önceleri gerçekleştirilmiş bazı çalışmalarda, diğer virüslerin 

merkezi sinir sistemini hedeflediği ve beyin inflamasyonu, 

ensefalomiyelit gibi çeşitli nörolojik değişikliklere yol açabildikleri 

saptanmıştır. Ancak SARS-CoV-2’nin insanlarda ya da hayvan 

modellerinde beyni hedeflediğini gösteren çalışmalar henüz 

yapılmamıştır. Bu virüsler arasında yer alan CoV-OC43 ve çocuklarda 

ölümcül ensefalit gelişimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. SARS tanısı almış bir hastanın beyin omurilik sıvısında 

SARS-CoV-RNA’nın belirlendiği bulunmuştur. Klinik öncesi 

çalışmalarda, HCoV-OC43 ve hayvan CoV’larının ensefalite yol 

açtıkları gösterilmiştir. Ayrıca multipl skleroz hastalarının beyin 

dokularında ve serebrospinal sıvılarında CoV antijeninin ve RNA’nın 

bulunduğu belirlenmiştir. CoV’lar merkezi sinir sistemi 

otoimmünitesinde ve nörodejeneratif hastalıklarda önemli etiyolojik 

ajanlar olarak saptanmışlardır. Parkinson hastalarının beyin omurilik 

sıvılarında CoV-OC43 ve CoV-229E virüslerinin saptandığını 

gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Erken preklinik çalışmalarda, 

insan olmayan primatlarda intranazal / intraoküler aşılama sonucunda 

beyinde CoV RNA veya antijen saptanmıştır. Ölüm sonrası 

analizlerde de inflamasyon ve beyaz madde ödemi gibi çeşitli beyin 

patolojilerinin varlığı belirlenmiştir. Nörotropik virüslerin merkezi 

sinir sistemi invazyonuna ve nöroinflamasyon yolu ile nörolojik 

semptomlara yol açabilen mekanizmaların belirlenmesine yönelik 
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çalışmalar gerçekleştirilmektedir (De Felice ve ark., 2020). Bu 

çalışmalar sonucunda SARS-CoV-2’nin merkezi sinir sistemini nasıl 

etkilediğini açıklamaya yönelik önemli bulgular elde edilebilir. Beyin 

inflamasyonunun merkezi sinir sisteminde gelişen uzun süreli 

inflamatuar süreçler sonucunda ortaya çıkabildiği gösterilmiştir. Viral 

enfeksiyonlara bağlı yoğun sistemik inflamatuar yanıt sonucunda kan-

beyin bariyeri bozulmakta ve periferik sitokinlerin merkezi sinir 

sistemine erişimi gerçekleşmektedir. Böylece ensefalite yol açan 

nöroinflamasyon tetiklenebilmektedir (Platt ve ark., 2020). Ensefalit 

gibi nedenlere bağlı olarak gelişen beyin hasarından kaynaklanan 

sekonder distoni nedenleri arasında en sık görülen bozukluk ise 

serebral palsi olarak bilinmektedir (Canaz ve Aydın, 2018). 

6. SEREBRAL PALSİ 

 

Serebral palsi klinik olarak ilk kez İngiliz otopedist olan William John 

Little tarafından tanımlanmıştır. Little, 1861 yılında perinatal asfiksi 

ve sonrasında zayıf nörolojik sonuçlar arasında ilişki olabileceğini 

önermiştir. Bundan yıllar sonra psikanalizin kurucusu olarak bilinen 

Sigmund Freud, Little tarafından önerilen sonuçları sorgulamıştır. 

Freud, serebral palsili çocuklarda epilepsi, görme bozuklukları gibi 

çeşitli tıbbi komorbiditelerin olduğunu göz önüne alarak, serebral 

palsinin in-utero beyin gelişimi sırasında yaşamın erken dönemlerinde 

ortaya çıkabileceğini önermiştir. Ancak tıbbi ve bilimsel topluluklar 

tarafından serebral palsinin önde gelen nedenlerinden birinin, doğum 

sırasında ve doğum sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlar 

olabileceği fikri kabul görmüştür. Daha sonraları gerçekleştirilmiş 
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büyük popülasyon temelli araştırmalarda serebral palsi vakalarının 

oldukça az bir kısmının doğum asfiksisinden kaynaklanabileceği 

sonucuna varılmıştır. Serebral palsi motor bozuklukların ve tıbbi 

bozuklukların birlikte ortaya çıkabildiği heterojen bir nörogelişimsel 

bozukluk olarak bilinmektedir. Daha sonra 2004 yılında serebral palsi, 

fetal ya da infant beyin gelişiminde ortaya çıkan ilerleyici 

rahatsızlıklar sonucunda gelişebilen, hareket ve postür gelişiminde 

işlevsel sınırlamalara neden olabilen kalıcı nörogelişimsel bozukluklar 

olarak tanımlanmıştır. Serebral palside motor bozukluklarına epilepsi 

ve sekonder kas-iskelet sistemi sorunları ile birlikte duyum, algılama, 

biliş, iletişim ve davranış bozuklukları da eşlik etmektedir. Bu 

bozuklukların spesifik nedenlerinin belirlenebilmesi, serebral palsinin 

patofizyolojik mekanizmasının daha iyi anlaşılabilmesi, hastalığın 

gelişimi sırasında erken müdahalenin yapılarak serebral palsi için 

spesifik tıbbi tedaviler ve terapötik yaklaşımların geliştirilebilmesi 

konusunda yardımcı olacaktır. Serebral palsinin doğum asfiksisi gibi 

çeşitli çevresel faktörlerden kaynaklanabileceği düşünülmesine 

rağmen; hastalığın patogenezi altında yatan temel mekanizma tam 

olarak açıklanamamıştır. Otizm, zihinsel sakatlık gibi bazı 

nörogelişimsel bozuklukların gelişiminde olduğu gibi, serebral palsi 

gelişiminde de çevresel faktörlerin yanısıra, genetik faktörlerin de 

etkili olduğu düşünülmektedir. Yeni nesil sekanslama çalışmalarında, 

tüm insan genom sekanslaması yoluyla serebral palsi hastalığı 

gelişiminde etkili yeni genlerin belirlenmesi mümkün olabilecektir 

(Moreno-De-Luca ve ark., 2015).  
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7. SEREBRAL PALSİ EPİDEMİYOLOJİSİ VE 

SINIFLANDIRILMASI 

 

Serebral palsi; motor anormalliklerin tipi ve şiddeti, anatomik dağılım, 

ilişkili bozukluklar ve varsayılan nedensel olayların prenatal, 

perinatal, postnatal gibi zamanlamalarına göre sınıflandırılmaktadır 

(Bax ve ark., 2005). Kapsamlı fiziksel ve nörolojik muayene 

sonucunda spastik, ataksik, diskinezi ya da kompleks olabilen anormal 

nöromusküler tonus olan hipotoni veya hipertoni baskın tip motor 

bozukluğun tanımlanmasında yardımcı olmaktadır. Motor 

bozuklukların özellikleri ve şiddeti her bir uzuv ve gövde için 

tanımlanmalıdır. Böylece tek taraflı, iki taraflı tutulumdan ayırt 

edilebilme ve monopleji, dipleji, tripleji, hemipleji ve tetrapleji gibi 

anotomik dağılımı oluşturabilme sağlanmış olmaktadır (Cans, 2000).  

Deneyimli klinisyenler arasında bile güvenilirliği düşük olabilen bu 

sınıflandırma sistemleri motor tipine ve topografyaya dayanmaktadır. 

Piramidal ya da ekstramidal sistemler gibi bu sınıflandırma sistemleri 

sayesinde beynin hangi bölgelerinin etkilenebileceği 

belirlenebilmektedir (Moreno-De-Luca ve ark., 2015). Serebral 

palsinin doğru, güvenilir ve standartlaştırılmış bir sistemde 

sınıflandırılabilmesi için Polisano ve akadaşları tarafından kaba motor 

fonksiyon sınıflandırma sistemi (Gross Motor Function Classification 

System = GMFCS) olarak adlandırılan beş seviyeli bir sınıflandırma 

sitemi geliştirilmiştir. Bu sistem kişinin brüt motor yeteneklerine ve 

fonksiyonel sınırlamalarına dayalı bir sistem olarak bilinmektedir 

(Palisano ve ark., 1997). Bu sınıflandırma sistemi dünya çapında rutin 
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klinik yönetim, sağlık bakımı yönetimi ve araştırma gibi durumlarda 

başarılı bir şekilde uygulanmıştır (Moreno-De-Luca ve ark., 2015). 

Motor fonksiyonların değerlendirilebilmesi için bir ölçek geliştirilmiş 

ve manuel bir yetenek sınıflandırma sistemi tasarlanmıştır. Böylece 

serebral palsi gelişmiş kişilerin rutin aktivitelerde ellerini 

kullanabilme yetenekleri değerlendirilebilmektedir. Ayrıca son 

dönemde serebral palsili bireyler için günlük yaşam aktivitelerinde 

fonksiyonel iletişim yeterliliklerinin değerlendirilebilmesini sağlayan 

bir iletişim fonksiyon sınıflandırma sistemi de geliştirilmiştir. Serebral 

palside karakteristik özellik motor ve postür bozukluğu olarak 

bilinmektedir, buna rağmen diğer bazı tıbbi bozukluklar nedeni ile de 

başvurabilen hastalar bulunmaktadır. Zihinsel engeller, nöbet 

bozuklukları, konuşma ve dil bozuklukları, görme ve işitme 

bozuklukları serebral palsinin yaygın olarak bilinen komorbiditeleri 

arasında yer almaktadır. Bunun yanısıra; somatosensoriyel sistemler, 

genitoüriner sistemler, gastrointestinal sistemler, solunum sistemleri 

ve endokrin sitemler de etkilenebilecek ek sistemler olarak 

bilinmektedir. Ayrıca serebral palsili hastaların bir kısmında da 

psikososyal ve davranışsal bozukluklar ile otizm spektrum bozukluğu 

bulunmaktadır (Moreno-De-Luca ve ark., 2015). 

8. SEREBRAL PALSİ NEDENLERİ 
 

Serebral palsi nedenleri arasında çeşitli prenatal, perinatal ve postnatal 

faktörler bulunmaktadır ve bu faktörler çoklu potansiyel risk 

faktörlerinin bir kombinasyonu olarak ortaya çıkmaktadır 

(Himmelmann ve ark., 2011). Serebral palsi risk faktörleri arasında 
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prematürite, düşük doğum ağırlığı, doğum asfiksisi, maternal 

enfeksiyon, doğum sırasında maternal ateş, çoklu gebelikler, 

pıhtılaşma bozuklukları, fetüste ya da yenidoğanda iskemik inme, 

maternal tiroid hastalığı ve plasental patoloji gibi risk faktörleri 

bulunmaktadır. Serebral palsi ile ilişkili en çok tartışılan ve araştırılan 

risk faktörünün doğum asfiksisi olduğu bilinmektedir. Serebral palside 

başlıca nedenin, olumsuz gelişen intrapartum olaylardan kaynaklanan 

beyne yetersiz oksijen taşınması olduğu düşünülmektedir. Doğum 

asfiksisi ataklarında erken müdahale, serebral palsi oranının 

azaltılması ve risk altında bulunan yenidoğanların uzun süreli 

nörolojik bozukluklarının iyileştirilmesi bakımından oldukça 

önemlidir. Çeşitli popülasyonlar ile gerçekleştirilmiş büyük çapta 

çalışmalarda, doğum asfiksisinin yenidoğan ensefalopatisi için bir 

neden olabileceği ve serebral palsi vakalarının çok az bir kısmını 

oluşturduğu belirlenmiştir (Moreno-De-Luca ve ark., 2015). Genomik 

anormallikler ve serebral palsi hastalığı gelişimi arasındaki ilişkinin 

araştırılması için daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerekmektedir 

(Fong ve ark., 2010).   

9. SEREBRAL PALSİ GELİŞİMİNDE GENETİK 

FAKTÖRLER 

Serebral palsi gelişiminde genetik faktörlerin önemli rol oynadığı 

teorisini destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Çoklu genlerde ortaya 

çıkan genetik varyasyonlar, serebral palsiye benzer özellikler ile 

ortaya çıkan mendeliyen bozukluklarına neden olabilmektedirler. 

İdiyopatik serebral palsi gelişimi ve çeşitli gen mutasyonları arasında 
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ilişki olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Ayrıca serebral 

palsi gelişen hastalarda konjenital anormallik prevalanslarının genel 

popülasyon ile kıyaslandığında çok daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Serebral palsi gelişen kişilerde mikrosefali ve hidrosefali olmak üzere 

serebral malformasyonların da gelişebileceği bildirilmiştir (Moreno-

De-Luca ve ark., 2015). 

10. SEREBRAL PALSİ GELİŞİMİNDE PROİNFLAMATUAR 

SİTOKİNLERİN ROLÜ 
 

Hareketi ve postürü etkileyen bir grup majör nörogelişimsel bozukluk 

olan serebral palsi, hamilelik döneminde veya doğum sonrasında 

beyinde oluşan hasardan kaynaklanmaktadır. Serebral palsinin 

inflamasyon gelişiminde oldukça etkili olduğunu düşündüren 

çalışmalar bulunmaktadır. IL-6, IL-8, IL-18 ve TNF-alfa gibi 

inflamatuar sitokinler serebral palsi patogenezinde önemli rol 

oynamaktadırlar. Birbirleri ile etkileşen bu sitokinler, inflamatuar 

reaksiyon düzenleyici sistemlerin kompleks bir ağını 

oluşturmaktadırlar. İnflamatuar sitokinlerin serebral palsi 

gelişimindeki rollerinin belirlenmesi, etkili terapötik stratejilerin 

geliştirilebilmesi bakımından önemlidir. Daha önceleri 

gerçekleştirilmiş bir çalışmada, immün sistem sitokinlerinin anormal 

ekspresyonları sonucunda serebral palsi gelişimine katkıda bulunan 

perinatal beyin hasarının başlayabileceği varsayılmıştır. Bu yüzden 

daha sonraları gerçekleştirilmiş çalışmalarda, inflamatuar sitokinlerin 

beyin hasarı patofizyolojisindeki rolleri araştırılmıştır. Serebral palsi 

ile yakından ilişkili olan inflamatuar reaksiyon, immün yanıtın önemli 
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bir parçasıdır (Di ve ark., 2001). İnflamatuar reaksiyon; adhezyon, 

metastaz, invazyon ve inflamatuar hücrelerin aktivasyonu ile birlikte 

inflamatuar sitokinlerin salınımı ile ilişkili faktörleri içermektedir. 

İnflamatuar reaksiyonlara katılan proinflamatuar sitokinler arasında 

IL-6, IL-18, TNF-alfa gibi sitokinler bulunmaktadır. Hipoksik-

iskemik beyin hasarı ve perinatal intrauterin enfeksiyonu serebral palsi 

gelişimi için önemli risk faktörleri olarak bilinmektedir. Çeşitli 

nörolojik muayenelerde, kronik koryoamniyonitli annelerden doğan 

term bebeklerde anormal infamatuar sitokin konsantrasyonları tespit 

edilmiştir. Hipoksik-iskemik ensefalopati gelişen infantlarda sitokin 

konsantrasyonlarının anlamlı derecede daha yüksek olduğunu gösteren 

çalışmalar bulunmaktadır. Enfeksiyon ve hipoksik-iskemik beynin, 

beyin dokusuna zarar verebilen inflamatuar sitokinleri etkileyebileceği 

düşünülmektedir (Chau ve ark., 2014; Shalak ve ark., 2002). Bazı 

çalışmalarda; amniyotik sıvı, plazma veya göbek kordon kanındaki 

artmış proinflamatuar sitokin düzeylerinin yaygın bir beyin beyaz 

madde lezyonu olan periventriküler lökolazi ve serebral palsi ile 

ilişkili olduğu belirlenmiştir. Çeşitli çalışmalarda, proinflamatuar 

sitokinlerin diğer sitokinlerin üretimini ve oligodendrositlere zarar 

verebilen adhezyon moleküllerinin ekspresyonunu etkileyen nitrik 

oksit sentazı indükleyerek immature beyinde beyaz madde hasarına 

neden olabileceği gösterilmiştir. Serebral palsi ana nöronal patolojik 

değişiklikleri arasında periventriküler lökolazi ve beyaz madde hasarı 

bulunmaktadır. Hayvan modelleri ile gerçekleştirilmiş çalışmalarda, 

iskemi veya reperfüzyon hasarının yanısıra, inflamatuar sitokin 

kaynaklı beyin hasarının periventriküler lökolazi ve serebral palsi 
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patogenezinde önemli bir rol oynayabileceği belirlenmiştir (Di ve ark., 

2001). 

11. SEREBRAL PALSİ GELİŞİMİ VE İNTERLÖKİNLER 

 

Küçük moleküllü inflamasyon belirteçleri olarak bilinen interlökinler 

(IL’ler) geniş bir aktivite spektrumuna sahip düzenleyici proteinlerdir. 

Oldukça fazla türü bulunan IL’ler hücre farklılaşmasının ve 

büyümesinin indüklenmesinde etkilidirler. Ayrıca serebral palsi 

gelişimi ve progresyonu ile ilişkili olan fonksiyonel reseptörlerin 

indüklenerek hareket etmesinde de önemli rol oynarlar. Önemli bir 

inflamatuar mediyatör olarak bilinen IL-6, inflamatuar hastalıkların 

fizyolojik ve patolojik süreçlerinde etkilidir. Sitokin kaskad 

reaksiyonunun aktivasyonu, hasta kan plazmasındaki IL-6 düzeyleri 

ile ilişkilendirilmiştir. Bu yüzden inflamatuar reaksiyon ve hastalığın 

şiddeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu düşünülmektedir. IL-6’nın 

göbek kordon plazma konsantrasyonunun periventriküler lökolazi ile 

ilişkili lezyonlar için önemli bir belirleyici olabileceği bilinmektedir. 

IL-6 gibi proinflamatuar sitokinler, artmış amniyotik sıvı 

konsantrasyonları olan annelerden doğan bebeklerde periventriküler 

lökolazi ve serebral palsi gelişme riski için önemli faktörlerdir. Bir 

çalışmada, intra-amniyotik inflamasyonu olan kadınların amniyotik 

sıvısında ve yeni doğan göbek kordon kanında yüksek IL-6 seviyeleri 

belirlenmiştir. İntra-amniyotik inflamasyon ve yüksek kordon kanı IL-

6 seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Kordon kanı / 

amniyotik sıvı IL-6 oranı, intra-amniyotik inflamasyon şiddeti ve 

fetüsteki inflamatuar yanıt için önemli bir belirteçtir. Ayrıca çeşitli 
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çalışmalarda, yüksek IL-6 düzeyleri ile artmış nöronal hücre nekrozu 

arasında da anlamlı bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Bunların yanısıra, 

IL-6’nın oligodendrosit progenitör hücrelerin astrositlere dönüşümü 

ve beyaz maddede gelişen miyelinasyona neden olabileceğini gösteren 

çalışmalar da mevcuttur (Di ve ark., 2001). IL-6’nın yanısıra, IL-17A 

da oligodendrosit pregenitör hücrelerin olgunlaşması ve inflamatuar 

yanıta katkıda bulunması ile ilişkilendirilmiştir (Rodgers ve ark., 

2015). Diğer önemli bir sitokin olan IL-8; lokal inflamasyona katılan, 

nötrofillerin kemotaksisi ve aktivasyonunda etkili olan monosit-

makrofaj hücreleri tarafından üretilen bir inflamatuar mediyatördür. 

IL-8, vasküler endotelyal hücreler üzerindeki kemotatktik faktörlerin 

ligandına bağlanan polimorfonükleer lökositlerin aktive edilmesi 

aracılığı ile IL-8’in vasküler endotelyal hücrelerin yüzeyine yapışması 

yoluyla etki gösteren bir mekanizmaya sahiptir. Serbest kemotaktik 

faktörlerden oluşan bir konsantrasyon gradyantı boyunca vasküler 

endotelden geçebilmekte ve doku boşluklarına girebilmektedir. 

Merkezi sinir sisteminin farklı bölgelerinde mRNA sitokin 

düzeylerinin belirlenmesi, koryoamniyotik sonrası merkezi sinir 

sisteminde inflamatuar yanıtın daha iyi anlaşılabilmesini 

sağlamaktadır (Di ve ark., 2001). 

12. SEREBRAL PALSİ GELİŞİMİ VE İNTERLÖKİN-18 

 

Sitokinler merkezi sinir sistemindeki çeşitli patolojik durumlarda 

nöroinflamasyon, akut ve kronik nörodejenerasyonun önemli 

mediyatörleri olarak bilinmektedirler. IL’ler; kafa travlamaları, inme, 

intrakraniyal kanama, perinatal hipoksiye bağlı olarak gelişen akut 
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hareketler, kronik otoimmün ensefalomiyelit gibi çeşitli patolojik 

süreçlerde nöroinflamasyonun etkili aracılarıdırlar. Sitokin aracılı 

nöroinflamasyonun nöronal hücre ölümü ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. IL’lerin merkezi sinir sisteminde ikili rolleri olduğu 

ileri sürülmüştür. Bu inflamatuar mediyatörlerin düzenlenmiş 

kinetiklerine ve hasarlı beyinde ekspresyonlarına dayanarak, IL’lerin 

hem nörotoksik hem de nöroprotektif fonksiyonlar gösterebilecekleri 

bildirilmiştir. İnterferon-gama indükleyici faktör olarak bilinen IL-18, 

IL-1 ailesine ait proinflamatuar bir sitokindir. Merkezi sinir sisteminin 

yerleşik hücreleri tarafından IL-18 ve kaspaz-1 eksprese edilmektedir, 

böylece lokal IL-18’e bağlı olarak bir immün yanıt gelişmektedir. 

Kaspaz-1 tarafından, moleküler ağırlığı 18 kilodalton olan olgun ve 

biyolojik olarak aktif forma işlenen inaktif 24 kilodaltonluk bir pro-

IL-18 olarak sentezlenmektedir. Salgılanan pro-IL-18, çeşitli 

ekstrasellüler enzimler tarafından aktif formuna işlenmektedir. IL-18 

aktif formu da çeşitli hücre tiplerinde eksprese edilebilen IL-18 a / b 

heterokompleks reseptörüne bağlanmakta ve böylece IL-18 

sinyalizasyonu indüklenmektedir. Primer murin hücre kültürleri 

kullanılarak ex vivo olarak gerçekleştirilmiş stimülasyon 

deneylerinde, nöronlar ve glialar üzerinde fonksiyonel IL-18 reseptör 

ekspresyonu gösterilmiştir (Felderhoff-Mueser ve ark., 2005). Ayrıca 

murin mikroglial kültürlerinde IL-18 aracılı sinyal transdüksiyon 

yolaklarının aktive olduğu belirlenmiştir. Böylece IL-18’in murin 

hipokampal nöronlarda sinaptik glutamat salınımını ve postsinaptik 

AMPA reseptör ekspresyonunu arttırdığı saptanmıştır (Kanno ve ark., 

2004).  
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13. İNTERLÖKİN-18 AKTİVASYON YOLAĞI 

 

Proinflamatuar uyarıcılar tarafından, inaktif prekürsör protein pro-IL-

18’in ekspresyonu indüklenmektedir. Kaspaz-1 veya kaspaz-1 benzeri 

enzimlerin aktivasyonu sonucunda pro-IL-18’in intrasellüler 

büyümesi gerçekleşmektedir. Böylece aktif IL-18 oluşmakta ve IL-

18’in ekstrasellüler boşluğa salınması gerçekleşmektedir. Ayrıca pro-

IL-18 de ekstrasellüler boşluğa salınabilir, bu durumda proteinaz-3 

enzimi tarafından IL-18 aktive edilmektedir (Felderhoff-Mueser ve 

ark., 2005) (Şekil 1).  

 

Şekil 1. IL-18 Aktivasyon Yolağı (Felderhoff-Mueser ve ark., 2005) 

IL-18, IL-18R’ye bağlanarak etkisini göstermektedir. Bu biyolojik 

etkiler arasında; intrinsik ve ekstrinsik apoptoz yolaklarının yayılması, 

Th1 ve Th2 yardımcı T hücresi tepkilerinin ve doğal öldürücü hücreler 
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tarafından sitotoksik aktivitenin indüksiyonu bulunmaktadır. Kısacası 

IL-18 merkezi sinir sisteminde nöropatolojik süreçlerde sitotoksik ve 

inflamatuar yanıtların immünolojik düzenleyici yolaklarını kontrol 

edebilen önemli bir sitokindir. Ayrıca intraserebral IL-18 aktivitesinin 

farmakolojik inhibisyonu, merkezi sinir sistemi hastalıklarında 

nöroinflamasyon ve nörodejenerasyonun azaltılmasında yeni tedavi 

stratejilerinin geliştirilebilmesi açısından önemlidir (Felderhoff-

Mueser ve ark., 2005). 

 

14. NÖROİNFLAMASYONDA VE NÖRODEJENERASYONDA 

İNTERLÖKİN-18’İN İKİLİ ROLÜ 

Mikroglialar, mikroglial kaspaz-1 aktivasyonunun artmasını sağlayan 

IL-18’in ana kaynağı olarak bilinmektedirler. Ayrıca IL-18 

tarafındandiğer proinflamatuar sitokinlerin mikroglial üretimi 

indüklenmektedir. Polimorfonükleer lökositlerin ve monositlerin / 

makrofajların ekstravazasyonu, intrasellüler adhezyon molekülü-1’in 

(ICAM-1) endotelyal hücrelerin ve kemokinlerin mikroglial üretimi 

ile çoğaltılmaktadır. IL-18 polimorfonükleer lökositlerin 

deregülasyonunu indüklemektedir, böylece nörotoksik enzimlerin 

lokal salınımı gerçekleşir. IL-18 tarafından indüklenen FasL ise 

mikroglia, oligodendroglia ve astrositler tarafından eksprese 

edilmektedir. Böylece de inflamatuar koşullar altında Fas aracılı 

nöronal apoptotik hücre ölümünün oluşumu artmaktadır (Felderhoff-

Mueser ve ark., 2005) (Şekil 2). 
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Şekil 2. Nöroinflamasyonda IL-18’in İkili Rolü (Felderhoff-Mueser ve ark., 2005) 
 

15. İNTERLÖKİN-18 PATOLOJİSİ VE OTOİMMÜN, 

DOPAMİNERJİK NÖRODEJENERASYON 

Kemirgen beyninde IL-18, IL-18R ve kaspaz-1 yapısal olarak 

astrositler, mikroglia, nöronlar ve ependimal hücreler tarafından 

eksprese edilmektedirler. IL-18, merkezi sinir sisteminde yerleşik 

hücreler üzerinde eksprese edilen IL-18R’ye bağlanmakta ve böylece 

kompleks bir intrasellüler sinyalizasyon kaskadı aracılığı ile 

transkripsiyon faktörü aktivasyonuna yol açmaktadır (Felderhoff-

Mueser ve ark., 2005).  Beyinde inflamatuar koşullar altında IL-18 
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fonksiyonel olgunlaşması ve aktivasyonu gerçekleşmektedir (Wheeler 

ve ark., 2003). Deneysel ve klinik çalışmalarda, IL-18 aracılı 

nöroinflamasyon ve nörodejenerasyonda, IL-18’in ikili rolünün 

merkezi sinir sisteminin otoimmün, iskemik, travmatik ve enfeksiyöz 

bozukluklarındaki etkisi bakımından önemli olabileceği 

vurgulanmıştır. Multipl skleroz hastalarında, deneysel otoimmün 

ensefalomiyelitis dopaminerjik nörodejenerasyon modellerinde IL-18 

ve kaspaz-1’in akut, kronik nörodejenerasyona etkileri araştırılmıştır. 

Lewis sıçanları ile oluşturulan deneysel otoimmün ensefalomiyelitis 

modelinde gerçekleştirilmiş çalışmada, hastalığın akut evresinde 

merkezi sinir sisteminde IL-18 ve kaspaz-1 kodlayan genlerin 

ekspresyon düzeylerinin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca sıçanlarda 

inflamatuar demiyelinizan polinöropati modeli olan deneysel 

otoimmün nöritte, aktif hastalık progresyonu sırasında IL-18 ve 

kaspaz-1 mRNA ekspresyon düzeylerinin sinir köklerinde arttığı 

bulunmuştur. Deneysel otoimmün ensefalomiyelitiste, IL-18’in Th1 

yanıtlarının üretilmesinde önemli olduğu bildirilmiştir. Nötralize edici 

anti-IL-18 antikorlarının uygulanması sonucunda hastalığın şiddetinde 

önemli ölçüde zayıflama gözlendiği bulunmuştur (Felderhoff-Mueser 

ve ark., 2005). Bu çalışmalarda, IL-18 tarafından otoreaktif T 

hücrelerinin yönlendirilebildiği belirlenmiştir. Ayrıca IL-18’in doğal 

öldürücü hücreler tarafından interferon-gamanın indüklenmesi yolu ile 

merkezi sinir sisteminde otoimmün nörodejenerasyonun 

indüklenmesinde etkili olabildiği saptanmıştır. Multipl skleroz 

hastaları ile gerçekleştirilmiş klinik çalışmalarda ise, periferik kan 

mononükleer hücrelerinde kaspaz-1 düzeylerinin bu hastalarda sağlıklı 
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kontrollere kıyasla anlamlı derecede daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca multipl skleroz hastalarının serebral 

lezyonlarının demiyelinizasyonunda artmış lokal IL-18 ekspresyonu 

tespit edilmiştir. Bu nedenle IL-18’in aktif otoimmün merkezi sinir 

sistemi hastalıklarının inflamatuar patogenezinde önemli bir rol 

oynadığı düşünülmektedir (Felderhoff-Mueser ve ark., 2005). 

 

16. İNTERLÖKİN-18 VE BEYİN HASARI İLE 

ENFEKSİYONUNDA NÖROİNFLAMASYON  
 

 

Nöroinflamasyon; hipoksik-iskemik şiddetlenmesinde, travmatik 

beyin hasarının ve beyin enfeksiyonunun şiddetlenmesinde, sekonder 

serebral hasarın gelişiminde önemli rol oynamaktadır. IL-18; orta 

serebral arter oklüzyonunun deneysel modellerinde, iskemi kaynaklı 

inflamasyonun indüksiyonunda ve progresyonunda etkili bir 

sitokindir. Daha önce gerçekleştirilmiş bazı çalışmalarda, sıçanlarda 

fokal iskemik beyin hasarı sonucunda enfarktlı kortekste mikroglia ve 

monositler / makrofajlarda gecikmiş IL-18 ve kaspaz-1 

ekspresyonunun indüklendiği gösterilmiştir. IL-18, hipoksik-iskemik 

beyin hasarı sonrasında gecikmiş nöroinflamatuar olaylara aracılık 

etmektedir. Bu yüzden IL-18’in inme kaynaklı nöroinflamasyonda rol 

oynadığı, başlangıçta ölçülmüş IL-18 düzeylerinin serebral iskemi 

sonrasında sonuçların tahmin edilebilmesinde önemli bir biyobelirteç 

olduğu düşünülmektedir. Bir çalışmada, sıçan modelinde optik ve 

siyatik sinir ezilme hasarı sonrasında IL-18 upregülasyonu ve artmış 

protein ekspresyonu belirlenmiştir (Felderhoff-Mueser ve ark., 2005).  

IL-18’in beyin hasarından sonra güçlü nöroinflamatuar yanıt ile ilişkili 
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olan sitokin ağında rol oynadığı saptanmıştır. Başka bir çalışmada, 

şiddetli kafa travması geçiren hastaların beyin omurilik sıvılarında 

anlamlı derecede yüksek IL-18 protein düzeyleri belirlenmiştir. In 

vitro hücre kültürü deneylerinde, menenjit veya sepsisli hastalar ya da 

merkezi sinir sisteminin deneysel modelleri ile gerçekleştirilmiş 

çalışmalarda, IL-18’in endotoksine, bakteriyel, viral, kriptokok 

enfeksiyonlarına karşı inflamatuar yanıtta etkili bir rol oynadığı 

gösterilmiştir. Pnömokok ve kriptokokal menenjit modelleri ile 

gerçekleştirilmiş başka bir çalışmada ise, IL-18’in enfekte olmuş 

beyinde upregüle olduğu ve böylece zararlı inflamatuar yanıta katkı 

sağladığı saptanmıştır (Felderhoff-Mueser ve ark., 2005). Viral 

merkezi sinir sistemi enfeksiyonu modelleri ile gerçekleştirilmiş 

çalışmalarda da, IL-18’in beyin parankiminde nöronal interferon-

gama salınımını indüklediği ve böylece nöronların viral klerensini 

destekleyerek mikroglial fonksiyonların aktive edilmesinde etkili 

olduğu belirlenmiştir (Wheeler ve ark., 2003).   

17. NÖROİNFLAMASYON İLE İLİŞKİLİ SEREBRAL PALSİ 

VE İNTERLÖKİN-18 GEN VARYASYONLARI 

 

İnflamasyon, travmalara veya yaralanmalara tepki olarak oluşan 

organizmanın korunmasında etkili olan önemli bir süreçtir.  

Nöroinflamasyonun çeşitli nörodejeneratif hastalıklarda önemli rol 

oynadığı bilinmektedir. Beyinde hasar oluşan durumlarda, hasarlı 

bölgede çeşitli proinflamatuar sitokinler salgılanmaktadır. Böylece 

inflamatuar moleküllerin sentezi uyarılabilmekte ve inflamatuar 

süreçler hızlandırılabilmektedir. İnflamatuar sinyalizasyon ve 
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nörodejeneratif hastalıklar arasındaki ilişkinin araştırılmasını 

amaçlayan çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Beyin hasarı ile 

ilişkili olduğu bilinen sitokinler inflamatuar yanıtta önemli rol 

oynamaktadırlar. Proinflamatuar ve antiinflamatuar sitokinler arasında 

bir denge bulunmaktadır. Sitokinlerin promotör ya da intron 

bölgelerinde ortaya çıkan genetik varyasyonlar sonucunda bu denge 

bozulmakta ve böylece gen ekspresyonunda değişiklikler ortaya 

çıkmaktadır. Bu proinflamatuar sitokinler arasında yer alan IL-18, IL-

1 süper ailesinin önemli bir üyesi olarak bilinmektedir. İnterferon-

gama üretimi için önemli bir uyarıcı olan IL-18; Kupffer hücreleri, 

monositler, makrofajlar ve dendritik hücreler gibi çeşitli hücreler 

tarafından üretilmektedir. IL-18; doğal öldürücü hücreleri aktive 

ederek, inflamatuar ve otoimmün hastalıklarda etkili olabilen önemli 

bir proinflamatuar sitokindir. IL-18, sitokin gen ekspresyonunun ve T 

yardımcı hücre farklılaşmasının indüklenmesinde rol oynayarak 

immün yanıtın düzenlenmesinde etkili olabilmektedir. Çeşitli 

nörolojik hastalıklar ile ilişkili lokal inflamasyona etki eden IL-18 için 

merkezi sinir sisteminde mikroglia, astrositler ve nöronlar tarafından 

reseptörler üretilmektedir. Sitokin üreten genlerde ortaya çıkan 

genetik varyasyonların nörolojik hastalıklar ile ilişkilerini araştırmak 

için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 6 ekzon ve 5 introndan oluşan IL-18 

geni, kromozom 11q22.2-22.3 üzerinde lokalizedir. IL-18 geninin 

promotör bölgesinde IL-18 -607C/A ve IL-18 -137G/C olmak üzere 

iki yaygın genetik varyasyon tanımlanmıştır. Bu genetik varyasyonlar 

sonucunda transkripsiyon faktörlerinin bağlanması etkilenebilmekte 

ve IL-18 mRNA ekspresyonu modüle edilebilmektedir. IL-18 -
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607C/A gen varyasyonu, IL-18 geninin -607.pozisyonunda sitozin / 

adenin baz yer değiştirmesi ile karakterize iken; IL-18 -137G/C gen 

varyasyonu, IL-18 geninin -137.pozisyonunda guanin / sitozin baz yer 

değiştirmesi ile karakterizedir. IL-18 gen varyasyonları genotip 

dağılımlarının belirlenmesinde kullanılan primer dizileri Tablo 1’de 

sunulmuştur. IL-18 gen varyasyonlarının belirlenmesinde kullanılan 

polimeraz zincir reaksiyonu koşulları Tablo 2’de sunulmuştur. IL-18 

−137G/C gen varyasyonu için hasta ve kontrol gruplarının PZR 

örnekleri Şekil 3’te sunulmuştur. IL-18 −607C/A gen varyasyonu için 

hasta ve kontrol gruplarının PZR örnekleri Şekil 4’te sunulmuştur. 

Tablo 1: IL-18 Gen Varyasyonlarının Belirlenmesinde Kullanılan Primer Dizileri 
 
IL-18 (−607C/A) gen varyasyonu için primer dizileri  

5ʹ-TAA CCT CAT TCA GGA CTT CC-3ʹ                       (reverse) 

5ʹ-GTT GCA GAA AGTGTA AAA ATT ATT AC-3ʹ    (forward 1)  

5ʹ-GTT GCA GAA AGTGTA AAA ATT ATT AA-3ʹ    (forward 2)  

5ʹ-CTT TGC TAT CAT TCC AGG AA-3ʹ                       (forward kontrol)  

IL-18 (−137G/C) gen varyasyonu için primer dizileri  

5ʹ-AGGAGG GCA AAATGC ACT GG-3ʹ.                     (reverse) 

5ʹ-CCC CAA CTT TTA CGG AAG AAAAG-3ʹ             (forward 1) 

5ʹ-CCC CAA CTT TTA CGG AAG AAA AC-3ʹ            (forward 2) 

5ʹ-CCA ATA GGA CTG ATT ATT CCG CA-3ʹ            (forward kontrol) 
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Tablo 2. IL-18 Gen Varyasyonlarının Belirlenmesinde Kullanılan PZR Koşulları  
 
IL-18 (-607C/A) gen 

varyasyonu için; 
 

Başlangıç     94oC’de  3 dakika 

                     94
oC’de  20 saniye 

         50oC’de  20 saniye          40 döngü 

                     72oC’de  20 saniye 

Sonlanma:    72oC’de  5 dakika 

IL-18 (-137G/C) gen 

varyasyonu için; 
 

 

Başlangıç     94oC’de  3 dakika 

                     94oC’de  20 saniye 

         54oC’de  20 saniye          40 döngü 

                     72oC’de  20 saniye 

Sonlanma:    72oC’de  5 dakika 

 

 

 

Şekil 3. IL-18 −137G/C Gen Varyasyonu için Hasta ve Kontrol Gruplarının PZR 
Örnekleri (Forward kontrol; 446bç) 
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Şekil 4. IL-18 −607C/A Gen Varyasyonu için Hasta ve Kontrol Gruplarının PZR 
Örnekleri (Forward kontrol; 301bç) 

IL-18 gen varyasyonları ve anormal immün yanıt ile ilişkili birçok 

hastalık gelişimi arasında anlamlı ilişkiler olduğunu gösteren 

çalışmalar bulunmaktadır (Alkanli ve ark., 2020). IL-18 promotör 

bölge gen varyasyonları ve serebral palsi gelişimi arasındaki ilişkiyi 

araştırmak için gerçekleştirilmiş oldukça sınırlı sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Çin popülasyonu ile gerçekleştirilmiş bir çalışmada, 

IL-18 geninin pomotör bölgesinde tanımlanan IL-18 A105C gen 

varyasyonunun AA genotipinin AC ve CC genotiplerine kıyasla 

serebral palsi gelişiminde daha anlamlı bir risk faktörü olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca IL-18 geninin ekzon 5’inde ortaya çıkan IL-18 

G276A gen varyasyonunun serebral palsi gelişimi için genetik bir risk 

faktörü olmadığı saptanmıştır. Başka bir çalışmada, IL-18 gen 

varyasyonlarının servikal karsinom ile ilişkili oldukları bulunmuştur. 

Ayrıca atopik dermatit gelişimi ve IL-18 gen varyasyonları arasında 

da anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bir çalışmada da, IL-18 
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geninin Alzheimer hastalığına yatkınlıkta önemli bir gen olduğu 

sonucuna varılmıştır. Çin-Han popülasyonu ile gerçekleştirilmiş bir 

çalışmada ise, IL-18 geninin promotör bölgesinde tanımlanan IL-18 -

607C/A ve IL-18 -137G/C gen varyasyonlarının kronik hepatit B 

gelişimi için genetik risk faktörleri oldukları belirlenmiştir. IL-18 -

137G/C gen varyasyonunun C aleli immün regülasyonda ve virüs ile 

enfekte edilmiş hücrelerin öldürülmesinde oldukça önemli bir rol 

oynamaktadır. IL-18 gen varyasyonları ve sinir sistemi hastalıkları 

arasındaki ilişkinin belirlenmesini amaçlayan oldukça sınırlı sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Ancak bazı çalışmalarda enfeksiyonun neden 

olduğu serebral hasar ve serebral palsi nedeni olarak bilinen hipoksi 

iskemisi gibi çeşitli beyin hasarı süreçlerinde yüksek IL-18 gen 

ekspresyonu tespit edilmiştir. Ayrıca serebral palsili erken doğan 

çocukların kanında ya da amniyotik sıvılarında IL-18 düzeylerinin, 

serebral palsili olmayan çocuklara kıyasla anlamlı derecede daha 

yüksek olduğu gösterilmiştir. Bu yüzden serebral palsi gelişimi ve IL-

18 gen varyasyonları arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

düşünülmektedir (Xu ve ark., 2014). 

SONUÇ 

 

COVID-19 virolojisine yönelik araştırmalar ve COVID-19’un klinik 

belirtileri altında yatan temel fizyolojik ve immünolojik 

mekanizmaların tam olarak anlaşılabilmesi, enfeksiyona karşı etkili 

tedavilerin geliştirilebilmesi açısından son derece önemlidir. 

İnflamatuar yanıtın kontrol edilebilmesi, virüsün hedeflenebilmesi 

kadar önemli bir faktördür. Viral enfeksiyonu önleyen terapiler ve 



 

 

 49 

disfonksiyonel immün yanıtın düzenlenmesi, patolojilerin 

engellenebilmesinde son derece etkili sonuçlar verebilmektedir. 

Ayrıca COVID-19 tanısı alan hastalarda, immün disfonksiyonu ve 

hastalık şiddetinin sonucu arasındaki ilişki, aşı geliştirilebilmesinde 

dikkate alınması gereken diğer önemli bir faktördür. İmmün yanıtın 

düzenlenmesinde önemli rol oynayan proinflamatuar sitokinlerin 

COVID-19 tarafından tetiklenen sistemik inflamasyon ile ilişkili 

serebral palsi patogenezinde etkili oldukları düşünülmektedir. Ayrıca 

akut nörodejenerasyon ve nöroinflamasyonda IL-18 aracılı etki 

mekanizmalarının daha iyi anlaşılabilmesi, sekonder beyin hasarının 

iyileştirilebilmesinde etkili terapötik yaklaşımların geliştirilebileceğini 

düşündürmektedir.IL-18 -607C/A ve IL-18 -137G/C gen 

varyasyonlarının serebral palsi gelişiminde genetik risk faktörleri olup 

olmadığını belirlemeye yönelik farklı popülasyonlar ile 

gerçekleştirilmiş oldukça sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır ve bu 

çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmaların 

sonuçlarındaki farklılıkların; hasta ve kontrol grupları için farklı seçim 

kriterlerinden, farklı popülasyonlar arasındaki yaşam tarzlarından, 

genetik değişkenlikten, örneklem büyüklüğünden kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. Serebral palsi patogenezinde etkili olabilecek IL-18 

gen varyasyonları gibi genetik biyobelirteçlerin tanımlanması, serebral 

palsi hastalığı için yeni terapötik yaklaşımların geliştirilebilmesi 

açısından son derece önemlidir. Böylece serebral palsi gelişiminde 

inflamatuar sitokinlerin etki mekanizmalarının daha iyi 

anlaşılabilmesi, hastalığın erken teşhis edilebilmesini ve hastalık için 
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yeni etkili ilaçların ve terapi yöntemlerinin geliştirilebilmesini 

sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin’in 

Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni 

vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda 

tespit edilmemiş yeni bir koronavirüs (2019-nCoV) olarak 

tanımlanmıştır. Daha sonra virüs SARS CoV’e yakın benzerliğinden 

dolayı SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiştir (Singhal T, 2020, Li Q et al., 

2020). 

COVID-19 için altın standart tanı yöntemi nükleik asit amplifikasyon 

temelli testler olmakla birlikte klinik ve diğer laboratuvar/radyolojik 

bulguları ile COVID-19 şüpheli olguların ancak %30-60’ında RT-

PZR testinin pozitif bulunabildiği bildirilmektedir (Fatemeh Khatami et 

al, 2020). Ayrıca moleküler testler güçlü bir donanım ve eğitimli 

personel gerektirmektedir. Pandemi dönemindeki yoğun iş gücü 

nedeniyle tanı için hızlı ve kullanımı kolay bir test arayışının ortaya 

çıkması antikor testlerini gündeme getirmiştir.  

COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ANTİKOR 

TESTLERİNE GENEL BAKIŞ VE AKILCI KULLANIMI 

Antikor testleri SARS-CoV-2 proteinlerine yanıt olarak hasta 

tarafından üretilen antikorların serumda saptanmasına dayanmaktadır. 

Bu yüzden virüsün insanda antikor yanıtını uyaran temel proteinleri 

önem kazanmaktadır. Dört yapısal protein, viriyonun bir araya 

getirilmesi ve koronavirüs enfeksiyon patogenezinde, aşı ve ilaç 
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geliştirilmesi için hedef olabilmeleri açısından önemli yere sahiptir 

(Wang Q et al, 2020, Prajapat M et al, 2020). 

 

Resim1. COVID-19 Yapısal Proteinleri (Wang Q et al, 2020, Prajapat M et al, 

2020)  

1-S proteini: Alıcı hücre zarı ile reseptör bağlanmasına ve füzyonuna 

aracılık eder. S proteininin S1 ve S2 ilmekleri vardır, temel olarak S1 

proteini konak hücre reseptörüne bağlanmasından, S2 proteini ise 

membran füzyonundan sorumludur. Nötralizan antikoru uyaran ana 

antijendir ve sitotoksik T lenfositlerin hedefidir. RBD (Receptor 

Binding Domain): S proteininin ACE-2’ye bağlandığı bölgedir. ACE2 

reseptörü, çok sayıda hücre tipinin yüzeyinde bulunur (akciğerin 

alveolar tip II hücreleri ve oral mukozanın epitel hücreleri). 
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Resim2. SARS-Cov-2 Spike Proteininin Yapısı ve Konağın Reseptörüne 

Bağlanması 

2-N proteini: Nükleokapsidi oluşturmak için RNA genomu ile 

birleşir, viral RNA sentezinin düzenlenmesinde rol oynar. N proteinin 

bazı epitoplarını tanıyan sitotoksik T lenfositleri tanımlanmıştır. 

3-M proteini; N protein ile birlikte virüs oluşumu ve salınımda çok 

önemli rolü olan zarf proteinleridir. 

4-E proteini; Viral parçaların bir araya getirilmesi (assembly), virüs 

salınımı ve patogenezde rol oynar. Virüste E protein yok ise konakta 

viral yükün daha düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Testlerde sıklıkla hedef olarak seçilen proteinler, N ve S proteinleridir. 

Kullanılan hedef proteinlerin, SARS-CoV-2 dışındaki insan 

koronavirüsü (HCoV-HKU1, HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-

OC43, MERS-CoV, SARS-CoV) antijenleri veya diğer solunum 

sistemi enfeksiyonu etkeni olan virüslerle çapraz reaksiyon vermesi 

durumuna göre testlerin duyarlılık ve özgüllüğü değişmektedir. 

Yapılan çalışmalara göre özellikle N proteinine karşı antikorlar erken 

dönemde saptanmasına rağmen N proteinine karşı antikorlar S 

proteinine karşı olanlardan daha erken kaybolmaktadır. Bu durum N 
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antijeninin hastalığı erken saptamada daha duyarlı olduğunu 

göstermektedir. Bunun yanında N antijeninin, diğer CoV ile 

homolojisi daha fazla (çapraz rxn) olduğu için özgüllüğü düşüktür. S 

proteininin ise RBD’e karşı gelişen antikorları nötralizan özellikte ve 

daha yüksek özgüllüktedir (Okba MA et al (2020)). 

Tablo1.Diğer İnsan Koronavirüsü Antijenlerinin SARS-Cov-2 ile aa Benzerlik 

Oranları 

nd:Benzerlik saptanamadı 

Antikor testlerinin validasyonuyla ilgili diğer bir husus ise SARS-

CoV-2 enfeksiyonunda serokonversiyon için gereken süre ortalama 9-

14 gün arasında tespit edilmekle birlikte çalışmalar arasında 

farklılıkların olmasıdır. Fakat antikor testlerinin duyarlılığı 

semptomlardan 2 hafta sonra yapılmasıyla artmaktadır. Ayrıca pozitif 

serolojik testler duyarlılık açısından belirgin heterojeniteye sahiptir. 

Bunun sebebi olarak Ab araştıran testlerde primer immun yanıt 7-21 

gün içinde geliştiğinden çok erken evrede yalancı negatifliğin 

olabilmesi, erken tedavi uygulanması ve bağışıklık yetmezliği olan 

olgularda antikor yanıtı gelişmemesi gösterilebilmektedir (Mengyu Chen 

et al, 2020, Azkur AK et al, 2020). 
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Resim3.Covıd-19 Enfeksiyonunda Antikor Yanıtı (G. Caruana, A. et al, 2020) 

Altın standart bir yöntem olmayan antikor testlerinin uygulama ve 

değerlendirmesinin kolay olmasına rağmen, bu testlerin kullanıma 

sunulmadan önce uygun popülasyonlarda ve ortamlarda valide 

edilmesi gerekliliği üzerinde durulurken CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention), IDSA (Infectious Diseases Society of 

America) ve ECDC (European Centre for Disease Prevention and 

Control) tarafından aşağıdaki endikasyonlarda kullanımının etkin 

olacağı konusunda fikir birliği oluşmuştur 

(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov, www.idsociety.org, https://www.ecdc. 

europa.eu/en/covid-19/data): 

- Seroepidemiyoloji ve seroprevalans için:  

• Aşı uygulamaları sonrası popülasyonun ne kadarının bağışık 

olduğunu göstermede işe yarayacaktır. Fakat büyük sayılarda 

gerçekleştirildiğinde anlamı olacaktır. 

• Geçirilmiş enfeksiyonun saptanması için (COVID-19 ‘a bağlı 

gelecekteki komplikasyon çalışmalarında kullanılmak üzere) 

https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/
http://www.idsociety.org/
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-Temaslı takibini hızlandırmak için  

-RT-PZR negatif asemptomatik olguların saptanması için  

-RT-PZR negatif olup hastalığın daha geç dönemlerinde başvuran 

vakaların tanısı için 

Valide testler hakkında oluşan antikorların nötralizan/koruyucu 

oldukları konusunda veri yetersiz olduğundan rehberler tarafından 

kullanımının önerilmediği durumlar ise bu şekilde belirlenmiştir: 

-Akut COVID-19 tanısında  

-Koruyucu bağışıklığın gelişip gelişmediğini kesin olarak belirleme 

konusunda (güncel kanıt düzeyi yetersizdir…)  

-KKE veya sosyal mesafe kurallarına uyumun gerekliliğini 

düzenlemede 

COVID-19 tanısında kullanılan antikor testlerinin çeşitliliği, değişken 

duyarlılık ve özgüllükleri nedeniyle yorumlama akılcı kullanım 

açısından önem kazanmaktadır. Anti SARS-CoV-2 IgG testlerinin 

yorumlanması konusunda bir algoritma oluşturmak klinisyenlere yol 

gösterici olabilmektedir. Bu algoritmaya göre: 

1-Asla aşılanmamış bir kişide; 

• N veya S’ye karşı bir antikor için pozitif test yapılması, önceki 

doğal enfeksiyonu gösterir.                                                                                                                    

2-Aşılanmış bir kişide; 
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• S proteini gibi aşı antijen hedefine karşı antikor için pozitif ve 

diğer antijenler için negatif test, SARS-CoV-2 ile enfekte 

olmamış aşı ile indüklenmiş antikor yanıtıdır. 

• N proteini gibi aşıyla indüklenmeyen bir antikor pozitif test 

sonucu ise aşılanmadan önce veya sonra SARS-CoV-2 

enfeksiyonunu gösterir şeklinde yorumlanmalıdır. 
 

Ülkemizde piyasada bulunan antikor testleri Roche S total antibody, 

DiaSorin trimeric spike IgG, DiaSorin S1/S2 IgG, Abbott II IgG ve 

Serion/Virion IgG’dir. Sağlık bakanlığını yürüttüğü çalışmanın 

sonuçlarına göre değerlendirilen tüm tüm kitlerin tekrarlanabilirlikleri 

uygun (istatistiksel değerlendirme sürüyor) ve kitler arası uyum 

genellikle yüksek bulunmuştur. Özellikle antijen içeriği aynı olan 

kitler arası uyum daha yüksek bulunmuştur. Asemptomatik olgularda 

da antikor pozitifliği tespit edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen PZR 

negatif olguların tanı anında BT bulgularının sıklıkla pozitif olması 

dikkat çekmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Bilimsel Araştırma Platformu tarafından onaylanmıştır. (Onay kodu: Burçin Şener-

2020-07-28T11_45_09)). Doğru zamanda, doğru olgularda akılcı 

kullanıldığında fayda sağlayacak bu testlerin maliyetinin yüksek ve 

SUT ile karşılanamıyor olması ise teste ulaşmada sorun 

oluşturmaktadır. Tüm bu durumlar antikor testleriyle ilgili 

dinamiklerin gün geçtikçe değişebileceğini düşündürmektedir. 
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GİRİŞ 

COVID-19'un kardiyovasküler hastalık, diyabet, hipertansiyon ve 

kronik obstrüktif akciğer hastalığı dahil olmak üzere altta yatan 

hastalıkların bulunduğunu belirtmiştir (Dünya Sağlık Örgütü). Daha 

sonra Wang ve ark.  COVID-19 vakasından bulgular bildirdi; özellikle 

(Sanders ve ark.), COVID-19'un kardiyovasküler sistem üzerindeki 

etkilerine ilişkin laboratuvar bulgularına genel bir bakış atıldığında, 

tam kan sayımında; lökositoz, lenfopeni, nötrofil sayısında artış, 

hemoglobin düzeyinde azalma ve trombositopeni olduğu görülebilir. 

Biyokimyasal tetkiklerden; kan glukozu, serum kreatinin, kan üre 

azotu, sodyum, potasyum, kreatin fosfokinaz, AST, ALT, LDH, total 

bilirubin, albumin, ferritin ve C- reaktif protein hastalık şiddetini 

belirlemede ve organ yetmezlikleri ortaya koymada faydalıdır. 

Prokalsitonin, eşlik eden bakteriyel enfeksiyonlarda yükselebilir 

(Vincenzo ve ark.). Koagülasyon tetkiklerinden; PT, aPTT ve D-

Dimer bakılmalıdır. Kardiyak etkilenmenin göstergesi olan hs-

Troponin I ölçümü yoğun bakım ihtiyacı olan hastaları belirlemede 

faydalıdır. Arter kan gazı analizi, asit-baz metabolizması 

bozukluklarını saptamada ve solunum yetmezliği olan hastalarda 

hipoksemi ve hiperkapniyi ortaya koymada faydalıdır. Doku 

perfüzyon bozukluğunun bir göstergesi olarak laktat düzeyi, arter 

kangazı analizinde hızla elde edilebilir (Paolo ve ark.). 
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COVID -19 ve Hastalıklar 

Hipertansiyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalık, COVID-19 

hastalarında en yaygın komorbiditelerdir (bir veya daha fazla 

bozukluk veya hastalığın temel hastalığa veya bozukluğa ek olarak 

aynı zamanda görülmesi durumudur), virüsün bulaşıcılığını etkiliyor 

gibi görünmemekle birlikte, hastalık şiddetini arttırırlar. Bu etkinin 

ortak mekanizmalarından biri renin-anjiyotensin-aldosteron sistemidir 

(Crackower ve ark.). Tedavileri, iltihaplanma ve endotel 

disfonksiyonuna katkıda bulunduğundan anjiyotensin II'nin 

seviyelerini ve aktivitesini azaltır. SARS-CoV-2, konakçı hücreye 

girmek için anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) ve proteaz 

TMPRSS2 kullanır. ACE2, anjiyotensin II'yi antiinflamatuar ve 

vazodilatör aktiviteye sahip bir izoforma dönüştürür. Ayrıca, serum 

ACE2 seviyelerinin düzenlenmesini ve SARS-CoV-2'nin doku ACE2 

için afinitesini azaltmadaki rolünü incelemek gerekir (Perico ve ark.). 

COVID -19’daTanı ve Biyokimyasal Monitorizasyon 

Moleküler Tanı Testleri COVID -19 

Hastalığın etkeni olan 2019 novel coronavirus (2019-nCOV veya 

SARS-COV-2) bir RNA virüsüdür. COVID-19 tüm dünyada önemli 

morbidite ve mortalite nedeni, ayrıca sağlık sistemlerine dev bir yük 

ve masif sosyoekonomik etkileri olan bir hastalık haline gelmiştir. Bu 

yıkıcı pandeminin yönetiminde erken ve güvenilir test ile tanı oldukça 

önemlidir.  COVID-19 için laboratuvar testleri COVID-19 şüphesi 

olan hastalardan çeşitli örnekler alınarak analizleri yapılabilmektedir 
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(Ronen ve ark.). Bu nedenle tanısal kesinlik için bir 

standardizasyonun geliştirilmesi, laboratuvar teşhisi ve COVID-19 

yönetiminin monitorizasyonunda önem arz etmektedir.  Hastalara ait 

kan, nazofaringeal sürüntü, bronkoalveolar lavaj sıvısı, balgam, 

tükürük, idrar ve gayta örnekleri mevcut yöntemler ile test 

edilebilmektedir (Lin-qin ve ark.). Moleküler tanı testleri SARS-

COV-2, beta koronavirüs cinsinden tek zincirli bir RNA virüsüdür. 

Virüse ait kesin RNA'nın floresan kantitatif PCR (qPCR) metodu ile 

tayini COVID-19 tanısında altın standart olarak kabul edilmektedir, 

Koronavirüs tespitinde spesifik kantitatif sonuç veren ve ilk tercih 

edilen test ‘real-time reverse transcriptase PCR (RT-PCR)’ 

yöntemidir. Geleneksel qPCR analizlerine göre RT-PCR erken 

enfeksiyon tanısına olanak sağlayan daha duyarlı bir yöntemdir. Bu 

nedenle SARS-COV-2 tanısında RT-PCR analizi en sık kullanılan 

yöntem olmuştur (Paolo, Ronen ve ark.). Koronavirüs RNA tayininde 

spesifiteyi ve sensitiviteyi arttırmak amacıyla, izotermal nükleik asit 

amplifikasyonu gibi PCR dışı moleküler testler de geliştirilmiştir (Lin-

qin ve ark.). Loop-mediated izotermal amplifikasyon (LAMP) yüksek 

sensitivite, spesifite ve etkinliğe sahip yeni bir nükleik asit (DNA, 

RNA) amplifikasyon yöntemidir. RNA'yı algılamak için Cas13a 

ribonükleaz kullanan tanısal bir platform olan ‘Spesifik High 

Sensitivity Enzymatic Reporter 22 UNLOCKing (SHERLOCK)’ 

teknolojisi SARS-COV-2 tayininde kullanılmaya başlanmıştır. 

SARSCOV-2 tayininde SHERLOCK tekniğinin modifiye bir formunu 

Broughton ve arkadaşları geliştirmiştir. Bu metod virüsün klavuz 

RNA'sının N (nukleokapsid proteini) ve E (zarf) genlerini kullanarak 



 

72 COVİD-19’A AKADEMİK BAKIŞ 

SARS-COV-2'yi ayırt edebilmektedir. Yeni geliştirilen ve ‘Sensitive 

Splint- based Single Stage isothermal RNA tayini (SENSR)’ olarak 

isimlendirilen tek basamaklı ligasyon bağımlı izotermal reaksiyon 

kaskadı, SARS-COV-2 klavuz RNA'larını (gRNA) tayin 

edebilmektedir. Bu metod ile spesifik RNA'ların oldukça hızlı bir 

şekilde tayini yapılabilmektedir. Viral RNA ölçümleri için nükleik asit 

testleri SARS-COV-2 ile enfeksiyon varlığını, protein bazlı testler ise 

SARSCOV-2 ile geçmişteki maruziyeti göstermektedir, Tanısal 

serolojik testler SARS-COV-2’de yapısal olarak yüzey spayk 

glikoproteini (S), zarf (E) proteini, matriks (membran) proteini (M) ve 

nükleokapsid (N) proteini mevcuttur. Koronavirüslerde N protein en 

sıklıkla bulunan protein olduğundan, nötralizan antikor tayininde de 

en sık kullanılan diyagnostik antijen olmaktadır (9). SARS-COV-2 

yapısı, viral proteinleri ve konak hücreye bağlanma Koronavirüsler de 

S geni reseptör bağlayıcı spayk proteini kodlayarak virüs 

enfeksiyonunu gerçekleştirir. Reseptörün bağlanması ve membran 

füzyonunu sağlar. Konak hücrelere bağlanmak için gerekli olan S 

proteini oldukça immünojeniktir. S proteinine ait reseptör bağlayıcı 

domain (RBD) konak anjiyotensin konverting enzim- 2 ( ACE-2) 

reseptörüne bağlanmayı, ve E proteinleri virüsün yapısı için zorunlu 

proteinlerdir, N proteini ise SARSCOV-2 RNA transkripsiyon ve 

replikasyonunda, viriyonlardaki enkapsüle genomun paketlenmesinde 

görevlidir. COVID-19 serolojik tanısında S ve N proteinleri potansiyel 

antijenlerdir ve SARS-COV-2 immunoglobulin tayini ile ilişkili çoğu 

tanısal metod S ve/veya N proteini üzerine geliştirilmiştir. Spesifik 

antikor tayini COVID-19 serokonversiyon tayininde SARS-COV-2'ye 
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karşı oluşmuş spesifik antikorların ölçümü en doğru yaklaşımlardandır 

(9).  IgM tipi antikorlar enfeksiyondan sonra yüksek affiniteli adaptif 

IgG cevabından önce ilk üretilen antikorlardır. Enfeksiyon sonrası 6. 

günde kanda tespit edilebilmektedir. IgG ise uzun dönem immünite ve 

immünolojik hafızadan sorumludur. Enfeksiyondan sonraki 10. günde 

tespit edilebilmektedir. Her iki antikor da çoğunlukla SARS-COV-2 N 

proteinine karşı üretilmektedir. Enfekte hastaların serumunda tayin 

edilebilecek olan diğer bir antikor ise IgA'dır ve virüsün S1 proteinine 

karşı oluşturulmaktadır. IgA cevabının IgG cevabından daha önce 

oluştuğu gösterilmiştir (Perico, Lin-qin ve ark.).). 

Hasta Başı Testler 

Hasta başı testleri ile antikor tayini hasta başı test cihazlarında kalitatif 

ve semikantitatif analizlere imkan veren, lateral flow immunoassay 

(LFIA)’ yöntemine dayalı teknik kullanılmaktadır. Farklı örnekler için 

biyobelirteçlerin test edilmesine olanak veren portabl sistemlerdir. 

Ayrıca eğitilmiş personele ya da laboratuvar ortamına ihtiyaç 

duymadan ve örnek hazırlanmasının gerekmediği hasta başında hızlı 

medikal test imkanısunmaktadır. Yüzeyinde SARS-COV-2 N 

proteinini antijen olarak bulunduran stripler kullanılarak IgM ve/veya 

IgG pozitif/negatifliğinin gösterilmesini hedefleyen, test ve kontrol 

bölgelerinde renk değişikliği ile kullanıcıya yardım eden kullanımı 

kolay cihazlardır. Test süresi 5 ile 15 dakika arasında değişmektedir 

(Ronen ve ark.). Hasta kan örneğinde nötralizan antikorların varlığına 

göre üzerinde beliren renkli çizgiler ile pozitif sonuçlar tayin 

edilebilmektedir. Strip testler hızlı ve sensitif tayin metodu olmalarına 
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rağmen spesifite çalışmaları bu testlerin diğer metodlara göre daha 

düşük sensitiviteye sahip olduğunu ve bu durumun SARS-COV-2 

enfeksiyonunun kesin değerlendirilmesinde bir dezavantaj sunduğunu 

göstermiştir. Enfeksiyonun başlangıcından bir süre sonra SARS-COV-

2 için RT-PCR testleri negatifleşirken COVID-19 hastalarının 

serumlarında antikorlar mevcut olup tayin edilebilmektedir. Enzyme- 

linked immunosorbent assay (ELISA) ile antikor tayini Rekombinant 

antijen içeren ELISA ile antikor tayini indirekt hasta başı testlerinde 

sıklıkla kullanılmaktadır (Lin-qin ve ark.).  

Araştırmacılar rekombinant SARS24 COV-2 nükleokapsid ve spayk 

proteinlerini kullanan ELISA ile IgM ve IgG antikor tayini 

yapmaktadır. Viral yük üst solunum yollarındaki örneklerde alt 

solunum yolu örneklerine göre daha düşük olduğundan bazı 

numunelerde qPCR testi negatif sonuç verebilmektedir. Nükleik asit 

qPCR ile birlikte IgM-IgG ELISA testlerinin kombine kullanımı 

SARS-COV- 2 enfeksiyonu kesin tanısı için daha fazla bilgi 

sağlamaktadır. COVID-19 IgM ve IgG tayininde 

elektrokemilüminesans metotları da kullanılmaktadır. Bu metoda 

‘Roche SARS-COV- 2 Elecsys Immunoassay’ sistemi örnek olarak 

verilebilir. Bu sistemde hasta örneği nükleokapsid N antijeni ile 

inkübe edilir. İlişkili antikorların varlığında antikor titresi ile orantılı 

elektrokemilüminesans sinyal ölçülmektedir. Bütün bu tanı testleri 

arasında qPCR testi daha düşük tayin limiti, daha yüksek sensitivite ve 

kesinlik göstermektedir. ELISA testleri ile hızlı strip testler 
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karşılaştırıldığında ise ELISA testlerinin LFIA testlerinden daha iyi 

sonuçlar verdiği görülmektedir (Ethan ve ark.). 

Laboratuvar Testleri 

COVID-19'un karakteristik laboratuvar özellikleri arasında 

lenfositopeni, lökopeni ve trombositopeni bulunur (Guan ve 

diğerleri, 2020 ). Bununla birlikte, HM'li hastalarda laboratuvar 

sonuçları, bu tür maligniteleri olmayan COVID-19 hastaları için 

olduğu kadar güvenilir değildir. Hematolojik neoplazmalar ve tedavi 

rejimleri kan sistemini değişken derecelerde etkileyebilir. Örneğin, 

lösemi hücreleri lökosit sayısını anormal derecede yüksek seviyelere 

çıkarabilirken, diğer kötü huylu hücreler hematopoez ve lökopoez 

işlevini bozabilir. Dahası, CLL hastalarında dikkat çekici derecede 

yükselmiş lökosit ve lenfosit seviyeleri ile açıklanamayan "COVID 

kaynaklı lenfositoz (CIL)" fenomeni gözlenmiştir (Paneesha ve 

diğerleri, 2020). Ek olarak, yüksek doz kemoterapötik ajanlar ve 

lenfosit hedefli immünoterapi, normal hematopoezi etkileyecek ve 

lenfositleri seçici olmayan bir şekilde tüketecektir. Örneğin, 

rituksimab, bir anti-CD20 monoklonal antikoru ve kimerik antijen 

reseptörü (CAR), T-hücre tedavisi etkili bir şekilde tanıyan habis ve 

habis olmayan, B-hücrelerlerdir (Zhang ve ark.). 

Ayrıca şiddetli COVID-19, serum sitokinlerinde ve kemokinlerinde 

önemli bir yükselme ile hiper-enflamatuar bir durumla karakterize 

edilebilir. Yüksek serum prokalsitonin, ferritin, C-reaktif protein, 

laktat dehidrojenaz, interlökin-6 (IL-6) ve D- dimer seviyeleri, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7759451/#B33
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7759451/#B57
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COVID-19 için kasvetli bir prognozla ilişkilidir ve klinik sonuçları 

iyileştirmek için zamanında müdahaleye yol açar (Perico ve ark.). 

İnkar edilemez bir şekilde, mikrobiyal patojen tespiti ve serolojik 

testler, HM'li hastalarda bile COVID-19'u teşhis etmek için en doğru 

yöntemlerdir. Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) 

ve yeni nesil sıralamayı kullanarak, nazofaringeal sürüntüler, balgam 

örnekleri ve kan örnekleri gibi çeşitli örnek türlerinden SARS-CoV-2 

nükleik asitleri tanımlamak mümkündür. Serolojik testlerle ilgili 

olarak, SARS-CoV-2'ye özgü immünoglobulin M (IgM) 

enfeksiyondan yaklaşık 3 gün sonra tespit edilebilir ve IgG seviyeleri 

iyileşme aşamasında dört kat artar. Bununla birlikte, negatif RT-PCR 

sonuçları olan denekler için, tipik CT paternleri şüpheli kişilerin% 

70'inden fazlasında bulunabilir (Zhenyu ve ark.). Bu nedenle, HM'li 

hastalarda COVID-19 tespit oranını iyileştirmek için inceleme 

sıklığını artırmak veya nükleik asit testlerini serolojik testlerle (veya 

görüntüleme sonuçlarıyla) birleştirmek daha iyidir. 

Rutin Biyokimyasal, Hematolojik ve İmmünokimyasal 

Laboratuvar Testler 

COVID-19 ile ilişkili potansiyel biyobelirteçler, hastalığın 

ciddiyetinin tesbiti, uygun terapötik yaklaşımın seçilmesi ve tedavinin 

monitörizasyonunda rutin biyokimyasal, hematolojik ve 

immünokimyasal laboratuvar testlerinin değerlendirilmesi önemlidir. 

Doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı küresel olarak 

tırmanıştadır. Hastalığın ciddiyeti ile ilişkili anormal laboratuvar 

sonuçları da netleşmektedir (Chaimayo ve ark.). 
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Tam kan sayımı parametreleri COVID-19 hastalarında belirgin düşük 

lenfosit, lenfosit yüzdesi, trombosit, eozinofil ve hemoglobin değerleri 

ile belirgin yüksek nötrofil sayısı gözlenmiştir. İlaveten hayatını 

kaybeden hastalarda belirgin düşük lenfosit ve belirgin yüksek WBC 

düzeyleri belirtilmiştir. Ciddi COVID-19 vakalarında lenfopeni ve 

trombositopeni yaygın iken lökopeni görülmemektedir (Majumder ve 

ark). 

Kan Pıhtılaşma Testler 

Kan pıhtılaşma bozuklukları ciddi ve hafif vakalarda D-dimer ve 

protrombin zamanı (PT) açısından belirgin fark gözlenmiştir. Ciddi 

hastalarda D-dimer düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Enflamatuvar 

biyobelirteçler, ciddi COVID-19 hastalarında birçok enflamatuvar 

biyobelirtecin rol aldığı ‘sitokin fırtınası’ adı verilen bir 

immünokimyasal profil söz konusudur. Özellikle interlökin (IL)-6 ve 

tümör nekrozis faktör (TNF) -α düzeylerindeki yükseklik ciddi 

hastalarda görülmektedir ve bu hastalarda mortalite ile ilişkili 

bulunmaktadır (Ortiz-Prado ve ark.). Proenflamatuvar sitokinler 

sadece hastalığın seyrinde ortaya çıkan belirteçler değil aynı zamanda 

COVID-19 progresyonunda ve mortalitesinde de nedensel faktörlerdir 

(Chaimayo ve ark.). 

Klinik laboratuvar pratiğinde sitokin ölçümü yaygın olarak 

kullanılmasa da ferritin, C-reaktif protein (CRP) ve eritrosit 

sedimentasyon hızı (ESR) COVID-19’lu ciddi hastaların enflamatuvar 

profilinin belirlenmesinde daha sık olarak kullanılan, hastalığın 
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ciddiyetinin değerlendirilmesinde oldukça yararlı olan belirteçlerdir 

(Ben ve ark). Ciddi COVID-19 hastalarında prokalsitonin yüksek 

düzeyleri de görülebilmektedir. Bakteriyel co- veya supra enfeksiyon 

gelişiminin olup olmadığının değerlendirilmesinde kritik hastalarda 

serum prokalsitonin düzeyleri de istenmektedir (Majumder ve ark.). 

Biyokimyasal enflamasyon belirteçlerine ilaveten hematolojik 

belirteçlerden lenfopeni, yüksek nötrofil/ lenfosit oranı (NLR) ve 

platelet/lenfosit oranı (PLR) prognostik potansiyele sahiptir. 

Koagülasyon parametrelerinden D-dimer düzeylerindeki artış 

hastalığın kötü seyri ile ilişkili olarak gösterilmekte iken COVID-19 

hastalarında in-situ pulmoner mikrotromboz, derin ven trombozu, 

pulmoner embolizm ve hatta dissemine intravasküler koagülasyon 

(DIC) gelişimi şeklinde tromboembolik olayların spektrumunun 

genişlediğini de işaret etmektedir. Bütün bu veriler ciddi COVID-19 

hastalarında masif proenflamatuvar cevap ile karakterize multipl 

organ hasarı hatta yetmezliğine neden olabilen stokin fırtınası 

gelişimini doğrulamaktadır. Bu nedenle COVID-19 hastalarının 

enflamatuvar profilinin değerlendirilmesini ve rutin laboratuvar 

testlerini içeren biyokimyasal monitorizasyonu kardiyak hepatik ve 

renal hasarın erken fark edilmesini sağlayacaktır. Kardiyak 

biyobelirteçler Klinik veriler ciddi COVID-19 hastalarında belirgin 

kardiyovasküler disfonksiyon gelişimini bildirmektedir (Ortiz-Prado 

ve ark.). 
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Kardiyak Markerler 

 Çin'den bildirilen ilk verilerde hastaların %12'sinde ve yoğun bakım 

hastalarının %31'inde akut miyokardiyal hasar geliştiği ve bu durumun 

yüksek troponin I düzeyleri ile seyrettiği gösterilmiştir (Huang ve ark., 

2020). Troponin değerlerindeki yükseklik arttıkça yoğun bakıma yatış 

oranı da, mortalite de belirgin oranda artmaktadır. COVID-19 tanısı 

alan 187 hastadan oluşan bir başka çalışmada ise hastaların 

%27,8’inde kardiyak disfonksiyon ve aritmiler ile sonuçlanan 

miyokard hasarı rapor edilmiştir (Guo ve ark., 2020). Bütün bu veriler 

doğrultusunda kardiyak troponin ve natriüretik peptidleri içeren 

kardiyak 26 biyobelirteçlerin monitorizasyonunun hastaların risk 

tanımlamasında gerekli olduğu görülmektedir. COVID-19’un 

kardiyovasküler komplikasyonlarından viral miyokardit gelişimi, 

direkt miyokardiyal hasar, sitokin aracılı miyokardiyal hasar, 

mikroanjiyopati ve koroner arter hastalığının alevlenmesi durumları 

sorumlu tutulmaktadır (Ben ve ark.). Ancak ciddi COVID-19 

hastalarında bütün bu mekanizmalardan hangisinin ana neden olduğu 

henüz netlik kazanmamıştır.  

Karaciğer Fonksiyon Testleri 

Karaciğer hasarının COVID-19’un ilerlemesiyle daha yüksek 

olasılıkla ilişkili olduğu görülürken, karaciğer hasarı testlerinin 

anormal sonuçlarının sebepleri arasında görülmektedir.  Laboratuvar 

değerlendirilmesinde rehber olacak ve tedavinin etkin planlanmasını 

sağlayacak ileri çalışmalar ile miyokard hasarında asıl nedensel 
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faktörün tanımlanması gerekmektedir. Hepatik biyobelirteçler,yapılan 

geniş kapsamlı klinik çalışmalarda hepatik ve mikst tip karaciğer 

enzimlerinden aspartat amino transferaz (ALT), alanin 

aminotransferaz (ALT) ve gama glutamil transferaz (GGT) kan 

değerlerinde yükselmeler bildirilmiştir (17). ACE2 eksprese eden 

biliyer epitelyal hücrelerde aktif viral replikasyon sonucu direkt 

sitotoksisite, anoksiye bağlı hipoksik hepatit ve ilaç ilişkili karaciğer 

hasarı. COVID-19 hastalarında sadece GGT olumsuz yönde 

etkilenmekte ve bu durum safra kanal hasarından ziyade ilaç ilişkili 

hasarı işaret etmektedir (Li ve ark.). 

Böbrek Fonksiyon Testleri 

 Renal biyobelirteçler, etken virüslerin benzerliği düşünüldüğünde 

COVID-19 hastalarında renal fonksiyonlarının değerlendirilmesi 

önemli görülmektedir. Karaciğer disfonksiyonuna benzer şekilde 

COVID-19 hastalarında renal disfonksiyonun potansiyel 

mekanizmaları da kesin olarak bilinmemekte ancak enfeksiyona bağlı 

gelişen sitokin ve diğer enflamatuvar belirteçlere bağlı intrarenal hasar 

ve böbrek dokusuna direkt sitopatik etki sorumlu 

tutulmaktadır.Kardiyomiyopati ve akut viral miyokardit gelişimi söz 

konusu olduğunda organlar arası çapraz etkileşim sonucunda COVID-

19 hastalarında renal ven konjesyonu, hipotansiyon ve renal 

hipoperfüzyon ortaya çıkmakta ve bu durum da renal yetmezliğe 

neden olmaktadır (Chris ve ark.).  Kan üre azotu (BUN) ve serum 

kreatinin düzeyleri böbrek hasarının değerlendirilmesinde belirteç 

olarak kullanılmaktadır. Cheng ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 
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serum kreatinin değerleri daha yüksek olan hastaların yoğun bakıma 

alınma oranlarının daha yüksek olduğu ve bu hastaların mekanik 

ventilasyona daha fazla ihtiyaç duyduğu gösterilmiştir. Bu bulgular 

sonucunda COVID-19 hastalarında kreatinin ve diğer (serum ve idrar 

albümin ve total protein düzeyleri gibi) renal belirteçlerin rutin olarak 

istenmesi renal yetmezlik gelişiminin erken tespitinde ve sonrasında 

yeterli hemodinamik destek ile birlikte nefrotoksik ilaçların sınırlı 

kullanımının belirlenmesinde önemli olduğu görülmektedir (Chris ve 

ark.).   

Pro-Enflamatuar Sitokinler 

COVID-19, ağır akut solunum yolu sendromuna neden olan 

koronavirüsün bir üyesidir (SARS CoV-

2), Betacoronavirus pandemik hastalıklar (ağır akut solunum yolu 

sendromu koronavirüsü (SARS CoV neden olan iki koronavirüslerin 

benzeri) ve Orta Doğu solunum sendromu koronavirüsü (MERS-CoV) 

ile meydana gelmektedir.  SARS-CoV-2, bazı hastalardaviral 

pnömoniye ve akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) yol neden 

olur . Bununla birlikte, solunum semptomlarına ek olarak, kontrolsüz 

SARS-CoV-2 enfeksiyonu bir sitokin fırtınasını tetikleyebilir. Tümör 

nekroz faktörü-α, IL-1β ve IL-6 gibi pro-enflamatuar sitokinler ve 

kemokinler, bağışıklık sistemi tarafından aşırı üretilir, bu da 

multiorgan hasarı ile sonuçlanır. Ayrıca, COVID-19, hastaların önemli 

bir kısmında pıhtılaşma anormalliklerine neden olur, bu da 

tromboembolik olaylara yol açabilir. SARS-CoV-2'nin genomik 

dizisive viral protein yapısı, ortaya çıkışından bu yana yoğun bir 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7370876/#Glos1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7370876/#Glos2
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şekilde çalışılmıştır. Bugüne kadar yapılan araştırmalar, SARS-CoV-

2'nin% 79.6 genomik sekans kimliği nedeniyle SARS-CoV ile birçok 

biyolojik özelliği paylaştığını göstermektedir. Özellikle, hem SARS-

CoV hem de SARS-CoV-2, viral spike (S) proteininin konakçı 

hücrenin yüzeyindeki anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'ye (ACE2) 

bağlanmasıyla tetiklenen aynı hücre giriş sistemini kulanır (Hajar ve 

ark.). 

COVID-19, miyokardiyal hasar, aritmiler, akut koroner sendrom 

(ACS) ve venöz tromboembolizm gibi kardiyovasküler bozuklukların 

gelişimini teşvik ediyor gibi görünmektedir.  COVID-19 ile ilişkili 

yüksek sistemik inflamasyon yükünün, subklinik bozuklukların 

gelişimini hızlandırdığı veya de novo kardiyovasküler hasara neden 

olduğu öne sürülmüştür. Renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin 

(RAAS) virüs giriş ve kısmı için bir anahtar yüzey proteinidir ACE2, 

ayrıca, hayvan modellerinde elde edilen bulgular temelinde, bu 

etkileşimi içerisinde yer alan olduğu düşünülmektedir (Fan ve ark.). 

Bildirilen bütün bu çalışmalar COVID-19 ciddiyetinin güçlü 

enflamatuvar yanıt sonucu gelişen multiorgan yetmezliği ile ilişkili 

olduğunu kanıtlamaktadır. Klinik laboratuvarların sadece 

enflamatuvar belirteçlerin değerlendirilmesinde değil aynı zamanda 

potansiyel organ yetmezliklerinin belirlenmesinde, yoğun bakım 

hastalarındaki ölçümlerin (kan gazı, elektrolit vb.) 

gerçekleştirilmesinde kritik bir rol oynadığı aşikârdır. 
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Monosit kaçakçılığı ve patolojileri 

İnsanlarda, dolaşımdaki üç monosit alt grubu, CD14 ve CD16'nın 

(FcyRIII olarak da bilinir) göreceli ekspresyon seviyelerine göre 

sınıflandırılmıştır: klasik (dolaşımdaki monositlerin% 80'inden 

fazlası), orta (dolaşımdaki monositlerin yaklaşık% 15'i) ve olmayan -

klasik (dolaşımdaki monositlerin% 5'inden az) monosit alt kümeleri 

(Sk, Fang ve ark.).  Geçen alt küme, aynı zamanda 'monositler 

devriye' olarak adlandırılan, uzun ömürlüdür. Yapısal olarak aktif 

LFA1'lerinin ekspresyonu yoluyla, bu hücreler, kılcal damarlar dahil 

farklı kan damarlarının endotelyal hücreleri tarafından konstitütif 

olarak eksprese edilen ICAM1 ve ICAM2'ye bağlanır. Bu bağlanma, 

devriye gezen monositlerin bu endotelyal hücreler boyunca 

'gezinmesini' ve kan damarlarına göç etmeden yaralanma belirtilerini 

tespit etmesini sağlar (Sk ve ark.). Buna karşılık, klasik ve ara 

monositler, influenza virüsü enfeksiyonunun farklı aşamaları sırasında 

farklı akciğer bölmelerindeki iltihaplı kan damarlarına göç etmek için 

endotelyal selektinler, çoklu enflamatuar kemokinler ve integrin 

ligandları tarafından yönlendirilir. Bu işe alınan monositler, iltihaplı 

alveolar kılcal damarlar boyunca nötrofil ekstravazasyonunu da 

kolaylaştırabilir . Akciğere sızan enflamatuar monositler, monosit 

türevli DC'lere veya 'eksüda makrofajlarına' farklılaşmaya uğrarlar, bu 

da geniş bir dizi enflamatuar kemokin (örneğin, CXCR3 ligandları) ve 

ayrıca tip I interferonlar salgılar . Şiddetli COVID-19 hastalarında da 

bildirilen şiddetli influenza virüsü enfeksiyonlarının ayırt edici 

özelliği, bu çeşitli monosit alt kümelerinin kemik iliğinden CCR2 
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aracılı çıkışıdır (mobilizasyon) . Bu enflamatuar monositlerin bir 

kısmı, normalde toplam akciğer makrofajlarının% 90'ını oluşturan 

dokuda yerleşik alveolar makrofajların yerini alırve normalde SARS-

CoV-2 enfeksiyonunun erken aşamalarında ölür. İnfluenza virüsü 

enfeksiyonu sırasında, alveolar makrofajlar ve enflamatuar monositler, 

enfekte olmuş hücrelerin Fc reseptör aracılı antikor türevi hücresel 

fagositoz yoluyla virüsün progresif temizlenmesine katkıda 

bulunur. Bununla birlikte, pro-inflamatuar monosit türevli makrofajlar 

(M1 makrofajlar) ayrıca yüksek seviyelerde indüklenebilir nitrik oksit 

sentaz, TNF, IL-6 ve matris metalopeptidazlarsalgılayarak pulmoner 

hasara katkıda bulunabilir. Şiddetli SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan 

hastalarda benzer mekanizmalar ortaya çıkabilir, çünkü bu genellikle 

bir sitokin fırtınası ile ilişkilidirve IL-6 üreten monositlerin enfekte 

akciğerlere aşırı katılımı. IL-6'nın sistemik seviyeleri de doğrudan 

COVID-19'un şiddeti ile ilişkili görünmektedir (Fang ve 

ark). Makrofajların, antikora bağlı güçlendirme yoluyla SARS-CoV-2 

ile enfekte olabileceği endişesi de vardır; bu, virüsün alımının, 

makrofajlar üzerindeki Fc reseptörlerine bağlanan nötrleştirici 

olmayan antikorlar tarafından kolaylaştırıldığı bir 

fenomendir. Bununla birlikte, özellikle birincil enfeksiyon sırasında 

SARS-CoV-2 patolojileri için antikora bağımlı güçlenmenin önemi 

belirsizliğini korumaktadır (Sepehr, Sungnak ve ark).  

Bu derlemede, COVİD-19 ve biyokimyasltestler arasındaki etkileşime 

vurgu yaparak, biyolojik bir bakış açısından SARS-CoV-2 hakkındaki 

bilgiler özetlenmiştir. 



 

 85 

KAYNAKÇA 

Ben, H. Hua, G. Peng, Z. Zheng L. (2020).  Characteristics of SARS-CoV-

2 and COVID-19. Nat Rev Microbiol,  6 :1–14.  

Crackower, M.A. Sarao, R. Oudit, G.Y. Yagil, C. Kozieradzki, I. Scanga, S.E. 

Oliveira-Dos-Santos, A.J. et al. (2002). Angiotensin-converting enzyme 2 is 

an essential regulator of heart function. Nature, 417, 822–828.  

Chaimayo, C. Kaewnaphan, B. Tanlieng, N. Athipanyasilp, N. Sirijatuphat, R. 

Chayakulkeeree M,et al (2020).  Related DataRapid SARS-CoV-2 antigen 

detection assay in comparison with real-time RT-PCR assay for laboratory 

diagnosis of COVID-19. Thailand. Virol J, 17: 177.  

Chris, R. Triggle, F. Bansal, D. Ding, H. Islam, M. Abu Baker M, et al. (2021).  A 

Comprehensive review of viral characteristics, transmission, 

pathophysiology, Immune Response, and Management of SARS-CoV-

2 and COVID-19 as a Basis for Controlling the Pandemic. Front 

Immunol.  12: pp 63-9. 

Dünya Sağlık Örgütü (2020). Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Durum Raporu – 

128. 

Ethan, S. Gerald, F. Amanda, M. Jamieson, U. Version, 1. (2020). Transcriptional 

changes in coagulation cascade genes in SARS-CoV-2-infected lung 

epithelial cells: A potential factor in  COVID-19  coagulopathies. Bio Rxiv. 

7: 10-21. 

Fan, Z. Chen, L. Li, J. Cheng, X. Yang, J. Tian, C. et al. (2020).  Clinical Features of 

COVID-19-related liver functional abnormalityi.Clin Gastroenterol 

Hepatol.  18(7): pp1561–1566. 

Fang, L. Karakiulakis, G. Roth, M. (2020). Are patients with hypertension and 

diabetes mellitus at increased riskfor COVID-19 infection? Lancet Respir. 

Med. 8,:pp 21-32. 

Hajar, O. Negahdaripour, M. (2020). Nasim, H. Immunotherapeutic approaches to 

curtail COVID-19. Int Immunopharmacol.  88: pp 106-9. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7537588/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7537588/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7665091/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7665091/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7665091/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7952616/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7952616/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7952616/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7952616/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7359516/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7359516/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7359516/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7194865/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7194865/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7441891/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7441891/


 

86 COVİD-19’A AKADEMİK BAKIŞ 

Li, B. Yang, J. Zhao, F. Zhi, L. Wang, X. Liu, L((2020). Prevalence and impact of 

cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China. Clin. Res. 

Cardiol. 2020, 109, pp531–538. 

Lin-qin, W. Elaine, T. S. Yin, G. Wei, Y. Hu, N. A, Huang H. (2020). Weathering 

the storm: COVID-19 infection in patients with hematological 

malignancies. J Zhejiang Univ Sci B.  21(12): 921–939.  

Majumder, J. Minko, T. (2021). Recent Developments on therapeutic and diagnostic 

approaches for COVID-19. AAPS J.  23(1): 32-2. 

Ortiz-Prado, E. Simbaña-Rivera, K. Gómez- Barreno, L. Rubio-Neira, M. Linda, P. 

et al. (2020). Clinical, molecular, and epidemiological characterization of 

the SARS-CoV-2 virus and the coronavirus disease 2019 (COVID-19), a 

comprehensive literature review. Diagn Microbiol Infect Dis,  98(1): 11-5. 

Paolo, G. and Gerardo, N. W. Q. Zhang Y.; Wu L.; Niu S.; Song C.; Zhang Z.; Lu 

G.; Qiao C.; Hu Y.; Yuen K.-Y. (2020). Structural and Functional Basis of 

SARS-CoV Entry by Using Human ACE2.  Cell , 181,894–904 

Perico, U. Benigni, A. Federica, C. F. Lisa, P. Laurent, R. (2020). Immunity, 

endothelial injury and complement-induced coagulopathy in COVID-19. 

Nat Rev Nephrol. 19: 1–19.  

Perico, L. Benigni, A. Federica, C. Lisa, F. P. Laurent, N. R. Remuzzi, G. (2020).  

Immunity endothelial injury and complement-induced coagulopathy 

in COVID-19. Nat Rev Nephrol, 19 : 1–19.  

Ronen, A. Sportiello, M. Kozlovski, S. Kumar, A. Emma, C. Reilly, A. et al. (2020). 

Leukocyte trafficking to the lungs and beyond: lessons from influenza 

for COVID-19. Nat Rev Immunol.  19 : 1–16.  

Sanders, J.M. Monogue, M, Jodlowski, T.Z;.Cutrell, J.B.( 2020). Pharmacologic 

Treatments for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A 

Review . JAMA , 323 ( 18 ), 234-42. 

Sk, A. A. Banerjee S. Kalyan, G. Shovanlal, G.Tarun J. P. (2021). Targeted COVID-

19 drug discovery and its challenges: Insight into viral main protease 

(Mpro) and papain-like protease (PLpro) inhibitorsa,Bioorganic & 

Medicinal Chemistry 29 pp115-8. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7759451/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7759451/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7759451/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7784226/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7784226/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7260568/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7260568/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7260568/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7570423/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7570423/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7570423/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7570423/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7675406/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7675406/


 

 87 

Sepehr, E. Binquan, L. Tien, H. Xuemei, C. Ganhui, L, Hao-Ran, W. 

(2021)..Targeting Proteases for treating COVID-19.. Bioorganic & 

Medicinal Chemistry 29:pp 115-25. 

Sungnak, W. Huang, N. Becavin, C.  Berg, M.. Queen, R. Litvinukova, M. et 

al. (2020). SARS-CoV-2 entry factors are highly expressed in nasal 

epithelial cells together with innate immune genes. Nat. Med, 26, pp 681–

687.  

Vincenzo, R. Roberta Bottino,Y. Andreina C, Y. Anna, R. Andrea, A. P. (2020). 

COVID-19 and Heart: From Clinical Features to Pharmacological 

Implications. J. Clin. Med, 9, 1944. 

Zhang, S. Liu, Y. Wang, X. Yang, L. Haishan, L. Wang, Y.et al. (2020). SARS-

CoV-2 binds platelet ACE2 to enhance thrombosis in COVID-19. J 

Hematol Oncol.  13: 120. Published online; 4. doi: 10.1186/s13045-020-

00954-7 

Zhenyu, F. Liping, C. Jun, L. Xin, C, Jingmao, Y. Cheng, T. et al. (2020). Clinical 

Features of COVID-19-Related Liver Functional Abnormalityi. Clin 

Gastroenterol Hepatol. 18(7):1561–1566.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7471641/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7471641/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7194865/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7194865/


 

88 COVİD-19’A AKADEMİK BAKIŞ 

 



 

 

 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 5 

COVİD-19, GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLAR VE 
KOMPLİKASYONLAR 

Dr. Mustafa BAYRAKTAR1 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, 
TÜRKİYE,m.bayraktar1993@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-0352-0904 



 

 
90 COVİD-19’A AKADEMİK BAKIŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 91 

GİRİŞ 

Coronavirüsler basit bir üst solunum yolu enfeksiyonundan, Orta 

Doğu Solunum Sendromu (Middle East Respiratory Syndrome, 

MERS) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory 

Syndrome, SARS) gibi daha ciddi şiddetli solunum bir sistemik 

problemlere yol açabilen bir virüs ailesidir.Aralık 2019’da  Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından   Çin’in   Wuhan şehrinde etiyolojisi 

bilinmeyen pnömoni vakaları tespit edildi. Virüsün adı Covid19 

hastalık SARS CoV’e yakın benzerliğinden dolayı SARS-CoV-2 

olarak tanımlanmıştır.Dünya sağlık örgütü tarafından Mart 2020 de  

küresel salgın (pandemi) olarak tanımlamıştır (Saglık Bakanlığı 

Bilgilendirme). 

Covid-19 Gastrointestinal Belirtiler 

Covid-19 virüsü, insanlarda ateş yüksekliği,nefes darlığı,öksürük, 

halsizlik tat ve koku kaybı,sırt ağrısı gibi semptomlara sebep olurken 

biz bu derlememizde gastrointestinal semtomlardan bahsedeceğiz. 

Covid-19’a bağlı başlıca gastrointestinal semptomlar iştahsızlık 

anosmi , kusma mide bulantısı, karın ağrısı, ishal,  bağırsak 

disfonksiyonu sayılabilir (Sahu ve ark). Çin'de yapılan 4243 hastanın 

katıldığı 60 çalışmanın metaanalizinde gastrointestinal semptomların 

prevalansı %17.6 bulunmuştur. Şiddetli Covid-19 geçiren hastaların 

%17 sinde daha hafif Covid-19 geçiren hastaların %11.7 de 

gastrointestinal semptomlar tespit edilmiştir. Hastaların 

gastrointestinal semptomlarına bakıldığında hastalarda en sık 
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iştahsızlık (%26,8) görülmüştür. Diğer semptomlar ishal (%12,5), 

bulantı / kusma (%10,2) ve karın ağrısı (%9,2) izlenmiştir (Liu ve 

ark.). 

18.246 hasta dahil 43 çalışmayı içeren bir sistematik derlemede 

hastaların %11,5'ini etkileyen en yaygın gastrointestinal semptom 

ishal bulunmuştur. Hastaların diğer semptomları bulantı kusma (%6,3) 

ve karın ağrısı (%2,3) olarak raporlanmıştır. Bu hastalarda aspartat 

transaminaz ve alanin aminotransferaz seviyelerinin 

arttığıgözlenmiştir (Brito ve ark.). Şiddetli Covid-19’a bağlı ARDS 

tablosunda olan ve yoğun bakımda takip edilen hastalarla ilgili bir 

çalışmada hastaların 1/3’ünde ishal ve hastaların 1/5’inde bulantı 

kusma şikayeti olduğu tespit edilmiştir (Hwabejire ve ark.) 

Şiddetli Covıd -19 Hastalarında Görülen Gastrointestinal 

Komplikasyonlar 

Şiddetli Covid-19'u geçiren hastalar, gastrointestinal komplikasyonlar 

açısından risk altındadır. Hastaların uzun süreli yatış süresiyle birlikte 

transaminaz yüksekliğinden beslenme intoleransına ve mezenterik 

iskemiye kadar değişken yelpazede gastrointestinal komplikasyonlara 

açıktır (Hwabejire, Seeliger, Zhang ve ark.). 

Akut Karaciğer Hasarı ve Transaminaz Yüksekliği 

Covid-19 a bağlı karaciğer enzim yüksekliğinin sebebi henüz belli 

olmamakla birlikte muhtemelen çok faktörlüdür (Haytham ve ark.). 
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Şiddetli Covid-19 ile enfekte hastaların yaklaşık olarak üçte ikisi de 

transaminaz yüksekliği bildirilmiştir. Covid-19ile enfekte hastaları 

içeren 57 çalışmanın meta-analizinde Çin'de erken Covid-19 

enfeksiyonu olan hastalar arasında, karaciğer hasarı olaylarının 

insidansının %24,7 olduğu bildirilmiştir. Şiddetli coronavirus 

enfeksiyonunun, alanin aminotransferaz (ALT), aspartat 

aminotransferaz (AST), toplam bilirubin (TB), alkalin fosfataz (ALP), 

γ-glutamil transpeptidaz (GGT) seviyelerini yükselttiğini ve albümin 

seviyesinde düşüklüğe sebep olduğunu göstermiştir (Zhao ve ark.). 

Covid-19 ile enfekte hastaların ortalama AST ve ALT değerleri 400 

üzerinde bulunmuştur (Seeliger ve ark.).  2273 Covid- 19 pozitif 

hastada yapılan bir çalışmada   hastaların plazma ALTseviyesi 2 kat 

kadar yüksek tespit edilenlerin oranı %45, ALT seviyesi  2-5 kat 

arasında yükselenlerin oranı % 21 ve ALT seviyesinin 5 katın üstünde 

olanların oranı %6,4  oranındatespit edilmiştir. Ayrıca ALT seviyesi 5 

kattan daha fazla olanların daha hastalığı daha şiddetli kliniğe sahiptir. 

.Bu hastaların yoğun bakım yatış oranı(% 69), entübasyon (% 65), 

renal replasman tedavisi (RRT;% 33) ve mortalite (% 42) lerde tespit 

edilmiştir (Barraza ve ark.).  130 Covid-19 pozitif hastada yapılan bir 

çalışmada hastaların 73'ünde (%56) transaminaz yüksekliği tespit 

edilirken 57’sinde (%44) transaminaz yüksekliği görülmemiştir. 

Transaminaz yüksekliği olan hastaların daha yüksek body mass 

indeksine sahip olduğu görülmüş olup transaminaz yüksekliği olan 

hastaların daha şiddetli Covid-19 geçirip hastaların yoğun bakıma 

kabulü,entübasyon ihtiyacı ve mortalite gibi faktörlerin daha yüksek 

seyrettiği gösterilmiştir (Sures ve ark.). 
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Akut Kolesistit 

Akut kolesistit, Covid-19 hastalarında, özellikle şiddetli Covid-19 

geçiren hastalarda yaygın olarak tespit edilmiştir (Hassani, Alhassan, 

Mattone ve ark.). Akut kolesistit etyolojisi büyük ölçüde belirsizdir. 

.Ancak bazı sebepler akut kolesistit gelişiminde suçlanmaktadır. Bu 

sebepler, safra kesesi hipermotilitesi, mekanik ventilasyon ve uzamış 

total parenteral beslenme ve Covid-19 sekonder safra kesesi duvarı 

iskemisi sayılabilir (Mattone ve ark.). Kritik seviyede Covid-19’la 

enfekte hastalarda, akut kolesistitin ilk tedavisi cerrahi tedaviden çok 

antibiyotikler ve perkütan kolestostomi ile yapılmaktadır (Çiyiltepe ve 

ark.). Kolesistektomi, perkütan drenaja yanıt vermeyenler için 

önerilmektedir (Mattone ve ark.). Opere edilen 1128 Covid-19 

hastaları değerlendirilen bir çalışmada %24,8  perioperatif mortalite 

görülmüştür. Yetmiş yaşından büyükerkek cinsiyeti, acil opere olan 

hastalarda ölüm oranlarını daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu 

yüzden hastaların operasyon ihtiyacını geciktirmek mümkünse 

önlemek, acil olmayan prosedürlerin ertelenmesi ve ameliyatsız 

tedavinin tercih edilmesi düşünülmelidir (Cohort study). 

Akut pankreatit 

Akut pankreatit, Covid-19 hastalarında, özellikle şiddetli hastalığa 

sahip olan hastalarda bildirilmiştir (Suchman, Akkuş, Miró, Martínez 

ve ark.). Covid-19 ile akut pankreatit arasındaki ilişki hala 

bilinmemektedir. Ancak bazı araştırmacılar, Covid-19 patogenezinde, 

hücre yüzeyi üzerindeki anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE-2) 
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reseptörünün aracılık ettiğine düşünmektedir. Konakçı hücrelere viral 

giriş için bir reseptör görevi gören ACE-2, pankreas hücrelerinde 

yüksek oranda eksprese edilmektedir.Bunun hastalık patogenezinde 

etkili olduğu düşünülmektedir (Haytham ve ark.). Covıd-19 pozitif 

hastalarında akut pankreatit tanı takip ve tedavi yönetimiyle   Covıd-

19 olmayan akut pankretit hastaların tanı, takip ve tedavi yönetimi 

aynıdır (Ibrahim ve ark). 

İleus ve Beslenme İntoleransı  

Covid-19 ile enfekte ve Yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarda yüzde 

46 - 56 arasında ileus ve beslenme intoleransı ortaya çıktığı 

bildirilmiştir (Seeliger ve ark.). İleusun etiyolojisi muhtemelen  

sedasyona ve opioidlere ihtiyaç duyan hastalarda  bağırsaklarda 

hipomotilite ile  ilişkili olmakla beraber  SARS-CoV-2'ye özgü bir 

etiyoloji olasılığı göz ardı edilemez (Ibrahim ve ark.). 

Akut Kolon Psödo Obstrüksiyonu 

Çeşitli çalışmalar ve vaka raporları göz önüne alındığında, şiddetli 

Covid-19 hastalarında  belirgin bir distal obstrüksiyon olmaksızın 

şiddetli gaz distansiyonu ile karakterize akut kolon psödo 

obstrüksiyonuna benzer durumlar bildirilmiştir.( Sattar, Chiu ve ark.). 

Covid-19 pozitif  hastalarda akut kolon  psödo obstrüksiyonun 

etiyolojisinin Covid-19 sebebiyle mi olduğu yoksa hastanın mevcut 

kliniğinin tetiklediği duruma mı bağlı olduğu bilinmemektedir 

(Ibrahim ve ark.). Yoğun bakım ünitesinde takipli akut kolon 



 

 
96 COVİD-19’A AKADEMİK BAKIŞ 

 

psödoobstrüksiyonlu takipli kritik Covid-19 pozitif hastalarda hastanın 

klniğinin septik şoka sebep olmadığı sürece hastaların; sıvı 

elektrolitlerin dengesinin sağlanması,bağırsakta hipomotilite yapıcı 

ajanların azaltılması veya kesilmesi ve konservatif tedavi ile takip 

edilmesi gerektiğinde  rektal tüp veya endoskopik olarak kolonik 

dekompresyon sağlanmasını önerilmektedir. Çok az sayıda hasta, 

kolonik distansiyon,kolon duvarında nekroza ve perforasyona yol 

açarak  cerrahi müdahaleye ihtiyaç olabilir. Bu nedenle klinisyen 

hastayı bu açıdan da takip etmelidir (Ibrahim ve ark.). 

Mezenterik İskemi  

Şiddetli Covid-19 hastalarında bildirilen en ciddi gastrointestinal 

komplikasyon akut mezenter iskemisidir. Covid-19pozitif hastalarının 

kohort çalışmalarında, insidans yüzde 3,8 ila 4 olarak 

bildirilmiştir(Paul, Seeliger, Paul, Farina, Almeida, Besutti, El Moheb, 

Almafreji ve ark.). Bu hastaların çoğu, sedatize olup mekanik 

ventilasyon ihtiyacı olan ve vazopressör alan hastalar olduğundan 

dolayı hastaların çoğunda, fizik muayeneyle (örneğin şiddetli karın 

ağrısı veya hassasiyet olanlr)erken tanı çoğu zaman konulamaz. 

Hastalarda yeni gelişen beslenme intoleransı, abdominal distansiyon, 

lökositoz,  vazopresör gereksiniminde artış  veya açıklanamayan 

metabolik asidoz geliştiğinde şüphelenilmelidir (Barry, Som ve ark.). 

Mezenter iskemili hastalarda plazma laktat seviyesinin sensitivite ve 

spesifitesi yoktur. Bu sebeple bu hastalarda normal bir  laktat  seviyesi 

bu durumu ekarte edemez (Ibrahim ve ark.). Abdomen  bilgisayarlı 

tomografi (BT) de bağırsak duvarında  kalınlaşma,  portal sistemde 
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hava gözükebilir (Osilli ve ark.). İntravenöz kontrast madde 

enjeksiyonu takiben çekilen BT’de arteriyel faz görüntülerinde 

hastaların mezenterik arterlerde torakoabdominal aortta akut 

tromboemboli düşündüren dolum defektlerini gözükebilir (Beccara , 

Rodriguez-Nakamura , Era.Norsa, Keshavarz ve ark.). Ayrıca bazı 

hastalarda gecikmiş venöz faz görüntülemelerde, vena kava inferior, 

mesenterik venöz sistemde ve portal sistemde dolma defektleri 

gözükebilir (Era.Norsa, Keshavarz, Thuluva ve ark.). Bununla birlikte 

kontrastlı  bbdomen  BT proksimal ve mezenterik damarların açık ve 

iyi perfüze olmasına rağmen azımsanmayacak  hastada mezenterik 

iskemi gelişebilir.Bu durumun sebebi olarak bazı yazarlar ince 

bağırsak damarlarının iskemisinin bu hastalığın patofizyolojisi 

olduğunu savunmaktadır (Ibrahim ve ark.). Klinik ve radyolojik olarak 

akut mezenter iskemisinden şüphelenildiği takdirde hastaların cerrahi 

konsultasyon gerekir ve hastaların bağırsak rezeksiyonu için cerrahi 

müdahale endikasyonu vardır (Almafreji, Thuluva ve ark.). Proksimal 

arteriyel sistemde tromboembolik hastalık varlığında, bu hastalara  

endovasküler ,açık anjiyografi ve trombektomi gerekebilir (Ibrahim ve 

ark.). Akut mezenter terminal ileum, bağırsak nekrozunun en sık 

etkilendiği bölgedir(Almafreji, Barry ve ark). Hastaların akut 

mezenter cerrahisi sonrası   bazı durumlarda, 12 ila 24 saat içinde 

ikinci kez kontrol laparotomi sebebiyle batın geçici olarak açık 

bırakılabilir.  Çünkü bu hastalarda bağırsağın hızlı bir şekilde 

transmural nekroza dönüşmesinden çekinilir (Hwabejire, Ibrahim ve 

ark). Covid-19’lu enfekte hastalarda bağırsak iskemisinin 

patofizyolojisi hala belli değildir. Mezenterik iskemisi geçiren Covid-
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19’lu hastalarda mortalitesi %40’lara kadar çıkmaktadır.  Bu 

hastaların ölümlerinin%92'sinden fazlasının çoklu organ yetmezliği 

veya dirençli septik şok sebebiyle hayatlarını kaybettikleri 

bildirilmektedir (Ibrahim, Thuluva ve ark.).).  

SONUÇ 

Covid-19, şiddetli pnömoni ile olarak ortaya çıksa bilegastrointestinal 

sistem dahil olmak üzere birçok sistemi etkileyen ciddi 

ekstrapulmoner komplikasyonlara sahiptir (akut mesenter iskemi, akut 

kolon psödoobdrüksiyonu ileus transaminaz yüksekliği). 

Covid-19'lu enfekte hastaları gastrointestinal semptomlarla, en yaygın 

olarak iştahsızlık, ishal, bulantı, kusma ve karın ağrısı ile hastaneye 

başvurabilir. 

Covid-19'daki gastrointestinal komplikasyonların patofizyolojisi hala 

net olmamakla birlikte bazı yazarlar tarafından, hücre yüzeyi 

üzerindeki anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE-2) reseptörünün 

aracılık ettiğine düşünmektedir. Konakçı hücrelere viral giriş için bir 

reseptör görevi gören ACE-2,  gastrointestinal sistemde yüksek oranda 

eksprese edilmektedir.Bunun hastalık patogenezinde etkili olduğu 

düşünülmektedir 
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GİRİŞ 

Yakın zamanda ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, dünya genelinde 

oldukça bulaşıcı bir hastalığa neden olmuştur. Virüsle ilgili ilk 

bildirim 2019 yılının Aralık ayında Çin’de bulunan Wuhan şehrinden 

gerçekleşmiş olup, üç aydan kısa bir süre içinde çok geniş bir 

coğrafyadan virüse rastlandığına dair haberler gelmeye başlamıştır. 

30.000'den fazla doğrulanmış SARS-CoV-2 vakası ile pandemiden en 

çok etkilenen ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İtalya, 

Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Çin, İran, Türkiye, Belçika, Rusya 

Federasyonu, Kanada ve Brezilya olarak sıralamaktadır (Lone ve 

Ahmad, 2020). 

COVID-19 pandemisi dünya çapında büyük bir sağlık krizini 

tetiklemiştir. Pandemi sürecinde el yıkama sıklığının artırılması, yüze 

temasın azaltılması, topluluk içinde maske kullanımının zorunlu 

kılınması ve özellikle de kişiler arasındaki fiziksel mesafenin 

artırılarak virüsün yayılım hızının düşürülmesine yönelik tedbirler 

uygulanmaya başlamıştır.  Pandemiyi en kısa sürede atlatmaya 

yönelik farmasötik uygulamalar devam ederken salgının insan 

psikolojisi üzerine ve uzun vadede insan sağlığı üzerinde sebep 

olabileceği olumsuz etkilere karşı da gerekli araştırmaların yapılması 

önem arz etmektedir (Van Bavel ve ark., 2020). 

Eşi benzeri görülmemiş küresel, sosyal ve ekonomik bir krize sebep 

olan COVID-19 pandemisi özellikle düşük ve orta gelir düzeyinde 

ülkelerde çocukların beslenme ve daha uzun süre hayatta kalma 

imkanlarıyla ilgili büyük riskleri tetiklemiştir. Söz konusu risklerle 
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ilgili temel endişe kaynakları; çocukların yetersiz beslenmesindeki 

yaşanacak muhtemel artış, hane gelirlerindeki keskin düşüşler 

sebebiyle gıdaların elde edilebilirliğinde ve satın alınabilirliğinde 

değişimler olması, sağlık ve gıda hizmetlerinde kesintiler yaşanması 

olarak ifade edilebilir (Akseer ve ark., 2020) 

COVID-19 pandemisi sebebiyle ekonomi, gıda ve sağlık başta olmak 

üzere pek çok temel hizmette kesintiler yaşanmış olup bir süre daha 

bu aksaklıkların devam edebileceği ve yetersiz beslenmeyle ilgili tüm 

ihtimallerin artarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Uluslararası 

Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü (The International Food Policy 

Research Institute-IFPRI) pandemi sebebiyle ekstrem yoksulluk 

sınırında (günlük 1,90 dolardan daha az miktarda parayla geçinen 

kişiler) yaşayan kişi sayısına 2020 yılı içerisinde yaklaşık 150 milyon 

kişinin daha eklendiğini belirtmiştir. (Laborde ve ark., 2020). 

Benzer bir kriz olarak 2014-2016 yılları arasında Afrika’da Ebola 

virüsünden kaynaklanan salgın sırasında çocuk sağlığı ve 

beslenmesine yönelik servislerde çok keskin düşüşler yaşandığı 

belirtilmektedir (Barden-O’Fallon ve ark., 2015). COVID-19 

salgınının erken dönemlerinde UNICEF tarafından temel besinsel 

hizmetlerin temininde %30’a kadar bir azalma olabileceğini, ancak 

yaşam şartlarıyla ilgili çok kırılgan şartların bulunduğu ülkelerde 

muhtemel bir tam kapanma döneminin bu oranı %75-100’lere kadar 

çıkarabileceğini, sonuç olarak büyük insani krizlerin yaşanacağını 

öngören bir veri seti yayınlamıştır (UNICEF 2020). 
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Yeni tip koronavirusün sebep olduğu hastalık sağlık sistemlerini 

zorlayan, ekonomileri durma noktasına getiren, okulları kapatan ve 

milyonlarla ifade edilen sayılarda ölüme neden olan küresel bir salgın 

halini almıştır. Bu çapta bir küresel krizde en kritik öncelik hastalığın 

seyrini mümkün olduğunca yavaşlatmak olsa da salgına yönelik alınan 

tedbirlerin uzun vadede özellikle çocuklarda beslenmeye bağlı sağlık 

problemlerini tetiklemeyecek şekilde dizayn edilmesi büyük önem 

teşkil etmektedir. COVID-19 salgınının dünya genelinde pek çok 

çocuk için okul dışında kalma süresini muhtemelen ikiye 

katlayacağını ve çoğunlukla yaz tatiliyle ilişkilendirilen normalin 

üzerinde kilo alımıyla sonuçlanacak risk faktörlerini şiddetlendireceği 

tahmin edilmektedir. Okullardaki yetersiz gıda ve fiziksel aktivite 

ortamları ile ilgili çok defa olumsuz yorumlar ve haberler yazılmış 

olsa da, yapılan araştırmalar çocukların okul yılı içinde değil, daha 

çok okula gitmedikleri yaz aylarında sağlıksız kilo aldıklarını 

göstermektedir. Von Hippel ve Workman 2016 yılında yaptıkları bir 

çalışmada 3 okul yılı boyunca öğrenci kilosundaki artışlar ile obezite 

ve aşırı kilo alma durumunun tekrarlanma sıklığını incelemişlerdir. 

Çalışmanın sonucu olarak kilodaki aşırı artışın sadece yaz tatili 

sürecinde meydana geldiğini belirtmişlerdir. Ayrıca veriler yaz 

aylarında alınan fazla kilonun okul yılı boyunca korunduğunu ve 

yazdan yaza artarak devam ettiğini göstermektedir (Von Hippel ve 

Workman 2020). Çocukluk döneminde gerçekleşen sağlıksız kilo 

alımı uzun vadeli bir endişe kaynağıdır çünkü birçok çalışma, 

çocuklukta yaşanan obezitenin yetişkinlikte aşırı kilo alımıyla ilişkili 

olduğunu göstermektedir (Rundle ve ark., 2020). 
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Yapılan çalışmalar COVID-19 salgınından küçük çocuğu olan 

yetişkinlerin daha fazla etkilendiğini göstermektedir. Pandemi 

sürecinde okulların kapanması ve gıda temininde sıkıntılar yaşanması 

düşük gelirli aileler için büyük bir dezavatantaja sebep olmuştur. 

Çocukları ücretsiz okul yemeğinden faydalanan ve bu durumu hem 

aile ekonomisi hem de çocuğun sağlıklı gelişimi için olmazsa olmaz 

bir imkan olarak gören dar gelirli aileler için İngiltere’de, marketlerde 

gıda alışverişinde kullanabilecekleri kupon uygulaması geliştirilmiştir. 

Kuponlarla yapılan alışverişler neticesinde evlerde hazırlanan 

yemeklerin besin değeri ile okullarda verilen yemeklerin besin 

değerinin birbirinin yerini ne kadar tutabildiğine dair henüz bir 

araştırma yapılmamıştır. Kaldı ki kuponlar gıda alışverişine mali 

destek sağlasa dahi pandemi şartlarında stokçuluk kültürünün öne 

çıkmasıyla marketlerdeki gıda kaynaklarında kıtlıklar 

yaşanabilmektedir. Ayrıca kupon imkanı sunulan aileler için bu 

durumun yeterliliği ve süreç içerisinde gelişebilecek küçük düşürücü 

etkilerin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir (Power ve ark., 2020) 

Bu çalışma kapsamında COVID-19 pandemisi sürecinde çocukların 

ve gençlerin ev ortamlarındaki yemek yeme rutinlerindeki ve 

ebeveynlerin çocuklarına sağladığı gıda olanaklarındaki değişimler, 

pandemi sürecinde alınan tedbirlerle ilişkili olarak ebeveynlerin 

çocuklarının ağırlıklarında meydana gelen artıştan duydukları endişe 

ile çocukların ve gençlerin obezite hastalığına yakalanma riskleri 

üzerine yapılmış akademik araştırmalar incelenmiş ve genel bir 

değerlendirme yapılması hedeflenmiştir. 
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1. ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN YETERLİ VE DENGELİ
BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:
COVID-19 PANDEMİ ÖRNEĞİ

1.1 COVID-19 Pandemisinin Çocuk ve Gençlerin Gıda 

Tercihleri Üzerine Etkisi

COVID-19 pandemi sürecinin gıda seçimi üzerine etkisi daha çok 

yetişkinler açısından incelenmiştir. Ancak özellikle üniversite 

öğrencileri hayatlarının bir anlamda geçiş döneminde oldukları ve bu 

dönemdeki tüm tecrübelerini uzun vadede kendi sağlık yörüngelerine 

yerleştirdikleri için dikkatle incelenmesi gereken önemli bir nüfus 

grubudur. (Halfon ve Hochstein 2002). 

Powell ve ark. üniversite öğrencilerinin gıda seçiminin pandemi 

sürecinden nasıl etkilendiğini araştırdıkları bir çalışmada 30 

öğrencinin katılım sağladığı online bir çalışma grubu oluşturulduğunu 

belirtmiştir. Çalışma neticesinde gıdanın ulaşılabilirliği ve aile içi 

rollerin gıda seçimini etkileyen en güçlü faktörler olduğu 

belirtilmiştir. Pandemi süreciyle birlikte öğrencilerin büyük çoğunluğu 

aile evlerine geri dönmüş olmakla birlikte öğrencilerin evdeki gıda 

tüketiminin şekillenmesinde pasif rol oynadığı ifade edilmiştir. Bu

pasifliğin en büyük gerekçesi ise pandemi sürecinde işsizliğin ve mali 

sıkıntıların artmasıyla birlikte gıda harcamalarının ebeveynlerin 

insiyatifiyle gerçekleşmesi olarak belirtilmiştir. Öğrencilerin boş 

zamanlarının artmasıyla birlikte atıştırmalık ve genelde sağlıksız ara 

öğün gıdaların tüketiminin arttığı ifade edilmiştir. Araştırmaya katılan 

öğrencilerden sadece birkaç tanesi boş zamanlarında, öğünlerde 

yenilecek yemeğin hazırlanma sürecine katıldığını belirtirken, 
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yaklaşık üçte biri pandemiyle ilişkilendirilebilecek (marketlerde stok 

kalmaması, herhangi bir markete ulaşamaması vs) sebepleri öne 

sürerek evde farklı yiyecekler tükettiğini belirtmiştir. Öğrencilerin 

başta kampüs hayatı olmak üzere kampüsteki gıda imkanlarını tercih 

ettikleri ve çalışma esnasında öğrencilerde pandemi sürecine ve 

değişen hayat şartlarına karşı belirgin bir negatifliğin gözlendiği ifade 

edilmiştir. Söz konusu çalışmanın ABD’deki üniversite öğrencilerinin 

gıda seçimindeki değişiklikleri ve bu değişikliklerin neden meydana 

geldiğini inceleyen kalitatif çalışmalar arasında ilk sıralarda yer aldığı 

ve sağlık otoritelerinin uzun vadede alması gereken tedbirlere 

rehberlik edebileceği belirtilmiştir (Powell ve ark., 2021) 

2019 yılında başlayan koronavirüs salgını ailelerin gündelik hayatında 

ani ve beklenmeyen değişikliklere sebep olmuştur. Bu yeni virüsün 

yayılmasını yavaşlatmak için, ABD hükümeti bireylerin yeni bir 

yaşam tarzı benimsemelerini zorunlu kılarak istihdam, gelir, çocuk 

bakımı ve eğitim kaynaklarında bazı değişikliklere gitmiştir. Pandemi 

sürecinde iş kaybı konusunda dramatik bir yükseliş yaşanmış ve Mart-

Mayıs (2020) döneminde yaklaşık 40 milyon Amerikalının iş 

başvurunda bulunduğu kaydedilmiştir (US Department Labor, 2020).  

Bu durumun beklenen bir sonucu olarak bir sonraki yıl ABD’de 

milyonlarca kişinin gıda güvencesizliği problemiyle yüzleşme riskinin 

bulunduğu ifade edilmektedir. Gıda güvencesizliği kısaca aktif ve 

sağlıklı bir yaşam ile normal bir gelişim için gerekli miktarda güvenli 

ve besleyici gıdaya sürekli erişimden yoksun kalma durumu olarak 

tanımlanabilir (Global Report on Food Crises 2018). Pandemi 
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öncesinde altı çocuktan birinin gıda güvencesizliği sıkıntısıyla 

yüzleştiği ancak pandemi sonrasında bu oranın büyük bir artış 

gösterme riskinin bulunduğu belirtilmektedir. Bu artış dünya çapında 

fakat özellikle halihazırda besin ve sağlık konusunda risk altında 

bulunan toplumlardaki çocuklar için büyük bir endişe kaynağı 

yaratmaktadır. Yaklaşan bu tehlikeyi dengeleyebilmek için çocukların 

beslenme rutinlerinin ve yemek alışkanlıklarının nelerden ve nasıl 

etkilendiğinin bilinmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir 

(Coleman-Jensen ve ark. 2019).  

COVID-19 pandemisi sebebiyle uygulanan zorunlu sosyal izolasyon 

döneminde eve alınan gıda çeşidinde ve miktarında yaşanan değişiklik 

doğal olarak çocukların günlük diyetlerine etki etmektedir. Aileler 

gıda güvenliği tedbirlerinden bağımsız olarak daha uzun raf ömrüne 

ve daha düşük fiyata sahip ancak temel besin öğeleri açısından daha 

zayıf gıdaları satın alma eğiliminde bulunabilmektedir (Rao ve ark.,

2013). Dahası pandemi süreciyle birlikte aileler alışveriş süresini ve 

sayısını dolayısıyla sosyal maruziyeti azaltmak için; daha uzun raf 

ömrü stabilitesine sahip ancak yüksek ölçüde işlenmiş bileşen ve 

kalori içeren gıdaları görece olarak daha çabuk bozulan taze sebze 

meyve yerine tercih edebilmektedir. Pandeminin etkisiyle gelişecek 

böyle bir satın alma alışkanlığı evin gıda profilini ve dolayısıyla 

çocuğun günlük diyetini değiştirecektir. Ev ortamında erişilebilen gıda

şartları COVID-19 salgını sürecinde sosyal izolasyonun zorunlu 

olarak uygulandığı ve okulların kapalı olduğu dönemde daha dikkat 

çeker hale gelmiştir. Özellikle düşük gelir grubunda yer alan ailelerin 
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çocuklarının sadece okulun sağladığı yemek imkanından mahrum 

olmakla kalmadığı, gıda güvencesizliği riskiyle de yüzleşmek zorunda 

kaldığı ifade edilmektedir (Dunn ve ark., 2020). 

COVID-19 salgını ve özellikle bu dönemde tedbir amaçlı geliştirilen 

uygulamalar süresince, ebeveynlerin evdeki beslenme 

uygulamalarında yaptıkları değişimlerin bir sonucu olarak çocukların 

yeme-içme alışkanlıklarında rutinlerin dışına çıkmalar meydana 

geldiği belirtilmektedir. Bazı yiyecekleri bilinçli olarak kısıtlama 

yoluna gitmek, yemek konusunda çocuklara baskı uygulamak ve 

yemeği bir ödül gibi kullanmak ebeveynlerin özellikle pandemi 

sürecinde yemek rutinlerinde geliştirdiği kontrol mekanizmaları olarak 

gösterilmektedir. Böylesi mekanizmaların oluşmasındaki temel 

sebepler karantina dönemlerinde gıdaya erişimde sıkıntılar yaşanması 

ve salgın stresi olarak belirtilmiştir. Gıdanın bir ödül olarak 

kullanılması durumunun ise daha çok; karantina döneminde evden 

çalışan ebeveynlerin çocukların davranışlarını standardize edebilmek 

ve işe daha yoğun odaklanabilmek için geliştirmiş olduğu bir davranış 

biçimi olarak ifade edilmiştir. Tüm bunların bir sonucu olarak; 

çocukların günlük diyetlerinde ve dolayısıyla günlük enerji 

alımlarında dalgalanmalar, bazı günlerde yetersizlikler, bazı günlerde 

ise aşırı yüklenmeler gerçekleşmektedir. Çocuklarda obezitenin veya 

aşırı şişmanlığın yanı sıra uzun vadede genel sağlık durumlarını 

etkileyecek yanlış yeme-içme alışkanlıklarının oluşması, COVID-19 

salgının çocukların beslenme alışkanlıkları üzerindeki en muhtemel ve 
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başlıca olumsuz etkilerinden biri olacağı değerlendirilmektedir (Kaiser 

Family Foundation, 2021). 

Adams ve ark. (2020) tarafından yapılan bir çalışmada; evdeki 

beslenme standartlarının COVID-19 salgını sürecinden nasıl 

etkilendiğine ilişkin bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 

salgın öncesi ve salgın zamanı kıyaslanarak gıda alışverişlerinin 

muhteviyatı incelenmiş alınan ürünlerde bir değişiklik olup olmadığı, 

eğer alışveriş alışkanlığında değişimler olmuşsa bu değişikliklerin 

gıda güvenliği açısından incelemesi yapılmıştır. Bunun için ABD’de 

yaşayan 584 aileyle online bir anket süreci gerçekleştirilmiştir. Bu 

anket çalışmasında; evlerdeki gıda güvenliği, karantina döneminde 

evde sağlanan yeme-içme ortamı ve ebeveynlerin gıda aracılığıyla 

çocuklar üzerindeki kontrol uygulamaları pandemi öncesi ve pandemi 

sürecini kapsayacak şekilde raporlanmaya çalışılmıştır. Güvenli gıda 

erişimi konusunda sıkıntı yaşayan aile sayısında pandemi öncesine 

kıyasla pandemi süresince %20’lik bir artış yaşandığı belirtilirken eve 

yüksek kalorili atıştırmalık ara öğün gıdaları, şekerlemeler, asitli 

içecekler alan aile sayısının pandemi öncesi döneme kıyasla 1/3 

oranında arttığı ifade edilmiştir. Çocukların kilo artışı konusunda 

endişelenen ve gıdayı çocuğunun üzerinde kontrol mekanizması 

olarak kullanan ebeveyn sayısının da yaklaşık %47 oranında olduğu 

belirtilmiştir. Çalışmada sonuç olarak COVID-19 salgını sırasında 

gıda güvenliğindeki düşüşün günden güne arttığı, çocuklara evlerinde 

sunulan gıda şartlarının pandemi süresince değişkenlik gösterdiği ve 

ailelerin gıda üzerinde kontrol uygulamaları geliştirdiği gözlenmiştir. 
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Özellikle sağlık imkanları açısından eşitsizliklerle karşı karşıya olan 

çocuklarda pandeminin olumsuz bir sonucu olarak obezite riskinin 

bulunduğu çalışmada altı çizilen en önemli sonuçtur. (Adams ve ark., 

2020). 

1.2 COVID-19 Pandemisinin Çocuk ve Gençlerin Vücut Kitle 

İndeksi Üzerine Etkisi 

COVID-19 pandemisi gibi olağandışı küresel bir kriz yaşanmadan da 

obezitenin Amerika Birleşik Devletleri için önemli bir problem olduğu 

ve uzun yıllardır obez kişi sayısının sürekli arttığı pek çok raporda 

belirtilmektedir. Sadece 2015-2016 yılları arasındaki obezite oranı 

yetişkinlerde %39,8, gençlerde %18,5 olarak ifade edilmiştir (Hales 

ve ark., 2017).  

COVID-19 döneminde salgının yayılım hızının düşürülmesi amacıyla 

alınan tedbirlerin etkisiyle kişilerin fiziksel aktivite düzeyi düşerken 

aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıklarının artması obezitenin gelişme 

hızını da artırmıştır. Bu kötü döngüye bir de vücudun iç 

dinamikleriyle ilgili önemli bir sağlık problemi olması sebebiyle 

obezitenin, COVID-19 hastalığının şiddetini artıran öncül bir faktör 

olduğunu gösteren çalışmalar eklenmiştir. Yapılan çalışmalarda 

yüksek vücut kitle indeksinin zorlayıcı solunum problemleriyle 

birlikte hastanede tedaviyi gerektiren ağır hastalık semptomlarını 

geliştirebileceği ve vücut kitle indeksi yüksek kişilerde COVID-19 

enfeksiyonu gerçekleşirse vakanın seyrinin ölümle sonuçlanabileceği 

ifade edilmiştir (Dietz ve Santos-Burgoa, 2020, Onder ve ark., 2020) 
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Sağlıksız diyet alışkanlıkları ve sedanter hayat şekli (fiziksel 

aktivitenin düzensiz olduğu veya hiç olmadığı yaşam modeli)nin 

yoğun şekilde benimsenmiş olmasıyla birlikte obezite, diğer ülkelere 

kıyasla Amerika Birleşik Devletleri’nin üzerine halihazırda çok daha 

ağır bir yük bindirmektedir. Geçmiş tarihli yapılmış bir çalışmada 

çocuklarda sağlıksız kilo alımının yaz aylarında ve okullar kapalıyken 

meydana geldiği ifade edilmektedir. (Von Hippel ve Workman 2020) 

Bu çalışmadan da hareketle COVID-19 sürecinde sosyal hayatın 

kısıtlanmasına yönelik tedbirler alınması ve bu kapsamda okulların 

uzaktan eğitim modeline geçmesi gençlerde obezite oranını 

artıracaktır çıkarımı yapılabilir (Rundle ve ark., 2020)

Mulugeta ve Hoque tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen bir 

çalışmada COVID-19 salgınında tedbir olarak uygulanan karantina 

döneminin ABD’de yaşayan çocukların obezite ve aşırı kilo alma 

durumlarına etkisi incelenmiştir. ABD-Massachusetts’te 701 çocuğun 

antropometrik ölçümlerinin pandemi öncesi ve sonrası dönemlerinin 

karşılaştırılmasıyla elde edilen çalışmada sonuç olarak vücut kitle 

indeksi, obezite ve aşırı kilo alma durumunun karantina döneminde 

çocuklarda görülme oranının arttığı belirtilmiştir. Ayrıca COVID-19

karantinasında sağlıksız kilo kazanımı ve bunun bir sonucu olarak

çocuk obezitesitesindeki artışın engellenmesi için karşı stretejilere 

ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. (Mulugeta ve Hoque 2021)

Pietrobelli ve ark. tarafından İtalya’da yapılmış başka bir çalışmada 

ise; obeziteye sahip gençlerin COVID-19 pandemisindeki karantina

süreçlerinde okul aktivitelerinden uzaklaştırılması ve tüm zamanlarını 
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evde geçirmeleriyle birlikte yaşam alışkanlıklarında olumsuz 

eğilimlerin meydana geleceği hipotezi test edilmiştir. Araştırmaya 

Verona’da yaşayan, obeziteye sahip çocuk ve ergenlerden oluşan 

toplam 41 kişinin katıldığı belirtilmiştir. Yaşam tarzıyla ilgili toplanan 

bilgilerin; yeme alışkanlıkları, fiziksel aktivite ile uyuma 

alışkanlıklarıyla ilgili olduğu ve sıkı bir eve kapanma sürecinde 

toplanmış 3 haftalık veri seti olduğu ifade edilmiştir. Söz konusu 

karantina sürecinde sebze ve meyve tüketim alışkanlıklarında önemli 

bir farklılık olmadığı, ancak; cips, kırmızı et, şekerli ve asitli 

içeceklerin tüketiminde belirgin bir artış gözlendiği belirtilmiştir. 

Bununla birlikte spor aktivitesine harcanan zaman azalırken uyumak 

için ayrılan sürenin arttığı ifade edilmiştir. Çalışmanın sonucu olarak 

COVID-19 pandemisinde yaşanan karantina süreçlerinin olumsuz yan 

etkilerinin bilinmesinin, aşırı şişmanlıktan muzdarip gençlerin kilo 

kontrolüyle ilgili gösterdikleri çabalarda yaşanabilecek azalmanın 

önlenmesinde kritik bir unsur olduğu belirtilmiştir. Süreye bağlı 

olarak bu karantina dönemlerinin çocukluk veya ergenlik 

dönemindeki gençlerin hayatında kalıcı ve istenmeyen bir etkiye 

sebep olabileceği değerlendirmektedir. (Pietrobelli ve ark., 2020) 

1.3 COVID-19 Pandemisinin Gıda Alerjisi Bulunan Çocuklar 
Üzerine Etkisi 

Gıda alerjisi toplam çocuk nüfusunun yaklaşık %6’sı kadarını 

etkilemektedir. Hem gıda alerjisine sahip çocukların hem de bu 

çocuklarla ilgilenen kişilerin yaşam kalitelerinin alerjiden yüksek 

oranda etkilendiği, gıda alerjisi bulunan çocuğa sahip ebeveynlerin 
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diğer ebeveynlere kıyasla daha anksiyetik davrandıkları 

belirtilmektedir (Clarke ve ark., 2020) 

Yeni tip koronavirüsten kaynaklanan COVID-19 salgını ve bu salgının 

yayılım hızının azaltılabilmesi için alınan okulların kapanması, 

evlerde geçirilmesi zorunlu kılınan sosyal izolasyon periyotları gibi 

zorunlu halk sağlığı önlemleri neticesinde aileler muhtemelen hiç 

olmadıkları kadar evde zaman geçirmeye başlamıştır. Pandemi 

öncesinde ailelerin bir arada geçirdiği zamanın daha az olduğu ve 

çocukların genelde ebeveynleri yanlarında olmadan yemek yedikleri 

ifade edilirken pandemi ve o süreçte uyulması gereken tedbirler ile ve 

özellikle bu dönemde okulların da kapalı olmasıyla birlikte aileler 

çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmeye başlamış ve yeme-içme 

alışkanlıklarına daha hakim hale gelmiştir. Bu durumun ilerleyen 

zamanlarda özellikle gıda alerjisi olan çocuklar kendi evleri haricinde 

bir yerde yemek yediklerinde ebeveynlerinin duruma ilişkin şiddetli 

bir kontrol içgüdüsüne sahip olmasıyla sonuçlanabileceği 

belirtilmektedir (Abrams ve ark., 2020) 

Gıda alerjisi hem bulunduğu kişide hem de alerjik kişinin yaşı 

küçükse ebeveynlerde kaygı düzeyini artıran ve buna bağlı olarak 

yaşam kalitesini düşüren bir durumdur. Pandemi döneminde 

çocuğunda gıda alerjisi bulunan annelerin kaygı düzeylerinin 

belirlenmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 

yaşları 0-8 arasında değişen ve gıda alerjisi bulunan çocuklar ile 

alerjisi bulunmayan çocuklar (kontrol grubu) ve bu çocukların 

annelerinin katılımı sağlanarak ile 2 haftalık anket ve röportaj 
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çalışması gerçekleştirilmiştir. Kanada’da yapılan ve toplamda 580 kişi 

katıldığı çalışmanın sonuçlarına göre; 

• Yaşı 0-1,5 arasında olan çocuklarda çocuğun gıda alerjisinin 

bulunup bulunmamasının annelerin endişe düzeyi üzerine 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yaratmadığı belirtilmiştir.  

• Yaşı 1,5-8 arasında olan çocuklarda ise çocuğun gıda alerjisinin 

olmasının annelerin endişe düzeyleri üzerine istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark yarattığı belirtilmiştir. Endişe kaynağı olarak 

öne çıkan hususlar ise gıda alışverişiyle ilgili yaşanabilecek 

beklenmedik zorluklar ve alerji testleri ile alerjik kişinin 

tedavisinde meydana gelebilecek zorunlu ertelemeler olarak 

ifade edilmiştir. (Protudjer ve ark., 2021). 
 

1.4 COVID-19 Pandemisinin Gıda Ebeveynliği Üzerine Etkisi 

Koronavirüs pandemisi tüm dünyada ailelerin hayatlarında 

öngörülmemiş değişikliklere sebep olmuştur. (Liu ve ark. 2020)  

Pandeminin şiddetini artırarak devam etmesi zorunlu olarak eve 

kapanmaların başlamasına sebep olmuştur. Ev dışı aktivitelerin ve 

sosyal buluşmaların kısıtlanması gibi tedbirlerin alınmasıyla birlikte 

çocukların ve ebeveynlerin uzun süre zorunlu olarak evde birlikte 

zaman geçirmeye mecbur kalmaları durumu ortaya çıkmıştır. Çocuk 

bakımında yardımcı olabilecek aile üyelerine ve/veya arkadaşlara 

ulaşılamaması veya bir araya gelinememesi, kütüphane, kreş gibi 

imkanlara erişimin de mümkün olmamasıyla birlikte ebeveynler fakat 

özellikle anneler evde geçirilen karantina sürecinde bir yandan 
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çalıştıkları işin sorumluluklarını yürütürken bir yandan da çocularının 

bakımını ve eğitimini üstlenmek zorunda kalmıştır.  (Fegert ve ark., 

2020) 

Gıda ebeveynliği (food parenting) uygulamaları çocuğun yeme 

alışkanlığıyla da ilgili olarak ailelerin çocuklarına yemek yedirme

yolları, ailenin diyet alışkanlıkları ve buna bağlı olarak çocuğun kilo 

değişimlerini bir bütün olarak ele almaktadır. (Ventura ve Birch 

2008). Vaughn ve ark gıda ebeveynliğini 3 başlık altında incelemiştir:

i. Baskıcı Kontrol Tarzı: Ebeveynlerin gıdayı çocuğun olumsuz

reaksiyonlarına karşı kontrol mekanizması olarak kullanması,

ii. Yapıcı Tarz: Çocuğun yemek rutinlerinin bir parçası olduğunun

hissettirilmesi; örneğin yemek saatleri belirlenirken çocuğun da

programa dahil edilmesi, çocuğun yemeğini aile üyeleriyle

birlikte yemesi veya en azından aile üyelerinin çocuğu yemek

yerken izlemesi

iii. Otonom Destekleme-Teşvik Tarzı: Çocuğa beslenme üzerine

eğitimler verilmesi, çocuğun yemekle ilgili rutin işleyişlere

örneğin gıda alışverişi, yemeğin hazırlanması vs gibi süreçlere

dahil edilmesi

İkinci ve üçüncü yaklaşım tarzında daha faydalı çıktıların oluştuğu 

belirtilmiştir (Vaughn ve ark., 2016). Gıda ebeveynliği kavramına ek 

olarak özellikle son dönemde “snack parenting” su yüzeyine çıkmış 

başka bir konudur. Snack food; genel olarak ara öğünde 

tüketilebilecek ve gündelik hayatta atıştırmalık dediğimiz gıda 

çeşitlerini kapsamaktadır. Özellikle okul dönemindeki çocuklar 
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tarafından sıklıkla tüketilen bu atıştırmalık gıdaların genel özellikleri 

yüksek tuz içeriğine ve kalori değerine sahip fazlasıyla işlenmiş 

gıdalar olmalarıdır. Bu noktada “snack parenting” çocuklarının yemek 

yeme rutinlerine atıştırmalık gıdaların eklenmesine tepkisel 

yaklaşmayan ebeveynler olarak ifade edilebilir. Ebeveynlerin eğitim 

durumu ve pandeminin ailenin tüm üyelerinde sebep olduğu psikolojik 

stres bu durumun gelişmesindeki başlıca faktörlerdir. (Rudy ve ark., 

2018). 

Jansen ve ark yaptıkları bir çalışmada pandemi ve pandeminin sebep 

olduğu stresin; ailelerin ve çocukların yemek alışkanlıkları üzerine 

etkisini ve bu stresin sağlıksız-atıştırmalık gıdalarla olan etkileşimini 

incelemişlerdir. Çalışma içerisinde çocukların yeme alışkanlıkları, son 

dönemlerde popüler bir araştırma konusu olan “gıda ebeveynliği”yle 

birlikte değerlendirilmiştir. Çalışmada çocukların çoğunun hem 

düzenli bir yemek saatine hem de düzensiz atıştırmalık gıda 

tükettikleri zaman dilimine sahip olduğu belirtilmiştir. Pandeminin 

sebep olduğu stresle birlikte daha çok psikolojik sebeplerden 

kaynaklanan duygu değişimlerine bağlı olarak atıştırmalık gıda 

tüketimi artarken, evde ebeveyn-çocuk birlikte geçirilen zamanın 

artmasıyla birlikte yemek saatlerinin ve tüm ailenin birlikte yemek 

yeme sıklığının da arttığı ifade edilmiştir. Özellikle COVID-19 

pandemisine bağlı yaşanan yoğun stresin; atıştırmalık gıdaların ve 

iştah açıcı fakat aslında ana öğün olmayan gıdaların tüketiminde 

başlıca ters motivasyon kaynağı olduğu, bu gıdaların yüksek kalori 

değerine sahip ve işlenmiş bileşen içeriklerinin yüksek olması 
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sebebiyle çocuk obezitesinin görülme sıklığının artmasına zemin 

hazırlayacak önemli bir etken olabileceği değerlendirilmektedir. 

(Jansen ve ark., 2021) 

1.5 Çocuk ve Gençlerin Günlük Egzersiz Rutinlerinin COVID-

19 Pandemisi Sürecindeki Değişimi ve Bu Değişimin Sağlıkları 

Üzerine Etkisi

Evde geçirilen sosyal izolasyonun yeme-içme ve fiziksel aktivite 

alışkanlıkları üzerine de etkileri olmaktadır. Evde geçirilen zaman 

arttıkça yüksek kalorili ve aynı zamanda sağlıksız gıdaların 

tüketilmeye başlanmasının, öğünlerin miktarının-ebatının artmasının 

ve atıştırmalık ara öğün yiyeceklerinin tüketilme sıklığının ve tüketim 

miktarının artmasının en muhtemel öngörüler arasında yer aldığı 

belirtilmektedir. Karantinanın fiziksel aktiviteye etkisi sadece spor 

salonlarına erişimin kısıtlanmasıyla ölçülmemelidir, işine ve/veya 

okuluna yürüyerek ya da bisikletle giderek günlük yeterli miktarda 

enerji harcayan kişilerin evde çalışma ve eğitim sürecine geçişle 

birlikte bu aktivitelerini artık yapmamaları da göz önünde 

bulundurularak genel bir değerlendirme yapılmalıdır. Üniversite 

öğrencilerinin kampüste farklı dersler için farklı sınıf ve/veya amfilere 

giderek yaptıkları fiziksel aktivite de bu kapsamda değerlendirilmeli 

ve göz ardı edilmemelidir. COVID-19 pandemisinde yaşanan 

karantina sürecinin üniversite öğrencilerinin diyet ve fiziksel 

aktiviteleri üzerine etkisinin incelendiği bir çalışmada Avustralya’da 

Queensland Üniversitesi’nde öğrenim gören ve henüz mezun 

statüsüne geçmemiş öğrencilerin online eğitime geçtikten bir hafta 
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sonraki verileri ve pandemi öncesi iki yıla ilişkin veriler 

karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen bazı veriler; 

• Pandemi süresince kadınlar erkeklere kıyasla enerji içeriği 

~%20 daha fazla olan diyetle beslenmiştir.  

• 2018 ve 2019 yıllarına kıyasla genel olarak atıştırmalık ara öğün 

yiyeceklerin tüketim sıklığı ve miktarı pandemi süresince daha 

yüksek oranlarda seyretmiştir.  

• 2018 ve 2019 yıllarına kıyasla pandemi süresince fiziksel 

aktiviteye harcanan süre iki cins içinde ~%30 oranında azalma 

göstermiştir. Sadece birkaç öğrencinin fiziksel aktivite için 

“yeterli” düzeyde zaman (en az 5 seansta en az 150 dakika 

zaman) harcadığı belirtilmiştir.  
 

Pandeminin hemen öncesi 2 yıl ile pandemi sürecinde geliştirilen 

alışkanlıkların kıyaslandığı bu çalışma ile; pandemi sürecinde 

uygulanan sosyal izolasyon tedbirlerinin salgın gibi bir tetikleyiciyle, 

uzun zaman içerisinde geliştirilmiş alışkanlıkları kısa sürede 

değiştirebileceği sonucu öne çıkmaktadır. Bu veriler aynı zamanda; 

uzun dönem diyet ile fiziksel aktivite alışkanlıkları ve dolayısıyla 

sağlık üzerinde sosyal izolasyon sürecinin önemli etkileri olacağını 

göstermektedir. (Gallo ve ark., 2020) 

  



125

SONUÇ

Aralık 2019’da ilk vakanın açıklanmasıyla birlikte COVID-19

pandemisi ve sonrasındaki süreçte yaşanan kısıtlamalar dünya çapında 

yıkıcı etkilere sebep olmuştur.  Birçok ülke bulaşmayı yavaşlatmak ve 

sağlık sistemleri üzerindeki yükü hafifletmek için fiziksel mesafe 

politikasının bir parçası olarak okulları kapatma yoluna gitmiştir. 

Pandemi sürecinde okulların kapanması ve gıda temininde sıkıntılar 

yaşanması düşük gelirli aileler için büyük bir dezavatantaja sebep

olmuştur. Yoksulluk sınırı içinde yaşayan birçok öğrenci için okullar 

sadece öğrenim gördükleri kurum olmaktan öte aynı zamanda sağlıklı 

beslenebildikleri bir yemekhanedir. Yeterli ve güvenli gıdaya erişim 

probleminin yanı sıra sosyal izolasyon tedbirleri kapsamında günlük 

fiziksel aktivite miktarında yaşanan düşme, çocukların ve gençlerin 

obeziteye yakalanma ihtimallerini artırmıştır. Tüm bu hususlar göz 

önünde bulundurularak çocukların ve gençlerin salgın sürecinden nasıl 

etkilendiğine dair çalışmaların sonuçlarının titizlikle incelenmesi ve 

gerekli tedbirlerin alınması uzun vadede kritik sağlık problemlerinin 

yaşanmaması için önem arz etmektedir.
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GİRİŞ

Fiziksel, ruhsal ve cinsel gelişimin henüz devam ettiği 0-18 yaş 

arasındaki dönem ‘çocukluk dönemi’ olarak tanımlanmaktadır. Bu

dönemin sahip olduğu özellikler nedeniyle de çocuklar daha fazla 

korunmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu dönem içerisinde çocuk, bakım

vericileri veya başka bireyler tarafından; beden-ruh sağlığına zarar 

veren, gelişimini olumsuz yönde etkileyen, önlenebilir davranış veya 

davranışlara maruz kalmaktadır (URL 1; URL 2; Yücel, 2017). 

Çocuklara karşı yapılan kötü muamelede en büyük grubu ise istismar

oluşturmaktadır. Çocuk istismarı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

tarafından “çocuğun sağlığına, yaşamına, gelişimine ve değerine zarar 

verebilen, fiziksel ve/veya emosyonel kötü davranışı, cinsel istismarı, 

ihmali, her türlü ticari çıkar için çocuğun kullanılmasını içeren 

davranış” olarak tanımlanmaktadır (URL 1).

Çocukların istismara uğraması, günümüzde tartışılmaya devam edilen 

küresel bir halk sağlığı sorunudur (Debowska vd., 2017; Meinck vd., 

2020). Uluslararası çalışma sonuçlarının DSÖ tarafından derlenmesi

sonucu oluşan raporunda; 2-4 yaş arası her dört çocuktan üçünün 

düzenli olarak ebeveynleri/bakım vericileri tarafından fiziksel cezaya 

ve/veya psikolojik şiddete maruz bırakıldığı bildirilmektedir. Aynı 

raporda her beş kadından birinin ve her 13 erkekten birinin çocukluk 

döneminde (0-17 yaş) iken cinsel istismara uğradığı belirtilmektedir 

(URL 1). Detaylandırdığımızda dünyadaki çocukların %23’ünün 

fiziksel istismara, %36’sının duygusal istismara, %26’sının cinsel 

istismara maruz kaldığı görülmektedir (URL 3). Yapılan çalışmalar 
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bize kızların erkeklere göre daha fazla kötü muameleye maruz 

kaldığını göstermektedir (URL 1; Al-Fayez vd., 2012).  Fakat erkek 

mağdurların sosyal damgalanma, erkeklik kaybı gibi nedenlerle kötü 

muameleyi, özellikle de cinsel istismarı bildirmede sorun yaşadıkları 

bilinmektedir (Debowska vd., 2017).  

Çocuklarda istismar gelişmişlik düzeyi farklı olan bir çok ülkede 

görülmektedir (URL 1). Ortaya çıkmasında tanımlanan risk faktörleri 

yalnızca sosyal ve kültürel bağlamda değildir. Bu risk faktörleri 

çocuk, ebeveyn/bakım verici, ailenin sosyal yapısı ve toplumsal yapı 

ile ilişkilendirilmektedir. Çocuk ile ilişkili olan risk faktörleri; 

istenmeyen çocuk olma, kronik hastalığa, engele, tehlikeli davranış 

sorunlarına, zor mizaca sahip olma, sürekli ağlama durumu ve üvey 

çocuk olma şeklinde açıklanmaktadır. Genç ve/veya yalnız yaşayan, 

çocuk gelişimi konusunda bilgisi ve farkındalığı olmayan, alkol 

ve/veya uyuşturucu kullanan, çocukken istismara uğramış olan, 

fiziksel veya psikiyatrik bir hastalığa sahip olan, öfke kontrol 

problemi yaşayan ve toplumsal iletişim becerisi yetersiz olan  

ebeveyn/bakım vericilerin çocuklarını daha sıklıkta istismara uğrattığı 

belirtilmektedir. Aile içerisindeki bireyler arasındaki bağın zayıf, 

ebeveyn-çocuk bağının yetersiz, çocuk sayısının fazla olması, 

ekonomik sıkıntı varlığı, sosyal destek sistemlerinin yetersizliği, 

çocuk yetiştirmede katı disiplinin tercih edilmesi çocuklarda istismar 

riskini artıran aile yapısı özelliklerindendir. Başka bir boyut olarak bu 

riski artıran toplum yapısı ise; çocuğu koruyan yasaların yetersizliği, 

cinsel ayrımcılığın yapıldığı, toplumsal eşitsizliğin olduğu, çocuk 

değerinin azlığı, şiddetin hoş görü ile karşılandığı toplumlar olarak 
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özellik göstermektedir (URL 1; URL 2; Debowska vd., 2017; Aktay, 

2020). Özellikle virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan sosyal 

mesafe ve karantina uygulamaları; evde geçirilen sürenin, internet ve 

teknolojik ürünlere olan ihtiyacın artmasına, işten çıkarılma nedeniyle 

aile içi ekonomik durumun azalmasına ve bunlardan kaynaklı ebeveyn 

stres-anksiyete düzeyinin artmasına neden olmaktadır (Abukan vd., 

2020; Baron vd., 2020; Griffith, 2020; Kovler vd., 2020). Diğer bir 

ifadeyle, istismara neden olan aile içi ekonomik sorunların varlığı, 

ebeveynlerin stres-anksiyete yaşamaları ve evde geçirilen sürenin 

fazla olması gibi faktörlerin yoğunluğunun COVID-19 sürecinde artış 

gösterdiği ve çocuğa yönelik istismar riskini artıracağı görülmektedir. 

Çocukluk döneminde yaşanan istismar, kısa ve uzun vadede yaşam 

boyu etkisini gösterecek olumsuz sonuçlar doğurmaktadır (Meinck 

vd., 2020; Aktay, 2020). Yapılan tüm bu kötü muameleler; çocukların 

ve ailelerinin acı çekmesine, anksiyete yaşamasına ve aile içi 

süreçlerinin bozulmasına neden olmaktadır (URL 1).  Sağlıklı ve 

normal gelişim gösteren bir çocuğun istismara maruz kalması sonucu 

fiziksel zararlar, yetersiz büyüme ve gelişme sorunları görülmektedir 

(Aktay, 2020). Genel anlamda bu çocuklarda uykusuzluk, noktural 

enürezis, boğaz ağrısı, yapılan istismara bağlı fiziksel bulgular, 

depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, saldırganlık, 

intihar girişimi, kendine fiziksel olarak zarar verme, riskli davranışlar, 

benlik saygısında azalma, değersizlik, akademik başarısızlık gibi 

birçok fiziksel, ruhsal ve sosyo-duygusal sorunlara yol açmaktadır 

(URL 1; Debowska vd., 2017; URL 3; Al-Fayez vd., 2012; Aktay, 
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2020; Heim vd., 2010; Zoroğlu vd., 2001). Bu sonuçlar yapılan 

istismarın türüne göre değişiklik göstermektedir (Aktay, 2020). 

Pandemi sürecinde çocukların korunması; istismarın çocuk üzerindeki 

yaşam boyu etkileri ve bu süreçte artan istismar riski göz önünde 

bulundurulduğunda daha fazla önem arz etmektedir (Griffith, 2020; 

Lawson vd., 2020). Virüsün yayılmasını engellemeye yönelik alınan 

önlemler; sosyal mesafe/karantina uygulamaları ve eğitimin uzaktan 

yürütülmesi, çocukların sağlık hizmetleri ve okullar ile etkileşimini 

azalmıştır (Baron vd., 2020; Honda vd., 2020). Alınan önlemler 

doğrultusunda, çocuk istismarının saptanmasında ve çocukların 

korunmasında en önde gelen sağlık çalışanları ve okul çalışanları bu 

konudaki rollerini yerine getirmede yetersiz kalmıştır (Baron vd., 

2020; Honda vd., 2020; Teo and Griffiths, 2020). Diğer bir ifadeyle 

istismara maruz kalan çocuklara yardımcı olmak için çocuk koruma 

sistemlerinin etkinliğini ciddi derecede tehlikeye atmıştır (URL 4). 

COVID-19 sürecinde çocukların istismardan korunmasındaki bu açığa 

yönelik yeni stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir (Honda vd., 2020). 

Öncelikli olarak risk grubunda yer alan çocuk ve ailelerin tespiti 

yapılarak, gerekli kurum ve kuruluşlar yardımıyla riskin ortadan 

kaldırılması amaçlanmalıdır (Griffith, 2020). Bir başka şekilde ise 

çocukların takibi gerek sağlık çalışanları tarafından gerekse 

öğretmenleri tarafından sürece uygun şekilde yürütülmelidir (Baron 

vd., 2020; Honda vd., 2020). Bu kapsamda çocukların korunması 

amacıyla alınan önlemler çocuğun sağlıklı bir büyüme-gelişme süreci 

yaşayabilmesi için oldukça önemlidir. Bu bölümde COVID-19 
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sürecinde çocuğa yönelik istismar, nedenleri ve koruma 

gereksinimlerine yer verilmiştir.  

1. ÇOCUK İSTİSMARI 

Çocuk istismarı, DSÖ tarafından fiziksel, duygusal ve cinsel istismar 

olmak üzere üç alt başlıkta incelenmektedir (URL 1; URL 3).  

1.1. Fiziksel İstismar 

Fiziksel istismar; ebeveyn veya bakım verici tarafından çocuğa karşı 

yapılan ve onun sağlığına, yaşamına, gelişimine zarar veren veya 

verme olasılığı yüksek, kasıtlı güç uygulanması olarak 

tanımlanmaktadır (URL 2, 2021; URL 5). Bu davranışlar genellikle 

disiplin veya ceza adı altında gerçekleştirilen vurma, dayak atma, 

tekmeleme, ısırma, haşlama, yakma, zehirleme gibi davranışlardır 

(URL 5). Fiziksel istismar, fiziksel bulgu özelliğine sahip olması 

nedeniyle tanılanması en kolay istismar çeşidi olarak ifade 

edilmektedir (Tıraşçı ve Gören, 2007). Fiziksel istismar içeriğinde yer 

alan sarsılmış bebek sendromu; iki yaşına kadar görülen, bebeğin 

kuvvetli bir şekilde sarsılması sonucu beyin hasarı, kafa içi kanama, 

göz dibi kanaması gibi ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme neden 

olabilmektedir (Kara vd., 2004; Şahin ve Taşar, 2012). Yine aynı 

şekilde bu başlık altında incelenen munchausen by proxy sendromu; 

bebeğin ebeveyn veya bakım verici tarafından sürekli hasta olduğu 

düşünülerek hastaneye, doktora götürülmesi durumudur. Hasta olması 

gerekçesiyle çocuğa yapılan tıbbi müdahaleler ve girişimler çocuğa 

zarar vermektedir (Kara vd., 2004).  
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Fiziksel istismar, bazı aileler tarafından günlük hayatta sıkça 

kullanılması nedeniyle en sık görülen istismar türüdür (Aktay, 2020). 

Hillis ve diğerlerinin (2016) yaptığı bir sistematik derleme çalışmasına 

göre; 2-17 yaş arasındaki çocukların fiziksel istismara maruz kalma 

oranları Asya’da %64, Kuzey Amerika’da %56, Afrika’da %50, Latin 

Amerika’da ise %34 olarak ifade edilmektedir (Hillis vd., 2016). 

Erdem’in (2019) Türkiye’nin çeşitli illerinde yürüttüğü bir çalışmada; 

7-18 yaş arasındaki 2216 çocuğun %43’ünün son bir yıl içinde fiziksel 

istimara uğradığı belirtilmektedir ( Erdem, 2019). Güçlü ve 

Acemioğlu’nun (2020) yürüttüğü nitel araştırma deseniyle yürütülen 

bir çalışmada 3-17 yaş grubunda yer alan 201 çocuk fiziksel istismar 

açısından incelendiğinde; en çok fiziksel istismara uğrayan yaş 

grubunun 10 yaş (%10.95) olduğu, ailedeki çocuk sıralamasında ne 

fazla istismara ilk çocukların uğradığı (%45.77), ebeveyn eğitim 

düzeyine göre en çok 7 ve 12 yaşında iki fiziksel istismara uğrayan 

çocuklarının ebeveynlerinin lisans mezunu olduğu belirtilmektedir 

(Güçlü ve Acemioğlu, 2020). Türkiye’nin kültürel yapısından 

kaynaklı dayağın ve şiddetin disiplin ve terbiye aracı olarak görülmesi 

fiziksel istismar oranlarının da yüksek olmasını tetiklemektedir 

(Aktay, 2020). Kovler ve diğerleri (2020) tarafından yapılan 

çalışmada 2020 yılında fiziksel istismar yaralanması nedeniyle çocuk 

travma merkezine başvuran çocuk sayısı değerlendirilmiştir. Bu 

sayının 2020 yılında yani COVID-19 süresi boyunca sekiz çocuk 

hasta olduğu ifade edilmektedir. Fiziksel istismar yaralanması 

nedeniyle çocuk travma merkezine başvuran çocuk sayısı 2018 yılında 

üç, 2019 yılında dört olarak belirtilirken; COVID-19 döneminde 
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başvuran çocuk sayısının arttığına dikkat çekilmektedir (Kovler vd., 

2020). Lawson ve diğerleri tarafından (2020) yürütülen bir diğer 

çalışmada ise COVID-19 sürecinin ebeveynler üzerindeki etkileri 

nedeniyle fiziksel istismar oranlarının arttığı öngörülmektedir 

(Lawson vd., 2020). Küresel bir salgın olan COVID-19 sürecinde 

çocukların sağlık ve refahını etkileyen risk faktörlerinden bazıları, kriz 

özelliği taşıyan diğer durumlardan da çıkarılabilmektedir. UNICEF 

raporuna göre, 2014’ten 2016’ya kadar Batı Afrika’daki Ebola virüsü 

salgını sırasında okulların kapatılması, çocuklarda istismar ve ihmal 

oranlarının artmasına neden olmuştur (URL 6). 2007-2009 ekonomik 

krizi sırasında ABD’de küçük çocuklarda sarsılmış bebek sendromu 

oranında %65 artış görülmüştür (Berger vd., 2011). 

Fiziksel istismar, şiddet derecesine ve uygulama şekline göre farklı 

sonuçlar doğurabilmekte; en çok da iskelet-kas sistemi ve merkezi 

sinir sistemini etkilemektedir. Aynı zamanda çocuğun ruh sağlığını da 

olumsuz yönde etkileyerek içe kapanmasına, depresif davranışlar 

göstermesine, travmatik bir yaşam sürmesine, kendini izole etmesine 

neden olmaktadır. Sosyal yaşamın etkilendiği düşünülse de akademik 

başarı ve cinsel gelişim üzerinde de etkiye sahiptir (Güçlü ve 

Acemioğlu, 2020; Zoroğlu vd., 2001; Al-Fayez vd., 2012). 

1.2. Duygusal İstismar 

Duygusal istismar, çocuğa karşı ebeveyn veya bakım verici tarafından 

yapılan, ruhsal anlamda yıkıcı etkilere sahip ve süreklilik gösteren 

davranışların sergilenmesi olarak tanımlanmaktadır (URL 7; DSM-V, 

2013). Aynı zamanda psikolojik, psişik ve sözlü istismar olarak da 
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bilinmektedir. Fiziksel ve cinsel istismardaki gibi fiziksel özelliklere 

sahip olmayan bu istismar türünün de yıkıcı etkileri oldukça fazladır. 

Çocuğun yalnız bırakılması, önemsenmemesi, sık sık eleştiriye maruz 

kalması ve çocukla alay edilmesi gibi davranışlar uzun vadede 

çocuğun ruhsal gelişimini olumsuz bir şekilde etkilemektedir (Kütük 

ve Bilaç, 2017). Bebeklik ve çocukluk döneminde duygusal istismarın 

yaşanması aynı zamanda ciddi psiko-sosyal ve davranışsal sorunlara 

da neden olmaktadır (Dinleyici ve Şahin, 2016). 

Güler ve diğerleri (2002) tarafından yapılan bir araştırmada; annelerin 

%81’inin çocuklarına sevgi göstermediği, %77.6’sının azarladığı ya 

da kızdığı, %8.4’ünün çocuğunu odasına kapatarak kilitlediği ifade 

edilmektedir (Güler vd., 2002). Arslan ve Balkıs (2016) adölesanlarda 

duygusal istismar, problemli davranışlar, öz yeterlik ve psikolojik 

sağlamlık arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada; anne-babadan 

algılanan duygusal istismar ile problem davranışlar arasında pozitif 

yönde, problem davranış ile psikolojik sağlamlık ve öz-yeterlik 

arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirtilmektedir 

(Arslan ve Balkıs, 2016). Pernebo ve Almqvist (2017) tarafından 

yürütülen nitel araştırma desenine sahip çalışmada; yakın partner 

şiddetinin çocuklar üzerindeki etkisi, ebeveyn-çocuk etkileşimi ve 

çocukken istismara uğramış ebeveynleri hakkındaki düşünceleri 

değerlendirilmektedir. Görüşme yapılan 17 çocuktan bazıları 

rahatlıkla annelerini tanımlayabilirken, bir kısmı kırılgan cevaplara 

sahiptir. Kırılgan yapıda olan çocukların travma tepkilerinin 

tetiklendiği ifade edilmektedir. Sonuç olarak ortaya çıkan temalardan 

biri ebeveynin travmayı tetikleyici faktör olarak görülmesidir 
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(Pernebo ve Almqvist, 2017). Kanak ve Çelik’in (2018) Türkiye’deki 

duygusal istismar üzerine yazılan lisansüstü tezlerin değerlendirildiği 

çalışmasında duygusal istismarla ilgili deneysel çalışmaların ve 

önleme girişimlerinin yer aldığı çalışmaların artırılması gerektiği 

belirtilmektedir (Kanak ve Çelik, 2018). Pandemi sürecinde 

ebeveynlerin çocuk bakım yüklerinin artması, sosyal destek 

sistemlerinin yetersizliği, sürekli ev ortamında olma ve çocuk-ebeveyn

etkileşiminde artış görülmesi, ekonomik problemler ebeveynlerde 

stres/anksiyete, akut stres belirtilerini artırmaktadır (Frasquilho vd., 

2015; Haw vd., 2015; Lawson vd., 2020). Bu süreçte psikolojik olarak 

etkilenen ebeveynlerin çocuklarına duygusal istismarda 

bulunabileceği düşünülmektedir.

Duygusal istismar, çocuklarda gelişimsel, davranışsal, bilişsel ve 

duygusal bozukluklara neden olmaktadır (Glaser, 2002; Messman-

Moore ve Brown, 2004). Çocuklarda sıklıkla görülen sorunlar; düşük 

benlik algısı, ümitsizlik/umutsuzluk, terkedilme korkusu, reddedilme 

ve kendini suçlama şeklinde sıralanmaktadır (Messman-Moore ve

Brown, 2004). 

1.3. Cinsel İstismar

DSÖ cinsel istismarı; “cinsel aktiviteyi tam olarak idrak edemeyen

çocuğun cinsel aktiviteye girmesi, cinsel aktiviteye rızası olmayan 

veya karar verebilecek olgunluğa ulaşmamış çocuğun kanunlara veya 

toplumsal tabulara uygunsuz olarak çocuğun cinsel aktiviteye 

zorlanması” olarak tanımlanmaktadır (URL 3). Çocukların cinsel 

istismara maruz kalması bazı kültürlere göre ayıp bir olgu olması 
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nedeniyle vakaların tanımlanması, bildirilmesinde güçlükler 

yaşanmaktadır (Debowska vd., 2017). DSÖ tarafından 2017 yılında 

yapılan bir çalışmaya göre; dünyada 15-19 yaş arasındaki 15 milyon 

kız çocuğun cinsel ilişkiye veya cinsel bir eyleme zorlandığı 

belirtilmektedir (URL 6). Küresel çocuk cinsel istismarı vakalarının 

incelendiği meta-analizlerde oranın, erkek çocuklarda %7.6-7.9 ve kız 

çocuklarda %18.0-19.7 olduğu bildirilmektedir (Pereda vd., 2009; 

Stoltenborgh vd., 2015). Türkiye’de ise TÜİK verilerine göre 2014 

yılında cinsel istismara maruz bırakılan çocuk sayısı 11.095 iken 2017 

yılında bu sayının 18.623’e kadar artış gösterdiği görülmektedir (URL 

8). Gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde kız ve erkek çocuk arasında 

cinsel istismar görülme yaygınlığı farklılık gösterebilmektedir 

(Russell vd., 2020). Bu farklılıkların cinsel istismarın bildirilmesinde 

evrensel bir standardın olmamasından ve bildirilmeyen vakaların 

varlığından kaynaklandığı düşünülmektedir (Sanjeevi vd., 2018). 

Dapic ve diğerleri (2020) yürüttükleri bir çalışmada, Hırvatistan’ın 

içişleri bakanlığına bağlı verileri incelediklerinde 2019 yılında 200 

cinsel istismar suç duyurusu olduğunu, 2020 yılının aynı döneminde 

ise bu duyurunun %31(138) oranında düşüş gösterdiğini ifade 

etmektedir (Dapic vd., 2020). COVID-19 sürecinde yapılan “evde 

kal” uyarısı çocukları ve diğer bireyleri enfeksiyonun etkilerinden 

korurken, kapalı kapılar ardında kalan cinsel istismar mağdurlarının 

seslerinin de kapılar ardında kalmasına neden olmaktadır.  

Cinsel istismar, çocukların sosyal işlevselliği, fiziksel, cinsel ve ruh 

sağlığı üzerinde kısa ve uzun vadede sorunlara neden olmaktadır 

(Cırık vd., 2020; Sanjeevi vd., 2018). Çocukluk döneminde cinsel 
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istismara uğramış bireylerin, geçmiş deneyimleriyle başa çıkmak için 

inkar, kendini soyutlama, kendini suçlama ve duygusal bastırma 

yollarını tercih ettikleri belirtilmektedir. Kullanılan bu etkisiz baş 

etme yöntemleri bireylerin yüksek düzeyde stres ve utanç 

yaşamalarına sebep olarak genel sağlığını etkilemektedir (Rosenthal 

vd., 2005). Araştırma sonuçlarına göre; cinsel istismar öyküsü olan 

bireylerde travma sonrası stres bozukluğu görülme riskinde artış 

(McLean ve Gallop, 2003), depresif belirtilere ve panik atağa karşı 

artan bir duyarlılık söz konusudur (Haileye, 2013). Anksiyete 

bozukluklarının cinsel istismar öyküsü olan bireylerde, böyle bir 

öyküsü olmayan bireylere göre daha sık görüldüğü belirtilmektedir 

(Allen vd., 2014). Aynı zamanda cinsel istismara maruz kalma ile 

kişilik bozuklukları arasında önemli bir ilişki olduğuna vurgu 

yapılarak, maruziyet yaşayan bireylerde borderline kişilik 

bozukluğunun sıklıkla görüldüğü ve semptom sürecini şiddetli 

geçirdikleri ifade edilmektedir (McLean ve Gallop, 2003; Sansone

vd., 2011). Sosyal ilişkiler açısından bakıldığında; cinsel istismar 

geçmişi olan bireylerin, yetişkinlik döneminde istikrarsız yakın 

ilişkilere sahip olma olasılığının daha yüksek olduğu (Dolan ve 

Whitworth, 2013), ebeveynlik becerilerinde kendilerini yetersiz 

gördükleri (Cohen, 1995; Ruscio, 2001), ilişki doyumu ve 

tatminlerinde azalma olduğu görülmektedir (Alexander vd., 2000). 

Benzer şekilde Barrett (2009) tarafından yapılan bir çalışmada cinsel 

istismar öyküsü bulunan kadınlarda; ebeveyn sıcaklığı seviyelerinin 

daha düşük, çocuklarına karşı fiziksel ceza kullanma ve saldırganlık 
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davranışı sergileme oranlarının daha yüksek olduğu belirtilmektedir 

(Barrett, 2009).  

2. COVID-19 PANDEMİSİ 

Çin’de etiyolojisi bilinemeyen pnömoni vakaların ortaya çıkmasının 

ardından, etken maddenin insanlarda görülen SARS-CoV-2 virüsü 

olduğu tespit edilmiştir. Virüsün dünya üzerinde hızlı bir şekilde 

yayılması ile 11 Mart 2020 tarihinde DSÖ tarafından salgın ilan 

edilmiştir (Hui vd., 2020). Salgın toplumun tüm kesimlerini etkisi 

altına almıştır (Abukan vd., 2020). Başlangıcından günümüze kadar 

127 milyon civarında COVID-19 vakası ortaya çıkmış, yaklaşık 3 

milyon COVID-19 kaynaklı ölüm gerçekleşmiştir (URL 9). COVID-

19 hastalığının yayılma hızını azaltmak amacıyla Türkiye ve 

uluslararası çapta çeşitli önlemler alınmıştır. Eğitime zorunlu ara 

verilmesini takiben sürecin belirsizliğine yönelik esnek bir çalışma 

takvimi oluşturulmuş, ardından uzaktan eğitim ile devam edilmesi 

kararı alınmıştır. Tüm eğitim düzeylerinde bir kısıtlama söz konusu 

olduğundan okul öncesi sınıf ve kreşlerde de verilen hizmet de 

durdurulmuştur. Başka bir önlem olan sokağa çıkma yasaklarının 

uygulanmasıyla birlikte bireylerin ve çocukların ruh sağlığını 

korumak amacıyla belirli günlerde dışarı çıkmaları için uygun bir saat 

aralığı belirlenmiştir (Lewnard ve Lo, 2020; TÜBA, 2020; Alıcılar ve 

Çöl, 2020, Lawson vd., 2020). COVID-19 enfeksiyonundan korunmak 

için alınan çeşitli önlemlerin sekonder sağlık problemlerine yol açtığı, 

özellikle savunmasız popülasyonları etkilediği bilinmektedir (Kovler 

vd., 2020). COVID-19 sürecinde okulların kapatılması/uzaktan eğitim 
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süreci ve işletmelerin kapatılması önlemlerinin alınması, bu süreçte 

çocuk istismarı görülme riskini artıracaktır. Alınan önlemler; 

çocukların/ebeveynlerin daha uzun süre evde kalmalarına, 

ebeveynlerin çocuk bakım yükünün artmasına, ebeveynlerin iş kaybı 

yaşamalarına, uzaktan eğitim sürecinde teknolojik cihaz 

gereksiniminin doğmasına, ailede ekonomik sorunların oluşmasına ve 

dolayısıyla ebeveyn anksiyete/stres düzeyinde artışa neden 

olmaktadır. 

2.1. Okulların Kapatılması-Uzaktan Eğitim Süreci 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 

İstatistik Enstitüsü’ne göre COVID-19 sürecinde alınan önlemlerden 

biri olarak, 188’den fazla ülke eğitim kurumlarını her düzeyde 

kapatmış ve 1,5 milyardan fazla öğrenci etkilenmiştir (URL 10). 

Bununla birlikte sokağa çıkma yasağının çocuklar için daha uzun 

süreli olarak devam etmesi, çocukların tüm günlerini evde 

geçirmelerine neden olmuştur (Mazza vd., 2020). Bu süreçte evde 

kalan çocukların bakımlarının kim tarafından yapılacağı belirsizliği 

doğmuştur. Özellikle çalışan ebeveynlerin bu konudaki sosyal destek 

yetersizliğinin bulunması istismara zemin hazırlayan risk 

faktörlerdendir.  Bir başka risk faktörü de uzaktan eğitim sürecinde 

eğitim olanaklarının eşitsizliğinin olmasıdır. Maddi ve mekânsal 

imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitim fırsatından yararlanamayan 

çocukların ebeveynleri bu şartları sağlama sürecinde yüksek düzeyde 

anksiyete ve stres yaşamaktadır. COVID-19 sürecinde okulların 

kapatılması ve uzaktan eğitim sürecinin yürütülmesi ile ilgili çocuk 
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istismarı riskini artıran faktörler bu şekilde ifade edilmektedir (Dapic 

vd., 2020; Roca vd., 2020). Bunun dışında istismara maruz kalan 

çocukların durumları değerlendirildiğinde; eğitim ve sağlık 

hizmetlerindeki kısıtlamaların olması, çocukların ev dışı 

bağlantılarının azalmasına neden olup ve mevcut istismar davranışını 

bildirmesinde engel oluşturmaktadır (Barboza vd., 2020; Baron vd., 

2020; Honda vd., 2020). Baron ve diğerleri (2020) tarafından yapılan 

bir çalışmada; Pandemi önlemleri gerekçesiyle okulların kapalı olduğu 

Mart-Nisan aylarında çocuklara kötü muamele bildiri oranlarının, 

eğitim dışı aylarda yer alan oranlarla benzer şekilde düşük olduğu 

belirtilmektedir. Bu bulgular doğrultusunda, istismar vakalarını 

saptamada çocuğun okuldaki sosyal ortamının ve eğitimcilerinin 

rolüne vurgu yapılmaktadır (Baron vd., 2020).  

2.2. Ebeveynlerin İş Kaybı 

Pandemi önlemleri kapsamında; sokağa çıkma yasağı uygulaması, 

işletmelerin kapatılması ve buna bağlı olarak çalışanlara zorunlu 

ücretsiz izin verilmesi toplumda sekonder ekonomik sıkıntıların ortaya 

çıkmasını tetiklemektedir (Lawson vd., 2020; Baron vd., 2020). 

Ebeveynlerin bu süreçte iş kaybı yaşamaları, anksiyete ve stres 

düzeylerinin artmasına, ebeveynlik rollerinde yetersizliğe, aile içi 

süreçlerin yürütülmesinde aksamalara neden olmaktadır (Abukan vd., 

2020; Baron vd., 2020; Griffith, 2020; Kovler vd., 2020). Bu nedenler 

olağan bir hayat akışında bile çocuk istismarına sebep olurken, 

COVID-19 gibi bir sağlık krizi sürecinde var olan riski daha da 

artırmaktadır (URL 1; URL 2, 2021; Debowska vd., 2017; Aktay, 
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2020). Literatürde yer alan bazı çalışmalarda; yaşanan ekonomik 

sorunların ebeveynleri psikolojik açıdan olumsuz etkilediği ifade 

edilmektedir (Frasquilho vd., 2015; Haw vd., 2015). Lawson ve 

diğerleri (2020) tarafından yapılan bir çalışmada işini kaybeden 

ebeveynlerin çocuklarına psikolojik ve fiziksel istismar uygulama 

durumları değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, ebeveynlerin işini 

kaybetmesi çocuklara yapılan kötü muamele davranışında önemli bir 

risk faktörü olarak görülmektedir. Ebeveynlerin işini kaybetmesi, 

çocuklarına fiziksel istismar uygulamalarına neden olmaktadır. Bunun 

yanı sıra işini kaybeden ebeveynlerin baş etme becerileri artıkça 

çocuklarına fiziksel istismar uygulamalarının azaldığı ifade 

edilmektedir (Lawson vd., 2020).  

2.3. Ebeveynlerin Psikolojik Durumları 

COVID-19 hastalığının ortaya çıkması ve hastalığın yayılma hızını 

azaltmaya yönelik alınan önlemler toplumun psikolojik sağlığını 

olumsuz anlamda etkilemektedir (Lu vd., 2020). Bu süreçte hastalığa 

yakalanma korkusu, sosyal destek sistemlerinin yetersizliği, sosyal 

izolasyon, iş kayıplarının yaşanması, ekonomik sorunlar, evde 

geçirilen sürenin uzaması gibi faktörler psikolojik belirtilerin ortaya 

çıkmasında rol oynamaktadır. Ebeveynlerin psikolojik süreçlerini 

çıkmaza sokan bu sağlık krizi sürecinde çocuk istismar risk 

faktörlerinin görülme sıklığı artmaktadır (Abukan vd., 2020; Baron 

vd., 2020; Griffith, 2020; Kovler vd., 2020). Bu süreç bireylerde 

anksiyete, korku, panik atak gibi psikolojik etkilere sebep olmaktadır 

(Chew vd., 2020; Çaykuş ve Çaykuş, 2020). Brown ve diğerleri 
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(2020) tarafından yapılan bir çalışmada, ebeveynlerin Pandemi 

sürecinde yüksek anksiyete düzeyine ve depresif belirtilere sahip 

oldukları ifade edilmektedir (Brown vd., 2020). Shi ve diğerlerinin 

(2020) yürüttüğü bir çalışmada COVID-19 testi pozitif veya belirsiz 

olan bireylerin, COVID-19 testi negatif olan bireylere göre anksiyete, 

akut stres bozuklukları ve depresyon gibi psikolojik belirtilerinin daha 

yüksek olduğu belirtilmektedir (Shi vd., 2020). Lawson ve diğerleri 

(2020) tarafından yapılan çalışmanın farklı bir bulgusunda ise; işini 

kaybeden ebeveynlerin depresyon düzeylerinin işini kaybetmeyen 

ebeveynlere göre daha yüksek olduğu ifade edilmektedir (Lawson vd., 

2020).  

3. COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN 
İSTİSMARDAN KORUNMASI 

Pandemi sürecinde çocukların korunması; istismarın çocuk üzerindeki 

yaşam boyu etkileri ve bu süreçte artan istismar riski göz önünde 

bulundurulduğunda daha fazla önem arz etmektedir (Griffith, 2020; 

Lawson vd., 2020). Alınan önlemler doğrultusunda, çocuk 

istismarının saptanmasında ve çocukların korunmasında en önde gelen 

sağlık çalışanları ve okul çalışanları bu konudaki rollerini yerine 

getirmede yetersiz kalmıştır (Baron vd., 2020; Honda vd., 2020; Teo 

ve Griffiths, 2020; Roca vd., 2020). Pandemi süreci öncesinde çocuk 

istismarının önlenmesine yönelik yapılan girişimlerin gözden 

geçirilerek COVID-19 sürecine uygun şekilde revize edilmesi 

gerektiği düşünülmektedir (Honda vd., 2020). Griffith (2020), 

COVID-19 sürecinde çocuk istismarının önlenmesine yönelik 



 

 

 149 

öncelikli olarak riskli grupların belirlenmesini ve bu risklerin ortadan 

kaldırılmasını önermektedir (Griffith, 2020). Japonya’da Honda ve 

diğerleri (2020) tarafından COVID-19 sürecinde çocuk istismarını 

önlemeye yönelik geleneksel yöntemlere ek olarak üç yeni strateji 

geliştirilmiştir. Bu stratejiler arasında bebek ev ziyaret programı, 

çevrimiçi ebeveyn eğitim ve sağlık sınıfları yer almaktadır (Honda 

vd., 2020). Roca ve diğerleri (2020) çocuk istismarını önleme ve 

istismar vakalarının bildirilmesini sağlamak amacıyla çocukların okul 

sosyal ortamlarının ve eğitimcilerin rolünün önemi göz önünde 

bulundurularak, “Kapıları Açan Okullar” kapsamında bir müdahale 

programı geliştirmiştir. Bu programda çocukların uzaktan eğitim 

sürecinde okuldaki sosyal ortamı ve eğitimcilerle etkileşiminin 

devamlılığı hedeflenmektedir (Roca vd., 2020).  

SONUÇ 

Yaş dönemlerinin getirdiği özellikler nedeniyle korunma ihtiyacı olan 

çocuklar, özellikle COVID-19 sürecinde ortaya çıkan yeni stres 

etkenlerine bağlı olarak daha fazla korunma ihtiyacı duymaktadır. 

Çocukları, COVID-19 sürecinde artan istismar riskine karşı korumak 

multidisipliner iş birliğini gerektirmektedir. Bu iş birliği sonucunda 

geçmişte alınan önlemler ve COVID-19 enfeksiyonu dikkate alınarak 

yeni stratejiler geliştirilmelidir. Geliştirilen stratejilerin güçlü ve zayıf 

yönleri değerlendirilerek, COVID-19 sürecinde çocuk istismarını 

önlemedeki etkisi de artırılmalıdır.  
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GİRİŞ  

Koronavirüsün sebep olduğu COVID-19 hastalığı, 31 Aralık 2019 

tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve kısa bir süre 

içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almıştır (Tang vd., 2020;  

Huckins vd., 2020; Lu vd., 2020, Chew vd., 2020; Huang  vd., 2020). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde 

COVID-19 hastalığı “salgın” olarak ilan edilmiştir (URL 1). 

DSÖ’nün (2021) yayınladığı rapora göre, COVID-19 hastalığı 

Çin’de sınırlı kalmayıp Amerika başta olmak üzere Brezilya,  

Hindistan ve Rusya gibi ülkelerde de hızla yayılmıştır. Aynı raporda 

127 milyon kişinin enfekte olduğu ve 2.78 milyon kişinin ise 

hayatını kaybettiği bildirilmektedir (URL 2).
 Bu raporda DSÖ’ne 

göre Türkiye’de 3.21 milyon vaka olduğu belirtilmiştir (URL 2). 

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı (2021) verilerine göre, ilk vaka 11 

Mart 2020 tarihinde ortaya çıkmıştır (URL 3).
 Sağlık Bakanlığı 

(2021) 11 Mart 2020-30 Mart 2021 tarihleri arasında toplam vaka 

sayısı 3.208.173 kişi olduğunu ve hastalığa bağlı 31.076 kişinin 

öldüğünü bildirmiştir (URL 3). 

Dünya çapında milyonlarca insan, hem yaşanan COVID-19 

pandemisinden hem de COVID-19 pandemisine karşı alınan 

önlemlerden oldukça etkilemiştir (Huckins vd., 2020; Çaykuş ve 

Çaykuş, 2020; Chew vd., 2020). Bu bölümde COVID-19 sürecinin 

ebeveynler ve çocuklar üzerindeki fiziksel, psikolojik ve duygusal 

etkileri yer almaktadır. 
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1. COVID-19 VE ÇOCUK SAĞLIĞI 

 

Şüphesiz ki COVID-19 pandemisinden etkilenen gruplardan biri de 

çocuklardır (Huckins vd., 2020; Çaykuş ve Çaykuş, 2020; Chew vd., 

2020).Salgının erken aşamalarında, çocukların daha az nozokomiyal 

maruziyetleri ve hayvanlarla daha az sıklıkta temas etmeleri nedeniyle 

COVID-19 hastalığından nadiren etkilendikleri düşünülüyordu (Wu 

ve McGoogan, 2020). Bununla birlikte bir dizi rapor, çocukların 

COVID-19 ile enfekte olma olasılıklarının yetişkinler kadar olası 

olduğunu ; ancak daha az semptom ve şiddetli hastalıkların yanı sıra 

çok daha düşük ölüm oranına sahip olduklarını göstermektedir (Bi vd., 

2020; Zimmermann ve Curtis, 2020). Hastalığın ilk ortaya çıktığı 

Çin’de ilk araştırmaların çoğunun yetişkin hastanelerinde yapılması 

pediatrik vakaların daha az bildirilmesine neden olan bir durumdur 

(Wu ve McGoogan, 2020; Guan vd., 2020). Pediatrik vakalar tüm 

dünyada yayılım göstermesine rağmen, hafif semptomları veya 

asemptomatik olan pek çok çocuk test edilmemesi gibi birçok nedene 

bağlı  COVID-19’un pediatrik hastalarda epidemiyolojik ve klinik 

tablosu tam olarak belirlenememiştir (Huang vd., 2020). Çin’de 

yapılan bir çalışmada  pediatrik COVID-19 vakalarının çoğunluğunun 

hafif ila orta derecede klinik özellikler gösterdiği ve sadece birkaç 

vakada ciddi semptomların geliştiği belirtilmiştir (Guo  vd., 

2020).Ayrıca pediatrik vakaların % 77.9’unda ateş ve %32.4’ünde 

öksürüğün en sık görülen semptomlar olduğu saptanmıştır (Guo  vd., 

2020). Başka bir çalışmada ise pediatrik vakalarda COVİD-19 

başlangıç semptomları arasında en yaygın %76’sında ateş ve 



 

 

 161 

%62’sinde öksürük görülürken vakaların %21’inde balgam, 

%12’sinde kusma ve ishal görüldüğü belirtilmiştir (Zhang vd., 2020). 

Türkiye’de yapılan bir çalışmada ise pediatrik vakalarda en sık 

başvuru nedenleri arasında %16.2’si kuru öksürük, %15.2’si ateş, 

%13.3’ü halsizlik ve yorgunluk belirtileri yer almaktadır. Aynı 

zamanda COVID-19’lu tüm çocukların % 95’inden fazlası 

asemptomatik, hafif veya orta dereceli vakalar olduğu belirtilmiştir 

(Yılmaz vd., 2020). Zimmermann ve Curtis (2020) yaptıkları 

çalışmalarında ise çocukların %35’inin asemptomatik olduğunu 

belirtmiştirler (Zimmermann ve Curtis, 2020). Tıbbi bir bakış açısıyla 

bakıldığında kanıtlar, çocukların COVID-19'dan yetişkinler kadar 

etkilenmediğini göstermektedir (Zimmermann ve Curtis, 2020; Simon 

vd., 2020). Klinik açıdan risk altında olan bir grup olarak görülmese 

de çocuklar, devam eden COVID-19 pandemisinden fiziksel, 

psikolojik ve duygusal olarak önemli ölçüde etkilenmektedir (URL 4). 

Çocuklar kaynaklara erişimde yeterli beceri ve deneyime sahip 

değildirler. Bu durum çocukların davranışsal, duygusal, sosyal, 

psikolojik ve gelişimsel ihtiyaçlarını karşılanmasında ebeveynlere 

bağımlı olmalarına sebep olmuştur (Schonfeld ve Demaria, 2015). 

Çocukların kaynaklarındaki artan eşitsizlikler ve ev ortamlarındaki 

koşulların değişimi, salgın gibi durumlarda ebeveynlerden daha çok 

problem yaşadıkları görülmektedir (URL 4; URL 5). COVID-19 

pandemisi çocukları fiziksel, psikolojik ve duygusal olarak doğrudan 

ve dolaylı etkilemektedir. COVID-19 pandemisinin çocuklar 

üzerindeki doğrudan etkileri arasında; COVID-19 olma korkusu, 

COVID-19 hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, COVID-19’un 
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yaşamı tehdit etmesi, COVID-19’un yayılma hızının yüksek olması ve 

COVID-19’u başkalarını bulaştırma riski yer almaktadır (Tang vd., 

2020; Huckins vd., 2020; Lu vd., 2020, Chew vd., 2020; Bozkurt vd., 

2020; Aslan, 2020; URL 6). COVID-19 pandemisinde; online 

eğitime geçiş, arkadaş çevresinden uzaklaşma, sosyal izolasyon, 

kısıtlamaların olması, aile içinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, ev 

ortamındaki kişisel alan eksikliği ve yaşam tarzındaki kontrol 

edilemez değişimlere maruz kalma ise çocukları dolaylı olarak 

etkilemektedir (Tang vd., 2020; Huckins vd., 2020; Lu vd., 2020, 

Chew vd., 2020; Bozkurt vd., 2020; Aslan, 2020; URL 6). 

 

1.1. COVID-19 Pandemisinin Çocuklar Üzerindeki Fiziksel 

Etkileri 

 

COVID-19 pandemisinde hükümetlerin kısa vadeli politika 

stratejileri, sosyal etkileşimlere ve hareket özgürlüğüne sınırlar 

koyarak COVID-19’un fiziksel risklerini azaltmaya odaklanmıştır 

(URL 7).  COVID-19 pandemisine yönelik yapılan bu girişimler 

çocukların yaşam tarzlarında değişimlere neden oldu. COVID-19 

pandemisinde alınan önlemler; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 

tarafından okulların tatil edilmesi, online eğitime geçiş, 20 yaş altı 

sokağa çıkma yasağı ve karantinaya uygulaması çocukların sürekli 

ev içinde bulunmalarına sebep olmuştur. (URL 7; URL 8).  

Dolayısıyla bu durum çocukların hareketli olan dünyasından 

hareketsiz olan bir düzene geçişini sağlamıştır. Pandemi sürecinde 

çocukların fiziksel aktivitesinin azalması, uyku düzenindeki 
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bozukluklar ve düzensiz beslenme alışkanlıkları gibi yaşam 

tarzındaki değişikliklerin olması fiziksel sağlığında değişimlere 

neden olur (Rundle vd., 2020; Pietrobelli vd., 2020). Liu ve 

arkadaşlarının okul öncesi çocuklarıyla yaptıkları çalışmalarında 

(2020) pandemi sürecinde çocukların yatma saatlerinde, uyku 

zamanlarında ve uyanma zamanlarında önemli ölçüde gecikme 

olduğunu belirtmiştirler (Liu vd., 2020). Yapılan başka bir çalışmada 

pandemi sürecinde çocukların uyku sürelerinde artış olduğu 

belirtilmiştir (Pietrobelli vd., 2020). Pandemi sürecinde sosyal mesafe 

politikalarının bir parçası olarak online eğitime geçiş, evde kalma, 

çevrimiçi ağ kullanımının artması, fiziksel aktivitenin azalması ve 

zorunlu okul rutinlerinin olmamasına bağlı uyku sorunları 

görülebilir.  Pandemi sürecinde özellikle okul rutinleri bozulması, 

okul seyahat süresinin ortadan kalkması, yatma zamanı rutinlerinin 

potansiyel kaybı, uyku ve uyanma saatlerinde esneklik olması 

çocukların uyku kalitesi üzerinde olumsuz etkilere yol açar (Becker 

ve  Gregory, 2020; López-Bueno vd., 2020; Lim vd., 2021). Lim ve 

arkadaşlarının (2021) yaptıkları çalışmalarında okulların 

kapatılmasına bağlı çocukların uyku sürelerinde gecikmelere neden 

olduğunu okulun çocukların uyku sürelerini belirlemede önemli bir 

faktör olduğunu belirtmiştirler (Lim vd., 2021). Ayrıca bu çalışmada 

ebeveynlerin %72’si okula başlama saatinin kaldırılması, %72’si 

okula gidiş geliş süresinin olmaması ve %60’ı internet süresinin 

artmasının çocuklarının uykusunu etkileyen en önemli faktörler 

olduğunu belirtmiştirler. Pandemi sürecinde ebeveynlerin %50.6’sı 

çocuklarının daha iyi uyuduğunu, %42.3’ü çocuklarının uykusunda 
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hiçbir değişiklik olmadığını ve %7.1'inin daha kötü uyuduğunu 

bildirmiştirler. İlaveten ebeveynler çocukları gündüz az uyuyan, altını 

ıslatan ve kâbusları olan çocukların uyku kalitesinin kötü olduğunu 

belirtmiştirler (Lim vd., 2021).
 Pandemi sürecinde çocukların uyku 

kalitesinin düzeltilmesinde ebeveynler “düzenli bir uyku ve uyanma 

çizelgesi oluşturulmalı çocukların yataklarını uyku dışındaki 

aktiviteler için kullanmaması, yatakta teknolojik aletlerin 

kullanılmasına izin verilmemesine, korku ve endişe duygularının 

paylaşılmasına, yatmadan önce çocuk ile birlikte kitap okuma gibi 

rahatlatıcı aktiviteler yapılmasına, evin gündüz güneş ışığı ile 

aydınlatılmasına, yemeğin uykudan en az 2 saat önce yenmesine, 

çocukların evde fiziksel aktivitelere yönlendirilmesine ve çocuk 

odasının uyku için uygun olmasına”  dikkat etmeleri gerekir (Altena 

vd., 2020). 
 

Çocukların pandemi sürecinde yaşam tarzlarında değişimlerin olması 

“obezite” gelişimi açısından bir faktörüdür. Yapılan bir çalışmada 

pandemi sürecinde çocukların spor aktivitelerinde geçirilen sürenin 

azaldığı, patates cipsi, kırmızı et ve şekerli içecek alımının,  uyku 

süresinin ve ekran süresi önemli ölçüde artmasının obezite gelişimini 

artırdığı  saptanmıştır (Pietrobelli vd., 2020). Çocuklar pandemi 

sürecinde COVID-19 olma korkusu, yeterli bilgiye sahip olmama ve 

COVID-19’un yaşamı tehdit etmesi gibi durumlara bağlı korku, stres 

ve endişe yaşarlar (Zhang ve Lee, 2020; Kara, 2020). Bu duygusal 

değişimler duygusal yeme davranışının artırarak ve obezite 

gelişmesine neden olmaktadır (Lowe ve Fisher, 1983; Baucom ve 
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Aiken, 1981). Yapılan çalışmalarda uzaktan eğitime geçilmesi ve 

karantina sürecinin uygulanması çocuklarda obezite riskini arttırdığı 

belirtilmiştir (Rundle vd., 2020; Van Lancker ve Parolin, 2020). Bu 

süreçte çocukların yaşam tarzlarında değişimlerin olması fiziksel 

aktivite durumlarını da etkilemiştir. Yapılan bir çalışmada öğrencilerin 

COVID-19 sürecinde fiziksel aktivitelerinin azaldığı saptanmıştır 

(Lim vd., 2021).
 Ortaöğretim öğrencileri ile yapılan bir çalışmada ise 

COVID-19 sürecinde öğrencilerin %65’inin fiziksel aktivite 

durumlarının azaldığı belirtilmiştir (Korkmaz vd., 2020). Ebeveynler 

bu süreçte “çocuğun evde rutinlerine devam etmesi sağlanmalı, 

karşılıklı olarak duygu paylaşımı yapılmalı, mümkün oldukça ve 

çocuğa kendini ifade edebilecek oyun ve fiziksel aktivite ortamları” 

oluşturulmalıdır.  

1.2.  COVID-19 Pandemisinin Çocuklar Üzerindeki Psikolojik 

Etkileri 

Hemen hemen her ülkede COVID-19’un yayılımının önlenmesi 

amacıyla önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri 

de eğitim öğretim kurumlarının uzaktan eğitime geçişidir (Di 

Giuseppe vd., 2020). Bu sebepten dolayı dünya genelinde 1,5 milyon 

çocuk okula gidememektedir (Cluver vd., 2020).  Pandemi sürecinde 

alınan önlemlerden sosyal izolasyon, çocukların okula 

gidememelerine ve arkadaşları ile sosyal etkileşimlerinin 

kısıtlanmasına neden olmuştur. Bu durum çocukların psikolojik 

sağlığı açısından risk oluşturmaktadır (Di Giuseppe vd., 2020). Bu 

risk faktörlerine ek olarak “enfeksiyon korkusu, hayal kırıklığı ve can 
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sıkıntısı, yetersiz bilgi, arkadaşlar ve öğretmenler ile yüz yüze temasın 

olmayışı ve ev ortamında kişisel alan eksikliği, ailenin mali 

kayıplarının doğrudan ve dolaylı sonuçları” da yer almaktadır (Wang 

vd., 2020; Şahbudak ve Emiroğlu, 2020). 

Pandemi sürecinde çocukların günlük yaşamlarında kısıtlamaların 

olması panik, korku ve depresyon yaşamalarına neden olur (Akoğlu ve 

Karaaslan, 2020). Çocukların yaşadıkları bu olumsuz duygu 

değişimleri fiziksel ve zihinsel sağlıklarını da olumsuz etkilemektedir 

(Wang vd., 2020). Schou ve arkadaşlarının (2020) yaptıkları 

çalışmalarında COVID-19 sürecinde öğrencilerin okulların 

kapatılmasına bağlı motivasyonlarının düştüğünü, anksiyete ve post-

travmatik stres bozukluğu yaşadıklarını belirtmiştirler (Schou vd., 

2020). 3-18 yaş arası 320 çocuk ve ergen ile yapılan bir çalışmada 

pandemi sürecinde çocukların inatçılık, dikkat dağınıklığı, sinirlilik ve 

salgın hakkında soru sorma korkusu yaşadıkları saptanmıştır (Jiao vd., 

2020). Lise öğrencileri ile yapılan çalışmada ise COVID-19 sürecinde 

9. sınıf öğrencilerinin 12. sınıf öğrencilerine göre daha fazla “stres, 

korku, endişe, sebepsiz ağlama ve çabuk sinirlenme” yaşadıkları 

belirtilmiştir (Kara, 2020). Davico ve arkadaşlarının (2021) yaptıkları 

çalışmalarında pandemi sürecinde yetişkin ve çocukların %30’unun 

travma sonrası stres bozuklukları için yüksek risk altında olduğunu 

belirtmiştirler (Davico vd., 2021).
 
Pandemi sürecinde sosyal izolasyon 

ve yalnızlığın olması adölesanların anksiyete düzeyini artırdığı 

yapılan çalışmalarla saptanmıştır (Loades vd., 2020; Qi vd., 2020; 

Smirni vd., 2020).
 Amerika Ruh Sağlığına (ARS) göre pandemi 
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sürecinde her 10 gençten yaklaşık 9’unun orta ila şiddetli depresyon 

ve 10 gençten 8’inin orta ila şiddetli anksiyete yaşadığı bildirilmiştir 

(URL 9). ARS, COVID-19’un zihinsel sağlık etkilerinin 25 yaşın 

altındaki yaş gruplarında daha belirgin olduğu ve bu sorunların ele 

alınmaması durumunda bir nesli uzun vadeli etkileyeceğini 

bildirmiştir (URL 9). Bu nedenle pandemi sürecinde “çocukların 

teknoloji aracılığıyla arkadaşlarıyla iletişim halinde olması, 

ebeveynler ile çocuk arasındaki iletişimin artırılması, ortak oyunlar 

oynanması ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden aktivitelerin yapılması” 

psikolojik sağlığın korunması açısından faydalıdır (Williams ve 

Cheung, 2000; Laursen vd., 2007).  

1.3. COVID-19 Pandemisinin Çocuklar Üzerindeki Duygusal 

Etkileri 
 

Okul yılları çocukların fiziksel olarak son derece hareketli, sosyal ve 

duygusal açıdan yoğun akran etkileşimine maruz kaldıkları yıllardır 

(Doğan, 2007). Okullar, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında 

çocukların arkadaşlık ilişkilerinin yoğun bir şekilde yaşandığı ve 

duygusal gelişim için oldukça önemli mekânlardır (Kandır ve Alpan, 

2008). Pandemi süreci ile birlikte alınan önlemler çocukların okul 

yaşantılarını ve beraberinde sosyal yaşamlarını büyük ölçüde 

sınırlandırmıştır. Bu durum çocuklarda duygusal olarak yönetilmesi 

zor bir sürecin ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Karadağ vd., 2012).  

Çocuklar pandemi öncesi günlerinin büyük bir kısmını okulda 

geçirirken pandemi süreciyle birlikte alınan önlemler doğrultusunda 

zamanlarının büyük çoğunluğunu evde geçirmeye başlamıştırlar.  Bu 
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durum çocukların bütün zamanını evde ebeveynleri ile birlikte 

geçirmesine ve çocuk-ebeveyn etkileşiminin daha yoğun biçimde 

yaşanmasına neden olmuştur. Çocukların duygusal gelişimleri anne-

baba tutumlarından doğrudan etkilenmektedir (Kandır ve Alpan, 

2008). Çocukların ve ailelerin günlük rutinlerinin değişmesi ile 

birlikte bu durumun ebeveyn tutumlarını etkileyeceği gibi salgın 

sürecinin oluşturduğu sınırlandırılmış yaşam biçiminin çocuklarda 

çeşitli duygusal problemlerin ortaya çıkmasına da zemin oluşturur 

(Doğan, 2007; Kandır ve Alpan, 2008; Karadağ vd., 2012; Chew vd., 

2020; Bozkurt vd., 2020; Aslan, 2020).
 Orgiles ve arkadaşlarının 

(2020) yaptıkları çalışmalarında karantina sırasında ebeveyn 

stresindeki artışın, çocuklarının olumsuz duyguları ile ilişkili 

olduğunu belirtmiştirler. Diğer bir ifade ile bu süreçte bir çocuğun 

ebeveyni ne kadar stresliyse, çocuğun kendisi de o kadar stresli 

olduğudur (Orgiles vd., 2020). COVID-19 pandemisi sırasında 

çocuklarda görülen duygusal sorunları inceleyen bir çalışmada, bu 

süreçte çocukların özellikle anneye aşırı bağlandığı, dikkatsizlik ve 

irritabilite görüldüğü saptanmıştır (Jiao vd., 2020). Pandemi sürecinde 

çocukların duygusal değişimlerini inceleyen başka bir çalışmada ise 

çocukların “%76’sının konsantre olmada güçlük çektiği, %52’sinin 

yoğun can sıkıntısı yaşadığı, %39’unun agresif davranışlar 

sergilediği, %38.8’inin huzursuz, %31.3’ünün yalnız ve %30.1’nin 

kaygılı hissettiği” belirtilmiştir (Orgiles vd., 2020).. Lee (2020) 

yaptığı çalışmasında çocukların “dışarıda oynayamama, 

arkadaşlarıyla buluşmama ve yüz yüze okul faaliyetlerine katılmama” 

durumuna bağlı daha düşük düzeyde duygulanım yaşadıkları 
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saptanmıştır (Lee, 2020). Çocukların hareket edebilecekleri ortamların 

kısıtlanması, okula gidememeleri, yakın kaybı, hasta olma korkusu, 

arkadaşları ile bir arada olamamaları ya da dışarıya çıkamamaları 

onlarda duygusal problemlerin oluşmasına neden olmaktadır (Lee, 

2020; Dalton, 2020; Dumas vd., 2020). Pandemi sürecine bağlı artan 

bu stresörler göz önünde bulundurulduğunda; çocuklar, duygusal 

sağlığına dikkat edilmesi gereken özel bir grup olarak ele alınmalıdır. 

2. COVID-19 VE EBEVEYN SAĞLIĞI 
 

Pandeminin çocuklar üzerindeki etkilerini belirlemede, ebeveynlerin 

COVID-19 pandemisinden etkilenme durumları oldukça önemlidir. 

Bu süreçte evden çalışma, işten ayrılma, ekonomik sıkıntılar, aile 

üyelerinin ev ortamında daha fazla birlikte olması, ev ortamındaki 

alan eksikliği, çocuk bakım yükünün artması, sosyal destek 

kaynaklarının azalması ebeveynleri fiziksel, psikolojik ve duygusal 

olarak etkilemektedir (Çaykuş ve Çaykuş, 2020; Bozkurt vd., 2020; 

Chew vd., 2020; Huckins vd., 2020; Wang vd., 2020; Cao vd., 2020; 

Aslan, 2020). 

2.1. COVID-19 Pandemisinin Ebeveynler Üzerindeki Fiziksel 

Etkileri 
 

COVID-19’un ebeveynler üzerindeki doğrudan fiziksel etkileri, 

hastalık belirtileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu belirtiler ise 

dolaylı olarak başka fiziksel etkileri de ortaya çıkarır. İlk olarak; 

COVID-19 hastalığı, yüksek ateş, ishal, öksürük, yorgunluk, 

halsizlik, nefes darlığı, titreme, boğaz ağrısı, bulantı, kusma, kas 
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ağrısı, tat ve koku kaybı gibi fiziksel sağlık problemlerine neden 

olmaktadır. İlerleyen ciddi vakalarda ağır akut solunum sendromu, 

pnömoni ve ölüm gelişebilmektedir (Chew vd., 2020; Çaykuş ve 

Çaykuş, 2020; Bozkurt vd., 2020). COVID-19 hastalığı ile ilgili 

yapılan bir çalışmada, Çin’de yaşayan halkın çoğunun COVID-19 

salgını sırasında fiziksel semptom yaşamadıkları da saptanmıştır  

(Wang vd., 2020).
 Literatürde COVID-19 salgını sırasında, 

bireylerin uykuya dalmakta zorlandığı, uyku kalitesinin kötüleştiği, 

uykusuzluk yaşadıkları, uyku ve uyanma süresinde bozulmalar 

olduğu ifade edilirken (Marelli vd., 2020), dolaylı olarak 

etkilendikleri de görülmektedir (Şimşek vd., 2020).  Çıtak ve 

Pekdemir’in yaptıkları çalışmada ise COVID-19 sürecinde 

katılımcıların uyku süresinde değişiklik olduğunu ve katılımcıların 

yarısından fazlasının az ya da çok uyuduğu belirtilmiştir (Çıtak ve 

Pekdemir, 2020).
 Tönbül (2020) yaptığı çalışmasında pandemi 

sürecinde yetişkinlerin uyku sorunları yaşadığını belirtmiştir 

(Tönbül, 2020). Di Giorgio ve arkadaşlarının (2020) yaptıkları 

çalışmalarında ise pandemi sürecinde çalışan annelerin günlük 

rutinlerde ve çocuk bakımında değişimlerin olması uyku kalitesinin 

kötüleşmesine ve uyku düzenlerinin bozulmasına neden olduğu 

belirtilmiştir (Di Giorgio, 2020).  

 

Pandemi sürecinde bireyleri fiziksel olarak etkileyen durumlardan bir 

diğer durum fiziksel aktivitenin azalmasıdır. Tural (2020) yaptığı 

çalışmasında pandemi sürecinde sağlıklı bireylerin %40’nın düşük 

düzeyde fiziksel aktiviteye sahip oldukları saptanmıştır. Bu durumun 
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sağlıklı bireylerin yaşam kalitesini etkilediğini belirtilmiştir (Tural, 

2020). Demirbaş ve Koçak (2020) yaptıkları çalışmalarında 

ebeveynlerin fiziksel aktivite durumlarının azalmasına bağlı kas ve 

eklem ağrılarının arttığı saptanmıştır (Demirbaş ve Koçak, 2020). Bu 

bulgular doğrultusunda pandemi ile birlikte değişen hayat şartlarının 

ebeveynleri fiziksel olarak olumsuz etkilediği görülmektedir. 
 

2.2. COVID-19 Pandemisinin Ebeveynler Üzerindeki Psikolojik 

Etkileri 

 

İnsanların “salgın sürecindeki her fiziksel semptomunun COVID-19 

hastalığı olarak yorumlanması, kendisi, ailesi, akrabaları ve 

çevresinin hastalığa yakalanma riski, hastalığı başkalarını 

bulaştırma riski, COVID-19 hastalığı hakkında sosyal medyada 

yanlış bilgilere maruz kalması, uzun süre salgın ile ilgili haber ve 

programları izlemesi” korku, endişe ve paniği artırmıştır. Bu 

sebeplerin salgın sürecinde insanların psikolojisini olumsuz yönde 

etkilediği yapılan çalışmalarda belirtilmektedir (Kaya, 2020;  Xiao 

vd., 2020; Liu vd., 2020; Bozkurt vd., 2020). Shi ve arkadaşlarının 

(2020) yaptığı çalışmada, COVID-19 hastalığı testi pozitif veya 

belirsiz olanların, COVID-19 hastalığı testi negatif olanlara göre 

depresyon, anksiyete ve akut stres bozuklukları gibi psikolojik 

semptomlarının daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Shi vd., 2020).  

 

COVID-19 salgını bireyler üzerinde korku, panik ve anksiyete gibi 

ciddi psikolojik etkiler yaratmaktadır (Chew vd., 2020; Çaykuş ve 

Çaykuş, 2020). 
COVID-19 hastalığının ilk günlerinde, yayılma 
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hızının yüksek olması, yaşamı tehdit etmesi, ölümlerin hızlı olması 

ve sürecin belirsizliği insanlarda endişeye yol açmıştır (Bozkurt vd., 

2020). COVID-19 hastalığına ilişkin “belirsizliklerin olması, ülkeler 

arası uçuşların olmaması, seyahat kısıtlamaları, karantina süreci, 

sosyal izolasyon ve yaşam tarzındaki kontrol edilemez değişimler”  

insanlarda kaygıya neden olmuştur (Bozkurt vd., 2020; URL 5). 

Türkiye’de yapılan bir çalışmada COVID-19 salgını sırasında 

çalışmaya katılanların büyük bir çoğunluğunun (%67.5) gelecek ile 

ilgili endişelerinin olduğu ve bu endişelerinin arttığı saptanmıştır 

(Karataş, 2020). Brown ve arkadaşlarının (2020) yaptıkları 

çalışmalarında pandemi sürecinde ebeveynlerin yüksek anksiyete ve 

depresif belirtiler gösterdiği belirtilmiştir (Brown vd., 2020). 

Literatürde yapılan çalışmalarda yaşanılan ekonomik sıkıntıların 

ebeveynleri psikolojik olarak olumsuz etkilendiği bildirilmektedir 

(Frasquilho vd., 2015; Haw vd., 2015). Pandemi sürecinde yaşanılan 

ekonomik sıkıntıların ebeveynleri psikolojik olarak olumsuz 

etkileyeceği düşünülebilir. Başaran ve Aksoy (2020) yaptıkları 

çalışmalarında pandemi sürecinde ebeveynlerinin olumsuz deneyimler 

yaşadıklarını belirtmiştirler. Bu olumsuz deneyimlerin özellikle 

annelerin stres düzeylerini arttırdığı ifade edilmiştir (Başaran ve 

Aksoy, 2020). Bu süreçte annelerin stres düzeylerinin artmasında 

çocukların aşırı ilgi beklemeleri ve eş desteğinin yetersiz olması rol 

oynamaktadır (Cluver, 2020; Haider vd., 2020; Ueda vd., 2020). 

COVID-19 sürecinde “annelerin artan çocuk bakım yükü, annelerin 

COVID-19 süreci, eş ve çocuk kaynaklı olarak stres düzeylerinin 

artması, ekonomik sıkıntıların yaşanması, yaşam tarzındaki kontrol 
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edilemez değişimler vb.” birçok faktörün psikolojik açıdan 

ebeveynleri etkilediği söylenebilir. 

2.3.  COVID-19 Pandemisinin Ebeveynler Üzerindeki Duygusal 

Etkileri 

Duygular “bireylerin ihtiyaçlarıyla veya hedefleriyle ilişkili olan bir 

durum” sonrasında ortaya çıkar. Özellikle salgın sürecinde bireylerin 

değişen yaşam koşulları ile baş etmeleri bireylerin duygularını 

yönetebilme becerisiyle de ilişkilidir (Yükçü ve Demircioğlu, 2017). 

Yapılan bir çalışmada pandemi sürecinde ebeveynlerin günün büyük 

çoğunluğunu evde geçirmelerine bağlı duygusal değişim ve 

deneyimlerini yaşamlarına yansıtmalarının kaçınılmaz olduğu 

belirtilmiştir (Mazza vd., 2020). Amakiri ve arkadaşlarının  (2020) 

sağlık çalışanı olan ebeveynler ile yaptıkları çalışmada pandemi 

sürecinde ebeveynlerin belirsizlikler nedeniyle hızlı duygu değişimleri 

yaşadıklarını belirtmiştirler (Amakiri vd. 2020). Yapılan başka bir 

çalışmada karantina sürecinde günlük rutinlerin yönetimindeki 

değişikliklerin annelerin duygusal semptomlarını olumsuz yönde 

etkilediği saptanmıştır (Altena vd., 2020). Demirbaş ve Koçak (2020) 

yaptıkları çalışmalarında 2-6 yaş arasında çocuğu olan ebeveynlerin 

büyük bir çoğunluğunun salgın sürecinde “kaygı, endişe ve korku” 

duygularını yaşadıklarını belirtmiştirler (Demirbaş ve Koçak, 2020). 

Yapılan başka bir çalışmada ise pandemi sürecinde ebeveynlerin 

negatif duygulanımları sahip olduğu saptanmıştır. Ebeveynlerin 

negatif duygulanımlarının çocukların stres seviyelerini artırdığı 

belirtilmiştir (Yalçın vd., 2020). Pandemi sürecinde ebeveynlerin 
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içinde bulunduğu duygusal durumlar sıklıkla değişiklik göstermekte 

olup günlük yaşam aktivitelerini ve çocukları ile olan etkileşimini 

etkilemektedir.  

SONUÇ 

Dünya çapında milyonlarca insan, hem yaşanan COVID-19 

pandemisinden hem de COVID-19 pandemisine karşı alınan 

önlemlerden oldukça etkilemiştir. COVID-19 pandemisinin 

etkilerinden çocukların korunması için “bilgilendirme, dürüst ve açık 

olma, bilgi kaynaklarını kontrol etme, rutinlerin oluşturulması, 

sağlıklı yaşam alışkanlıklarının devamı, anne ve babanın model 

olması, sosyal ilişkilerin devamı, duyguları dinleme, anlamlandırma 

ve destekleme, olası ruhsal, fiziksel bozukluk gelişimine karşı dikkatli 

olunması ve daha önceden var olan sorunlar için tedavilerin devamı” 

sağlanmalıdır. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarla “korku ve endişelerini 

gidermek için iletişimin artırılması, yalnızlığı hafifletmek için ortak 

oyunlar oynanması, fiziksel aktiviteyi teşvik eden aktivitelerin teşvik 

edilmesi” bu zor dönemi atlatmasına yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. COVID-19 pandemisinin ebeveynlerin üzerindeki 

fiziksel, psikolojik ve duygusal etkileri azaltmaya yönelik “interaktif 

eğitimler, eş, sosyal ve psikolojik desteğin sağlanması” sürece katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

 

COVID-19 salgını, ortaya çıkıĢından bu yana beri hem ulusal hem 

küresel ekonomilere ve sağlık sistemlerine açıkça meydan 

okumaktadır (Barouki ve diğerleri, 2021). Sağlık ve ekonomide 

olduğu kadar; sosyal hayatta ve beslenmede sebep olduğu köklü 

değiĢiklikler ile dünya çapında yapılan bilimsel çalıĢmaların da 

zirvesine oturan koronavirüsün sebep olduğu salgınların tarihçesi 

eskilere dayanmaktadır. Genomik yapıya bağlı olarak, koronavirüsler 

alfa, beta, gama ve delta olmak üzere dört ana alt gruba ayrılır. Alfa ve 

beta koronavirüsler memelileri enfekte edebilir ve insanlar ile diğer 

hayvanlarda pulmoner ve gastrointestinal sistemde bazı semptomlara 

neden olabilirken, gama ve delta koronavirüsler genellikle kuĢları 

enfekte eder. Aralık 2019'a kadar insanları enfekte eden yalnızca altı 

virüs bulunmuĢtur (Cui ve diğerleri, 2019). Ġnsan koronavirüsü 229E 

(HCoV-229E) (Alfakoronavirüs genusuna ait) ve HCoV-OC43 

(Betakoronavirüs ailesinin 2a üyesi) ilk kez 1960’larda tanımlanmıĢ;  

ardından 2003'ün Mart ayında Ģiddetli akut solunum sendromu 

koronavirüsü 1 (SARS-CoV-1) (Betakoronavirüs ailesi 2b üyesi) 

ortaya çıkmıĢtır. Bu etkenleri, 2004'te karakterize edilen insan 

koronavirüsü NL63 (HCoV-NL63) (Alfakoronavirüs ailesi 1b üyesi) 

ve 2005’te keĢfedilen HCoV- HKU1 (Betakoronavirüs ailesi 2a üyesi) 

virüsü izlemiĢtir. Orta Doğu solunum sendromu koronavirüsünün 

(MERS-CoV) (Betakoronavirüs ailesi 2c üyesi) 2012'de ortaya 

çıkıĢından sonra; 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan Ģehrinde 

Ģiddetli akut solunum sendromu virüsü (SARS-CoV-2) tanımlanmıĢtır 
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(Mirtaleb ve diğerleri, 2021). Semptomlarının görülmesi ile 

tanımlanan ve baĢlangıçta 2019-nCoV diye adlandırılan SARS-CoV-

2’nin genomik analizi, 2002-2003 salgınına neden olan SARS-CoV'ye 

bazı genomik benzerlikler (genetik dizinin % 79,5'i) göstermiĢ ve yeni 

virüs bu bulgu üzerine son adını almıĢtır (Rabi ve diğerleri, 2020). 

Ġnsanlarda akciğer enfeksiyonuna sebep olan 7. koronavirüs olan 

SARS-CoV-2’nin yol açtığı salgın, 11 Mart 2020’de, Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından “pandemik viral enfeksiyon” olarak ilan edilmiĢtir 

(Devaux ve diğerleri, 2020).  

SARS-CoV-2 virüsünün laboratuvar ortamında ve insanlar tarafından 

“kasten” üretildiğine dair spekülasyonlar olsa bile bu iddialar ile ilgili 

bir kanıt bulunmamaktadır. Bilim dünyası, SARS-CoV-2'nin büyük 

olasılıkla yarasalarda ortaya çıktığına, bu hayvandan diğer hayvanlara 

sıçradığına ve daha sonra da insanlara geçtiğine inanmaktadır. 

Yarasalar bu virüsün olası kaynağı olsa bile, pek çok araĢtırmacı 

COVID-19'un tüm dünyaya yayılmasından insanları sorumlu 

tutmaktadır (Zhou ve diğerleri, 2020). 

1. COVID-19 ENFEKSİYONUNUN KLİNİK ÖZELLİKLERİ  

SARS-CoV-2 virüsünün ilk hedefi “insan anjiyotensin dönüĢtürücü 

enzim 2 (ACE2)” adlı konak reseptördür. Virüsün ACE2 reseptörleri 

ile akciğer epitel hücrelerine bağlanması ve hücre zarı ile füzyonu, 

viral enfeksiyonun ilk aĢamalarıdır (Danesh-Meyer ve McGhee, 

2021). Solunum yoluna atak yapan virüs; viral pnömoniye neden 

olduğu gibi; gastrointestinal sistem, kalp, böbrekler, karaciğer ve 
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merkezi sinir sistemi de etkileyebilir ve organ yetmezliği meydana 

getirebilir (Guo ve diğerleri, 2020). Hastaların klinik semptomları 

ateĢ, öksürük, yorgunluk, akut solunum sıkıntısı, azalmıĢ veya normal 

beyaz kan hücreleri, lenfopeni gibi bulgular gözlenmektedir (Hosseini 

ve diğerleri, 2020). 

COVID-19 virüsünün vücuttaki seyri üç basamakta gerçekleĢir: 

1. Asemptomatik durum  

Ġlk aĢama enfeksiyonun ilk iki günününde gerçekleĢir ve herhangi bir 

semptom gözlenmez. Solunum yolu ile alınan virüs bu iki gün içinde 

burun boĢluğundaki epitel hücrelerine bağlanır ve çoğalmaya baĢlar. 

Virüsün bu lokal proliferasyonu, sınırlı bir doğal bağıĢıklık tepkisini 

indükleyebilir. Viral yük genellikle enfeksiyonun ilk günlerinde düĢük 

olsa bile, SARS-CoV-2 nazal ve boğaz sürüntüleri ile tespit 

edilebilmekte ve bu durum sonraki klinik seyri tahmin etmek için 

önem taĢımaktadır. 

2. Üst solunum yolu tepkileri 

Virüsün alt solunum yoluna doğru ilerlediği ve doğuĢtan gelen 

bağıĢıklık tepkilerinin gitgide daha fazla tetiklendiği sonraki birkaç 

günlük süreç 2. aĢamayı oluĢturur. Bu aĢamada semptomlar 

belirginleĢir. Hastaların büyük çoğunluğu evde izlenebilecek hafif 

semptomlar gösterirken yaklaĢık %20’si 3. aĢamaya ilerler.  

3. Hipoksi ve akut pnömoniye ilerleme  

Alveolar kanallar, alveolar keseler ve alveollerden oluĢan gaz değiĢim 

ünitesinin hasarı ile akut zatürre geliĢir (Mason, 2020). 
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1. COVID-19 VİRÜSÜNÜN YAPISAL ÖZELLİKLERİ  

Bilinen tüm RNA virüsleri arasında koronavirüsler en büyük genoma 

sahip olan gruptur. 5’ ‐  cap yapısı ve 3′ ‐  poli ‐  A kuyruğu (~ 30 

kb) ile tek sarmallı pozitif anlamlı RNA (+ ssRNA) oluĢtururlar. 

Virüsün tek sarmallı bir RNA genomu, 9860 amino asidi kodlayan 

29.891 nükleotitten oluĢmaktadır (ġekil 1) (Mousavizadeh ve 

Ghasemi, 2020; Bhat, 2021). Tipik bir koronavirüs genomunda ve 

subgenomunda en az altı ORF (Open Reading Frame) bulunur ve 

ORF'lerin 3′ terminalinde, genomun üçte biri spike (S), membran (M), 

zarf (E) ve nükleokapsid (N) proteinleri gibi en az dört yapısal 

proteini kodlar (Bhat, 2021). Nükleokapsid proteini virüsün genomunu 

tutarken diğer üç protein viral zarfı oluĢturur (Mousavizadeh ve 

Ghasemi, 2020). 

 

Şekil 1: SARS-CoV 2'nin tek sarmallı RNA genomunun farklı bileĢenlerinin 
Ģematik gösterimi (Bhat, 2021). 

SARS-CoV-2 yüzeyinde bulunan S proteini; viral bağlanmada, 

füzyonda ve giriĢte çok önemli roller oynamasının yanı sıra, 

terapötiklerin geliĢtirilmesi için de bir sıcak nokta görevi görür (ġekil 

2). Virüsün adlandırılmasında rol oynayan ve virüse “taç-benzeri” bir 

görünüm kazandıran S proteini, ACE2 reseptörü ile güçlü bir Ģekilde 

etkileĢtiği bilinen reseptör bağlanma alanına (RBA) sahiptir (Xu ve 

diğerleri, 2020a). Virüsün konak hücreye bağlanmasıyla beraber; 



 

 191 

konak hücrede bulunan proteazlar virüs yüzeyindeki spike 

proteinlerini kesmeye baĢlar. Bunu takiben; virüs RNA’sı konak 

hücreye salınır ve konak hücre vücuttaki diğer hücreleri enfekte 

edecek olan yeni virüs kopyalarını üretmeye zorlanır. Virüs, bağıĢıklık 

tepkisini engelleyebilen bazı virülans faktörleri üretmektedir (Wu ve 

diğerleri, 2020). N protein, viral tek pozitif iplikli RNA'ya bağlanır ve 

virüsün replikasyonunda ve transkripsiyonunda önemli bir rol oynar. 

Bu proteinler, virüsün konakçı hücreleri ele geçirmesine yardımcı 

olmaktadır. Virüsün hücre yüzeyinde en çok bulunan M proteinleri, 

viral birleĢmeyi etkilerken; E proteini, viral birleĢimde ve virüsün 

konakçı hücre ile (konak hücre membranının geçirgenliği yoluyla) 

etkileĢiminde yer alan küçük bir membran proteini olarak tanımlanır 

(Mirtaleb ve diğerleri, 2021). Virüsün yüzeyinde bulunan 

hemaglutinin-esteraz (HE) dimer, virüs replikasyonunda önemli bir rol 

üstlenmese de, konakçı hücreyi enfekte etmek için gereklidir 

(Boopathi ve diğerleri, 2020). 

 

Şekil 2: SARS-CoV-2'nin Ģematik görünümü (Mirtaleb ve diğerleri, 2021). 
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3. COVID-19 ENFEKSİYONU VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 

İLİŞKİSİ 

AĢıların ve kesin tedavinin olmaması nedeniyle, COVID-19'dan 

ölenlerin sayısı giderek artmaktadır ve bunların çoğu 65 yaĢ ve üstü 

yaĢlı bireylerdir. Bunun nedeni, bu kiĢilerin muhtemelen zayıf 

bağıĢıklık sistemine sahip olmaları ve hasarlı hücrelerini tamir etme 

yeteneklerinin azalmıĢ olmasıdır (Hosseini ve diğerleri, 2020). 

BağıĢıklık sistemi, konağı çevrede bulunan bakteriler, virüsler, 

mantarlar ve parazitler gibi bulaĢıcı ajanlardan ve diğer zararlı 

tehditlerden korumak için bir kalkan gibi çalıĢır. Vücudun birçok 

yerine dağılmıĢ lenf ve kan dolaĢımında sürekli hareket halinde olan 

çeĢitli hücreleri içeren karmaĢık bir sistemdir (Calder, 2013). 

Gerçekte, dünya çapında beklenen ömür uzunluğunun giderek artması, 

tıbbi araĢtırma ve sağlık politikasının bir zaferidir (Feehan ve 

diğerleri, 2021). Buna ek olarak, hayat beklentisi ve bağıĢıklık 

sisteminin yeterliliği arasında çok güçlü bir iliĢki bulunmaktadır (Oláh 

ve diğerleri, 2010).  

Tüm fizyolojik sistemlere entegre olan bağıĢıklık sistemi, tehdidin 

niteliğine bağlı olarak farklı basamaklardan yararlanarak vücudu 

enfeksiyonlara karĢı korur. Bunlar; fiziksel (deri, gastrointestinal yol 

ve solunumun yollarının epitel kaplaması gibi) ve biyokimyasal 

engeller (örneğin sekresyonlar, mukus ve mide asidi gibi), çok sayıda 

farklı bağıĢıklık hücreleri (granülositler, CD4 veya CD8 T ve B 

hücreleri gibi) ve antikorlar (immünoglobülinler)’dır (Maggini ve 

diğerleri, 2018). BağıĢıklık sistemi; doğuĢtan gelen bağıĢıklık ve 
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edinilmiĢ bağıĢıklık olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sistemler önemli ve 

güçlü yollarla bağlantılı olsalar da, her biri farklı görevlere sahip farklı 

hücre türlerinden oluĢmaktadır (Sette ve Crotty, 2021). Koronavirüse 

karĢı savunmada her iki tip bağıĢıklıktan da bahsetmek mümkündür 

(ġekil 3) (Hosseini ve diğerleri, 2020).  

 

Şekil 3: Koronavirüse karĢı doğuĢtan gelen bağıĢıklık ve edinilmiĢ bağıĢıklık 
tepkileri (Hosseini ve diğerleri, 2020). 

DoğuĢtan gelen bağıĢıklığın COVID-19'a karĢı kesin rolü tam olarak 

anlaĢılmamıĢtır. Altta yatan hastalıkları olan bireylerin, doğuĢtan 

gelen immün yanıtın düĢük etkinliği nedeniyle, sağlıklı insanlardan 

veya küçük çocuklardan hastalıklara karĢı daha Ģiddetli duyarlılığa 

sahip oldukları düĢünüldüğünde (Prompetchara ve diğerleri, 2020), 

doğuĢtan gelen bağıĢıklık tepkilerinin hastalığın sonuçlanmasında 

kritik bir rol oynadığı varsayılabilir. ġiddetli COVID-19 vakalarında; 

nötrofil, monosit/makrofaj ve dendritik hücreler granülosit koloni 

uyarıcı faktör, IP-10, TNF-α, MIP-1α ve MCP-1 gibi çeĢitli doğal 

sitokinlerin seviyelerinin artıĢına yol açmaktadır (Mehta ve diğerleri, 
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2020). Bu pro-inflamatuar sitokinlerdeki artıĢın hastalığın ilerlemesi, 

ciddiyeti ve ölüm ile iliĢkili olması; COVID-19'un bir “sitokin fırtınası 

hastalığı” olarak kabul edilmesine sebep olmaktadır (Vaninov, 2020). 

Yüksek pro-inflamatuar sitokin seviyeleri; nötrofiller, makrofajlar ve 

T hücreleri gibi çeĢitli bağıĢıklık hücrelerinin kan dolaĢımından 

enfekte dokuya mobilize edilmesiyle sonuçlanmakta ve bu da yaygın 

alveolar hasara, kılcal hasara, vasküler bariyer hasarına, çoklu organ 

hasarına ve nihayetinde ölüme yol açmaktadır (Ragab ve diğerleri, 

2020). Tip 1 interferonlar (IFN – I); özellikle plazmasitoid dendritik 

hücreler tarafından salgılanmakta, viral enfeksiyonda ilk üretilen 

sitokinler arasında yer almakta ve viral bağıĢıklıkta önemli rol 

oynamaktadırlar (Sallard ve diğerleri, 2020). Pro-inflamatuar 

sitokinlerin aĢırı üretimi; Tip 1 interferon üretimini baskılamaktadır 

(Hosseini ve diğerleri, 2020). SARS-CoV'nin Orf3b proteini, IFN 

ifadesinin aktivasyonunda rol oynayan bir protein olan IRF3'ün 

fosforilasyonunu inhibe etmiĢtir (Kopecky-Bromberg ve diğerleri, 

2007). Bununla birlikte, SARS-CoV-2'nin Orf6 ve Orf3b proteinleri 

kesildiğinde virüsün anti-interferon iĢlevlerini kaybedebildiği 

görülmüĢtür (Lokugamage ve diğerleri, 2020).  

EdinilmiĢ bağıĢıklık sistemi; B hücreleri, CD4+ T hücreleri ve CD8+ 
T 

hücreleri olmak üzere üç ana hücre tipinden oluĢur (ġekil 3, 4). B 

hücreleri antikor üretirken; CD4+
 T hücreleri, bir dizi yardımcı ve 

efektör iĢlevine sahiptir. CD8+
 T hücreleri ise enfekte hücreleri 

öldürür. Ġnsanlarda hastalığa neden olan neredeyse tüm viral 

enfeksiyonların kontrolü ve temizlenmesi için edinilmiĢ immün 



 

 195 

yanıtların önemli olduğu ve edinilmiĢ immün yanıtlar ile immün 

hafızanın tüm aĢıların baĢarısında merkezi olduğu göz önüne 

alındığında, SARS-CoV-2'ye adaptif yanıtları anlamak kritik önem 

taĢır (Sette ve Crotty, 2021). Tipik bir viral enfeksiyonda, doğuĢtan 

gelen bağıĢıklık sistemi; enfeksiyonu hızla tanır ve tip I IFN ifadesinin 

ve ilgili moleküllerin "alarm zillerini" tetikler (Murphy ve Weaver, 

2016).  Bu tepki, enfeksiyonu izleyen birkaç saat içinde ortaya 

çıkabilir ve gerçekte üç temel amaca hizmet eder: (1) enfekte 

hücrelerin içindeki viral replikasyonun kısıtlanması, (2) doğal 

bağıĢıklık sisteminin efektör hücrelerinin toplanması dahil olmak 

üzere yerel doku ortamında bir antiviral durumun yaratılması ve (3) 

edinilmiĢ bağıĢıklığın hazırlanması. Ġlk iki aĢama; viral replikasyonu 

ve virus yayılımını kısmen yavaĢlatır. Öte yandan; edinilmiĢ 

bağıĢıklık tepkileri; naif B hücreleri ve T hücrelerinden oluĢan büyük 

havuzların içinden, virüse-özgü farklı moleküler yapılara ve dizilere 

sahip hücrelerin seçilmesinin ve yayılmasının gerekmesi nedeniyle 

yavaĢtır. Naif hücrelerin viral enfeksiyona müdahale edecek efektör 

hücrelere dönüĢümü ve çoğalması uzun sürdüğü için edinilmiĢ 

bağıĢıklık cevabı hazırlıktan sonra 6-10 gün içinde aktifleĢir. Yeterli 

sayıda efektör T hücresi (yardımcı T hücreleri ve sitotoksik T 

hücreleri) ve efektör B hücrelesi (plazmablastlar ve plazma hücreleri 

olarak bilinen antikor salgılayan hücreler) çoğaldığında ve 

farklılaĢtığında, enfekte hücreleri ve dolaĢımdaki hücreleri hızla ve 

spesifik olarak virionlardan temizlemek için birlikte çalıĢırlar (Sette ve 

Crotty, 2021).  
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Şekil 4: Virüslere karĢı bağıĢıklık cevabında edinilmiĢ bağıĢıklığın önemli 
bileĢenleri (Sette ve Crotty, 2021). 

4. COVID-19 BAĞIŞIKLIĞI VE BESLENME 

Yeni virüslerin aniden ortaya çıkıĢı, bu virüslere karĢı etkili ilaçların 

ve tedavilerin zamanında sunulmasını güçleĢtirir. Bu nedenle, bu tip 

enfeksiyonları önlemenın en iyi yolu temizlik, sosyal mesafe ve 

hedeflenen virüslere karĢı bağıĢıklığı güçlendirmektir (Thirumdas ve 

diğerleri, 2021). BağıĢıklık sisteminin normal iĢlevlerini sürdürmede 

temel besin maddeleri önemli bir rol oynamakta; hem yetersiz hem de 
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aĢırı beslenme bağıĢıklığı olumsuz yönde etkilemektedir (Lange ve 

Nakamura, 2020; Richardson ve Lovegrove, 2020). Viral 

enfeksiyonlar ve COVID-19 kaynaklı ölümlerle ilgili birçok 

tanımlanmıĢ risk faktörünün beslenme durumu ve spesifik temel 

besinler ile nedensel bir iliĢkisi vardır. BağıĢıklık sisteminin beslenme 

aracılığı ile düzenlenmesi yaĢa bağlı olarak değiĢiklik göstermektedir. 

Erken çocukluk döneminde antikorlar, enzimler ve hormonlar 

bakımından zengin olan anne sütü enfeksiyonlara ve solunum yolu 

enfeksiyonlarına karĢı koruma sağlayabilmektedir (Hoddinott ve 

diğerleri, 2008). Öte yandan; yetersiz beslenme, kardiyorespiratuvar, 

gastrointestinal ve kas-iskelet sistemlerindeki değiĢiklikler özellikle 

yaĢlılardaki COVID-19 seyrini olumsuz etkilemektedir (Damayanthi 

ve Prabani, 2021). 

Pandemi koĢullarının zorunlu kıldığı sosyal izolasyon ruh sağlığı 

üzerinde olumsuz etkileri olabilen tatsız bir deneyimdir (Brooks ve 

diğerleri, 2020). Karantina sona erene kadar tecrübe edilen kendi 

kendine izolasyonun psikolojik ve duygusal semptomlara, değiĢen 

uyku veya beslenme düzenlerine, kronik sağlık koĢullarının 

kötüleĢmesine, kilo alımına ve hatta alkol, tütün veya yasa dıĢı 

uyuĢturucuların kullanımlarının artmasına neden olacağı öne 

sürülmüĢtür (Coelho-Ravagnani ve diğerleri, 2021). Bu arada, 

toplumlar, COVID-19'a karĢı nasıl korunacağına dair hükümet 

yetkilileri, besin takviyesi endüstrisi, beslenme meraklıları, medya 

reklamları ve sağlık uzmanlarından gelen karmaĢık beslenme 
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bilgileriyle bombalanmakta; bazı fikirler çeliĢkili olmakta ve halkın 

gıda seçimi zorlaĢabilmektedir.   

Mikro besinler, metabolik reaksiyonlar ve temel biyokimyasal yollar 

için nispeten küçük veya eser miktarda gerekli olan biyolojik veya 

biyokimyasal bileĢiklerdir. Bu bileĢiklerin eksikliği vücutta iĢlev 

bozukluğa sebep olur ve bağıĢıklık yanıtının zayıflamasına neden olur 

(Singh ve diğerleri, 2020). ÇeĢitli taze hayvansal ve bitkisel gıdalarda 

bulunan A, D, E, C, B6, B9 ve B12 vitaminleri ile demir, çinko ve 

selenyum gibi eser elementler bağıĢıklıkta görev alan hücrelere 

yardım ederek vücudun enfeksiyonlarla savaĢmasına katkıda bulunan 

temel mikro besinler arasında yer alırlar (ġekil 5) (Elmadfa ve Meyer, 

2019; Akhtar ve diğerleri, 2021). A, C, D, E, B6 ve B12 vitaminleri 

ile çinko deri, solunum yolu ve gastrointestinal yolun iç yüzeyi gibi 

fiziksel engellerin yapısal ve iĢlevsel bütünlüğünün devamlılığı için 

önemli oldukları gibi doğuĢtan gelen bağıĢıklık hücrelerinin 

farklılaĢması, çoğalması, iĢlevi ve taĢınmasında önemli rol oynarlar. 

Öte yandan C ve E vitaminleri ile çinko ve selenyum oksidatif stres 

sırasında artan reaktif oksijen türlerine karĢı korunmada görev alırlar. 

E vitamini yağda çözünen önemli bir antioksidan olarak; hücre 

membranlarının bütünlüğünün serbest radikallere karĢı korunmasına 

katkıda bulunmaktadır (Haryanto ve diğerleri, 2015). C vitamini; 

patojenlerin bağıĢıklık hücreleri tarafından öldürülmesinden sonra 

ortaya çıkan reaktif oksijen türleri ve reaktif azot türlerine karĢı etkili 

bir antioksidan olmasının yanında glutatyon ve E vitamini gibi diğer 

antioksidanların aktif durumlarına geri kazandırılmasında iĢlev 
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yapmaktadır (Wintergerst ve diğerleri, 2006). C vitamininin en etkili 

güçlerinden biri epitel bariyerlerin bütünlüğünün devamını sağlayacak 

olan kolajenin sentezini teĢvik etmesi ve doğal öldürücü hücrelerin 

aktivitesinde görev almasıdır (Haryanto ve diğerleri, 2015). D 

vitamini monositlerin makrofajlara farklılaĢmasını sağlamakta; 

bağıĢıklık hücrelerinin çoğalmasını ve sitokin üretimini arttırmaktadır 

(Haryanto ve diğerleri, 2015; Maggini ve diğerleri, 2018). A, C, D, E, 

B6 ve B12 vitaminleri ile çinko ve selenyumun T ve B hücrelerinin 

farklılaĢmasını, çoğalmasını ve normal iĢlev yapmasını teĢvik ederek 

edinilmiĢ bağıĢıklık tepkisini desteklediği bildirilmiĢtir (Gombart ve 

diğerleri, 2020). 

 

Şekil 5: DoğuĢtan gelen ve edinilmiĢ bağıĢıklıkta E, D ve C vitaminlerinin rolü 
(Kısaltmalar: COX, siklooksijenaz; Ig, immünoglobulin; IL, interlökin; MHC, 

makrofaj doku uyumluluk kompleksi; NO, nitrik oksit; PEG, polietilen glikol; TNF, 

tümör nekroz faktörü) (Akhtar ve diğerleri, 2021). 
Bu vitamin ve elementlere eĢlik eden omega-3 yağ asitleri bakımından 

zengin beslenme COVID-19 hastaları için koruyucu tedavi olarak 

önerilmiĢtir (Zhang ve Liu, 2020). Meyve ve sebzeler iyi birer vitamin 

ve mineral kaynağı olmalarının yanı sıra; COVID-19 
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komplikasyonları için en önemli risk faktörleri arasında yer alan 

hipertansiyon, diyabet ve fazla kilonun kontrolünde önemli rol 

oynayan su, antioksidanlar ve lif bakımından da zengin gıdalardır 

(Wang ve diğerleri, 2020). BağıĢıklık sistemini güçlendirmek için 

doymuĢ yağ ve trans yağ oranı düĢük taze meyve-sebzeler ve omega-3 

yağ asitlerine ek olarak soya ve kuruyemiĢ tüketiminin arttırılması 

gerektiği belirtilmiĢtir (Cena ve Chieppa, 2020). De Faria Coelho-

Ravagnani ve diğerleri (2021), COVID-19’a karĢı sağlıklı bir 

beslenme programında meyveler, sebzeler, tam tahıllar, az yağlı süt 

ürünleri ve sağlıklı yağlar (zeytinyağı ve balık yağı) gibi taze 

yiyeceklerin tüketimine, yüksek kalorili ve yüksek tuzlu yiyeceklerden 

ve Ģekerli içeceklerden uzak kalmanın eĢlik etmesi gerektiğini 

bildirmiĢlerdir. Suyun organların ve hücrelerin iĢlevselliğindeki rolleri 

düĢünüldüğünde, COVID-19 salgınında yeterli düzeyde su içilmesine 

ve su bakımından zengin besinlerin tüketilmesine de dikkat 

edilmelidir. Protein eksikliği; hem fonksiyonel immunoglobulin 

miktarı hem de bağırsak ile iliĢkili lenfoid doku (GALT) üzerindeki 

olumsuz etkileri nedeniyle bağıĢıklık sistemini zayıflatır. Proteinlerin 

miktarı kadar kalitesi de bağıĢıklık açısından son derece önemlidir. Bu 

bakımdan, tüm temel amino asitleri içeren yüksek biyolojik değere 

sahip proteinlerin (yumurta, yağsız et, balık ve süt ürünleri) diyete 

dahil edilmesi anti-inflamatuar etki gösterecektir. Ayrıca, arjinin ve 

glutamin gibi amino asitler bağıĢıklık sistemini düzenlemeleri ile 

bilinmektedirler (Fernández-Quintela ve diğerleri, 2020). Serotonin 

sentezi için öncül olan triptofan amino asiti, tokluk hissinin ve kalori 

alımının düzenlenmesindeki iĢlevinden dolayı, COVID-19’un, 



 

 201 

özellikle gençlerde, obeziteye bağlı olarak ağır seyretmesine karĢı bir 

koruyucu önlem olarak diyette yer almalıdır (Muscogiuri ve diğerleri, 

2020).   

AĢırı iĢlenmiĢ gıdalar düĢük dereceli sistemik iltihaplanma ve 

oksidatif stres için tetikleyici faktörler olup; bunların sık tüketimi 

bağıĢıklık sistemi dengesizliklerine davetiye çıkarmaktadır 

(Sonnenburg ve Sonnenburg, 2019). Bir grup araĢtırmacı, COVID-19 

tanısı ile hastaneye yatırılan ve kritik olmayan hastalarda, dengeli 

beslenmenin önemi ile iĢlenmemiĢ ve sağlıklı gıda seçimlerinin 

gerekliliği vurgularken (Laviano ve diğerleri, 2020); diğer 

çalıĢmalarda, COVID-19 hastalarının bağırsaklarındaki mikrobiyota 

dengesizliği sebebiyle, probiyotiklerin ve prebiyotiklerin kullanımının 

gerekliliği gündeme alınmıĢtır (Xu ve diğerleri, 2020b). Yeterli 

miktarlarda uygulandığında konakçıya sağlık yararı sağlayan canlı 

mikroorganizmalar “probiyotikler”, sağlık yararı sağlayan konakçı 

mikroorganizmalar tarafından seçici olarak kullanılan substratlar ise 

“prebiyotikler” olarak tanımlanmaktadır (Cunningham ve diğerleri, 

2021). Gastrointestinal sistem, bağıĢıklık hücrelerinin olgunlaĢması 

için önemli olan bir aktif bakteri kitlesinin yaĢadığı bir mikrobiyom 

sunar. Bu bakteriler Bacteriodetes, Firmicutes ve Proteobacteria 

olmak üzere baĢlıca üç filuma aittir (Morais ve diğerleri, 2020). 

Bağırsakta mikrobiyoz da denen dengesiz mikrobiyom durumu, 

patolojilerin aĢırı büyümesi, kommensalların kaybı ve düĢük çeĢitlilik 

ile karakterizedir. Bir kez oluĢtuktan sonra, lokal mukozal ve sistemik 

bağıĢıklık hücrelerini bozabilir (Levy ve diğerleri, 2017). 
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Probiyotikler bağırsak mikrobiyomunun dengesini korumaya veya 

eski haline getirmeye yardımcı olabileceğinden; bağıĢıklık sisteminin 

insan organizmasına yönelik saldırılara karĢı tepkisini 

iyileĢtirebilmektedir. Klinik kanıtlar; bazı probiyotik çeĢitlerinin 

gastroenterit, sepsis ve solunum yolu enfeksiyonları gibi bakteriyel ve 

viral enfeksiyonları önlemeye yardımcı olduğunu göstermiĢtir (Baud 

ve diğerleri, 2020). Ġzole olarak verilebilecekleri gibi gıdalara da dahil 

edilebilirler; ancak etkili olabilmeleri için midenin asidik koĢullarında 

hayatta kalabilmeleri gerekir (Wan ve diğerleri, 2019). Ġntestinal ve 

sistemik sağlığı destekleyen probiyotik mekanizmaları arasında; 

yapıĢma bölgeleri ve beslenme kaynakları için patojenik 

mikroorganizmalarla rekabet, antimikrobiyal peptitlerin salgılanması, 

metabolitlerin etkisi, nükleosidaz aktivitesi ve bağırsak ve bağıĢıklık 

hücrelerinin sinyalizasyon yolları aracılığıyla immünomodülasyon yer 

alır (Morais ve diğerleri, 2020). Probiyotik mekanizmalar suĢa özgü 

de olsa Lactobacillus ve Bifidobacteria, probiyotik olarak kullanılan 

en yaygın mikroorganizmalardır (Zhang ve diğerleri, 2019). En iyi 

bilinen probiyotikler arasında Lactobacillus acidophilus, L. 

amylovorus, L. brevis, L. bulgaricus, L. casei, L. cellobiosus, L. 

crispatus, L. curvatus, L. delbrueckii spp. bulgaris, L. fermentum, L. 

gallinarum, L. helveticus, L. johnsonii, L. lactis, L. paracasei, L. 

plantarum, L. reuteri, L. rhamnosus; Streptococcus thermophilus, 

Lactococcus lactis, Leuconostoc mesenteroides, Pediococcus 

pentosaceus, P. acidilactici, Bifidobacterium adolescentis, B. 

animalis, B. bifidum, B. breve, B. essensis, B. infantis, B. 

laterosporum, B. thermophilum, B. longum, Propionibacterium 
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acidipropionici, P. freudenreichii, P. jensenii, P. thoenii, 

Enterococcus fecalis, E. faecium, Bacillus alcolophilus, B. cereus, B. 

clausii, B. coagulans, B. subtilis, Escherichia coli, Sporolactobacillus 

inulinus bakterileri ile  Saccharomyces boulardii ve S. cerevisiae 

mayaları sayılabilir (Olaimat ve diğerleri, 2020). 

Bugüne kadar prebiyotikler ile COVID-19 arasında doğrudan bir 

bağlantı gösterilmemiĢ olsa da; prebiyotikler; probiyotiklerin 

büyümesini ve hayatta kalmasını artırarak COVID-19'a karĢı 

mükemmel bir potansiyel etkiye sahip olabilirler. Ayrıca ACE 

enzimlerini bloke ederek COVID-19'un neden olduğu gastrointestinal 

semptomları üzerinde doğrudan etki de gösterebilirler. Prebiyotikler 

arasında fruktanlar, oligosakkaritler, arabinooligosakkaritler, 

izomaltooligosakkaritler, ksilooligosakaritler, dirençli niĢasta, 

laktosukroz, laktobiyonik asit, galaktomannan, psyllium, polifenoller 

ve çoklu doymamıĢ yağ asitleri bulunmaktadır (Guarino ve diğerleri, 

2020). 

Virüslerle enfekte olduğunda, insan hücrelerinde, RNA ve viral DNA 

sentezi için gerekli olan purin nükleotidlerine olan talep artar. Bunun 

nedeni, virüslerin, viral hücre büyümesi ve farklılaĢması için gerekli 

olan Ġnosin Monofosfat Dehidrojenaz (IMPDH) enziminin etkisiyle 

purin nükleotidleri elde ederler. Bu nedenle, IMPDH ayrıca antiviral 

farmakolojik tedavi için bir hedef haline gelir. Bu durumda; COVID-

19, yüksek pürin içeriğine sahip yiyecekleri tüketen hastalarda 

kötüleĢebilir ve ürik asit konsantrasyonlarında bir artıĢa neden olabilir. 

Dolayısıyla, hiperürisemi veya gut hastaları COVID-19 vakalarında 
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bir risk grubu olarak kabul edilebilir. Bu durumda; pürin alımını 

azaltmaya ve kandaki ürik asit konsantrasyonlarını kontrol etmeye 

yardımcı olan bir beslenme terapisi, ilaç tedavisine ümit verici bir 

yardımcı olarak düĢünülebilir. Pürinleri diyetten azaltmak için, alkollü 

içecekler, sakatatlar, hamsi, sardalya, karaciğer, böbrek, beyin, ringa, 

uskumru ve tarak gibi pürince zengin gıda kaynaklarının tüketimini 

kısıtlamanın önemi vurgulanmıĢtır (Dinesh ve diğerleri, 2012).  

ġu ana dek, COVID-19’a karĢı kanıta dayalı bir tedavi olmadığından; 

viral enfeksiyon riski için en etkili yaklaĢımlardan biri iyi 

dengelenmiĢ öğünler yoluyla besin alımının optimizasyonu ve gıda 

seçiminde, hazırlanmasında ve muhafazasında iyi hijyen 

uygulamalarının devamlılığının sağlanmasıdır (ġekil 6) (Coelho-

Ravagnani ve diğerleri, 2021).  

Şekil 6: COVID-19 salgını sırasında beslenme önerileri. Sembol: (-): engelleyici 

etki. (Coelho-Ravagnani ve diğerleri, 2021). 
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Gıda veya gıda ambalajının COVID-19'un bulaĢmasıyla iliĢkili 

olduğuna dair ikna edici bir kanıt olmasa da ellerin yiyecekleri 

tutarken sabun ve suyla veya alkol bazlı el dezenfektanlarıyla sık sık 

yıkanmıĢ olması gerektiği vurgulanmıĢtır. Marketlerdeki, en büyük 

kontaminasyon riski diğer insanlarla temas ve sık dokunulan 

yüzeylerdir. SARS-CoV-2; metal veya plastik yüzeylerde 3 gün, 

karton yüzeylerde 1 gün hayatta kalabilmektedir (Van Doremalen ve 

diğerleri, 2020). Bu konuda karĢıt görüĢler olmasına karĢın, Avrupa 

Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC) (2020)’ne göre, genel hijyen kurallarına 

uyulduğu sürece gıda ambalajının kendisini dezenfekte etmeye gerek 

yoktur.  

5. SONUÇ 

COVID-19 pandemisi, virüse karĢı kesin bir tedavinin olmaması, ve 

aĢıların yetersizliği ve taĢıyıcılığı önleyememesi nedenleriyle insan 

sağlığını küresel düzeyde tehdit etmeye devam etmektedir. Virüse 

karĢı tedbir, korunma, mücadele ve tedavi odaklı araĢtırmalarda her 

geçen gün yeni stratejiler ortaya atılmakta; ancak birçok çalıĢmanın 

ortak noktası bağıĢıklık sisteminin güçlendirilmesi gibi 

gözükmektedir. COVID-19 patojenitesi sitokin-bağlantılı olduğundan 

ve bağıĢıklı zayıf bireyler enfeksiyona karĢı daha fazla yatkınlık 

gösterdiğinden;  enfeksiyona karĢı bağıĢıklık tepkilerinin arttırılması 

büyük önem kazanmıĢtır. Virüse karĢı tedavi yollarının 

geliĢtirilmesinde, hem doğuĢtan gelen hem de edinilmiĢ bağıĢıklık 

cevaplarının anlaĢılması hayati rol oynamaktadır. Antibiyotiklerin 

keĢfinden önce hastalıklarla mücadelenin en ayrılmaz ve en temel 
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kısmının beslenme olduğu düĢünüldüğünde, beslenme ve bağıĢıklık 

sistemi arasında vazgeçilmez bir bağ olduğu söylenebilir. BağıĢıklık 

sisteminin hem hücresel hem de biyokimyasal bileĢenlerinin tam ve 

koordineli çalıĢması için daha fazla enerji ve daha spesifik substrat 

kaynaklarına gereksinim vardır. Karantina ve sosyal izolasyon ile 

birlikte evde kendi kendine tedavi, aldatıcı reklamlar ve beslenme 

konusundaki bilgi kirliliği gibi etkenler beslenme alıĢkanlıklarının 

bozulmasına yol açmaktadır. Ancak, ideal ve yüksek performanslı bir 

bağıĢıklık sistemi için çeĢitli nütrientleri içeren doğru besin 

seçeneklerine gereksinim vardır. Bu zorlu süreçte, insanların doğru ve 

yeterli beslenmeleri için bilimsel bir yönlendirmenin gerekliliği göz 

ardı edilemez. Taze gıdalar vasıtasıyla bağıĢıklık sistemi için gerekli 

vitaminlerin ve mikronütrientlerin alınması, probiyotikler ve 

prebiyotikler ile sindirim sistemi ve bağıĢıklık hücrelerinin 

güçlendirilmesi, fonksiyonel gıdalar ve omega-3 ile kaliteli 

antioksidan besin içeriğine ulaĢılması ve yeterli su ve protein tüketimi 

büyük önem taĢımaktadır. Öte yandan aĢırı kalori, iĢlenmiĢ gıda, tuzlu 

ürünler, Ģekerli ve gazlı içecekler, tütün, alkol ve uyuĢturucu alımı 

enfeksiyonları seyrini olumsuz etkilemektedir. YanlıĢ beslenmenin 

COVID-19’un seyrinde ağırlaĢmaya yol açacak obezite, diyabet, kalp 

ve damar hastalıkları gibi birçok sağlık sorununun temel nedeni 

olduğu da unutulmamalıdır. Beslenmenin vazgeçilmez bir unsuru olan 

gıda hijyenine pandemiye karĢı mücadele de daha da dikkat 

edilmelidir.  
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COVID-19 pandemisi asıl tedavinin önleme olduğunu ve “Gıda 

ilacınız olsun” kavramının modern tıbbın vazgeçilmez bir ögesi 

olduğunu tüm dünyaya hatırlatmıĢtır.    
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