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ÖN SÖZ
2019 Aralık’ ta Çin de başlayan pandemi ile birlikte tüm dünya,
vücuttaki etkilerini tam olarak bilmediği yeni bir virüsle karşı karşıya
kaldı. Bilim çevreleri primer solunum yolu hastalığı olarak bilinen,
Sars ailesinin üyesi bu virüsün başka sistemik etkilerini incelerken,
ülkeler endişe ile gelişmeleri takip ediyordu. Yapılan çalışmalar
ışığında, zamanla virüsü daha fazla tanıma imkanımız oldu. Sistemik
etkilerini, hangi kişileri daha fazla etkilediğini, kuvvetli ve zayıf
yönlerini anlayıp, bağışıklık sistemimizin önemini kavramış olduk.
Bağışıklık sistemimizi artırıcı, antiviral, antioksidan, anti-inflamatuar
etkilere sahip etken madderi araştırdık. Bu biyoaktif maddelerle
hastalığın şiddetli evreye ilerlemesini engelleyerek COVID-19' a karşı
hem profilaktik hem de terapötik destek sağlayabilmeyi amaçladık.
Yaklaşık % 3’ lük mortaliteye sahip olan bu virüs, 2021 sonlarında
halen devam etmekte olup, insan sağlığını ve sağlık sistemlerini ciddi
şekilde tehdit etmeye devam etmektedir. Bilim insanları tarafından
Covid-19 tedavisi ve korunma yöntemleri için arayışlar sürmektedir.
Covid-19’ un bazı sistemik etkilerini ve bağışıklık sistemimizin önemi
üzerine çeşitli örnekleri paylaşma amacı taşıyan bu kitabın tüm
meslektaşlarıma faydalı olmasını dilerim. Kitabın oluşmasına katkıda
bulunan tüm yazarlara ve kitabın basılmasını sağlayan ISPEC
Yayıncılığa teşekkür ederim.
Dr. Öğretim Üyesi Müslüm TOPTAN
Uzm. Dr. Mahmut ÜLGER
2021
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GİRİŞ
Şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüs-2 (SARS-CoV-2)
virüsünün neden olduğu koronavirüs hastalığı 2019 (COVİD-19)
Çin’de 2019 sonlarında başlayarak kısa sürede tüm dünyaya yayıldı.
COVİD-19 pandemisi günümüzde, 2021 sonlarında halen devam
etmekte, insan sağlığını ve sağlık sistemlerini ciddi şekilde tehdit
etmeye devam etmektedir.
COVİD-19 bir solunum yolları hastalığıdır. Birçok organ ve dokuyu
tutabilmektedir. Hastalık şiddeti asemptomatikten akut solunum
sıkıntısı sendromu ve şok tablosuna kadar çok değişkenlik
göstermektedir. COVİD-19 teşhisi konulan hastalarda ölüm oranı
yaklaşık %3 civarındadır.
SARS-CoV-2 virüsü hedef hücrelere anjiyotensin dönüştürücü enzim
2 (ACE2) reseptörüne bağlanarak girmektedir. ACE2 reseptörlerinin
kolanjiositlerde daha fazla olmakla birlikte hem kolanjiositlerde hem
de hepatositlerde bulunduğu bildirilmiştir (Chai et al., 2020).
Kolanjiositlerdeki ACE2 seviyesinin akciğerlerdekine benzer olduğu
tespit edilmiştir. Bu da SARS-CoV-2 virüsünü karaciğer ve safra
yolları için potansiyel bir enfeksiyon hedefi haline getirmektedir
(Singh & Khan, 2020).
1. COVİD-19 ENFEKSİYONUNUN KARACİĞER ÜZERİNE
ETKİLERİ
COVİD-19’lu hastalarda alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat
aminotransferaz

(AST)

yükseklikleri

%14-53

oranlarında

5

görülebilmektedir. ALT ve AST yüksekliği genellikle normalin üst
sınırının 5 kat altındadır (Zhang et al., 2020). 5 katın üzerindeki ALT
ve AST yüksekliklerinin ise şiddetli akut hepatit ile ilişkili olabileceği
bildirilmiştir (Bertolini et al., 2020; Richardson et al., 2020). AST
yüksekliği ALT’ye oranla daha ön plandadır. Hastalık şiddeti arttıkça
ALT ve AST yüksekliklerinin hastalığa eşlik etme oranları daha da
artmaktadır. Hafif bilirubin yüksekliği olabilse de, gamma glutamil
transferaz (GGT) ve alkalen fosfataz (ALP) yüksekliğinin oldukça
nadir görüldüğü bildirilmiştir (Zhang et al., 2020). ACE2 reseptörleri
hepatositlerden ziyade kolanjiositlerde çok daha fazla eksprese
edilmesine

rağmen

ALT,

AST

yüksekliği

GGT

ve

ALP

yüksekliğinden çok daha ön plandadır (Chai et al., 2020).
Karaciğer biyopsisi yapılan COVİD-19’lu hastalarda spesifik bir
bulgu izlenmemiştir. Karaciğerde lobüler ve portal alanlarda
mikroveziküler yağlanma ve fokal nekroz görülebilmektedir (Xu et
al.,

2020).

COVİD-19’lu

hastalarda

karaciğer

histolojisinin

incelendiği bir otopsi serisinde, karaciğerdeki inflamasyonun minimal
olduğu, portal ve lobüler alanlarda fokal lenfosit infiltrasyonu
görüldüğü bildirilmiştir. Yine aynı çalışmada portal ve sinüzoidal
damarlarda parsiyel veya tam trombozlar izlenmiş ve bu durumun
karaciğer vasküler tutulumun bulguları olabileceği ileri sürülmüştür
(Sonzogni et al., 2020). Ayrıca COVID-19 sebebiyle ölen hastalarda
karaciğerde SARS-CoV-2 virüs RNA’sı tespit edildiği bildirilmiştir
(Xu et al., 2020).
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COVİD-19 hastalarında karaciğer hasarı direkt virüsün etkisi, immün
sistem aracılı, sepsis, hipoksi-iskemi veya tedavide kullanılan ilaçlara
bağlı olarak gelişebilir. SARS-CoV2 virüsünün replikasyonu ile
karaciğer ve safra kanalı hücrelerinde direkt olarak sitopati ile de
karaciğer hasarı gerçekleştiği ileri sürülmüştür.
Kronik karaciğer hastalığı ve sirozu olan hastalarda COVİD-19
enfeksiyonu %25 hastada solunum semptomu olmadan hepatik
dekompansasyona neden olabilmektedir (Moon et al., 2020). Bundan
dolayı karaciğer hastalığına olan hastalarda dekompansasyon bulguları
geliştiğinde ve karaciğer enzim yüksekliği gibi durumlarda COVİD19 enfeksiyonu açısından değerlendirilmesi önerilmektedir.
2. KRONİK KARACİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA
COVİD-19 ENFEKSİYONU
COVİD-19 hastalarında %2-11 oranlarında altta yatan karaciğer
hastalığı olduğu bildirilmiştir (Zhang et al., 2020). Son yapılan bir
çalışmada ise hastaneye yatan COVİD-19 hastalarında %19 oranında
kronik karaciğer hastalığı eşlik ettiği bildirilmiştir (Hashemi et al.,
2020).

Karaciğer

hastalığına

sahip

olanlarda

COVİD-19

enfeksiyonunun daha kötü sonuçlara neden olduğu iddia edilmiştir
(Iavarone et al., 2020; Singh & Khan, 2020). Karaciğer hastalığı eşlik
eden COVİD-19 hastalarında hastaneye yatışında daha yüksek
oranlarda olduğu bildirilmiştir (Singh & Khan, 2020). Karaciğer
hastalığı olan hastalarda non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı
(NAYKH)’nın %42 oranında en çok COVİD-19 hastalarında görülen
karaciğer hastalığı olduğu ve karaciğer hastalığı eşlik eden COVİD-19
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hastalarının daha yüksek mortaliteye sahip olduğu bildirilmiştir. Alt
grup analizlerinde karaciğer hastalığı olan grupta siroz olması yüksek
mortalite riski ile ilişkilendirilmiştir. Kronik karaciğer hastalığına
sahip olanlarda COVİD-19 ilişkili ölüm oranlarının kronik karaciğer
hastalığına sahip olmayanlara oranlar 2.8 kat arttığı bildirilmiştir.
Sirozlu hastalarda ölüm oranının 4.6 kat arttığı bildirilmiştir (Singh &
Khan, 2020). Diğer taraftan siroz dışında, kronik karaciğer
hastalıklarında COVİD-19’a karşı artan hassasiyet ve artmış riskleri
destekleyen

veriler

halen

yetersizdir.

Diyabetes

mellitus,

hipertansiyon ve obezite ile ilişkili NAYKH ile ilgili bilgiler ise
çelişkilidir (Zhang et al., 2020).
2.1 Viral Hepatit Hastalarında COVİD-19 Enfeksiyonu
COVİD-19

ve

kronik

hepatit

B

birlikteliğinde

prealbumin

seviyelerindeki düşüklük dışında ALT,AST ve diğer biyokimyasal
parametlerde anlamlı bir değişiklik olmadığı bildirilmiştir (Chen et al.,
2020). Her ne kadar Zou ve ark. ları COVİD-19 ile kronik hepatit B
birlikteliğinin hastalık şiddetini ve prognozu kötü etkilediğini
bildirilse de (Zou et al., 2021); Kronik viral hepatit varlığı COVİD-19
enfeksiyonunun daha kötü seyretmesi ile ilişkili olarak riski
artırmadığı kabul edilmektedir (Guan et al., 2020). Avrupa Karaciğer
Araştırmaları Derneği COVİD-19 hastalarında kronik hepatit B
varlığının hastalık şiddetini arttırmadığını bildirmiştir (Boettler et al.,
2020). SARS-CoV-2 ile Hepatit B virüs koenfeksiyonunda COVİD19’un kronik hepatit B hastalarında

reaktivasyonu artırmadığı

bildirilmiştir (Yu et al., 2021). Rodríguez-Tajes ve ark. ları
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immünsupressif tedavi alan şiddetli COVİD-19 hastalarında hepatit B
reaktivasyon riskinin düşük olduğu bildirilmiştir (Rodríguez-Tajes et
al., 2021). Ancak bu hastalarda hepatit B reaktivasyonu olduğu
bildirildiğinden, COVİD-19 hastalarında kronik hepatit B varlığında,
immünsupressif tedavi öncesi hepatit B reaktivasyonunun azaltılması
amacıyla

entekavir

veya

tenofovir

tedavisinin

başlanması

önerilmektedir (APASL Covid-19 Task Force et al., 2020; Liu et al.,
2021). Kronik hepatit C hastalarının COVİD-19 enfeksiyonunu
olduğunda yoğun bakıma yatışı oranlarının daha fazla olduğu
bildirilmiştir (Butt et al., 2021). Ancak kronik hepatit C ve COVİD-19
birlikteliği olan hastalar ile yapılan çalışma sayısı az olduğundan daha
genel sonuçlara ulaşılamamaktadır. Ayrıca COVİD-19 pandemisi
sırasında kronik viral hepatit hastalarının takip ve tedavilerinin
gecikmemesi ve ertelenmemesi önerilmektedir (Blach et al., 2021).
2.2 Sirozlu Hastalarda COVİD-19 Enfeksiyonu
Sirozlu hastalar, siroz ilişkili immün disfonksiyonundan dolayı
enfeksiyon ve enfeksiyon sonucu oluşabilecek komplikasyonlar
açısından yüksek risk altındadır (Albillos et al., 2014). COVİD-19
enfeksiyonu olan sirozlu hastalarda mortalite oranları daha yüksektir
(Iavarone et al., 2020). Sirozlu hastalarda COVİD-19’a bağlı artmış
ölüm oranları, siroz hastalığı şiddeti arttıkça daha da artmaktadır.
Child-Pugh sınıfı A olanlarda COVİD-19 ilişkili ölüm oranı %24 iken,
Child-Pugh sınıfı B olanlarda %43 ve Child-Pugh sınıfı C olanlarda
ise %63 olarak bildirilmiştir (Moon et al., 2020). Multisentrik bir
çalışmada COVİD-19 ve sirozlu hastalarda mortalite %30 iken sadece
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COVİD-19 olan hastalarda mortalite %13 olarak tespit edilmiştir
(Bajaj et al., 2021). Lavarone ve ark. ları siroz varlığında COVİD-19
enfeksiyonunda 30 günlük mortalitenin (%34) daha yüksek olduğu
bildirilmiştir (Iavarone et al., 2020). Sirozlu hastalarda COVİD-19
enfeksiyonu

ile

birlikte

dekompansasyon

gelişebilmektedir.

Dekompanse sirozlu olan hastalarda yoğun bakım ihtiyacı olduğunda
mortalite oranları % 80’lere kadar çıkmaktadır.
2.3 NAYKH Hastalarında COVİD-19 Enfeksiyonu
NAYKH olan hastalar COVİD-19 açısından daha fazla risk
altındadırlar. NAYKH açısından risk oluşturan metabolik sendrom,
diabetes mellitus ve obezite aynı zamanda COVİD-19 enfeksiyonu
açısından da risk oluşturmaktadır. NAYKH ve steatohepatit olan
hastalarda COVİD-19 nedeniyle hastaneye yatışı 2 kat arttırdığı
bildirilmiştir (Bramante et al., 2020). Hashemi ve ark. ları da NAYKH
olanlarda COVİD-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma yatış ve
mekanik ventilatör ihtiyacında 2 kat artış olduğunu bildirmişlerdir
(Hashemi et al., 2020). NAYKH ve ilişkili komorbit durumlarla
COVİD-19 hastalık progresyonunun arttığı bildirilmiştir (Ji et al.,
2020). Metabolik komorbit durumlardan bağımsız olarak NAYKH
olanlarda Fibrozis-4 (FIB-4) ve NAYKH fibrozis skoru (NAFLD
fibrosis score) şiddetli COVİD-19 ile ilişkili olarak tespit edilmiştir
(Targher et al., 2020).
2.4 Otoimmün Hepatit Hastalarında COVİD-19 Enfeksiyonu
Otoimmün hepatit hastaları COVİD-19 hastalığı olma açısından
artmış risk altında altında değillerdir. Otoimmün hepatit gibi primer
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biliyer kolanjit ve primer sklerozan kolanjittede SARS-CoV-2
enfeksiyonuna karşı artmış bir duyarlılığa ait kanıt halen yoktur
(APASL Covid-19 Task Force et al., 2020; Zhang et al., 2020).
COVİD-19 hastalarında otoimmün hepatit birlikteliğinin olması
şiddetli COVİD-19 olma riskini artırmamaktadır. Otoimmün hepatit
hastalarında

COVİD-19

enfeksiyonu

geliştiğinde

yaklaşım

kişiselleştirilmelidir. Asemptomatik veya hafif semptomları olan
COVİD-19 enfeksiyonu esnasında otoimmün hepatit için verilen
immünsupresif tedavinin azaltılmasına gerek yoktur. Orta ve şiddetli
COVİD-19 hastalarında otoimmün hepatit alevlenme riski düşük ise
immünsupresif ilaçların dozları
COVİD-19

olmayan

immünsupresif

tedavi

hastalarda
dozunun

azaltılarak hasta izlenmelidir.
ise

tedavi

düşürülmesi

değişimi

veya

önerilmemektedir.

(Gerussi et al., 2020). Yeni tanı almış otoimmün hepatit hastalarında
da immünsupresif tedavi başlanabilir (Fix et al., 2020; Mack et al.,
2020).
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GİRİŞ
Aralık 2019’da Çin’de ilk olarak tanımlanan, ağır akut solunum yolu
yetersizliği sendromu korona virüs 2 (SARS-CoV-2) virüsünün
sorumlu olduğu korona virüs hastalığı 2019 (COVID-19), Mart 2020
tarihinde dünya sağlık örgütü tarafından da pandemi olarak ilan
edilmiştir. Esas olarak solunum yollarını tutarak semptom veren
hastalığın seyrinde farklı nörolojik tabloların da gelişebileceği takip
eden zamanda bildirilmiştir. Nitekim COVID-19 hastaları ile yapılan
bir çalışmada hastaların %91’inde sübjektif nörolojik yakınmaların
olduğu saptanmıştır (Liguori vd., 2020). Nörolojik komplikasyonların
çoğunluğunu tat ve koku bozuklukları, baş ağrısı, miyalji, sersemlik,
konfüzyon oluşturmakla birlikte daha nadir olarak serebrovasküler
hastalıkları,

menenjit,

ensefalit

ve

akut

inflamatuvar

poliradikülonöropatiler de bildirilmektedir. Nörolojik tutulumların ise
COVID-19 ilişkili akciğer hastalığının ciddi düzeyde olduğu
hastalarda daha sık görüldüğü bildirilmiştir (Mao vd., 2020). Tüm
bunlara ek olarak hastalık döneminde başlayan ve sonrasında uzun bir
dönem devam edebilen kaygı ve uyku bozuklukları bildirilmektedir.
Bu bölümde COVID-19 hastalığının seyrinde görülebilen nörolojik
tabloların tümü bölümler halinde incelenecektir.
1. COVID-19 HASTALIĞININ SANTRAL SİNİR SİSTEMİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
1.1. Baş Ağrısı
COVID-19 hastalığının seyri sırasında baş ağrısı %11-34 sıklığında
görülebilmektedir (Xu vd., 2020; Zhang vd., 2020). Meta-analiz
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sonucunda ise bu oran %14 olarak saptanmıştır (Favas vd., 2020). Baş
ağrısı diğer bütün semptomlardan önce ilk semptom olarak
oluşabileceği gibi hastalığın seyri sırasında ortaya çıkıp giderek artış
gösteren bir tablo gösterebilir. Genellikle yaygın lokalizasyonda ve
orta-ağır şiddettedir (Bolay vd., 2020). COVID-19 hastalığının
dışında; baş ağrısının uluslararası sınıflamasının üçüncü versiyonunda
(ICHD-3), menenjit veya ensefalit tablosu olmadan sistemik bir viral
enfeksiyon sırasında ortaya çıkan baş ağrısı olarak bir tanımlama da
mevcuttur. Bu ağrılara sebep olan patofizyolojik süreç net olarak
bilinmemekle birlikte patojenin direkt olarak etkisinden daha ziyade
sistemik enfeksiyon tablosu sırasında ortaya çıkan bir takım
inflamatuvar

mediatörler

sorumlu

tutulmaktadır.

COVID-19

hastalığının seyri sırasında ortaya çıkan baş ağrıları genellikle
hastalığın seyri ile paralellik göstermekte ve diğer semptomlar ile
birlikte gerilemektedir.
1.2. Ensefalopati
Ensefalopati diffüz beyin disfonksiyonu olarak tanımlanabilir.
Somnolansdan komaya kadar olabilecek bilinç değişiklikleri esas
bulgudur. Etiyolojisinde çoğunlukla toksik, metabolik nedenler,
sistemik enfeksiyonlar, organ yetmezliği tabloları bulunmaktadır.
Bilinç değişiklikleri COVID-19 hastalığının seyri sırasında özellikle
ciddi akciğer tutulumu olan ve ağır sistemik enfeksiyonu olan
hastalarda görülmektedir. Hastane yatışı olan hastaların %9’unda
konfüzyon saptanmıştır (Chen vd., 2020). Bu oran yoğun bakıma
yatan hastalarda ise %65 olarak bildirilmiştir (Helms vd., 2020).
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Yoğun bakımda yatan COVID-19 hastalarının konfüzyon oranındaki
bu artış sistemik enfeksiyonun ciddiyeti ile konfüzyon arasındaki
ilişkiyi de desteklemektedir. İleri yaş ve eşlik eden demans tanısı
ensefalopati tablosu için risk faktörleri arasında yer almaktadır.
Akciğer tutulumunun sonucu olarak meydana gelen hipoksi,
inflamatuvar sitokinler ve ateş bu hastalarda gelişen ensefalopatinin
sebebi olarak sayılabilir.
Diğer taraftan serebrovasküler hastalıklar, meningoensefalit, epileptik
nöbet

gibi

tabloların da

konfüzyona

ve

bilinç

düzeyindeki

değişikliklere sebebiyet verebileceği akılda tutulmalıdır. Hastalığın
seyri sırasında beklenmeyen, ani gelişen, meningeal irritasyon ve/veya
ek nörolojik muayene bulguları eşlik eden konfüzyon tablolarında
ikincil sebepler açısından ayrıntılı değerlendirme gerekmektedir.
1.3. Menenjit ve Ensefalit
Ensefalit beyinde gelişen akut, yaygın bir inflamasyon hali olarak
tanımlanabilir.

Virüs,

bakteri

gibi

enfektif

nedenler

sonucu

gelişebileceği gibi otoimmün etiyolojiler sonucunda da gelişebilir.
Ateş, baş ağrısı, epileptik nöbet, fokal nörolojik defisitler ve bilinç
değişiklikleri

klinik

bulgular

arasındadır.

Bilinç

düzeyindeki

değişiklikler uykuya meyil ile koma arasındaki geniş skalada yer
alabilir. Menenjit ise inflamasyon halinin meninkslere sınırlı olduğu
klinik

tablodur.

Muayenede

meningeal

irritasyon

bulguları

saptanabilir.
COVID-19 hastalığının seyri sırasında görülebilen ensefalit ve
menenjit tabloları hemen her zaman ateş, öksürük, dispne gibi
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hastalığın

kardinal

semptomlarının

ardından

gelişmektedir.

Çoğunlukla bu tablolar da hastalığın ciddi düzeyde olduğu hastalarda
görülmektedir. Epileptik nöbet ve hatta status epileptikus bu
hastalarda sık olarak görülmektedir (Garg vd., 2021).
Ensefalit tanısında

radyolojik görüntüleme metotları özellikle

manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve lomber ponksiyon önemli
bir yeri oluşturmaktadır. COVID-19 ilişkili ensefalit tanısında
birtakım nedenler ile zorluk bulunmaktadır. Ensefalopati tablosu,
özellikle ileri yaşta olan ve COVID-19’u ağır geçiren bireylerde sık
olarak görünmektedir. Diğer taraftan COVID-19 ilişkili ağır
pnömonisi olan ve mekanik ventilatöre bağlı olan hastalarda sedasyon
ihtiyacının da sık olarak olması nedeniyle bilinç düzeyindeki
değişikliklerin

fark

ensefalopatisi

olan

edilmesi

zorlaşabilmektedir.

hastalarında

ileri

Bu

tetkik

nedenle

ihtiyacının

değerlendirmesinde zorluklar oluşmaktadır. Bu durum da ensefalitin
gerçek sıklığını saptamayı güçleştirmektedir.
Literatürde bildirilen ensefalit vakaları derlendiğinde COVID-19
hastalığı ile ilişkili ensefalit sıklığı %0.03 olarak bildirilmiştir (Favas
vd., 2020). MRG’de medial temporal loblarda (Y. H. Huang vd.,
2020), ponsta ve bilateral talamusta (Afshar vd., 2020) T2-FLAIR
hiperintens lezyonlar görülebilir. Bildirilen ensefalit hastalarının
büyük bir çoğunluğunda beyin omurilik sıvısında (BOS) SARS-CoV2 PCR testi negatif sonuçlanmıştır. Bir kısmında ise BOS’ta ılımlı bir
hücre ve protein artışı görülmüştür (Favas vd., 2020).
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Elektroensefalografi (EEG) ensefalit tanısına direkt olarak katkıda
bulunmasa da ayırıcı tanıda yer alan non-konvulzif status epileptikus
gibi tabloların tanısı için gereklidir. Diğer taraftan yaygın delta-teta
aktivitesi ensefalopatisi olan hastalarda en sık görülen EEG
bozukluğudur.
Posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES) farklı etiyolojik
sebepler ile ortaya çıkabilen ağırlıkla paryetal ve oksipital lobları,
spleniumu nadiren de frontal bölgeyi içerisine alan vazojenik ödem
tablosudur. Görme bozuklukları, epileptik nöbetler, baş ağrısı ve
bilinç değişiklikleri başvuru şikayetleridir. Presipitan faktörün ortadan
kalkmasını takiben klinik tablo da genellikle düzelme gösterir.
COVID-19 ilişkili olarak da bildirilen PRES tabloları mevcuttur
(Pinna vd., 2020).
1.4. Serebrovasküler Hastalıklar
SARS-CoV-2 gibi sistemik viral enfeksiyonların artmış D-dimer
düzeyine, uzamış protrombin zamanına, hipofibrinojenemiye ve
trombositopeniye

yol

açarak

koagulopatiye

sebep

olduğu

bilinmektedir(Al-Ani vd., 2020). Ayrıca SARS-CoV-2 vasküler
endotel hücrelerini invaze ederek arteryel ve venöz vasküler yapılarda
trombüs oluşumunu kolaylaştırabilir (Pons vd., 2020).
Hastanede yatan COVID-19 hastalarında iskemik serebrovasküler
hastalık oranı %4-6 arasında bildirilmiştir (Li vd., 2020; Mao vd.,
2020; Radmanesh vd., 2020). Bu oran tüm COVID-19 hastalarına
göre hesaplandığında ise %2.1 olarak saptanmıştır (Favas vd., 2020).
Arteryel iskemiler ayrıntılı olarak incelendiğinde ise büyük arter
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oklüzyonu, küçük arter aterosklerozu ve kardiyoembolinin etiyolojiyi
oluşturduğu

görülmüş;

herhangi

bir

grubun

öne

çıkmadığı

saptanmıştır (Li vd., 2020). Diğer taraftan iskemik serebrovasküler
hastalık geçiren COVID-19 hastalarının daha ileri yaşta olduğu,
komorbid hastalıklarının daha fazla olduğu ve COVID-19’u daha
ciddi olarak geçirdikleri saptanmıştır.
Serebral venöz sinüs trombozu arteryel iskemilere göre daha nadir
olarak

bildirilmekle

birlikte

COVID-19

hastalığının

seyrinde

protrombotik bir durumun gelişmesi nedeniyle görülebilir. Yapılan
araştırmalar sonucunda COVID-19 hastalığının seyri sırasında
görülme sıklığı %0,3 olarak saptanmıştır (Favas vd., 2020).
Son olarak daha nadiren hemorajik inme de COVID-19 hastalığının
seyrinde görülebilmektedir. Hemorajik inme riski hastalık seyrinde
%0,4

olarak

saptanmıştır

(Favas

vd.,

2020).

SARS-CoV-2

enfeksiyonunun yol açtığı vasküler endotelyal hasarın hemorajik
inmeyi kolaylaştıran etmenlerden biri olduğu öne sürülmüştür (Pons
vd., 2020).
1.5. Epileptik nöbet
SARS-CoV-2 virüsünün olfaktör bulbus invazyonunu takiben santral
sinir sistemi içerisinde çoğaldığı ve nöron kaybına neden olduğu
hayvan modellerinde gösterilmiştir (Zheng vd., 2021). Ayrıca ensefalit
tablosunda olan hastaların bir kısmında da BOS’ta SARS-CoV-2 PCR
testinin pozitif çıkması da virüsün nöroinvaziv özelliklere sahip
olduğunu desteklemektedir. Fakat COVID-19 hastalığının seyri
sırasında bildirilen vakaların hemen tümünün olgu bildirimi şeklinde

24

COVİD-19’ UN SİSTEMİK ETKİLERİ VE BAĞIŞIKLIĞIN ÖNEMİ

olması ve ayrıntılı incelemelerinin yeterli olmaması nedeniyle bu
hastalarda meydana gelen epileptik nöbetlerin virüsün nöroinvaziv
özelliğine bağlı olarak mı geliştiği yoksa sekonder sebeplere mi bağlı
olarak geliştiği net olarak ortaya konamamıştır (Vohora vd., 2020).
Daha önce bilinen epilepsi hastalığı olmayan ve epileptik nöbet
geçiren ilk vaka beyin MRG’de ensefalit bulguları olan hastaydı
(Moriguchi vd., 2020). Takip eden zamanlarda farklı klinik özellikler
gösteren epileptik nöbet vakaları bildirilmiştir. Bu hastaların bir
kısmında BOS’ta lenfositoz da saptanmıştır (Lyons vd., 2020).
Dolayısıyla bu hastaların ensefalite sekonder gelişen epileptik nöbetler
olduğu öne sürülebilir. Diğer taraftan hipoksi, multi-organ yetmezliği,
elektrolit imbalansı gibi nedenler de COVID-19 hastalığının seyri
sırasında akut semptomatik nöbetlere sebep olabilir (Asadi-Pooya,
2020). Ayrıca daha önce bahsedilen serebrovasküler hastalıklar gibi
beyinde parankim patolojisine sebep olabilen durumların da epileptik
nöbete neden olabileceği akılda tutulmalı ve daha önce epilepsisi
olmayan bir hastada COVID-19 seyrinde epileptik nöbet gelişmesi
durumunda kranial görüntüleme yapılması gerekmektedir.
Daha önce epilepsi tanısı olmayan hastalarda yeni gelişen epileptik
nöbetler bir yana bilinen epilepsi tanısı olan hastalarda da COVID-19
seyri sırasında epileptik nöbetlerde artış görülebilir (Harapan & Yoo,
2021).
COVID-19 seyri sırasında jeneralize tonik-klonik, fokal nöbetler hatta
non-konvulziv status epileptikus tabloları bildirilmiştir (Harapan &
Yoo, 2021). Bu nedenle klinik olarak konvulziv fenomenler
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görülmese de hastalığın seyri sırasında beklenmeyen ani bilinç
değişikliklerinde radyolojik görüntüleme ile birlikte EEG ile
değerlendirme de tanısal önem taşımaktadır.
1.6. Otoimmün durumlar
Sistemik viral enfeksiyonlar sonrasında otoimmün mekanizmalar
sonucunda

gelişebilen

miyelit,

optik

nörit,

akut

dissemine

ensefalomiyelit (ADEM), akut hemorajik lökoensefalit (AHLE) daha
önceden de bilinen durumlardır. COVID-19 hastalığını geçiren
bireylerde

de

bu

tablolar

bildirilmiştir.

ADEM

otoimmün

mekanizmalar sonucunda gelişen beyin, posterior fossa yapıları ve
medulla spinaliste yaygın inflamasyon ile seyreden ciddi bir tablodur.
Ensefalopati ve/veya fokal nörolojik defisitler başlıca bulgulardır.
Literatürde

bildirilen

COVID-19

sonrasında

gelişen

ADEM

tablolarının görüntüleme ve lomber ponksiyon bulgularında diğer
ADEM tablolarına göre belirgin bir farklılık bulunmamaktadır (Novi
vd., 2020; Parsons vd., 2020). İntravenöz kortikosteroid, intravenöz
immunglobulinler, plazma değişim tedavisi gibi immun tedavilere de
yanıt alındığı bildirilmiştir. ADEM’in daha nadir fakat daha ciddi bir
formu olan, mikro veya makro-hemorajilerin de görüldüğü AHLE de
COVID-19 hastalığının seyrinde bildirilmiştir (Varadan vd., 2021)
COVID-19 hastalığı geçiren multiple skleroz (MS) hastalarında da
yeni gelişen MS plağı saptanmıştır (Mahammedi vd., 2020). Benzer
şekilde COVID-19 sonrası gelişen optik nörit hastaları bildirilmiştir
(Romero-Sánchez vd., 2020). Transvers miyelit medulla spinalisin
belirli bir bölgesinde oluşan inflamasyon olarak tanımlanabilir.
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Tutulan bölgeye göre farklı şekilde prezentasyon şekli olmakla birlikte
çoğunlukla alt ekstremitelerde başlayan parestezi, güç kaybı ve
sfinkter

kusurları

sık

başvuru

şikayetleridir.

Post-enfeksiyöz

etiyolojiler ile gerçekleşebileceği bilinen transvers miyelit tablosu
COVID-19 seyri sırasında da bildirilmiştir (Zachariadis vd., 2020).
2. COVID-19 HASTALIĞININ PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
2.1. Tat ve Koku Bozuklukları
Tat ve koku bozuklukları COVID-19 hastalığının özellikle başlangıç
döneminde sık olarak bildirilen başvuru şikayetlerindendir. Çoğu
zaman diğer birçok şikayetten önce meydana geldiği için koku alma
bozukluklarının hastalık tanısında biyobelirteç olarak kullanılabileceği
ve ayrıca hastalığın erken döneminde de tanısal kullanımı önerilmiştir
(Moein vd., 2020). Yapılan bir meta-analiz sonucunda COVID-19
hastalarında tat bozukluklarının %38, koku bozukluklularının ise %41
civarında olduğu saptanmıştır

(Agyeman vd., 2020). Ayrıca

kadınlarda tat ve koku bozukluklarının erkeklere oranla daha sık
olduğu bildirilmiştir (Giacomelli vd., 2020).
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda SARS-CoV-2
virüsünün intranazal okülasyonun ardından, talamus ve hipotalamus
başta olmak üzere kranial sinir çekirdekleri gibi bir çok intrakranial
yapıda SARS-CoV-2 antijeni tespit edilmiştir (Zheng vd., 2021).
Fakat hastalarda gelişen anosminin direkt nöronal hasardan ziyade
olfaktör bulbusta gelişen enflamasyona sekonder olduğu öne
sürülmüştür (Zheng vd., 2021). Zira olfaktör bulbusta yer alan duysal
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nöronlar SARS-CoV-2’nin hücre içine girişi için gerekli olan
anjiyotensin

konverting

enzim-2

reseptörünü

(ACE-2)

barındırmamaktadır. Fakat olfaktör bulbusta yer alan epitel hücreleri
bu reseptörü içermektedir. Bu nedenle epitel hücrelerine giren ve
enflamasyona neden olan virüsün bu yolla koku kaybına sebep olduğu
düşünülmektedir (Brann vd., 2020).
2.2. Akut inflamatuvar poliradikülonöropati (Guillain-Barré
Sendromu)
Guillain-Barré Sendromu (GBS) sıklıkla post-enfeksiyöz durumlarda
ortaya çıkan otoimmün, enflamatuvar bir poliradikülonöropati
tablosudur. Hastalarda genellikle alt ekstremitelerde başlayan ve
asendan olarak ilerleyen değişken şiddette duysal-motor defisitler
görülür. Tanıda muayene bulguları ile birlikte elektrofizyolojik testler
ve BOS incelemesi önemli yere sahiptir. BOS’ta artmış protein düzeyi
ile birlikte hücre yanıtının olmaması tipiktir. Elektronöromiyografide
(ENMG)’de etkilenmenin aksonal veya demiyelinizan tipte oluşuna
göre farklı bulgular saptanır.
COVID-19 hastalığının seyri sırasında da bildirilen GBS vakaları
mevcuttur. Bu vakalar incelendiğinde COVID-19 semptomlarının
başlangıcı ile GBS semptomlarının başlangıcı arasındaki süre
ortalama 5-10 gün olarak saptanmıştır (Favas vd., 2020). Hastaların
büyük çoğunluğunun erkek hastalar olduğu görülmüştür (AbuRumeileh vd., 2021). Ortalama yaş 55 olmakla birlikte en düşük
yaştaki hastanın 11 yaşında olduğu bildirilmiştir. COVID-19 ilişkili
GBS
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durumları

incelendiğinde serebrovasküler hastalıklar ve ensefalopatinin eşlik
ettiği hastaların aksine ağırdan daha ziyade nispeten daha hafif
seyreden COVID-19 olguları olduğu görülmektedir (Abu-Rumeileh
vd., 2021). Bu durum hastaların daha genç yaşta olmaları ve
etiyolojide otoimmunitenin rol alması ile açıklanabilir.
Hastalar elektrofizyolojik olarak incelendiğinde ise %81.9’unun akut
inflamatuvar demiyelinizan poliradikülonöropati (AIDP), %12.7’sinin
akut motor ve sensoryal aksonal nöropati (AMSAN), %5.4’ünün ise
akut motor aksonal polinöropati (AMAN) olduğu saptanmıştır (AbuRumeileh vd., 2021). Alt tiplerin dağılımına bakıldığında COVID-19
ilişkili GBS vakalarının klasik GBS’ye göre anlamlı bir farklılık
göstermediği görülmüştür.
GBS hastalarının takibinde %21.4’ünde GBS’nin ilerlemesi nedeniyle
mekanik ventilatör ihtiyacı olduğu, diğer taraftan %7.1’inde ise
COVID-19’un ilerlemesine bağlı mekanik ventilatör ihtiyacı olduğu
bildirilmiştir. Hastaların %72.1’inde kısmi ya da tam düzelme
görülürken

%5.8’i

sonuçlanmıştır.

farklı

Ölüm

sebeplere

oranları

ve

bağlı

olarak

tedaviye

ölüm

yanıt

ile

oranları

incelendiğinde de klasik GBS’ye göre COVID-19 ilişkili GBS’de
mortalitede ve morbiditede bir artış olmadığı görülmüştür.
2.3. Miller-Fisher Sendromu
Miller-Fisher sendromu (MFS) GBS’nin bir varyantı

olarak

nitelendirilir ve ataksi, oftalmopleji, arefleksi triyadı ile bilinir.
Hastalarda sıklıkla anti-GQ1b antikoru saptanır. Genellikle post ya da
para-enfeksiyöz süreçlerde meydana gelir.

29

COVID-19 hastalığının seyrinde de MFS bildirilmiştir. Fakat dikkat
çekici olan nokta ise COVID-19 dışı MFS hastalarında yüksek olan
anti-GQ1b antikor oranlarındaki yükseklik (%90) COVID-19 ilişkili
MFS vakalarında %16 civarında saptanmıştır (Abu-Rumeileh vd.,
2021). Bu gözlem COVID-19 ilişkili MFS vakalarında başka
patofizyolojik süreçlerin varlığına ilişkin şüpheleri doğurmuştur. Bu
açıdan ek çalışmalara ihtiyaç vardır.
3. COVID-19 HASTALIĞININ SEYRİNDE GÖRÜLEBİLEN
DİĞER BOZUKLUKLAR
3.1. Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon
Milyonlarca insanın hayatını etkileyen COVID-19 pandemisinin
fiziksel sağlığın ötesinde ruhsal sağlığı etkilememesi mümkün
değildir. Yapılan çalışmaların birçoğu COVID-19’un fiziksel sağlığa
olan etkisini incelemekle birlikte yapılan az sayıda çalışmalarda
depresyon ve anksiyete bozukluklarını da tetiklediği gösterilmiştir. Bu
çalışmaların meta analizi sonucunda COVID-19 geçiren hastaların
%47’sinde anksiyete bozukluğu, %45’inde depresyon saptanmıştır
(Deng vd., 2021). Depresyonu olan hastalarda yatış süresinin olmayan
hastalara göre daha uzun olduğu, taburculuk sonrası tekrar hastane
başvurularının daha sık olduğu daha önce yapılan çalışmalarda
gösterilmiştir (Dennis vd., 2012). Diğer taraftan COVID-19 geçiren
hastaların enfeksiyondan altı ay sonraki klinik durumlarının
incelendiği bir çalışmada hastalarda devam eden en sık tabloların
uyku bozuklukları, depresyon ve kaygı bozukluğu olduğu saptanmıştır
(C. Huang vd., 2021).
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COVID-19 ilişkili psikiyatrik tabloların hastalığın aktif döneminde
başlayıp sonrasında uzun bir süre boyunca devam ediyor olması bu
hastaların uygun tedavilere yöneltilmesi gerektiğini göstermektedir.
Zira aksi durumda tekrarlayan hastane başvuruları ve sonucunda
uygunsuz finansal sorunlar ortaya çıkmaktadır.
3.2. Uyku Bozuklukları
COVID-19 hastalarında kaygı bozukluğu ve depresyon ile birlikte
insomni sıklığında da ciddi artış görülmektedir. Meta-analiz
sonucunda bu oran %34 olarak saptanmıştır (Deng vd., 2020). Bu oran
hastalığı geçirenlerde 6 ay sonra dahi %26 olarak görülmüştür (C.
Huang vd., 2021). Uyku kalitesindeki bozulmalar çoğu zaman
depresyon ve anksiyete bozuklukları ile tetiklense de doğru olarak
tedavi edilmediklerinde anksiyete bozukluklarının ve depresyonun
tedavisini de güçleştirmektedir. Bu nedenle uyku kalitesi sık olarak
sorgulanmalı ve düzeltilmesine yönelik uygun tedaviler (uyku hijyeni,
medikal tedavi vs.) mümkün olduğunca erken başlanmalıdır.
SONUÇ
COVID-19 hastalığı esas olarak solunum yollarını etkiliyor olmakla
birlikte nadir olmayarak, virüsün direkt kendisi veya oluşturduğu
sistemik enfeksiyonun oluşturduğu olumsuz sonuçlar neticesinde veya
tetiklediği otoimmün mekanizmalar sonucunda farklı nörolojik
tablolara da sebebiyet vermektedir. Bu tutulumlar baş ağrısı, sersemlik
gibi daha ılımlı tablolardan ensefalit, serebrovasküler hastalıklar, GBS
gibi ciddi mortalite ve morbidite barındıran durumları içinde
barındırmaktadır. COVID-19 hastalarının takibinde gelişen yeni bilinç
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değişikliği ve nörolojik defisitler bu açıdan dikkatle incelenmeli ve
gereği halinde ileri tetkik edilmelidir.
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GİRİŞ
Koronavirüsler, insanlarda genelde solunum yollarını tutarak klinik
oluşturur. 2019 yılında Wuhan kentinde, ateş ve öksürük eşliğinde
solunum sıkıntısı ile giden pnömoni hastaları görülmüştür. İlerleyen
süreçte Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığı Coronavirus Disease-19
(COVID-19) olarak adlandırmıştır. Ağır seyreden COVID-19
vakalarında mortaliteyi artıran Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu
(ARDS)

görülmektedir.

ARDS’nin

konvansiyonel

tedavisinde

hipokseminin seviyesine göre nöromüsküler blokaj ile mekanik
ventilasyon kullanılabilir. Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu
(ECMO), yapay bir dolaşım eşliğinde venöz kanın, oksijen seviyesinin
artırılıp ve karbondioksitin azaltıldığı bir cihaza (oksijenizatöre)
taşındığı, ektrakorporeal bir destek biçimidir. ECMO, konvansiyonel
tedavilere

cevap

alınamayan

hastalarda

kullanılabilir.

ARDS

tedavisinde güvenli şekilde kullanılan ECMO, ağır COVID-19
vakalarında tedavi seçeneği oluşturmaktadır.
COVID-19
COVID-19, SARS-COV-2 virüsünün neden olduğu, Aralık 2019'da
başlayarak şimdilerde dünya çapında bir salgına neden olan hastalıktır
(Kowalewski, M. ve ark, 2020). Birçok COVID-19 hastası orta
dereceli semptomları olmasına ve hızlı iyileşmesine rağmen,
bazılarında yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatış ve mekanik
ventilasyona gerek duyulan ciddi solunum yetmezliği gelişir (Zhou, G.
ve ark., 2020).
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SARS-CoV-2, reseptör aracılı endositozu kullanarak anjiyotensin
dönüştürücü enzim 2 (ACE2) yoluyla hedef hücrelere girer (Guan, W.
J. ve ark., 2019). ACE2, akciğerlerde (sigara içenlerde aşırı eksprese
edilir), kalp, böbrek ve gastrointestinal sistemde iyi eksprese edilen,
çeşitli fizyolojik fonksiyonlara sahip bir tip I integral membran
proteinidir. Virüs, renin-anjiyotensin sistemi (RAS) yoluyla akciğer
dolaşımını etkileyebilir, ancak endotel üzerindeki ekspresyon,
protrombotik aktivasyon ile daha fazla sistemik hasara yol açabilir.
Endotelin yanı sıra diğer kilit organların (ilk olarak karaciğer)
değişken tutulumu, klinik tablonun heterojenliğini açıklayabilir.
Ancak şu anda dünya çapında paylaşılan raporlarda açıkça görüldüğü
gibi, protrombotik durum COVID-19 vakalarında yaygındır (Tang, N.
ve ark, 2020).
Hastalarda üç tip klinik durum meydana gelebilir. Hafif semptomların
olduğu tabloda ateş, boğaz ağrısı, öksürük, gibi belirtiler olmakla
birlikte akciğer tutulumu görülmez. Orta dereceli semptomlarda ki biz
buna viral pnömoni diyebiliriz, öksürük ve nefes darlığı semptomları
bulunur. Ağır pnömoninin bulunduğu tabloda ise ateş, solunum
sıkıntısı, hipoksi ve taşipne görülebilir (Karaca B. 2020). Ventilatör
desteği ve diğer organ yetmezliklerinin (sıklıkla dahil olan karaciğer,
böbrek ve kalp) desteklenmesinin ötesinde, çeşitli ilaçlar (antiviraller,
antimalarik, antibiyotikler ve spesifik inflamatuar yolaklarda aktif
olan ilaçlar) test edilmektedir, ancak şu anda ortak bir konsensusa
varılan herhangi bir antiviral ilaç veya kombinasyonu hala eksiktir
(Guan, W. J. ve ark., 2019).
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EKSTRAKORPOREAL MEMBRAN OKSİJENASYONU
(ECMO)
Taşınabilir ve kapalı bir sistem olan ECMO, solunum veya kalp
yetmezliği için kullanılan kardiyopulmoner bir destek aracıdır ve
desteği haftalarca sürebilmektedir. Genellikle acil olan veya
konvansiyonel

tedavi

yöntemlerine

yanıt

alınamadığı

zaman

kullanılan bir tedavidir.(6) ECMO’nun veno-venöz (VV-ECMO) ve
veno-arteriyel ECMO (VA-ECMO) olarak 2 tipi bulunmaktadır
(Khan, R. Ve ark, 2020).
Veno-venöz ECMO: Hipokseminin düzeltilmesi amacıyla kullanılan
VV-ECMO, kanı venöz sistemden alıp venöz sisteme verir. Femoral
ven veya internal juguler venden uygulanarak respiratuar destek
hedeflenir. COVID-19’da destek amacıyla çift bölgede periferik
kanülasyon kullanılmasının nedeni floroskopiye ihtiyaç olmadan az
personel ile hasta yatağında yapılabilmesidir. Bu durumda sağlık
personeli de daha az risk ile karşı karşıya kalmaktadır (Khan, R. Ve
ark, 2020).
*VV-ECMO endikasyonları (Brogan TV ve ark.; 2017):
-Herhangi bir nedene bağlı hipoksemik pulmoner yetmezliktede
ECMO, %50 ve üzerinde mortalite riski varlığında akılda tutulmalı,
%80 ve üzerinde mortalite riskinde başlanmalıdır.
- Pulmoner emboli, akciğer nakli bekleyen hastanın entübe olması
- Yüksek oksijen desteğine rağmen CO2 retansiyonu
*VV-ECMO kontrendikasyonları (Brogan TV ve ark.; 2017):

43

- Bir haftadan uzun süren yüksek frekanslı mekanik ventilasyon
alan hasta
- Son dönem malignite varlığı,
- İlerleme eğiliminde olan beyin kanaması veya geri dönüşümsüz
sinir sistemi hasarı
- Aldığı ilaçlardan dolayı immunsüprese olan hastalar
Veno-arterial ECMO: VA-ECMO, kanı venöz sistemden alarak
arteriyel sisteme verir. Femoral ven ve arter gibi periferik kanülasyon
yanında aort gibi santral kanülasyon da kullanılabilir. Sadece
respiratuar değil hemodinamik destek de sağlanmış olur.
*VA-ECMO endikasyonları (Sidebotham, D. ve ark, 2010):
- Yapılan tüm tedavilere rağmen şokun devam etmesi, septik şok
- Dokularda yetersiz perfüzyon
- Miyokardit, dekompanse kalp yetmezliği, kardiyojenik şok,
anaflaksi, kardiyak travma
*VA-ECMO kontrendikasyonları (Sidebotham, D. ve ark, 2010):
- Geri dönüşü olmayan kalp yetmezliğinin yanında nakil için uygun
olmayan hastalar
- İleri düzey aort yetmezliği, siroz, renal yetmezlik gibi kronik
organ yetmezliği
- Antikoagulan verilemeyecek olanlar
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COVID-19’DA ECMO KULLANIMI
COVİD-19’un ileri vakalarda sebep olduğu ARDS tedavisinde
kliniğin şiddetine göre nöromusküler blokaj, mekanik ventilasyon
kullanılır. Bu tedavilerin başarısız olduğu hastalarda Dünya Sağlık
Örgütü’nün

(WHO)

klavuzlarında

ECMO

kullanılabileceği

bildirilmiştir (WHO COVID 19 guide, 2020). Erken Çin raporlarının
aksine, son zamanlardaki geniş seriler, tedavinin MV'den VVECMO'ya yükseltilmesiyle hastalarda %46-62 oranında iyileştirilmiş
sağkalım oranları göstermiştir (Lebreton, G. ve ark., 2020).
Aziz ve ark. yayınladıkları vakalarında şiddetli pnömonisi olan,
entübe edilmemiş COVID-19 hastasında önce ECMO tercih ettiklerini
ve bu sayede mekanik ventilatörden kaçındıklarını, hastanın minimum
komplikasyon ile evine döndüğünü bildirmişlerdir. Fakat önce ECMO
diyebilmek için randomize kontrollü çalışmalara da ihtiyaç olduğunu
sonuçlarına eklemişlerdir (Aziz J. E. ve ark., 2021). Yine Zhan ve ark
vaka sunumlarında ECMO’nun erken dönemde uygulanmasının
mortaliteyi azaltmada etkili olduğunu bildirmişlerdir (Zhan, W. Q. ve
ark.,2020).
Yang ve ark. sundukları çalışmalarında sadece mekanik ventilasyon
alan hastalarıyla, ECMO desteği alan hastaları karşılaştırdıklarında
anlamlı bir fark olmaksızın ECMO alan hastaların daha düşük
mortalite oranına sahip olduğunu göstermişlerdir.(14) Avrupa
Ekstrakorporeal Yaşam Destek Örgütü (ELSO) tarafından 17 ülkeyi
içeren 90 merkezdeki COVID-19 hastalarının ECMO verilerinde, 333
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hastada ölüm oranı %17,1 olarak bildirilmiş, mortalitenin yaş ile
paralel arttığı gösterilmiştir (Yang, X. Ve ark., 2020).
Jacobs JP. ve ark. Ciddi pulmoner tutulumu olan COVID-19
hastalarında ECMO tedavisi ile ilgili 9 farklı kurumdaki 32 vakayı
sunmuşlardır. 17 hastanın ECMO tedavisinin sürdüğünü, 10 hastanın
öldüğünü, 5 hastanın ise ECMO’dan ayrılarak taburcu edildiğini
bildirmişlerdir. Ağır kliniği olan COVID-19 vakalarında ECMO’nun
faydalı bir tedavi olabileceğini düşündüklerini savunmuşlardır
(Jacobs, J. P.ve ark.,2020).
Blazoski ve ark COVID-19 ve influenza kaynaklı hastaların
ECMO’ya verdikleri cevapları karşılaştırdıkları çalışmalarında, Covid
kaynaklı hastalarda mortalitenin daha fazla olduğunu saptamışlardır
(Blazoski, CM ve ark., 2020) 28 COVID-19 hastasından 14'ünde
(%50) ECMO sırasında yeni bir enfeksiyon gelişmiş, 10'unda (%36)
bakteriyel pnömoni ve 9'unda (%32) kan kültürü pozitif sepsis tespit
edilmiştir. ECMO yerleştirilecek herhangi bir hasta için bakteriyel
enfeksiyonun yaygın bir komplikasyon olduğunu ve enfeksiyonların
pnömoni ve sepsise yol açabileceğini ve her ikisinin de bu hastaların
ölüm oranlarını önemli ölçüde artırdığını belirtmek önemlidir
(Sidebotham, D. ve ark, 2010).
Li ve ark retrospektif olarak taradığı kritik durumdaki COVID-19
tanılı

hastalarda

ECMO'nun

konvansiyonel

tedaviye

kıyasla

hastalarının mortalitesini azalttığı göstermişlerdir. Fakat Blazoski ve
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ark destekler şekilde komplikasyonların sıklıkla geliştiğini de
eklemişlerdir (Li, S. ve ark, 2021).
SONUÇ
ECMO'nun kliniği ağır olan hastalarda tedavide bir rolü olup
olmadığına, dünyadaki sınırlı deneyim nedeniyle karar vermek zordur.
Klinikte ECMO tedavisinin risk-fayda oranını belirlemek esastır.
Genel olarak, literatür ECMO'nun ağır klinik COVID-19 hastaları için
bir kurtarma tedavisi olabileceğini göstermektedir.
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GİRİŞ
Akut solunum yetmezliğinde (ASY) oksijen tedavisi en öncelikli
tedavidir. ASY’de hangi cihazın seçileceği hipoksinin derinliğine,
hastanın solunum tipine, altta yatan hastalığa ve hastanın hipoksiyi
tolere edebilme kapasitesine bağlıdır. Teknolojinin gelişmesiyle
birçok farklı nazal kanül, basit yüz maskesi, yeniden solutulmayan
yüz maskesi gibi low-flow sistemler ve venturi maskesi gibi high flow
sistemler geliştirilmiştir (Kallstrom, T. J. ve ark., 2002). Hava açlığı
hissedip ağzı açık bir şekilde nefes almaya çalışan hipoksemik
hastalarda oksijen tedavisine genellikle nazal kanül veya klasik yüz
maskesi ile tedaviye başlanır; kritik durumdaki hastalarda ise genllikle
yüksek akımlı bir sisteme ihtiyaç duyulur (Barton R. , 2008). Ayrıca
ASY’li yüksek solunum hızı ve sayısına sahip

hastalarda tepe

inspiratuar akım hızı yüksek ve klasik oksijen sunan cihazlardaki akım
hızının üzerindedir (Wagstaff, T. A ve ark,2007; Sim M. A ve ark,
2008). Düşük akımlı nazal kanül yüksek düzeyde hava sızdıran açık
bir sistemdir ve bu yüksek solunum hızı ile birlikte gelen oksijen
konsantrasyonunun düşmesine neden olabilir. Bu nedenle bu tip
hastalarda düşük akım hızlı oksijen tedavisinin etkinliği düşüktür.
Ayrıca

bu sistemlerde

nemlendirme

sistemi

kullanılan
yeterince

standart

nemlendirme

kabarcıklı

oksijen

sağlamamaktadır

(Chanques, G. ve ark., 2009).
Venturi maskesi ise bahesdilen kısıtlamaların bir miktar üstesinden
gelir. Bu cihaz düşük akımlı sistemlere göre daha yüksek akım
hızlarına (30-50 l/dk. Hava ve oksijen karışımı) FiO2 oranı ise %25 ile
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%60 arasındadır. Bu maske çeşidinde de standart kabarcıklı
nemlendirici sistem ile nemlendirme yapıldığından yine yeterince
nemlenme yapılamamaktadır ve mukozalarda ciddi kuruluğa yol
açmaktadır (Chanques, G. ve ark., 2009; Maggiore, S. M ve
ark.,2014).
Düşük akımlı sistemlerde FiO2 direk akım hızına bağlıdır. FİO2’yi
yükseltmek için akım arttırılmalıdır. High flow nazal oksijen sistemi
(HFNO) ise %100 e yakın nemlendirilmiş ve ısıtılmış 60 l/dk hızında
oksijen verebilen yeni bir sistemdir. Üzerindeki tüm ayarlar kontrol
edilebilir.(Segovia, B.ve ark., 2019; De Jong, A ve ark., 2018) FiO2
düzeyi %21 ile %100 arasında ayarlanabilmektedir. Yapılan
çalışmalarda klasik oksijen tedavisi ile karşılaştırıldığında HFNO’nun
hastaya daha iyi oksijen sunabildiğini kanıtlanmıştır. (Maggiore, S. M
ve ark.,2014; Roca, O. Ve ark.,2010; Peters, S. G. ve ark.,2013).
Ayrıca hasta konforunu da artırmaktadır (Cuquemelle, E. Ve ark,
2012).
HFNO ETKİ MEKANİZMALARI VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ
HFNO 37 oC’de 44mgH20 litre-1 nemde 60 litre ve %100 FiO2’ye
kadar oksijen verebilir.
1-Farengeal Ölü Boşluk Yıkama:
Fizyolojik ölü boşluk tidal hacmin 1/3’ünü oluşturur. Yeterli
solumanın

olmadığı

durumlarda

fizyolojik

ölü

boşluk

CO2

biriktirilmesine ve difüzyon için gerekli olan O2 seviyesinin
azalmasına neden olur. Yüksek akım, CO2 yeniden solumasını en aza
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indiren, ölü alanı azaltan ve alveolar ventilasyonu dakika ventilasyon
oranı üzerinden artıran bir oksijen deposu oluşturur (Dysart, K. Ve
ark,2009).
2-Solunum İş Yükünün Ve Enerji Gereksiniminin Azaltılması:
İnspiratuar gazın nemlendirilmesi ve sıcaklığının yükseltilmesi
solunum gazları ile ilgili koşullanmanın yarattığı enerji ihtiyacını
azaltır. Uygulanan yüksek akım üst havayolu direncini azaltır ve
bundan kaynaklanan solunum çabasının azaltılmasını sağlar (Dysart,
K. Ve ark,2009; Kubicka, Z. J.ve ark.,2008).
3- Pozitif Ekspirasyon Sonu Basıncı (PEEP) Etkisi:
HFNO; nazofarenks ve alt havayollarına pozitif ekspirasyon sonu
basıncı oluşturabilir. Bu basınç ekspiryum esnasında yüzey gerilim
kuvvetlerinin azalması nedeni ile alveollerin kapanmasını engellemek
için bir kuvvet uygular ve bu da pozitif basınçlı ventilasyon desteğine
benzer

bir

etki

oluşturur.

Ayrıca

gaz

difüzyonunun

daha

iyileştirilmesini; yani kandan akciğere ve akciğerden kana gaz
değişimini sağlayan yüzey alanını arttırarak yapar. HFNO tedavisinde
maksimum PEEP oluşturmak ve faydalanmak için hastaların bu tedavi
esnasında

ağızlarını

kapatmaları

gerekmektedir.

Bu

şekilde

oluşturulabilen PEEP miktarı 10 L akım için 1 cmH2O basınçtır
(Parke, R. L. Ve ark,2013; Parke, R. L. Ve ark.,2015). Ancak burada
yaşanabilecek zorluk hastaların ASY durumunda iken ağızlarını kapalı
tutamamalarıdır.
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HFNO’da oluşturulan PEEP ortalama 2.7-7.4 cmH2O’dur (Parke, R.
L. Ve ark.,2015; Groves, N. ve ark., 2007). PEEP’in büyüklüğü birçok
faktöre bağlıdır:
1.Akım hızı,
2.Üst solunum yolu geometrisi,
3.Burun veya ağızdan soluma,
4.Kanül boyutunun burun deliklerine göre büyüklüğü,
5.Burun delikleri ve ağızdan olan hava kaçağı ( Parke, R. L. Ve
ark.,2015; Groves, N. ve ark., 2007; Chanques, G. ve ark.,
2013).
ASY olan hastalarda oluşturulan PEEP ekspiryum sonu akciğer
hacminde artış yapabilirken KOAH hastalarında solunum çabasındaki
azalma ile PEEP dengelenir (Corley, A. ve ark., 2011; Fraser, J. F. ve
ark., 2016).
4.Solunum Hızını Azaltması, Tidal Volümü Artırması. (Mündel, T.
ve ark., 1985)
5.Mukosilier Aktivitenin Ve Hasta Konforunun İyileştirilmesi:
HFNO ile solunan gaz ısıtılıp nemlendirildiği için havayollarındaki
kuruluğu azaltır ve hasta konforunu artırır (Maggiore, S. M ve
ark.,2014; Cuquemelle, E. Ve ark, 2012).
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ENDİKASYONLAR:
1.Akut hipoksemik solunum yetmezliği
2.Ameliyat sonrası solunum yetmezliği
3.Akut kalp yetmezliği / pulmoner ödem
4.Hiperkapnik solunum yetmezliği, KOAH
5.Ekstübasyon öncesi ve sonrası oksijenasyon
6.Obstrüktif uyku apnesi
7.Acil serviste kullanım
8.COVID 19 pnomonisi
COVID 19 ve HFNO Tedavisi
2019 Aralık ayında Wuhan şehrinde ortaya çıkıp yayılan ve COVID19 olarak tanımlanan hastalığa yol açan virus SARS-CoV-2 olarak
isimlendirilmiş olup bu hastalıkta en yüksek mortalite sebebi akut
viral pnömoni ve akut viral pnomoniye bağlı olarak gelişen akut
solunum sıkıntısı sendromudur (ARDS) (https://www.uptodate.com/
contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-critical-care-and-airwaymanagement-issues).
Entubasyonu geciktirmesi ve kolay yönetimi gibi birçok iyi yönü olan
HFNO’nun

COVID

19

hastalığında

bazı

olumsuz

yönleri

bulunmaktadır. SSC (Surviving Sepsis Campaign) rehberi COVID
19’da Klasik Oksijen yöntemleri ile tedavi olamayan vakalarda
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HFNO’yu zayıf öneri olarak sunmuştur (https://www.sccm.org/
SurvivingSepsisCampaign/Guidelines/COVID-19).
HFNO’nun kullanımındaki en büyük sorunlardan biri sağlık
çalışanlarına SARS-CoV-2’nin bulaşması ihtimalidir. Çünkü COVID
19 damlacık yolu ile bulaşır.

Bundan dolayı HFNO uygulanacak

COVID 19 hastasına cerrahi maske veya N95 kullandırılması
önemlidir. Bu esnada bulaşı önlemek için HFNO cihazında hastada
etkinin gözlendiği en düşük ayarlar ile başlanmalıdır (20 l/dk – FiO2:
% 40) ( Zhonghua Jie ve ark., 2020).
Dünya sağlık örgütü tarafından Agarwall ve ark.’ndan HFNO etkinliği
ve HFNO’nun hastalığı yayma ihtimali ile ilgili bir derleme
yayınlaması istenmiştir. Bu derlemede HFNO’nun invaziv mekanik
ventilasyona geçiş sürecini uzattığı ve klasik yöntemlere göre daha
etkin olduğu ortaya konmuştur. Ancak HFNO nedeni ile virüs ile
enfekte parçacıkların ortama yayılması ile ilgili herhangi bir kanıt
olmadığından bu tür olguların izolasyon odasında bu tedaviyi alması
vurgulanmıştır (Agarwal A ve ark., 2020). Ancak Li ve ark.’nın
çalışmasında HFNO’nun klasik oksijen tedavileri ile aynı oranda risk
içerdiği anlaşılmıştır. ASY gelişen COVID 19 olgularında HFNO
tedavisinin eş zamanlı olarak hastaya takılan basit bir cerrahi maske
ile ortam için riski artırmadan uygulanabileceği belirtilmiştir (Li, J.ve
ark., 2020).
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COVID 19 VE HFNO TEDAVİSİNDE ENTUBASYON KARARI
ROX indeksi (SaO2 / FiO2 x ss) ve hastanın kliniği ile karar verilir.
Bunun için 2-4 saatlik HFNO tedavisi sonucunda bakılmalıdır:
>4,88: Düşük risk
3,85-4,87: Yakın takip
2,85-3,84: Yüksek risk (Roca, O.ve ark., 2019)
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GİRİŞ
Bu çalışma ile pandemi sürecinde Covid 19 tanısı almış hasta kişiler
ile Covid 19 temaslı kişilerin sağlık anksiyetelerinin karşılaştırılması
amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın örneklemini Çankırı
iline bağlı Ilgaz Devlet hastanesine başvuran Covid-19 pozitif çıkan
hastalar (n:52) ve onların temaslı oldukları hasta yakınları (n:52)
oluşturmuştur. Veriler; literatür ışığında araştırmacılar tarafından
geliştirilen sosyodemografik anket ve sağlık anksiyete düzeylerini
ölçmek

için

Sağlık

Anksiyetesi

Envanteri

(Kısa

Versiyon)

kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sosyodemografik veriler
için sayı yüzde ve Mann Whitney U, Kruskal Wallis Testleri analizleri
kullanılmıştır. Çalışmada Covid-19 pozitif olan katılımcıların %
51,9’u kadın, %38,5’i ilköğretim mezunu, %67,3’ü evli, %25’inin
kronik hastalığı bulunmakta, Covid-19 pozitif olan hastalarla temaslı
olan katılımcıların % 50’si kadın, %55,8’i üniversite mezunu,
%69,2’si evli, %15’4’inin kronik hastalığı bulunmaktadır. Covid-19
pozitif ve temaslı katılımcılar arasında ölçek toplam puan ortalamaları
(38,23±12,02, 34,50±9,71), ölçeğin alt boyutu olan gövde boyut puan
ortalamaları (29,79±9,52, 27,37±8,44) ve ek boyut puan ortalamaları
(8,44±3,36, 7,13±2,28) arasında istatistiksel olarak bir farklılık
bulunmadığı her iki grubundan benzer derecede sağlık anksiyetesi
yaşadığı gözlemlenmiştir.
Pandemi sürecinde kaygılanma, korku ve gerginlik beklenen
tepkilerdir. Bu tepkilerin olması gerektiğinden daha fazla olması ve
günlük yaşam aktivitelerimizi olumsuz etkilemesi durumunda
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psikolojik destek almaktan çekinilmemelidir. Psikososyal desteklerin
ulaşılabilirliğini artırmak ve ruhsal sağlığı koruyucu önlemleri
yaygınlaştırmak COVID-19’un psikolojik etkilerinin azaltılmasında
aktif rol oynamaktadır.
1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Çin’in Wuhan şehrinde başlayan ve hızlı bir şekilde yayılarak bütün
dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs salgını (2019-nCOV)
toplumların hayatını ve dünyanın ekonomisini önemli düzeyde
etkilemiştir (Zhu et al., 2020). COVİD-19 virüsü, SARS-Cov ve
MERS-Cov’un

da

içinde

bulunduğu

beta-coronavirus

(beta-

koronavirüs) familyası içinde olan bir virüs türüdür (WHO). Dünya
Sağlık Örgütü 2019 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı hızla etkisi
altına alan bu salgını küresel salgın olarak değerlendirmiş ve pandemi
ilan etmiştir (WHO). Bu virüs başlıca solunum yolu enfeksiyonuna
neden olup yalnız fiziksel sağlığı değil aynı zamanda ruhsal sağlığı da
tehdit etmekte akut ve uzun süreli etkiler meydana getirebilmektedir
(Almond ve Mazumder, 2005). Özellikle vaka sayılarının arttığı
zamanlarda bireylerde korku, endişe, kaygı, stres ve anksiyete
düzeylerinde artış gözlendiği bildirilmiştir (Rajkumar vd., 2020).
Anksiyete, herhangi bir tehlike korkusunun bireylerde yansıma olarak
ortaya çıkması, tedirgin olma durumu olarak tanımlanmaktadır
(Manav, 2011). Sağlık anksiyetesi ise kişinin sağlığına yönelik ciddi
bir tehdit altında olduğunu düşünmesiyle kişide fiziksel ve duygusal
kaygı belirtilerini ortaya çıkaran psikolojik bir durumdur (Özdelikara
ve diğ.,2018). Ayrıca bireyin fiziksel bir sorunu olmadığı halde
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bireyin önemli bir hastalığı olduğunu düşünmesi sonucu hastalığının
sonuçlarının kötü olacağına dair düşüncelere sahip olması olarak da
tanımlanmaktadır. (Aydemir ve diğ., 2013). Yapılan çalışmalarda
SARS gibi ağır seyreden akut solunum yolu yetersizliği sendromu gibi
bulaşıcı hastalıklarda kişilerin stres,

depresyon ve anksiyete

düzeylerinde artış gözlendiği bildirilmiştir (Wu, K. K., Chan, S. K., ve
Ma, T. M., 2005). Ayrıca salgın hastalıkların insanlarda psikolojik
travmalara neden olduğu ve kaygı düzeylerinde artış gözlendiği
sonucuna varılmıştır (Yıldız, 2014; Lau et al., 2005; Taylor et al.,
2008; Zhang et. al., 2020). Yaşanılan travma sonrası beklenilen
psikolojik tepkiler salgın dönemindeyken yavaş yavaş gözlenmiş olup
bir belirsizliğin olması ve salgına yakalanma hissinin verdiği endişe,
korku, çaresiz ve ümitsiz hissetme buna bağlı olarak da mutsuzluk
hissi de birçok insanda salgın gibi bulaşıcı bir hal almıştır (Wu vd.,
2009; Sim vd., 2010).
Pandemi ilan edilen salgın hastalıklar enfekte olan kişilerin yalnız
fiziksel ve ruhsal sağlığını etkilemekle kalmayıp ayrıca hastalığa
yakalanmamış olan kişilerinde psikolojik sağlığını ve içsel huzurunu
da etkilemektedir (Rubin vd., 2010; Wang, Pan, Wan ve ark., 2020).
Ayrıca pandemi döneminde yaşanan ölümlerde kişilerin kaybettikleri
yakınları için kültürel ve dini olarak yapılması gereken görevlerini
yerine getirememesinden ve yakınları ile son kez vedalaşamamalarından dolayı yas sürecini tamamlayamayarak ertelenmesine neden
olmaktadır (Wallace vd., 2020). Bundan dolayı da salgının psikoljik
etkilerinin uzun vade de devam edeceği düşünülmektedir.
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COVİD-19 salgınının da küresel anlamda etki edeceği ortadadır.
Pandemi ilan edilmesiyle birlikte birçok ülke sınır kapılarını kapatmış,
uluslararası yolculuklara kısıtlama gelmiş ya da tamamen iptal
edilmiş, ticaret ve turistik faaliyetler tamamen durma noktasına gelmiş
ve yüz yüze diplomasiye ara verilmiştir (Chinazzi vd., 2020). Temel
ihtiyaç olan gıda ve ilaç temininde sıkıntılar yaşanmıştır (Emanuel
vd., 2020). Salgın bu şekilde devam eder ve durdurulamazsa en iyi
ihtimalle dünya nüfusunun %2 ‘sine bulaşabileceği ve %2 oranlarında
ölüme sebep olabileceği varsayımı ile üç milyona yakın insanın
hayatını kaybedebileceği öngörülmektedir.
Covid 19 virüsü fiziksel sağlık sorunları ve psikolojik sağlık sorunları
olarak iki şekilde sağlık sorununa sebep olmaktadır. Fiziksel sağlık
sorunları virüsün doğrudan oluşturduğu problemlerken ruhsal sorunlar
ise salgının sebep olduğu endişe, panik ve anksiyete gibi sorunlardır.
Covid 19 da salgını sadece medikal bağlamda kriz olarak
değerlendirilmemeli aynı zamanda ruh sağlığı için de acil durum
olarak değerlendirilmelidir. Tarih boyunca yaşanan salgınlar gibi
Covid 19 salgını da göstermiştir ki bulaşıcı olan hastalıklar kişilerin
sadece fiziksel sağlığını değil hastalığı yakalanmış olsun ya da
olmasın

tüm

halkın

psikolojik

sağlığını

ve

huzurunu

da

etkilemektedir. Pandeminin ilk dönemlerinde virüsün neden olduğu
fiziksel sorunlar ön planda tutulmuş ruhsal sağlık üzerine yeterince
değinilmemiştir. Salgının ne zaman biteceği öngörülemediği gibi
salgın sona erdiğinde rutin hayatlarımıza döndüğümüzde ruhsal
etkileri belki aylarca veyahut yıllarca devam edecektir (Aşkın,
Bozkurt ve Zeybek, 2019). SARS virüsünün neden olduğu salgında
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Hong Kong’da yapılan araştırmada salgından dolayı kişilerin yüksek
seviyede çaresizlik hissettiği, dehşete kapılma ve endişeli hissetme
belirtileri ile ruhsal sağlıklarının kötüleştiği bulunmuştur. Araştırmaya
katılan kişilerin %16’lık bir kısmında travma sonrası görülen
belirtilerin olduğu, %40 oranlarında ciddi bir kısmının da salgından
sonra iş ve aile ortamlarında stres düzeylerinin arttığı bildirilmiştir
(Lau, Yang, Pang, Tsui, Wong ve Wing, 2005). Meksika’da yapılan
başka bir çalışmada ise influenza salgınıyla ilgili fazlasıyla medyada
yer alan haberlerin ardından kişilerin belirsizliklerden dolayı korku
düzeyleri ve risk algısının yüksek düzeyde arttığı, yaşam kalitelerinin
de düştüğü bildirilmiştir

(Jones ve Salathe, 2009; Van Hoek vd.,

2011).
Medyada pandemiye yönelik haberlerin geniş yer alması, pozitif
kişilerin sayılarının açıklanması, ülkelerin ölüm sayılarını açıklaması,
ölen kişilerin cenazelerinin gömülmediği ya da toplu mezarların
kazılması gibi haberler kişileri daha çok endişeye sevk etmiştir. Yine
insanların gıda reyonlarına, temizlik malzemelerine (peçete, tuvalet
kağıdı, kolonya vb.) yönelik rafları boşaltması, fiziksel olarak
karşılaştığı her belirtiyi Covid 19 olarak düşünmesi ve yorumlaması,
evde kal çağrıları, doğru olmayan ve kirli bilgilerin sosyal medyada
servis edilmesi ile insanların zihinleri sağlıksız bilgilere maruz
bırakılmış bu durumlarda korku ve paniğin artmasına neden olmuştur
( Jones ve Salathe, 2009; Van Hoek vd., 2011). Zamanla ülkelerin
uyguladığı kısıtlamalara ve yasaklara uyumda artış gözlemlenmiştir.
Fakat küresel düzeyde yaşanan belirsizlik, korku ruh hali insanların
sanki bir türbülansa girmiş de sürükleniyorlarmış hissine neden
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olmuştur. Hasta olma endişesi ve belirsizliğin olması çaresiz, ümitsiz,
mutsuz hissetme ve korku gibi duyguların kişilerde yoğun şekilde
zorlanmaya neden olduğu bildirilmiştir (Xiao vd.,).
Ülkeler, ülkelerin ekonomisi ve toplum pandemiye neden olan bu
salgınla birlikte sanki bir stres testinden geçiyor gibidir. Bu dönemde
kısıtlamaların olması hayatı alt üst etmiş toplumda insanlar arasında
korkuya ve olumsuz davranışlara sebebiyet vermiştir. Zira yaş,
cinsiyet, meslek, din, eğitim ve etnik grup gibi farklı sosyodemografik özellikleri olmasına rağmen herkes tüm insanlık aynı
ölçüde enfeksiyona yakalanma riskine sahiptir.

Şimdiye kadar

yapılmış olan birçok çalışma acil ve yoğun bakım alanları gibi fiziksel
sağlığa yönelik olsa da tarih boyunca ortaya çıkan salgınlarda
göstermiştir ki salgınların ruhsal sağlık üzerine de büyük etkisi olmuş
ve ruh sağlığına yönelik hizmet verenlerinde rolünün önemli olduğu
görülmüştür.(Shalev ve Shapiro, 2020). COVİD-19 salgınının ortaya
çıkarabileceği sonuçları tahmin edebilmek için geçmiş dönemde
pandemiye neden olan salgınları ve ruh sağlığına etkilerini incelemek
faydalı olacaktır.
Covid-19 tanısı almak veya Covid pozitif kişilerle temaslı olmak
bireylerin pandemi sürecindeyken psikolojik olarak daha hassas ve
riskli duruma getirdiği bildirilmektedir (Kaya, 2020). Çalışmamızda
COVİD-19 salgınının insanlar üzerindeki psikolojik etkileri literatür
çerçevesinde gözden geçirilerek pandemi sürecinde Covid 19 tanısı
almış
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sağlık

anksiyetelerinin karşılaştırılması yapılarak pandeminin psikolojik
etkilerine değinilecektir.
2. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Pandemi sürecinde Covid 19 tanısı almış hasta kişiler ile Covid 19
temaslı

kişilerin

sağlık

anksiyetelerinin

karşılaştırılması

amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Çankırı iline bağlı Ilgaz
Devlet hastanesine başvuran Covid 19 pozitif çıkan hastalar (n:52) ve
onların temaslı olduğu hasta yakınları (n:52)

oluşturmuştur.

Araştırmanın yürütülmüş olduğu kurumdan 08.03.2021 tarih ve
24795654-799-314 sayılı resmi yazılı izinler alınmıştır. Çalışma MartNisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada veri
toplama aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu ve Sağlık Anksiyetesi
Envanteri (Kısa Formu) kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu; bireyin
tanıtıcı bilgilerinin bulunduğu 9 maddeden oluşan bu form, hastaların
sosyo-demografik özelliklerini içermektedir. Bu form, Covid 19’un
etkilerinin değerlendirildiği benzer çalışmalar incelenerek ve konu ile
ilgili literatür incelenerek (Ekiz, Ilıman ve Dönmez, 2020; Aşkın,
Bozkurt ve Zeybek, 2020) araştırmacı tarafından oluşturulmuştur.
Salkovskis ve arkadaşları (2002) tarafından ilk olarak 64 maddeden
oluşan ölçeğin daha sonra 18 maddelik kısa formu geliştirilmiştir.
Bireylerin

sağlık

anksiyetesini

değerlendirmek

amacıyla

geliştirilmiştir. Ölçek iki alt boyuttan ve 14 maddeden oluşmaktadır.
İlk 14 madde kişilerin sağlıklarına ilişkin duygu ve düşüncelerini
sorgulayarak bedensel belirtilere aşırı duyarlılık ve kaygı boyutunu,
kalan 4 maddelik kısım ise kişilerin ciddi bir hastalığa sahip
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olduklarını varsaydıklarında nasıl hissedeceklerini değerlendiren
hastalığın olumsuz sonuçları boyutunu oluşturmaktadır. Elde edilen
puanlardaki artış sağlık anksiyetesinin yükseldiğini göstermektedir.
Ölçeğin iç tutarlık katsayısı ana kısım için 0.89, olumsuz sonuçlar
kısmı için 0.84 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve
güvenirlik çalışması Aydemir ve arkadaşları tarafından yapılmıştır.
Türkçe formunun Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.92 olarak
bulunmuştur. Madde-toplam puan katsayıların 0.41 ile 0.77 arasında
bulunmuştur. Test tekrar test güvenirliği ise 0.57 olarak elde
edilmiştir. Araştırmada kullanılan Sağlık Anksiyetesi Envanteri (Kısa
Formu) de yer alan ifadeler “Sağlığımla ilgili endişelenmem, nadiren
endişelerim, çok sık endişelenirim, her zaman endişelenirim” gibi
dörtlü derecelendirme olarak gruplandırılmıştır. Araştırmaya katılan
kişilerden son bir ay içerisinde kendilerine en yakın buldukları şıkkı
işaretlemeleri istenmiştir. Çalışmaya başlamadan önce araştırmacı
kendini tanıtmıştır. Hastalara ve temaslı yakınlarına çalışmanın amacı
ve süresi anlatılmıştır. Hastalardan ve temaslı yakınlarından
aydınlatılmış onam formu alındıktan sonra çalışmaya başlanmıştır.
Veri toplama için yüz-yüze görüşme tekniği ile veri toplama araçları
kullanılarak veriler toplanmıştır.
Çalışmada veriler Statistical Package for Social Sience (SPSS) 23.0
istatistik programında analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde
tanımlayıcı istatistik olarak sayı, yüzdelik, aritmetik ortalama standart
sapma değerleri kullanılmıştır. Covid 19 Pozitif ve Covid 19 Temaslı
kişiler arasında ölçüm değerlerinin karşılaştırılması için MannWhitney U testi kullanılmıştır. Covid 19 pozitif ve Covid 19 temaslı
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kişilerin sosyo-demografik özellikleri ile sağlık anksiyetelerinin
karşılaştırılmasında ise Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H
Testleri kullanılmıştır. Karşılaştırma alfa değeri 0,5 olarak ele alınmış
ve p<0,5 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
3.BULGULAR VE TARTIŞMA
Tablo 1: Covid 19 Pozitif ve Covid 19 Temaslı Bireylerin Sosyo-Demografik
Özellikleri
Covid 19 Temaslı

Covid 19 PCR Pozitif
Yaş

18-28
29-39
40-50
51-61
62-72
73-83
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Evli
Medeni
Bekar
Durum
Boşanmış
Eğitim
Okur
Yazar
Durumu
Olmayan
Okur Yazar
İlköğretim
Lise
Üniversite
Gelir
Düşük
Durumu
Orta
Yüksek
Sosyal
Var
Güvence
Yok
Sigara
Kullanıyor
Alışkanlığı Kullanmıyor
Bırakmış
Alkol
Kullanıyor
Alışkanlığı Kullanmıyor
Bırakmış
Kronik
Var
Rahatsızlık Yok

n
11
8
16
9
7
1
27
25
35
14
3

%
21,2
8
16
9
7
1
51,9
48,1
67,3
26,9
5,8

0
3
20
10
19
16
35
1
51
1
10
33
9
2
48
2
13
39

0
5,8
38,5
19,2
36,5
30,8
67,3
1,9
98,1
1,9
19,2
63,5
17,3
3,8
92,3
3,8
25
75

Yaş

18-28
29-39
40-50
51-61
62-72
73-83
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Evli
Medeni
Bekar
Durum
Boşanmış
Eğitim
Okur Yazar
Durumu
Olmayan
Okur Yazar
İlköğretim
Lise
Üniversite
Gelir
Düşük
Durumu
Orta
Yüksek
Sosyal
Var
Güvence
Yok
Sigara
Kullanıyor
Alışkanlığı Kullanmıyor
Bırakmış
Alkol
Kullanıyor
Alışkanlığı Kullanmıyor
Bırakmış
Kronik
Var
Rahatsızlık Yok

n
10
21
9
8
3
1
26
26
36
15
1

%
19,2
40,4
17,3
15,4
5,8
1,9
50
50
69,2
28,8
1,9

1
1
9
12
29
13
36
3
49
3
13
33
6
8
44

1,9
1,9
17,3
23,1
55,8
25
69,2
5,8
94,2
5,8
25
63,5
11,5
15,4
84,6

8
44

15,4
84,6

75

Tablo 1 incelendiğinde; araştırmamıza katılan Covid 19 PCR pozitif
hastaların %21,2’si 18-28 yaş aralığında, %51,9 ‘u kadın, %67,3’ünün
evli olduğu, %38,5 ilköğretim mezunu olduğu, %30,8’inin düşük
gelirli olduğu, %63,5’inin sigara kullanmadığı, %3,8’inin alkol
kullandığı ve %25’inin kronik bir hastalığı olduğu belirlenmiştir.
Covid 19 Temaslı hasta yakınlarının sosyo-demografik özellikleri
incelendiğinde ise; %40,4 ‘ü 29-39 yaş aralığında, %50‘sinin kadın, %
69,2’sinin evli olduğu, %55,8’inin üniversite mezunu olduğu,
%25’inin düşük gelirli olduğu, %25’inin sigara kullanmadığı,
%15,4’ünün alkol kullandığı ve %15,4’ünün kronik hastalığı olduğu
saptanmıştır.
Tablo 2: Covid 19 Pozitif ve Covid 19 Temaslı Kişiler Arasında Ölçek Puan
Ortalamaları
Ölçek

Toplam
Gövde
Boyut
Ek Boyut

Covid 19 Pozitif

Covid 19 Temaslı

Test istatistiği ve p

𝑋̅±SS

𝑋̅±SS

değeri

38,23±12,02

34,50±9,71

U=1142,5; p=0,173

29,79±9,52

27,37±8,44

U=1151,0; p=0,191

8,44±3,36

7,13±2,28

U=1093,0; p=0,090

U: Mann-Whitney U testi

Tablo 2 incelendiğinde; Covid-19 pozitif ve temaslı katılımcılar
arasında ölçek toplam puan ortalamaları (38,23±12,02, 34,50±9,71),
ölçeğin alt boyutu olan gövde boyut puan ortalamaları (29,79±9,52,
27,37±8,44) ve ek boyut puan ortalamaları (8,44±3,36, 7,13±2,28)
arasında istatistiksel olarak anlamalı bir farklılık olmadığından Covid19 pozitif kişiler ile temaslı kişilerin aynı düzeyde anksiyete
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yaşadıkları sonucuna varılmıştır.

Covid-19 pandemisinde salgının

bulaşıcılığını en aza indirmek ve yayılmasını önlemek için sosyal
mesafenin korunmasını sağlamak ve kişileri izole etmek temel strateji
olmuştur (CDC, 2020). Salgından korunmaya yönelik olan bu
tedbirler diğer taraftan da sosyal hayata yönelik eylemleri, iletişimi ve
bağları zayıflatarak ruhsal iyiliğin korunmasını sağlamak için de bir
risk etkeni olabilmektedir. Sosyal ilişkilerin; ruhsal iyiliğin, huzur ve
refahın devamı ve kişilerin hayatını sürdürebilmesi için önem arz eden
fiziksel ve ruhsal bir ihtiyaç olduğu öne sürülmektedir. Bu
sebeplerden dolayı da izolasyon süresince sosyal ilişkilerin devamının
sağlanmaması kişilerin hem duygusal iyi oluş hem de ruhsal iyi
oluşları olumsuz anlamda etkilenmektedir (Holt- Lunstad, 2007).
Salgın süresince sosyal mesafeyi korumak ve izolasyonu sağlamak
amaçlı dünya genelinde yapılan ‘Evde Kal’ çağrılarının psikolojik
etkileri incelendiğinde fiziksel sağlığı korumak amaçlı yapılan bu
çağrıların hem ekonomik hem de psikolojik olarak olumsuz yönde
etkileri olduğu bildirilmiştir. Bu anlamda yapılan çalışmaları evde
kalma sürecinin depresyon, yalnızlık hissi, maddi kaygılar ve sağlık
anksiyetesini arttırdığını göstermektedir (Reger vd., 2020; Thunström
vd., 2020). Bizim çalışmamızda da Covid 19 pozitif kişilerin sağlık
anksiyetesi ile Covid 19 pozitif kişilerle temaslı kişilerin sağlık
anksiyetesi arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olmamasının
nedeninin pandeminin getirdiği izolasyon önlemlerinin ve psikolojik
etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Xiao ve arkadaşlarının (2020)
yaptığı bir çalışmada ise Covid 19 salgınında enfekte olma olasılığı
yüksek riskli olan kişiler ve enfekte olmuş kişiler ile temaslı kişilerin
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enfeksiyon ortaya çıkmamış fiziksel sağlıkları iyi olsa bile psikolojik
olarak etki yaşadıkları saptanmıştır.Yine başka bir araştırmada aile
üyelerinden birinin, akrabasının veya bir tanıdığının Covid-19 virüsü
taşıdığını duyduklarında kişilerin temaslı olmaları ya da Covid-19
virüsüne yakalanma olasılığı düşüncesi sağlıkları ile ilgili hissettikleri
kaygı ve anksiyeteyi arttırdığı bildirilmiştir (Cao ve ark.,2020).
Karataş (2020), tarafından yürütülen bir çalışmada katılımcıların
%62’sinin sağlıkla ilgili kaygılarının, %53,5’inin de hastalık
belirtileriyle ilgili şüphelerinin arttığını belirtmesi koronovirüsün
bulaşma riskinin bireylerde sağlık kaygısına sebep olduğu sonucuna
varılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusun da Covid 19 tanısı almış hasta
kişiler ile Covid 19 pozitif kişilerle temaslı kişilerin sağlık
anksiyetelerinin benzer seviyede olması bizim sonuçlarımızın da
literatür ile uyumlu olduğunu göstermektedir.
Tablo 3: Covid 19 Pozitif ve Covid 19 Temaslı Kişilerin Sosyo-demografik
Özellikleri ile Sağlık Anksiyetelerinin Karşılaştırılması
Eğitim Durumu

χ2 = 14,078
p=0,003
Okuryazar
İlköğretim
Lise
Üniversite

KruskalWallis H
Testi

48,67
31,93
17,8
21,87

Tablo 3’de Covid 19 Pozitif ve Covid 19 temaslı kişilerin sosyodemografik özellikleri ile sağlık anksiyetelerinin karşılaştırılmasında
yaş, cinsiyet, medeni durum ve kronik hastalık durumları ve diğer
sosoyo-demografik değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır. Ancak PCR (+) kişilerde anksiyete de eğitim
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durumlarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Anlamlı farkın tespiti
için post hoc testi yapılmıştır. Okuryazar olanların anksiyete
durumlarının ilköğretim, lise ve üniversite mezunlarına göre yüksek
olduğu tespit edilmiştir. Salgın döneminde Çin’de yapılan bir
araştırmada eğitim seviyesi yükseköğretimden daha düşük olan
kişilerin bu dönemde daha fazla anksiyete ve psikolojik belirtiler
gösterdiği bildirilmiştir (Tian vd., 2020). Eğitim seviyesi yüksek olan
kişilerin olumsuz duygulara karşı koruyucu bir tutumları olduğu
düşünülmektedir ( Wang ve ark., 2020 ). Zhong ve arkadaşları (2020)
tarafından yapılan çalışmada eğitim seviyesi yüksek kişilerin Covid19

hakkında

daha

fazla

bilgi

düzeyine

sahip

oldukları

düşünüldüğünden psikolojik olarak tutumlarının daha iyi olduğu
bildirilmiştir.

Bu sonuçlar doğrultusunda bizim bulgularımızda

literatür ile uyuşmaktadır.
SONUÇ
Bu çalışma ile 2020 yılının Mart ayında Türkiye’de de ilk vakanın
görülmesiyle başlayan pandemi ile pandemi sürecinde Covid 19 tanısı
almış hasta kişiler ile Covid 19 temaslı kişilerin sağlık anksiyeteleri
karşılaştırılarak pandeminin psikolojik etkileri ortaya konmaya
çalışılmıştır. Araştırmanın bulguları arasında istatistiksel olarak
anlamalı bir farklılık olmadığından Covid-19 pozitif kişiler ile temaslı
kişilerin aynı düzeyde anksiyete yaşadıkları sonucuna varılmıştır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda;
Pandemi sürecinde kaygılanma, korku ve gerginlik beklenen
tepkilerdir. Bu tepkilerin olması gerektiğinden daha fazla olması ve
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günlük yaşam aktivitelerimizi olumsuz etkilemesi durumunda
psikolojik destek almaktan çekinilmemelidir. Psikososyal desteklerin
ulaşılabilirliğini artırmak ve ruhsal sağlığı koruyucu önlemleri
yaygınlaştırmak COVID-19’un psikolojik etkilerinin azaltılmasında
aktif rol oynamaktadır.
Covid 19 pandemisinin sağlık anksiyetesi ile karakterize olduğu
düşünüldüğünden kişilerin sadece medikal destek değil aynı zamanda
psikolojik desteğe de ihtiyacı olduğu göz önünde bulundurulmalı ve
ruhsal sağlığın desteklendiği merkezlere ulaşım kolaylaştırılmalıdır.
Pandemi döneminde olmanın ve ülkelerin getirdiği kısıtlamalardan
kaynaklı kaygı, stres, korku, anksiyete normal reaksiyonlar olup fakat
bu tepkilerde fazlalık olması, yaşam kalitemizi düşürmesi ve günlük
aktivitelerimizi etkilemesi halinde ruhsal desteğe başvurmaktan
kaçınılmamalıdır.
Toplumda yaşayan kişilerin verecekleri cevaplar medikal tedavi
dışında ki müdahalelerin başlıca önleyici unsurları olduğu durumda
salgının yönetilmesi için önem arz etmektedir. Bu sebeple de
toplumun

davranışlarını

ve

psikolojik

tepkilerine

inceleyen

çalışmalara yer verilmelidir.
COVID-19 pandemisinin neden olduğu stres, kaygı, anksiyetenin
sebeplerinin

ve

psikolojik

etkilerini

araştırılan

çalışmalar

arttırılmalıdır.
Ülkelerin pandemi döneminde bireylerin fiziksel ve psikolojik
sağlığını korumak bu süreci en az hasarla atlatmalarını sağlamak
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toplum sağlığını korumakla birlikte en az ekonomik hasarla
atlatmasını da sağlayacaktır.
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GİRİŞ
Dünya, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan, nedeni bilinmeyen,
bulaşıcı ve ölümcül bir pnömoniyle karşı karşıya geldi. İlk vaka 31
Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirildi. Yeni bir virüs olan
SARS-CoV-2, yeni bir viral hastalığın nedeni olarak tanımlandı ve
küresel olarak tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu hastalığa Dünya
Sağlık Örgütü, koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) adını verdi.
Hastalığın tedavisinde aşıların etkisinin yanında, destekleyici bakım
ve semptomatik tedavi önem kazandı (Monye ve Adelowa, 2020).
Koronavirüs hastalığının (COVID-19), sağlık risklerinin yanı sıra,
günlük yaşamda da etkileri meydana gelmektedir. COVID-19 bulaşma
riskini azaltmak için karantina uygulamaları, sosyal mesafe, koruyucu
maske ekipmanları, spor salonlarının kapatılması ve sosyal aktivite
kısıtlamaları dahil olmak üzere çeşitli politikalar uygulandı. Ayrıca
pandemi, iş kaybı, işletmelerin kapanması gibi ciddi ekonomik
sorunlar da oluşturdu. Salgının belirsizliği, sağlık üzerindeki etkileri
ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birleştiğinde, dünya genelindeki
ülkelerde psikolojik stresin artmasına neden oldu. COVID-19 ayrıca
düzenli fiziksel aktiviteye katılma, yeterli uyku, arkadaşlar ve aile ile
sosyalleşme gibi sağlıklı yaşam tarzı davranışlarının benimsenmesini
ve sürdürülmesini de bozabilir. Aynı zamanda fiziksel aktivite, kilo
kaybı, daha iyi uyku ve güçlendirilmiş bir bağışıklık sistemi dahil
olmak üzere bir dizi olumlu sağlık sonucuna yol açabilir (Moriarty ve
ark., 2021).
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Bağışıklık sistemi hastalığın ilerlemesinde ve sonuçlarında önemli ve
bir rol oynamaktadır. Zayıf bir bağışıklık sistemi, hastalığın yaşlılarda,
bağışıklığı baskılanmış kişilerde veya eşlik eden kronik hastalıkları
olan kişilerde daha şiddetli görünmesinin nedenlerinden biri olarak
kabul edilebilir. Bu nedenle, bağışıklığı güçlendirme için yapılan
destekleyici bakımın, muhtemelen COVID-19'un hastalığın ilerlemesi
ve prognozu üzerinde önemli olumlu etkisi olacağı iddia edilebilir.
Sağlıklı yaşam tarzı ile gelişmiş bağışıklık fonksiyonunu arasındaki
ilişki araştırılmaya devam etmektedir. Sağlıksız yaşam tarzının bazı
bileşenlerinin (zayıf beslenme, hareketsizlik, stres, sigara, alkol,
yalnızlık ve yetersiz uyku gibi) bağışıklık sistemini önemli ölçüde
bozabileceğini ve insanları bulaşıcı hastalıklara karşı daha fazla
savunmasız bırakabileceğini gösteren kanıtlar mevcuttur. Sağlıklı
yaşam tarzı davranışları hastalıkla başetmede en önemli adım olarak
gösterilmiştir. Bir bireyin bağışıklığının güçlü ve sağlıklı olması bu
süreçte önemli unsurlardan bir tanesidir. Bunun nedeni, bağışıklık
sistemi de dahil olmak üzere insan vücudundaki sistemlerin, uyum ve
denge içinde çalıştıklarında, çevresel saldırılardan korunarak ve
desteklendiğinde sağlıklı yaşam tarzı biçimleriyle daha etkin
çalışmasıdır (Monye ve Adelowa, 2020).
Ayrıca, sağlıklı yaşam tarzı uygulamaları, birçok klinisyen tarafından,
belirli bir bulaşıcı hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde bağışıklık
sistemini güçlendirmek için önemli bir birinci basamak önlem olarak
kabul edilmektedir (Monye ve Adelowa, 2020). Bu açıdan
bakıldığında Covıd-19 için sağlıklı yaşam tarzı önerileri; beslenme,
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fiziksel aktivite, kilo kontrolü, uyku, stres yönetimi ve zararlı olan
aktivitelerden kaçınma şeklinde olabilir (Monye ve Adelowa, 2020).
1. Sağlıklı Yaşam Biçimi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bildirildiği gibi sağlık,
insanların yaşamında önemli yer tutan, sadece sakatlığın ve hastalığın
olmaması değil bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan tam bir
iyilik hali şeklinde tanımlanmaktadır (Aksu ve Gürkan, 2010).
Sağlıklı yaşam biçimi, bireyin sağlığını etkileyen, tüm faaliyetlerini
kontrol etmesi, günlük yaşam aktivitelerini düzenlerken, kendi
sağlığına uygun davranışları seçmesi ve düzenlemesi olarak ifade
edilmiştir. Bu davranışlarını tutum olarak sergileyebilen birey, sağlıklı
olma halini sürdürebildiği gibi, sağlık durumunu da daha iyi bir
duruma getirebilir (Bozhüyük ve ark., 2012; Demir ve Coşkun, 2006).
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre gelişmiş ülkelerdeki
ölümlerin %70-80’inin, az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin %4050’sinin

nedeni

yaşam

biçimine

bağlı

olarak

ortaya

çıkan

hastalıklardır. Obezite, hipertansiyon, Tip II diyabet, koroner kalp
hastalıkları gibi hastalıklar sağlıklı yaşam biçimini etkilemektedir
(Cürcani ve Özdelikara, 2010).
Sağlığı korumada; sağlıklı durumu bozacak tutum ve davranışlardan
korunma yer alır. Bireyin amacı hastalıklardan ve yetersizliklerden
kaçınmak, sağlığını korumaktır. Sağlığı geliştirme ise; doğrudan birey,
aile, toplumların, sağlık iyilik düzeyinin gelişmesi ve artmasına
yönelik faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Sağlığın geliştirilmesi,
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bireyin sağlık ve iyilik durumunu daha da iyileştirmeyi amaçlar. Diğer
bir deyişle “koruma” bir şeyi saklamak iken, “geliştirme” bir şeyi
olgunlaştırmak, en üst düzeye çıkarmak ve gerçekleştirmektir (Aksu
ve Gürkan, 2010).
Birey sağlıklı yaşam biçimi sergilemede, sağlığın geliştirilmesinde ve
bu yaşam biçimine ilişkin aktiviteleri yerine getirmede aktif rol oynar.
Eğer bireyler kendi sağlığının sorumluluğunu almayı öğrenirlerse
yaşam biçimindeki değişiklikler günümüzün pek çok sağlık sorununu
önleyebilir veya giderebilir. Sonuçta bireyin iyilik düzeyi bulunduğu
durumdan daha yüksek düzeye çıkabilir ve toplumun sağlık seviyesi
yükselebilir. Bir toplumun sağlık düzeyi, sağlıklı bireylerin varlığı ile
değerlendirilir (Aksu ve Gürkan, 2010).
Günümüzde, sağlıklı yaşam biçiminin sağlığı önemli ölçüde etkilediği
ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarıyla kronik hastalıklar da oluşan
morbidite ve mortalitenin azaltılabileceği düşünülmektedir (Bozhüyük
ve ark., 2012).
DSÖ ve pek çok sağlık kuruluşu, sağlığı koruma ve geliştirme
aktivitelerinin uygulamasında temel insan gücü olarak hemşireleri
önermektedir (Cürcani ve Özdelikara, 2010). Sağlık hizmetleri
gelişmiş toplumlarda, sağlığı geliştirme programlarının planlama,
uygulama ve değerlendirme aşamalarının profesyonel hemşireler
tarafından gerçekleştirildiği belirtilmektedir (Demir ve Coşkun, 2006).
Hemşire, hastalığın önlenmesinde, sağlık düzeyinin yükseltilmesinde,
hastaya bakım verilmesinde hemşirelik bakımını planlama, uygulama,
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değerlendirme

süreçlerinden

sorumludur.

Hemşirenin

temel

sorumluluğu bireyin ailenin, toplumun ruhsal ve bedensel yönden
sağlıklı olmasını sağlamaktır. Hemşirenin öncelikle kendi sağlığını
korumak ve geliştirmek için gerekli yaşam biçimi davranışlarını
kazanmış olması beklenmektedir.
Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının geliştirilmesinin amacı sadece
herhangi bir rahatsızlığı ya da hastalığı önlemek değil, bireyin genel
sağlık ve iyilik durumunu iyileştirmektir (Demirci ve Potur, 2014).
Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında en çok önem kazanan kavramlar
stres yönetimi, egzersiz, beslenme, maneviyat, kişiler arası ilişki ve
sağlık sorumluluğudur (Bozhüyük ve ark., 2012).
Özellikle Covıd-19 pandemi döneminde sağlıklı yaşam biçimi
davranışları (beslenme, fiziksel aktivite, uyku vb. gibi) önem
kazanmaktadır.
1.1. Beslenme
Beslenme; vücut fonksiyonlarını yapabilmek, büyümek, gelişmek,
sağlıklı ve mutlu yaşamak için vücudun yararlı gıdalardan
faydalanabilmesidir. Bireyin cinsiyeti, yaşı, fizyolojik durumu,
dokuların yenilenmesi, vücudun büyümesi ve işlevselliğinin devamı
için gerekli olan besin öğelerinin yeterince alınması ve vücutta uygun
şekilde kullanılması durumu “yeterli ve dengeli beslenme” olarak
tanımlanabilir (Bozhüyük ve ark., 2012).

95

Obezite, yüksek kan kolesterolü, yüksek kan basıncı, inme, kalp
damar hastalıkları, şeker hastalığı, artritler ve solunum yetersizlikleri,
bazı kanser türleri gibi sağlık sorunları riskini arttırabilir. Doğru
beslenme, hastalıklardan korunmak ve sağlıklı yaşam için ön
koşullardan biridir (Bozhüyük ve ark., 2012). Obeziteye bağlı sağlık
sorunları diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de giderek
artmaktadır (Kavlak ve Şirin, 2016).
Hastalar

kilo

vermenin

ve

egzersizin

faydaları

hakkında

bilgilendirilmeli, kilo verme programlarına katılmaları konusunda
cesaretlendirilmeli

ve

diyetin

planlanması

için

diyetisyene

yönlendirilmelidir. Burada önemli olan beslenme tarzının bir yaşam
biçimi olarak kabul edilmesi, egzersiz ile beraber ömür boyu sürmesi
gereken bir davranış olarak kazandırılmasıdır (Kadıoğlu ve Beji,
2013).
Viral enfeksiyonda doku hasarını sınırlamak için gerekli olan
antioksidan savunma mekanizması için günlük olarak aminoasit alımı,
bağışıklık hücrelerinin nükleotid ve nükleik asitlerinin sentezi için
yeterli miktarda mineralin (demir, çinko ve magnezyum gibi),
vitaminler (C ve E vitaminleri gibi) de yeterli miktarda gereklidir.
Bazı vitaminlerin (C vitamini gibi) antioksidan etkileri, oksidatif
stresin artma ihtimalinin yüksek olduğu ağır viral enfeksiyon sırasında
özellikle önemli olabilir. Günlük taze sebze, meyve, fasulye,
mercimek, kepekli tahıllar, sert kabuklu yemişler, tohumlar, balık ve
“sağlıklı” diyet yağlarının tüketimini vurgularken şeker, sağlıksız

96

COVİD-19’ UN SİSTEMİK ETKİLERİ VE BAĞIŞIKLIĞIN ÖNEMİ

yağlar ve tuzdan önemli ölçüde kaçınılan diyetlerdir (Monye ve
Adelowa, 2020).
Beslenme ile bağışıklık sistemi arasında bir ilişki var gibi
görünmektedir ve araştırma sonuçları obezitenin bağışıklık sistemi ve
vücudun diğer sistemleri üzerindeki etkisini göstermiştir. Ayrıca
obezite,

un

COVID-19’

sonuçlarını

kötüleştirebilir.

Yetersiz

beslenme, sigara, obezite ve ilişkili hastalıklar gibi sağlıksız yaşam
tarzı

uygulamalarının

kötü

sonuçlarla

bağlantılı

olduğunu

göstermektedir. Diabetes mellitus, hipertansiyon, obezite, astım,
kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kanser gibi diğer komorbid
hastalıklar,

ayrıca

koronavirüslerden

dolaylı

olarak

olumsuz

etkilenebilir. Bu nedenlerle, COVID-19 gibi koronavirüslerin ideal
klinik yönetim kılavuzu, yalnızca bağışıklık sistemini değil, aynı
zamanda genel sağlığı ve iyiliği optimize etmeyi amaçlayan kapsamlı
yaşam tarzı değişikliklerini içermelidir (Monye ve Adelowa, 2020).
1.2. Uyku
Bağışıklık sistemi de dahil olmak üzere vücudun birçok sistemi
üzerinde önemli, onarıcı ve düzenleyici özelliklere sahip olduğu
bilinen temel fizyolojik bir süreçtir. Birçok çalışma, toplam (özellikle
hızlı göz hareketleri) uyku yoksunluğunun uykuyu değiştirme
eğiliminde olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla, azalan uyku miktarı
veya kalitesi, iyileşmede gecikme ve COVID-19 vakalarının
şiddetinin artmasıyla ilişkili olabilir. Ayrıca, yeterli uyku, aynı
zamanda antiinflamatuar özellikler gösteren ve viral enfeksiyon
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sırasında oksidatif akciğer hasarını ve inflamatuar hücre alımını
azaltarak koronavirüs virülansını azaltmada rol oynayabilen bir
molekül olan melatoninin de yeterli salgılanmasını sağlar. Uyku
yoksunluğu, dolaylı olarak zayıf bağışıklık ile ilişkilidir (Monye ve
Adelowa, 2020).
1.3. Fiziksel Aktivite/Egzersiz
Düzenli fiziksel aktivite, gençlerin ve çocukların sağlıklı büyümesi ve
gelişmesinde, karakter gelişiminde, sosyalleşmede, istenmeyen kötü
alışkanlıklardan kurtulmada, yaşlıların aktif bir yaşlılık dönemi
geçirmelerinin

sağlanmasında,

yetişkinlerin

çeşitli

kronik

hastalıklardan korunmasında veya bu hastalıkların tedavisinde,
tedavinin desteklenmesinde, bedensel ve zihinsel fonksiyonların
korunmasında, yaşam kalitesinin artırılmasında önemli bir faktördür
(Bozhüyük ve ark., 2012).
SARS-CoV-2 enfeksiyonu, altta yatan koşullara veya hareketsiz
yaşam tarzının morbidite ve mortalite için bir risk faktörü olabileceği
gibi kardiyovasküler ve metabolizma için risk faktörlerine sahip
bireyleri etkileyen bağışıklık sistemini bozabilir. Hipertansiyon, tip 2
diyabet, obezite, astım, hematolojik hastalıklar, kronik obstrüktif
akciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, immünosupresyon, ileri
yaşa sahip olan bireyler, COVID-19 hastalığı açısından risk altındadır.
Fiziksel hareketsizliğin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak için
yapılan araştırmalardan sonra, bu konu tartışılmaya devam ediyor
(Filguira ve ark., 2021). COVID-19 pandemisi sırasında azalmış
fiziksel aktivite seviyeleri kapsamlı bir şekilde rapor edilmiştir
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(Stanton ve ark., 2020; Rogowska ve ark., 2020; Maugeri ve ark.,
2020).
Düzenli fiziksel aktivite, kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinin
temel taşı olarak gösterilmiştir. Fiziksel aktivite, kilo kaybı, daha iyi
uyku ve güçlendirilmiş bir bağışıklık sistemi dahil olmak üzere bir
dizi olumlu sağlık sonucuna yol açabilir (Engeseth ve ark., 2018;
Pedersen ve ark., 2015). Bunların yanı sıra, fiziksel aktivite yaygın
olarak kabul edilen bir stres yönetimi aracıdır (Ellis ve ark., 2020;
Stults ve Sinha, 2014). Buna karşılık, fiziksel hareketsizlik, kötü
zihinsel sağlık sonuçlarıyla ilişkilidir (Galper ve ark., 2006; Taylor ve
ark., 2004). Bu nedenle, COVID-19 pandemisi sırasında fiziksel
aktiviteye daha fazla katılımın, daha düşük algılanan stres, depresyon
ve anksiyete seviyeleri gibi daha iyi zihinsel sağlık sonuçları ile ilişkili
olması şaşırtıcı değildir (Moriatry ve ark., 2021).
Bağışıklık sistemi üzerindeki doğrudan yararın yanı sıra, düzenli
fiziksel aktivite kardiyovasküler sağlığı, kan basıncını ve kilo
kontrolünü de iyileştirebilir, dolaşımın desteklenmesine yardımcı
olabilir. Bağışıklık sistemi fonksiyonu, hücrelerin ve diğer maddelerin
vücutta, özellikle hedeflenen hastalıklı bir organa serbestçe ve yeterli
bir şekilde taşınmasını sağlayan hayati bir süreçtir (Radu ve ark.,
2020; Rogowska ve ark., 2020). Yeterli fiziksel aktivite aynı zamanda,
olumsuz duyguların azaltılmasına ve kontrol altına alınmasına da
yardımcı olabilir. Stres ve kaygı bir hastalık durumunu değiştirme
potansiyeline sahip olan ve aynı zamanda şüphelenilen ve doğrulanan
vakalarda COVID-19 hastaları için kaçınılmaz bir durumdur (Okano
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ve ark., 2019). Bu nedenlerle, akut egzersiz/fiziksel aktivite, özellikle
dolaşım ve dokular arasındaki lökosit değişiminin uyarılmasıyla ilgili
olduğu için, bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir faktör
olarak kabul edilmektedir (Zhao ve ark., 2019). Bağışıklık sistemini
baskılama potansiyeline sahip olan ve proinflamatuar sitokinleri
artıran orta şiddette stres hormonları olmasına rağmen, egzersiz
sırasında bu hormonlar salınırlar. Fiziksel aktivite günde 60 dakikadan
daha kısa bir süre boyunca yapılırsa etkili olabilir (Zhao ve ark.,
2019). Buna karşılık, uzun süreli şiddetli yoğunlukta aerobik egzersiz
(60 dakikadan fazla), ağır efor, fizyolojik, metabolik ve psikolojik
strese neden olabilir ve bunların tümü geçici immün disfonksiyon,
yüksek inflamatuar cevap ve oksidatif olaylara neden olabilir (Monye
ve Adelowa, 2020).
1.4. Stres Yönetimi
Günümüzde yaşanmakta olan hızlı gelişim ve değişme, iş hayatına ve
sosyal hayata da büyük bir hareketlilik ve hız getirmiştir. Hızla
değişen ve gelişen hayat şartları nedeniyle, sosyal bir varlık olan
insanın, fiziksel ve ruhsal sınırlarının zorlanması ve tehdit edilmesi ile
değişik tepkiler vermesi ve bu değişimlere uyum sağlamayı
çabalaması kaçınılmazdır (Bozhüyük ve ark., 2012).
COVID-19 gibi oldukça bulaşıcı bir hastalığı yönetmek birçok insan
için ciddi bir zorluk olabilir. Hastalık yönetiminin tüm kurallarına
uymak (kendini izole etme ve fiziksel mesafe gibi), ilaç almak,
semptomlarla

uğraşmak,

mevcut

yaşam

tarzını

değiştirmek,

damgalama gibi deneyimlerin tümü olası akut ve COVID-19 gibi
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hastalıkları olan hastalarda kronik strese neden olabilir. Stres, vücudun
ve zihnin günlük gerilimlere, değişikliklere ve baskılara tepkisi olduğu
kadar, bu deneyimin çok fazlası vücudun belirli hastalıklara uygun
şekilde tepki vermesini zorlaştırabilir. Kronik stres ile viral
enfeksiyonlar, kardiyovasküler hastalık, tip 2 diyabetes mellitus, astım
ve mide ülseri gibi bazı hastalıkların artan prevalansı ve ilerlemesi
arasında doğrudan bir ilişki olduğunu gösteren çok sayıda bilimsel
çalışma vardır (Saleh, 2019).
Genellikle vücutta salgılanan hormon kronik strese yanıt olan
kortizolün, bağışıklık düzenlemesini bozma potansiyeline sahip
olduğunu göstermiştir ve özellikle bu durum IL-6 gibi artan
proinflamatuar sitokinler ve katekolaminlerin ve baskılayıcı T
hücrelerinin baskılanmasıyla birlikte görülebilir (Alschuler ve ark.,
2020). Kronik stresin ayrıca enfeksiyonlara karşı ikincil antikor
yanıtını azalttığı gözlemlenmiştir (PHE, 2020). Uzun süreli stres
ayrıca histaminlerin salgılanmasına, bronşların daralmasına ve şiddetli
COVID-19'dan kaynaklanabilecek solunum sıkıntısının kötüleşmesine
neden olabilir (Abdurchman, 2018). İnsanlar streslerini yönetmek için
sağlıksız davranışsal başa çıkma stratejileri kullanabileceğinden, bu
nedenle stresin bağışıklık sistemi üzerinde dolaylı bir etkisi olabilir
(Kelly ve Shull, 2019). Covid-19 hastaları üzerinde, izolasyon
servislerinde, psikolojik değerlendirmenin yapıldığı bir çalışma,
hastaların yaklaşık %48'inin erken başvuru sırasında psikolojik stres
yaşadığını göstermiştir (Liang, 2020). Bu, bağışıklık sistemini
bozabilecek ve hastalık durumunu kötüleştirebilecek bir durumdur.
Sonuç olarak uzmanlar, doğrulanmış her COVID-19 vakasının,
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psikolojik stres açısından değerlendirilmesini ve bu hastalarda stresi
önlemek ve yönetmek için uygun önlemlerin alınmasını tavsiye
etmişlerdir (Liang, 2020).
Literatüre göre, pozitif psikolojik iyi oluş ve sosyal bağlılığın, bulaşıcı
hastalıklara karşı bağışıklık sistemi ve iyileşme arasında bir ilişki
olduğunu göstermiştir. Psikolojik rahatsızlık ise bağışıklık sisteminin
baskılanmasıyla

ilişkilidir

(Abdurchman,

2018).

COVID-19

hastalarının psikolojik iyi olma durumunu değerlendiren bir çalışma,
birçok hastanın, pişmanlık, dargınlık, yalnızlık, çaresizlik, depresyon,
kaygı, fobi, uyku yoksunluğu ve panik atak yaşadığını bildirmiştir
(Liang, 2020). Kanıtlar, bu psikolojik rahatsızlıkların hastalık
durumuna karşı bağışıklık sistemini bozabileceğini göstermektedir
(Abdurchman, 2018). Araştırmalar ayrıca, izolasyon ve yalnızlığın
(herhangi bir nedenle) artan ölüm oranı ve ölümle ilişkili olduğunu
göstermiştir (Okano ve ark., 2019). Şüpheli veya doğrulanmış
COVID-19 vakasının yönetiminde temel bir strateji olan sosyal
mesafe, hastaların önemli bir sosyal destek sistemi olmadan izole ve
yalnız olması durumunda olumsuz sonuçlanabilir (Okano ve ark.,
2019).
Dolayısıyla, COVID-19 vakalarının yönetiminde, sosyal bağlılığın
sürdürülmesi (farklı yenilikçi yöntemlerle) ve sosyal mesafe
kurallarına uyulması daha verimli olabilir. Alzheimer hastaları
üzerinde yapılan bir araştırma, bir süre sonra refakatçi verilen
hastaların, verilmeyenlere göre daha güçlü bir bağışıklığa sahip
olduğunu göstermiştir. Bu olumlu bağışıklık tepkisinin, arkadaşlarıyla
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sosyal olarak görüşen hastalarda olumlu psikolojik değişikliklerle
ilişkili olduğunu belirlenmiştir (Abdurchman, 2018). Bir meta-analiz
çalışmasının bulguları, bulaşıcı hastalıklara yakalanma oranının,
negatif duygulanım olan bireylerde, pozitif duygulanım olan bireylere
oranla, daha fazla olduğunu göstermiştir (Abdurchman, 2018). Diğer
çalışmalar, pozitif psikolojik iyi oluşu (PWB) ve güçlü sosyal
bağlantıları olan kişilerin daha iyi bağışıklığa sahip olduğunu
göstermiştir (Monye ve Adelowa, 2020).
1.5. Spiritüalizm
Maneviyat, bireyin kendisinin ve varoluşunun ötesindeki bir güçtür.
Hem fiziksel boyutu kapsayan hem de onun ötesinde kişisel
farkındalıktır. Maneviyat, bireyin kişisel, kişilerarası ve transandantal
amaçlara ilişkin bağlılığı olarak da tanımlanmaktadır (Bozhüyük ve
ark., 2012).
Yapılan araştırmaların büyük bir bölümü maneviyat ile fiziksel ve
mental sağlık sonuçları arasında ilişki bulmuştur. Araştırmalar, kişinin
manevi inançlarının, sağlığı, uzun yaşamayı ve fiziksel hastalığın
iyileşmesini pozitif olarak etkilediğini göstermiştir. Kişinin bedenine
bakması, bedensel anlamın yanında manevi yanının da desteklenmesi
sağlığın geliştirilmesini destekleyebilir (Bozhüyük ve ark., 2012).
1.6. Kişiler Arası İlişki ve Yalnızlık
Yaşam boyu başarıya ulaşmada, mutlu ve verimli olmada "kişiler arası
ilişkiler" büyük rol oynamaktadır ve kişiler arası ilişki kurma son
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dönemde sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında sayılmaktadır
(Bozhüyük ve ark., 2015).
COVID-19 hastalarının psikolojik iyi olma durumunu değerlendiren
bir çalışma, birçok hastanın pişmanlık, dargınlık, yalnızlık, çaresizlik,
depresyon, kaygı, fobi, uyku yoksunluğu ve panik atak yaşadığını
göstermiştir (Liang, 2020). Kanıtlar, bu psikolojik rahatsızlıkların
hastalık durumuna karşı etkili bir bağışıklık sisteminin olması
gerektiğini göstermektedir (Abdurchman, 2018). Araştırmalar ayrıca,
izolasyon ve yalnızlığın (herhangi bir nedenle) artan ölüm oranı ile
ilişkili olduğunu göstermiştir (ACL, 2020). Şüpheli veya doğrulanmış
COVID-19 vakasının yönetiminde temel bir strateji olan sosyal
mesafe, hastaların önemli bir sosyal destek olmadan izole ve yalnız
olması durumunda, olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir (ACL, 2020).
1.7. Sağlık Sorumluluğu
Hastalıklardan korunmada asıl yapılacak olan, kişilerin kendilerinin
alacakları önlemlerdir. O nedenle, kişiler kendi sağlıklarının değerini
bilmeli ve onu korumaya çalışmalıdırlar. Böyle olmazsa, sağlık
hizmetlerinin sunumu zorlaşır ve başarılı olunamaz. Örneğin, kişiler
aşılanmanın önemini kavramış olurlarsa, aşılanma talebi ile sağlık
kuruluşlarına kendiliğinden gelir ve bu hizmet kolaylıkla verilir. Aksi
durumda, sağlık personelinin aşılanmamış kişileri bulması ve evlerine
giderek onları aşılaması gerekir ki, bu uygulama bağışıklama
hizmetlerini aksatır ve bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınmasını
zorlaştırır (Bozhüyük ve ark., 2012).
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Bireylerin pandemi sürecinde, riskli yaşam biçimi davranışlarından
kaçınması bu dönemde önem kazanmaktadır.
SONUÇ
Bu süreçte, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku,
stres yönetimi, tütün ve zararlı maddelerden kaçınma, pozitif
psikolojik sağlık, aile, arkadaşlar ve meslektaşlarla sağlıklı sosyal
ilişkiler gibi sağlıklı yaşam tarzı uygulamaları, sağlıklı yaşam biçim
davranışlarını önemli ölçüde artırabilir. COVID-19 gibi viral kaynaklı
hastalıklarda yaşam tarzı önemli rol oynar.
COVID-19

öncesi

birincil

korunmada,

sağlıklı

yaşam

tarzı

uygulamaları benimsenerek, kronik bağışıklık iyileştirilir, enfeksiyona
karşı iyi bir mücadele vermeye, önlemeye, tedavi etmeye yardımcı
olabilir. İkincil önlem, COVID-19 öncesi dönemde, yaşam tarzının
tüm yönleri ve COVID-19 yönetiminde uygun enfeksiyon kontrol
yöntemlerinin uygulanmasıdır. Bu muhtemelen hastalığın ilerlemesini
ve şiddetini kontrol edecek, iyileşme süresini kısaltacak ve genel
hastalık prognozunu iyileştirecektir. Üçüncül önlem, COVID-19
sonrası iyileşme için sağlıklı yaşam tarzının iyileşen COVID-19
vakalarının genel fiziksel, psikolojik ve zihinsel sağlığı üzerindeki
olumlu etkisini de desteklemektedir. Yaşam tarzı müdahaleleri,
sonucu optimize etmek için pulmoner ve kardiyak rehabilitasyon gibi
diğer yöntemlerin yanı sıra COVID-19 yönetiminde multidisipliner
yaklaşımın bir parçasını oluşturmalıdır.
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Bu nedenle, duyarlı, şüpheli ve doğrulanmış COVID-19 vakalarının
bireylerin günlük yaşamlarında sağlıklı yaşam tarzı uygulamalarını
benimsemeye teşvik edilmesi önerilebilir. Bu tür önlemler tutarlı bir
şekilde uygulanırsa, risk altındaki vakaların duyarlılığını, ciddiyetini,
komplikasyonlarını, iyileşme süresini ve hastalığın ölüm oranını
önemli ölçüde azaltabilir. Ancak, sosyoekonomik durum ve çevresel
koşullar gibi bazı faktörler nedeniyle, herkesin belirli yaşam tarzı
faktörlerini tutarlı bir şekilde uygulama ayrıcalığına sahip olmadığını
ve bu nedenle COVID-19’a yakalanma riski en yüksek olanlara
yardımcı

olmak

için

önemli

bazı

alanlarda

değişikliklerin

gerekebileceğini belirtmekte fayda olabilir.
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GİRİŞ
COVID-19, şiddetli pnömoni ve Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu
(ARDS) ile karakterize akut ve bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalığa,
MERS-CoV ve SARS-CoV-1 ile birlikte Coronaviridae ailesine ait
olan SARS-CoV-2 neden olur. Virüs daha çok enfekte kişilerden
aerosol damlacıklarının alınması yoluyla bulaşır. COVID-19'un
patogenezi oldukça karmaşıktır ve konakçının antiviral ve doğuştan
gelen

bağışıklık

tepkisinin

baskılanmasını,

oksidatif

stresin

indüklenmesini ve ardından akut akciğer hasarına, doku fibrozisine ve
ağır pnömoniye neden olan "sitokin fırtınası" olarak tanımlanan hiper
inflamasyona doğu gider (Mrityunjaya ve ark., 2020).
Epidemiyolojik araştırmalar, ilk vakanın egzotik hayvan eti tüketimi
yaygın olan Çin'in Wuhan kentindeki pazar yeri ile ilişkili olduğunu
kanıtladı (Chen ve ark., 2020).

Pazar yerinde satılan egzotik

hayvanların arasında sağlığı geliştirici özelliklere sahip olduğuna
inanılan: tavuklar, yılanlar, misk kedileri, sıçanlar, dev semenderler,
köpekler, kurtlar, pangolinler, sülünler, yarasalar, dağ sıçanları,
geyikler, tavşanlar, kunduzlar, kirpiler, yavru timsahlar ve diğer evcil
ve egzotik yiyecekler bulunmaktadır. Bu nedenle COVID-19'un
sindirim yolunun dışında gıda kaynaklı ilk solunum yolu ile bulaşan
salgın olabileceği de düşünülmektedir (Chen ve ark., 2020).
Uluslararası boyutta, ülkeler virüsün yayılmasını engellemek ve
toplumdaki düşük bağışıklığa sahip bireyleri korumak için el yıkama
(WHO, 2020), fiziksel mesafe ve maske (Schünemann ve ark.,, 2020)
gibi temel halk sağlığında ilaç dışı uygulamaları getirmiştir. Bunun
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yanısıra pek çok bilim insanı ve araştırmacılar, bu ölümcül viral
hastalığın kontrolüne ve tedavisine karşı aşı yapmaya ve ilaç
keşfetmeye çalışıyorlar (Kumar ve ark., 2021). Çoğu araştırma ve
geliştirmenin çeşitli aşamalarında olan ilaç ve aşılar pandemide acil
kullanım için tasarlanmış ve onaylanmıştır. COVID-19 hastaları için
tamamlayıcı

tedavide

belirli

gıda

takviyelerinin

kullanımını

destekleyen çeşitli bitkisel bağışıklık güçlendirici maddeler hem
sinerjik, hem profilaktik hem de destekleyici tedavi olarak
önerilmektedir (Mrityunjaya ve ark., 2020). Bu biyoaktif maddelerin
etkinliği ve güvenliği gelecekte klinik deneylerle doğrulamayı
bekliyor olsa da, kanıtlanmış bağışıklık artırıcı ve antiviral etkilere
sahip birçok etken madde bilinmektedir. Bu bitkisel maddelerin,
vitamin ve minerallerin bazılarını bir gıda takviyesi şeklinde doğru
kombinasyonda gruplandırmak bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve
hastalığı önlemede COVID-19'a karşı alternatifler olabileceği ifade
edilmektedir. Vitaminler (A, B, C, D ve E), mineraller (selenyum ve
çinko) ve kurkumin, ekinezya, propolis, sarımsak, soya fasulyesi, yeşil
çay ve diğer polifenollerden elde edilen biyoaktif maddelerin
potansiyel etkilere sahip olduğu belirlenmiştir. İmmünomodülatör,
antiinflamatuar, antioksidan ve antiviral özellikleri ile tanımlanan tüm
mikro besinler ve biyoaktif maddeler, COVID-19 enfeksiyonu ile
mücadelede alternatif beslenme yaklaşımları olarak düşünülebilir
(Keflie ve ark., 2021).
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Koronavirüslerin Genel Özellikleri ve COVİD 19 Patogenezi
COVID-19 hastalığına neden olan virüs, insan koronavirüsleri
(HCoV'ler) grubundan yeni bir türdür ve SARS-CoV-2 ailesine aittir
(Huang ve ark., 2020). COVID-19 salgınından önce insanları enfekte
ettiği bilinen ve solunum yolu hastalıklarına neden olan altı
koronavirüs bulunmaktadır. Bunlardan dördü (HCoV-229E, HCoVOC43, HCoV-NL63 ve HCoV-HKU1) küresel olarak endemiktir ve
yalnızca hafif üst solunum yolu hastalığına neden olur. Nadir
durumlarda bazıları bebeklerde ve yaşlılarda ciddi enfeksiyonlara da
neden olabilir. Diğer ikisi; SARS-CoV ve MERS-CoV, alt solunum
yollarını enfekte edebilir ve insanlarda ciddi ARDS neden olabilir
(Chen ve ark., 2020).
Coronavirüsler zarflıdır ve genomları pozitif anlamda tek sarmallı
RNA'ya (+ssRNA) sahiptir. Bu virüsler büyük Coronaviridae ailesine
aittir ve alt familyası Coronavirinae kuşları ve memelileri enfekte
etmektedir. Bu virüslerin genom boyutu 26 ila 32 kb arasında
değişmektedir (Shi ve ark., 2020). Virüs, spike (S) glikoproteini
aracılığıyla hücreler üzerindeki Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 2
(ACE2) reseptörlerine bağlanır. S proteininin iki alanı S1 ve S2 vardır.
S1, reseptör bağlama alanı olarak adlandırılan ACE2'nin peptidaz
alanına bağlanırken, S2 membran füzyonunu katalize ederek genetik
materyali hücrelere bırakır (Hoffmann ve ark., 2020). Koronavirüs
enfeksiyon döngüsü bağlanma, konak hücreye giriş, replikaztranskriptazın translasyonu, genomun replikasyonu ve mRNA'ların
transkripsiyonu ve son olarak yeni oluşan virionların birleştirilmesi ve
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konak hücreyi terk etmesini içerir. Hücre konakçısına virion
bağlanması, S proteininin konakçı hücre yüzey reseptörlerine
bağlanmasına bağlıdır (Duda-Chodak ve ark., 2020).
COVID-19'un patogenezi oldukça karmaşık olup konakçının antiviral
ve doğuştan gelen bağışıklık tepkisinin baskılanması ve oksidatif
stresin indüklenmesine yol açar (Mrityunjaya ve ark., 2020). Mevcut
veriler enfeksiyonun patogenezinin iki aşamada sınıflandırılabileceğini düşündürmektedir. Faz 1, saptanabilir virüslü veya virüssüz
asemptomatik bir aşamayı, Faz 2 ise yüksek viral yüklü semptomatik
aşamayı ifade etmektedir (Shi ve ark., 2020). Girişini takiben virüs,
konakçı doğuştan gelen interferon (IFN) bağışıklık tepkisini inhibe
eder veya geciktirir. IFN sistemindeki bozulmayı takiben hücrelerde
virüs replikasyonu başlar. Viral replikasyon ise monositlerin,
makrofajların, granülositlerin aktivasyonunu tetikler ve interlökin
(IL)-1, IL-6 dahil olmak üzere büyük miktarda proinflamatuar sitokin
salgılanmasıyla “sitokin fırtınası” olarak tanımlanan hiperinflamatuar
duruma neden olur. Bu durum dokuların hiper inflamasyonu ve
ardından doku fibrozu ve pnömoni ile sonuçlanır (Shi ve ark., 2020;
Olagnier ve ark., 2020).
COVID-19 Pandemisinde Bulaşma
11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu viral hastalığı
pandemi olarak ilan etti (WHO, 2021). Hastalığın hızlı yayılması ve
başlangıçta çoğunlukla 60 yaş üstü ve ayrıca diyabet, kardiyovasküler
hastalıklar gibi duyarlı popülasyondaki yüksek ölüm oranı endişe
vericiydi. 24 Eylül 2021 tarihi itibarıyla küresel olarak DSÖ'ye
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230.418.451 onaylanmış COVID-19 vakası ve 4.724.876 ölüm
bildirilmiştir (WHO, 2021). Bulaşma daha çok enfekte kişilerden
aerosol damlacıklarının yüzey temasını ve ardından burun, göz ve
ağıza dokunmayla oluşur. Elde edilen veriler, aynı zamanda yeni
doğanlarda da fekal bulaşma yoluyla dikey geçişe işaret etmektedir
(Chan ve ark., 2020; Guan ve ark., 2020; Li ve ark., 2020). Gıdalarla
enfeksiyonun bulaşma olasılığı olsa da bu oran son derece düşüktür.
Kontamine

ortamlardan

viral

enfeksiyon

bulaşma

riskinin

değerlendirilmesi için içme suyu, atık su, toprak, çamur, hava ve
çeşitli yüzeylerde araştırmalar yapılmıştır. Pandemiye neden olan
SARS-CoV-2 virüsünün canlı hücre dışında hayatta kalması birkaç
saat ile birkaç gün kadar kısa sürmektedir. Bu nedenle yeterli önleyici
tedbirler uygulanarak patojenin bulaşmasının etkili bir şekilde kontrol
altına alınabileceği sonucuna varılmıştır (Carraturo ve ark., 2020).
Yakın zamanda, SARS-CoV-2 RNA'sının, başta çocuklar olmak üzere
enfekte kişilerin dışkısında solunum eksüdalarından daha uzun süre
(bir aydan fazla) kaldığı doğrulandı. Fekal atılım SARS-CoV-2'de de
gösterilmiştir ve nazal atılımdan bile daha uzun sürmektedir. Bir kişi
testten sonra negatif olarak kabul edilse bile, virüsün enterik kalıcılığı
nedeniyle bulaş süresinin uzayabileceği ifade edilmektedir (Wu ve
ark., 2020). SARS-CoV-2 ile enfekte hastalarda; solunum yetmezliği,
sistemik şok ve çoklu organ yetmezliği ortak özelliklerdir. COVID 19
hastalarının yaklaşık %30'u ventilasyon desteği için yoğun bakım
ünitesine ihtiyaç duyar (Huang ve ark., 2020). Obezite ve diyabet gibi
kronik hastalıklar COVID-19'dan ölüm riskini artıran ve yapılan
aşıların da tam etkili olmaması enfeksiyonun devamında önemli birer
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nedendir (AJMC, 2021). COVID-19‘da ateş, kuru öksürük, nefes
darlığı, kas ağrısı, baş ağrısı, ishal, yorgunluk, boğaz ağrısı, bulantı,
kusma, burun akıntısı, konjonktivit gibi belirtiler kişiden kişiye
değişiklik göstermektedir. Hastalığın klinik başlangıcı ve şiddetli
aşamaya ilerlemesi, bireyler arasında farklılık gösterebilir. Bireylerin
bağışıklık durumları ve altta yatan kronik hastalık durumların varlığı
hastalığın belirtilerini etkilemektedir (Wu ve ark., 2020).
COVID-19 ve Bağışıklık Yanıtları
Genel anlamda bağışıklık doğuştan gelen ve kazanılmış bağışıklık
olmak üzere iki kategoride değerlendirilmektedir. Doğal bağışıklığın
yanıtları spesifik değildir; interferonlar ve sitokinler gibi spesifik
olmayan

inflamatuar

bileşenleri

içerirler.

Ayrıca

bazofiller,

monositler, dendritik hücreler, makrofajlar, eozinofiller ve nötrofiller
gibi kemik iliği bileşenlerini de içerirler. Nötrofil ve makrofajların
patojenleri fagositozla nötralize etme mekanizmaları vardır (Raval ve
ark., 2014). Makrofajlar aynı zamanda farklı sitokinler (interlökinler,
interferon gama, TNF-α) üreterek bağışıklık düzenleyicileri olarak
görev

yaparlar

(Arango

immünomodülatör,
immünoadjuvan

ve

ark.,

immünosupresan,

olarak

2014).

Öte

yandan

immünostimülan

sınıflandırılabilir

ve

bu

bir
veya

perspektifte

immünoterapi istenen sonucu ile bağışıklığı modüle eden olarak
tanımlanabilir. Kazanılmış bağışıklık tepkisi genellikle ikinci savunma
hattıdır ve B ve T lenfositlerini içermektedir (Lim ve ark., 2015).
Enfeksiyondan sonra virüsün farklı yapısal proteinlerine karşı farklı
antikor sınıfları (yani IgA, IgM, IgG) üretilir (Huang ve ark., 2020). M
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proteinine

yönelik

antikorlar,

koronavirüsler

arasında

çapraz

bağışıklığa yönlendirdiği gibi hücresel sitotoksisite, sitokin oluşumu
ve süperoksit üretimi gibi ilginç immünolojik işlevlere de sahiptir.
Koronavirüslerin oluşturduğu en önemli bağışıklık tepkisi, viral
yüzeyde yaygın olarak maruz kaldığı ve immünodominant bir yapı
olduğu için S proteinine karşı üretilir (Arenas ve ark., 2021).
COVID-19 enfeksiyonuna neden olan virüse karşı antikorların
seviyeleri ilk 3 ayda önemli ölçüde düşmektedir. Bu durum antikor
direncinin bir yıl içinde tükenebileceğini düşündürmektedir. Doğuştan
gelen ve adaptif bağışıklık arasındaki karşılıklı etkileşim, hastalığın
ilerlemesiyle mücadele etmek için bağışıklık stratejilerinin ayırt edici
özelliği bilinmelidir. COVID-19 ilk aşamada doğuştan gelen
bağışıklık tepkisiyle baskılanmakta ve oksidatif streste artışlar
olmaktadır. Akut inflamasyona dayalı hasar verme aşaması ikinci
aşamada oluşmaktadır (Mrityunjaya ve ark., 2020). Çalışmalarda
COVID-19

patogenezinde

oksidatif

stresin

de

yer

aldığını

göstermektedir. Pro-inflamatuar sitokinlerin inhibisyonunu, antiinflamatuar fonksiyonların teşvik edilmesini, hücre aracılı bağışıklığın
modülasyonu, virüs hücre işlevlerinin değiştirilmesi bağışıklık
sistemleriyle

ilgilidir.

Mevcut

kanıtlar,

SARS-CoV-2

enfeksiyonunun, reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretimini artırarak
(Delgado-Roche ve ark., 2020) ve doğrudan konakçı antioksidan
savunmasını baskılayarak (Olagnier ve ark., 2020) oksidatif strese
neden olduğunu göstermektedir.
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COVID-19 da Beslenme ve Gastrointestinal Sistem Etkileri
Bugüne kadar, ayrıntılı SARS-CoV-2 enfeksiyonu bulaş yolları hala
net değildir, ancak çalışmalar virüsün yalnızca solunum sistemi
yoluyla değil aynı zamanda sindirim sistemi yoluyla vücuda girme
olasılığını da göstermektedir. Bunun nedeni, SARS-CoV-2 giriş
reseptörü ACE2'nin akciğer hücrelerinde, ileum ve kolon epitelyal
enterositlerde önemli ekspresyon göstermesidir. Bu, yalnızca solunum
sisteminin değil, sindirim sisteminin de potansiyel enfeksiyon yolları
olduğunu göstermektedir (Zhang ve ark., 2020). ABD de ayrıntılı
hasta testlerinde hem solunum yollarında hem de dışkıda virüsün
varlığını göstererek önemli gastrointestinal bozuklukları bildirildi
(Holshue ve ark., 2020). Hastaların %48'inden fazlasının dışkı
örneklerinde virüs RNA'sı tespit edildi. Solunum numuneleri için
negatif sonuç olan vakalarda bile fekal RNA tespit edildi. Buna
rağmen enfeksiyon ile solunum belirtileri ve gastrointestinal sistem
arasındaki ilişki tam olarak anlaşılmamıştır, ancak solunum yolu
enfeksiyonu olan hastaların genellikle barsak disfonksiyonu veya
hastalığın daha şiddetli klinik seyri ile ilişkili sekonder barsak
komplikasyonları gösterdiği bilinmektedir. Şubat 2020'de Hong
Kong'daki

araştırmacılar

tarafından

toplanan

veriler,

çalışma

grubundaki COVID-19 hastalarının yaklaşık %18'inin gastrointestinal
semptomlar gösterdiğini doğruladı (Cheung ve ark., 2020). Başta
SARS-CoV olmak üzere daha önceki koronavirüs salgınları sırasında
yapılan çalışmalar, bir yandan virüsün tüm gastrointestinal sistemde
var olmasının gastrointestinal semptomlardan sorumlu bir faktör
olabileceğini göstermektedir (Gu ve ark., 2020).
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Salgınla mücadelede en başarılı bir strateji, beslenme düzeninin
iyileştirilmesidir (Khubber ve ark., 2020). İyi beslenme, COVID-19
dahil olmak üzere hastalıklara karşı vücut bağışıklığını artırmakla
kalmaz,

aynı

zamanda

iyileşme

süresini

de

kısaltmaktadır

(Alwarawrah ve ark., 2018). COVID-19 pandemisinde karantinalarla
insanların fiziksel aktiviteleri kısıtlanırken beslenme alışkanlıkları da
değişmiştir.

Kısa ve uzun vadede bu değişikliklerin yaşam tarzı

faktörleriyle olan ilişkileri nüfusun sağlığı üzerinde önemli etkilerle
ilişkilendirilmektedir (Bennett ve ark., 2021). Bu nedenle, bağırsak
mikroorganizmalarını etkileyerek en azından hastalığı hafifletmek için
terapötik bir seçenek olabileceği öne sürülmektedir (Gao ve ark.,
2020). Aynı şekilde GALT'ın son derece uzmanlaşmış hücreleri
tarafından daha kolay bir şekilde tanınarak spesifik bağışıklık
tepkisine yardımcı olacağı bildirilmektedir (Arenas ve ark., 2021).
Mikro besinlerin bağışıklık düzenlemesini modüle ederek savunma
işlevini, yani enfeksiyona karşı direnci iyileştirdiği bildirilmektedir
(Dizdar ve ark., 2016). C, D, E vitaminleri, çinko, selenyum ve omega
3 yağ asitleri gibi temel diyet bileşenleri, bulaşıcı hastalıklarda
yararları olan, yerleşik immünomodülatör etkilere sahiptir. Bu diyet
bileşenlerinin

bağışıklıktaki

rolünü

ve

bunların

COVID-19

hastalarındaki spesifik etkilerini bildiren kanıtlar tartışılmaktadır
(Shakoor ve ark., 2021). COVID-19'un etkisini azaltmak için önleyici
halk sağlığı stratejileri geliştirilmeli, gıda ve beslenmeye dikkat
etmeli, üretimi teşvik etmek için sürdürülebilir gıda sistemleri entegre
edilmelidir (Development Initiatives, 2020). Yetersiz beslenme
yükünün yüksek olduğu bölgelerde artan ölümlü vakalar COVID-19
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oranlarıyla ilişkili bulunmuş, yetersiz beslenen toplumlarda, COVID19 ölümlerini azaltmak için gıda güvenliği, beslenme ve sosyal
korunmayı sağlamak gerektiği bildirilmiştir. Örneğin demir eksikliği
en yüksek ülkeler ile en düşük ülkeler karşılaştırıldığında, COVID19'a karşı demir eksikliğin fazla olduğu toplumlarda daha düşük
bağışıklıkla karşılaşılmıştır (Mertens ve ark., 2021).
Beslenme sağlığın korunmasının önemli bir belirleyicidir. C, D, E
vitaminleri, çinko gibi temel diyet bileşenleri, selenyum ve omega 3
yağ

asitleri,

bulaşıcı

hastalıklarda

yararları

olan,

yerleşik

immünomodülatör etkilere sahiptir. Bu besinlerin bazılarının ayrıca
COVID-19'un yönetiminde potansiyel bir rolü olduğu gösterilmiştir
(Shakoor ve ark., 2021). Sığır IgG, gastrointestinal sistem boyunca
fonksiyonel olarak aktiftir ve insanlarda sindirim ve solunum yolu
enfeksiyonlarını önleyebilir (Ulfman ve ark., 2018). Fonksiyonel
gıdalar, sadece beslenme gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp aynı
zamanda organik fonksiyonları modüle eden ve bazı hastalıklarda
oldukça faydalı görevler üstlenen ürünlerdir. Sığır sütü ve kolostrum,
büyüme faktörleri, immünoglobulinler (Ig), laktoperoksidaz, lizozim,
laktoferrin,

sitokinler,

nükleozitler,

vitaminler,

peptitler

ve

oligosakkaritler dahil olmak üzere yüksek düzeyde biyoaktif
bileşenler içerir ve bunların tümü insan sağlığına faydalıdır (Gapper
ve ark., 2007). Süt ürünleri ve yumurtaların diyet kombinasyonları,
bazı kimyasal bileşenlerine atfedilen büyük immünomodülatör ve
anti-inflamatuar özellikleri göz önüne alındığında artan bir ilgi
görmektedir. Yumurtalar, birçok temel besin ve biyoaktif bileşiklerin
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yanı sıra yüksek kaliteli proteinleri içermektedir (Batiha ve ark.,
2021).
COVID-19'a karşı olası bir kontrol önlemi olarak, Bovine Corona
Virus (BCoV) ile bağışık inek sütünün kullanılması önerilmektedir
(Arenas ve ark., 2021). Doğal enfeksiyondan sonra antikor kinetiğinin
evrimi, Bovine Corona Virus (BCoV) ve SARS-CoV-2 arasında yakın
genetik benzerlikler görünmektedir. Bu nedenle, viral proteinlerin,
özellikle M ve S2'nin yüksek oranda korunmuş bazı yapılarının sütte
bulunan anti-BCoV antikorları tarafından antijenik olarak tanınması,
tamamen veya kısmen virüs inaktivasyonuna neden olabilir. BCoV
sığırlar arasında yüksek prevalansta ve yaygındır. COVID-19 ile
filogenetik olarak çok yakın olduklarından çapraz bağışıklığın
olabileceği bildirilmektedir (Arenas ve ark., 2021). Ayrıca anne sütü
ile tanınan pasif bağışıklık hayvanların bulaşıcı hastalıkların çoğuna
karşı dikkate değer bir koruyucu etkiye sahiptir. SARS-CoV-2'ye özgü
antikorların varlığı, insan anne sütünde de bulunmuştur (Fox ve ark.,
2020).
Çay polifenoller, alkaloidler ve bazı biyoaktif bileşenler açısından
zengindir (Chowdhury ve Barooah, 2020). Çay polifenollerinin,
COVID 19 enfeksiyonunun sitokin fırtınasını hafifleterek inflamatuar
belirteçleri düzenleyen solunum ve alveolar insan hücre hatları
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çayın başta antioksidan aktivite olmak
üzere obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi
hastalıkların önlenmesine olumlu etkileri vardır. Tüm bunlara rağmen
beslenme müdahalesi, özellikle birinci basamak tedavi olarak
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düşünülmelidir.
bileşenlerin,

Çeşitli

besinlerin

diyet
ve

kombinasyonlarının,

güçlendirilmiş

biyoaktif

gıdaların, hastalığın

ilerlemesi sırasında inflamasyonu modüle ettiği bildirilmiştir (Batiha
ve ark., 2021).
COVID-19'a Karşı Bağışık Arttırıcı, Antioksidan ve
Antiinflamatuar Etkili Katkılar
COVID-19 salgınının şimdiye kadarki sürecinde hala spesifik etkili
bir tedavi bulunamamıştır. Bu nedenle enfeksiyonun kontrolüne
yardımcı

olan

farmakolojik

ve

immünolojik

mekanizmaların

araştırılması çok uygun olacaktır. Çeşitli baharatlar, şifalı otlar,
meyveler, kökler ve sebzelerden elde edilen pek çok besin
takviyesinin, anti-inflamatuar, serbest radikal süpürücü ve virüs
öldürücü işlevleri ile özellikle yetersiz beslenme kaynaklarına sahip
kişilerde bağışıklık tepkisini artırarak geniş bir yelpazedeki viral
enfeksiyon riskini veya şiddetini azaltabildiğini göstermektedir
(Mrityunjaya ve ark., 2020). Bu besinler, enfeksiyonunun neden
olduğu patolojik etkileri hafifletmek alternatif profilaktik ve terapötik
amaçla kullanılabilir. Bu nedenle aşağıda bağışıklığı güçlendiren
besinlerin immünomodülatör ve inflamatuar etkilerine odaklanarak
beslenme ile COVID-19 yönetimi üzerindeki etkisi vurgulanmaktadır.
Doğuştan gelen bağışıklığın COVID-19 hastalığının ilerlemesinde
önemli bir rol oynadığı bilinmektedir (Batiha ve ark., 2021).
Bireylerde spesifik kazanılmış immün yanıtın gelişmesiyle birlikte faz
1 aşaması yönetimi ve antivirallerin kullanımı, virüsün girişini,
replikasyonunu ve ayrıca hastalığın faz 2'ye ilerlemesini önlemek için
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kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, küresel stratejilerde antiviral
uygulanması dışında bağışıklık güçlendirici gıda takviyeleri olmak
üzere iki uygulama öne çıkmaktadır (Mrityunjaya ve ark., 2020).
Enfeksiyonun ikinci evresindeki hastaların bilinen tedavilerle genel
sağlık durumunun korunmasına ek olarak oksidatif stres, akut
inflamasyon ve sitokini baskılayabilen besin katkılarının kullanımıyla
etkilenen dokulara verilen tahribat ve hasarı önlenebilmektedir. Faz 1
aşamasında antiviral ilaçlar ve bağışıklık güçlendirici (çinko,
kurkumin, propolis, probiyotikler, laktoferrin, allisin, kuersetin)
katkılar etkili olabilir. Faz 2 aşamasına geçişte ise antioksidan ve
antiinlamatuar özellikleriyle daha çok kurkumin, vitamin C ve D,
allisin, selenyum, piperin ve sinnamaldehit daha etkili olabilir.
Aşagıda bazı vitamin, mineral ve biyoaktif maddeler hakkında bilgi
verilmiştir.
1. VİTAMİNLER
1.1. D vitamini (VD)
Yağda çözünen bir vitamin olan VD, hem immünomodülatör,
antioksidan hem de antiviral yanıtlarda hayati bir rol oynar. VD,
antioksidan

özelliği

ile

dengeli

mitokondriyal

fonksiyonları

kolaylaştırır, oksidatif strese bağlı protein oksidasyonunu, lipid
peroksidasyonunu ve DNA hasarını önler (Wimalawansa SJ, 2019).
VD'nin virüs replikasyonunu veya viral yükü doğrudan etkilediğine
dair bir rapor olmamasına rağmen, çalışmalar VD'nin virüs kaynaklı
inflamasyonun baskılaması yoluyla antiviral aktiviteye katkıda
bulunabileceğini ortaya koymaktadır. COVID-19 enfeksiyonunun
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önlenmesi

ve

tedavisinde

D

vitamininin

anti-enfeksiyöz

ve

immünomodülatör etkili olacağı bildirilmektedir. Ayrıca D vitamini,
IL-2 ve interferon-gama (INF-y) gibi inflamatuar sitokinlerin
üretimini de azaltarak etki edebilir (Mansur ve ark., 2020). VD
İnfluenza A ve B, Parainfluenza 1 ve 2, Respiratuar Sinsityal Virüs
(RSV) ve Kronik Hepatit C'nin neden olduğu solunum yolu viral
enfeksiyonlarına

karşı

doğuştan

gelen

bağışıklık

tepkilerini

güçlendirdiği bildirilmiştir (Zdrenghea ve ark., 2017; Abu-Mouch ve
ark., 2011). Yüksek doz D vitamini takviyesi, insidansı dramatik bir
şekilde artan ve şu anda bilimsel olarak onaylanmış bir tedavisi
olmayan COVID-19 için etkili, iyi tolere edilen ve kolay ve hemen
erişilebilir bir tedavi olabilir (Annweiler ve ark., 2020).
D vitamini, bir dizi COVID-19 risk faktörü ile güçlü bir şekilde
bağlantılıdır. D vitamini eksikliği, ileri yaş, obezite, erkek cinsiyet,
hipertansiyon, kuzey iklimlerde konsantrasyon ve koagülopati ile
bağlantılıdır ve bunların tümü daha kötü sonuçlarla ilişkilidir. Artan
yaşla birlikte, güneş ışığına daha az maruz kalma ve ciltte 7-DHC
üretiminin azalması nedeniyle aktif D vitamini konsantrasyonları
azalır. Bu ayrıca, yaşlı erişkinlerde COVID-19'un ölüm oranının
neden daha yüksek olduğunu kısmen açıklayabilir. D vitamini
takviyelerinin viral enfeksiyon insidansını ve şiddetini azaltmaya
yardımcı olduğu bilinmektedir ve üst solunum yolu enfeksiyonu ile
serum 25-hidroksivitamin D seviyeleri arasında ters bir ilişki vardır. D
vitamininin

SARS-CoV-2

enfeksiyonuna

karşı

etkisi

henüz

gösterilmemiş olsa da, takviye, potansiyel olarak proinflamatuar
sitokinleri azaltabilir ve ardından COVID-19 hastalarında akut
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solunum sıkıntısı sendromu ile ilişkili mortaliteyi sınırlayabilir
(Shakoor ve ark., 2021).
D vitamininin yaşlı erişkinlerde artan anti-inflamatuar ve azalmış proinflamatuar sitokinlerle ilişkili olduğu gösterilmiştir. D vitamininin
bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisi, ARDS'li COVID-19
hastalarıyla ilgili olarak sitokin fırtınası sırasında faydalıdır (Razdan
ve ark., 2020).
COVID-19 hastalarında akut solunum yolu enfeksiyonu olan
hastalarda D vitamini eksikliklerinin olduğunu görülmüştür. D
vitamini, virüslere karşı fiziksel bariyeri geliştirir ve antimikrobiyal
peptitlerin üretimini

uyarır. İnflamatuar

sitokinlerin

üretimini

azaltarak sitokin fırtınalarını önleyebilir (Bae ve ark., 2020).
1.2. C vitamini (VC)
C vitamini veya askorbik asit, insanlar tarafından sentezlenemeyen
suda çözünür bir besindir. C vitamini, reaktif oksijen türlerini (ROS)
temizleyebilen bir antioksidan görevi görür, böylece proteinler, lipitler
ve nükleotitler gibi biyomolekülleri oksidatif hasar ve işlev
bozukluğundan korur. C vitamini, bağışıklık sağlığı üzerindeki temel
rolü

nedeniyle

potansiyel

olarak

enfeksiyona

karşı

koruma

sağlayabilir (Carr ve Maggini, 2017). Bir antioksidan olarak ROS'u
temizler, lipid peroksidasyonunu ve protein alkilasyonunu önler ve
böylece hücreleri oksidatif stres kaynaklı hücresel hasardan korur
(Traber ve Stevens, 2011). Bu vitamin, çeşitli bağışıklık hücrelerinin
işlevini destekler ve enfeksiyona karşı koruma yeteneklerini artırır.
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VC takviyesinin, soğuk algınlığı da dahil olmak üzere üst solunum
yolu enfeksiyonlarının (çoğunun viral enfeksiyonlara bağlı olduğu
varsayılır) süresini ve şiddetini azalttığı gösterilmiştir (Van Driel ve
ark., 2019). Çeşitli baharatlar, otlar, meyveler ve sebzelerin
mükemmel VC kaynakları olduğu bilinmektedir (Vázquez-Fresno ve
ark., 2019). Örneğin; taze kekik, zerdeçal, kakule, kişniş, pancar suyu
iyi VC kaynaklarıdır (USDA, 2020). Çalışmalar ayrıca, VC'nin
kuersetin ile kombinasyon halinde uygulanmasının sinerjik antiviral,
antioksidan ve immünomodülatör etkiler sağladığını ortaya koymuştur
(Biancatelli ve ark., 2020). C vitamininin, TNF-α dahil proinflamatuar sitokinlerin seviyelerini azalttığı ve anti-inflamatuar
sitokinleri (IL-10) arttırdığı bilinmektedir (Shakoor ve ark., 2021).
C vitamini, bağışıklığı arttırdığı için bir antiviral ajan olarak kabul
edilir.

C

vitamini

uygulaması,

bağışıklık

tepkisinin

aşırı

aktivasyonunu azaltarak COVID-19 hastalarının hayatta kalma oranını
arttırmıştır. C vitamini, antiviral sitokinleri ve serbest radikal
oluşumuyla viral üretimi düşürür. Ayrıca aşırı inflamatuar yanıtları ve
bağışıklık hücrelerinin hiperaktivasyonunu azaltır (Bae ve ark., 2020).
2. MİNERALLER
2.2. Çinko (Zn)
Çinko, insanlar için hayati bir mikro besindir ve protein sentezi, hücre
büyümesi ve farklılaşması için gerekli bir elementtir. İnflamatuar
aktiviteyi düzenler, antiviral ve antioksidan fonksiyonlara sahiptir
(Read ve ark., 2019). Çinko, anti-inflamatuar, antioksidan ve
doğrudan antiviral etkileri nedeniyle COVID-19 enfeksiyonuna karşı
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potansiyel destekleyici tedavi olarak kabul edilebilir (Zhang ve Liu,
2020). Rat modelindeki çalışmalar, Zn eksikliğinin oksidatif stresi,
proinflamatuar TNF-α ve vasküler hücre adezyon molekülü (VCAM)1 ekspresyonunu arttırdığını ve Zn takviyesi ile kısmen bunu tersine
çeviren akciğer dokusunun yeniden şekillenmesine neden olduğunu
göstermiştir (Biaggio ve ark., 2010). Çalışmalar, oral Zn takviyesinin
akut solunum yolu enfeksiyonları oluşumunu %35 oranında azalttığını
göstermiştir. Zn ayrıca grip benzeri semptomların süresini 2 gün
kısaltarak iyileşme oranını artırır (Hemilä, 2017). Küçük çocuklarda
Zn ile yetersiz beslenme durumlarında, ishal ve solunum yolu
hastalıkları riskini %20 oranında artırdığı tespit edilmiştir (Lassi ve
ark., 2020).
Bireysel çinko durumunun viral ve solunum yolu enfeksiyonları ile
ilişkisi hakkında çeşitli veriler mevcut olsa da özellikle çinkonun viral
kaynaklı vasküler komplikasyonlardaki rolü şimdiye kadar çok az
tartışılmıştır. COVID-19 için tanımlanan risk gruplarının çoğu aynı
zamanda çinko eksikliği ile ilişkili bulunmuştur. Çinko, solunum yolu
epiteli gibi doğal doku bariyerlerini korumak, patojen girişini
önlemek, bağışıklık sistemi ve redoks sisteminin dengeli bir işlevi için
gerekli olduğundan, muhtemelen çinko eksikliği, bireyleri enfeksiyona
ve COVID'in zararlı ilerlemesine yatkın hale getiren faktörlere
eklenebilir (Wessels ve ark., 2020).
Çinko, bağışıklık da dahil olmak üzere birçok biyolojik süreçte yer
alan önemli bir eser mineraldir ve viral enfeksiyona karşı hem
doğuştan hem de kazanılmış tepkilerde hayati öneme sahiptir. Çinko
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eksikliği, pro-inflamatuar sitokinleri önemli ölçüde artırır ve akciğer
dokusunun yeniden şekillenmesine dikkat çeker (Shakoor ve ark.,
2021). Çinkonun, ikili immünomodülatör ve anti-viral özellikleri
nedeniyle COVID-19 enfeksiyonu sırasında hayati bir mineral olduğu
iddia edilmektedir (Razzaque M., 2020).
2.3. Selenyum (Se)
Selenyum mısır, sarımsak, soğan, lahana, brokoli gibi gıdalarda bol
miktarda bulunur. Çeşitli fizyolojik süreçlerde ve bağışıklık
sisteminde hayati bir rol oynayan temel bir mikro besindir. Selenyum
biyolojik etkisini vücuttaki selenoproteinlere bağlanarak gösterir
(Mrityunjaya ve ark., 2020). Doğuştan gelen hücre fonksiyonlarını
destekler. COVID-19 hastaları üzerinde yapılan son çalışmalar, akut
solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda selenyum eksikliklerinin
belirgin olduğu gösterilmiştir. Selenyum sitotoksik efektör hücrelerin
işlevini artırır. T hücre olgunlaşması ve işlevlerinin yanı sıra T
hücresine bağlı antikor üretimi için de selenyum önemlidir (Bae ve
ark., 2020). Ayrıca daha güçlü aşı yanıtını ve patojenlere karşı güçlü
bağışıklığı destekler. Ayrıca akciğerler ve bağırsaklar gibi dokulardaki
şiddetli iltihabı bastırır. Selenyumun antiviral özelliklerine antioksidan
etkilerinin de aracılık ettiği bulunmuştur (Avery ve Hoffmann, 2018).
Çalışmalar, selenyum takviyesinin, solunum sıkıntılı hastalarda
akciğerlerin antioksidan durumunu düzelterek ve IL-1β ve IL-6
seviyelerini

baskılayarak

inflamatuar

yanıtı

modüle

ettiğini

göstermiştir (Mahmoodpoor ve ark., 2019). Genel olarak selenyum,
proteinlerin kritik translasyon sonrası modifikasyonlarında yer alan
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enzimler için kofaktör olarak görev yapan enzimatik olmayan rolü
yoluyla bağışıklığı geliştirir. Antioksidan durumun ve doğuştan gelen
bağışıklığın iltihaplanması ve güçlendirilmesindeki önemli rolü
nedeniyle, selenyum takviyesi COVID-19 ile mücadelede faydalı
olabilir.
3. BİYOAKTİF MADDELER
3.1. Kurkumin
Curcuma longa'nın (zerdeçal) aktif bir bileşeni olan kurkumin, antiinflamatuar, antioksidan, antiviral, anti-trombotik ve anti-proliferatif
etkiler dahil olmak üzere çeşitli özelliklere sahip COVID-19'un
semptomatik tedavisinde kullanılabilecek polifenolik bir bileşiktir.
Curcumin, Post-Covid tromboembolik olayları önlemek için güvenli
ve doğal bir tedavi seçeneği olabilir.

Özellikle periferik kan

monositleri ve alveolar makrofajlar tarafından inflamatuar sitokinlerin
üretimini engellediği rapor edilmiştir. (Pawar ve ark., 2021). Virüsün
hücrelere girişini engellemek, virüs ve viral proteazın kapsüllenmesini
engellemek,

virüs

replikasyonunu

inhibe

etmek

gibi

çeşitli

mekanizmalarla antiviral etki gösterirler (Zahedipour ve ark., 2020).
Son zamanlarda yapılan bir çalışma, kurkuminin ACE2'yi inhibe
ettiğini, lipid tabakasının özelliklerini modüle ettiğini, virüsün
hücrelere girişini rol alan viral S proteinini (Zahedipour ve ark., 2020;
Ting ve ark., 2018) ve viral proteazı inhibe ettiğini (Khaerunnisa ve
ark., 2020) göstermiştir. Ayrıca, kurkumin güçlü bir antioksidandır.
Antioksidan etkilerini hem serbest radikalleri nötralize ederek hem de
antioksidan enzimlerin üretimini artırarak gösterir (Menon ve ark.,
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2007; Agarwal ve ark., 2010). Bu nedenle kurkumin, COVID-19
patogenezi ile mücadelede potansiyel bir takviye olabilir. Kurkuminpiperin kombinasyonunun uygulanması, inflamasyon dahil olmak
üzere COVID-19'un patofizyolojik özelliklerini dengelemek için etkili
olabilir (Miryan ve ark., 2021; Kumar ve ark., 2021).
3.2. Sinnamaldehit
Sinnamaldehit, tarçındaki uçucu yağlarda bol miktarda bulunan bir
organik bileşiktir. Sinnamaldehit, anti-inflamatuar özelliklere sahip
olduğu iyi bilinen bir diyet bitki besinidir. Yukarıdaki tüm kanıtlar,
sinnamaldehitin potansiyel bir anti-inflamatuar biyoaktif bileşik
olduğunu ve akciğerde SARS-CoV-2 kaynaklı hiper inflamasyonun
hafifletilmesinde faydalı olabileceğini göstermektedir (Mrityunjaya ve
ark., 2020). Sinnamaldehitin antikanser, oksidatif ve antioksidatif
özellikleri ile geniş bir kullanılma potansiyeline sahiptir (Hong ve
ark., 2016 ). Araştırmalar, tarçından elde edilen uçucu yağların ve
sinnamaldehit ve sinnamik asit gibi türevlerin sayısız biyolojik
aktiviteye sahip olduğunu göstermekte, COVID-19 hastalarında
oksidatif stres ve inflamasyonu azaltmak için potansiyel bir alternatif
tedavi olarak tarçını önermektedir (Zareie ve ark., 2021).
3.3. Allisin
Allium (soğan) ailesi altında sınıflandırılan sarımsak, geniş virüs ve
bakteri yelpazesine karşı en etkili iyi bilinen bir bitkidir ve çeşitli
nutrasötik özellikleri nedeniyle çağlardan beri kullanılmaktadır.
Allisin olarak tanımlanan taze sarımsak özündeki baskın organosülfür
(tiyosülfinat, allisin ve alliin) ile flavonoid bileşikleri (kuersetin) anti-
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inflamatuar,

antioksidan

ve

antiviral

özelliklerinden

dolayı

immünomodülatör etkilerinden sorumludur (Mrityunjaya ve ark.,
2020). Sarımsakla ilişkili birkaç bileşiğin, Parainfluenza Virüs tip 3,
İnsan Rinovirüsü, Herpes Simpleks Virüsü (HSV)-1, HSV-2 ve
Veziküler Stomatit Virüsü (VSV) dahil olmak üzere çok çeşitli
virüslere karşı güçlü bir virüs öldürücü aktiviteye sahip olduğu
bulunmuştur. Virisidal aktivite gösteren sarımsak bileşiklerinden
bazıları ajoen, allisin, alil, metil tiyosülfinat ve metil alil tiyosülfinattır
(Galabov AS., 2007). Sarımsağın biyoaktif maddeleri ile virüsün
hidrojen bağlarının oluşmasını engelleyerek COVID-19’da tedavi
ederek ve ana terapötik ilaçların yan etkilerini ve toksisitesini
iyileştirebilir (Khubber ve ark., 2020). Yapılan bir çalışmada sonuçlar,
allisinin (L-sistein) plaseboya kıyasla iki haftalık tedaviden sonra
COVID-19 belirti ve semptomlarının iyileşmesini önemli ölçüde
etkileyebileceğini göstermiştir. Allisin (L-sistein) sadece klinik
belirtileri iyileştirmekle kalmamış, aynı zamanda iyileşme sürecinin
hızlandırılması yoluyla COVID-19 üzerindeki terapötik etkisini
göstermektedir (Yaghoubian ve ark., 2021).
3.4. Piperin
Karabiber uzun zamandır birçok mutfakta kullanılıyor ve şifalı bitkiler
arasında

çok

değerli

bir

yer

tutuyor. Karabiberin

etanolik

ekstraktından elde edilen piperin önemli bir alkaloiddir. Piperin, güçlü
bir anti-inflamatuar fonksiyona sahiptir (Bang ve ark., 2009) ve bu
nedenle COVID-19 sırasında indüklenen hiper inflamasyonun
baskılanması

için

kullanılabilir. Piperine,

fagositlerin

fagositik
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aktivitesini teşvik ederek doğuştan gelen bağışıklığı destekler (Bae ve
ark., 2010). Ayrıca, piperin güçlü bir antioksidandır ve serbest
radikalleri, ROS ve hidroksil radikallerini nötralize ederek oksidatif
hasara karşı korur (Mittal ve Gupta, 2000). Bu özellikleri nedeniyle
piperin, COVID-19 sırasında indüklenen oksidatif stres ve hiper
inflamasyondan korunmak için profilaktik veya terapötik bir bileşik
olarak denenebilir (Mrityunjaya ve ark., 2020). Kurkumin ve piperin
kombinasyonu,

antiviral,

antiinflamatuar,

immünomodülatör,

antifibrotik ve antioksidan etkiler dahil olmak üzere çeşitli
mekanizmalara dayalı olarak COVID-19'un yönetimi için potansiyel
bir seçenektir (Miryan ve ark., 2021). Hem kurkumin hem de piperin
molekülleri, konak hücrenin ACE-2 reseptörlerine ve S-proteininin
reseptör bağlanma alanına doğrudan bağlanır, bu moleküller virüsün
konak hücreye girişini engellemektedir (Kumar ve ark., 2021).
3.5. Propolis
Bal arıları tarafından üretilen propolisin anti-mikrobiyal, antiinflamatuar, dermatoprotektif, laksatif, anti-diyabetik, anti-tümör ve
immünomodülatör aktivite dahil olmak üzere geniş bir biyolojik
özelliklere sahip olduğu bilinmektedir (Wolska ve ark., 2019).
Yapılan bir çalışmada propolisin güçlü viral inhibitör etkisi ile
COVID-19'a karşı umut verici bir tedavi yaklaşımı olabileceği
bildirilmiştir (Refaat ve ark., 2021). Propolis, immünomodülatör ve
antiviral etkileriyle birlikte COVID-19'a karşı profilaktik bir destek
olarak da denenebilir (Mrityunjaya ve ark., 2020). Propolis güvenli
antiviral ve immünomodülatör aktivite göstermektedir; bununla
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birlikte, klinik araştırmalar, antiviral ilaçlar veya aşılarla birlikte olsun
veya olmasın, viral hastalıkları olan bireyler üzerindeki etkilerinin
araştırılması gerektiği bildirilmektedir (Ripari ve ark, 2021).
3.6. Probiyotikler
Yaygın

olarak

kullanılan

probiyotikler

Bifidobacterium

ve

Lactobacillus türleridir, bunu Streptococcus, Enterococcus, Bacillus
ve Escherichia coli takip eder. Probiyotikler sadece bağırsak sağlığını
desteklemekle

kalmaz,

aynı

zamanda

sistem

işleyişini

ve

düzenlenmesini de geliştirir (Schreck ve ark., 2017). Bağırsak
mikrobiyomunun bağırsak-akciğer

ekseni yoluyla solunum

yolu

enfeksiyonlarına karşı nasıl fayda sağladığı açık değildir. Genel
olarak, bağırsak mikrobiyomunun, akciğerler de dahil olmak üzere
distal mukozal bölgelerdeki lokal bağışıklık tepkilerinin yanı sıra
sistemik bağışıklık tepkilerini de etkilediği gözlemlenmiştir ( Zelaya
ve ark., 2016). Bifidobacterium ve Lactobacillus tüketimi ile solunum
yolundaki influenza virüsünün temizlenmesine yardımcı olduğu
bulunmuştur (Baud ve ark., 2020). Lactobacillus plantarum DR7
suşunun, proinflamatuar sitokinler TNF-α, IFN-y üzerinde baskılayıcı
etkiye sahip olduğu, anti-inflamatuar sitokinler IL-10, IL-4'ü
geliştirdiği, ayrıca plazma peroksidasyon seviyelerini azalttığı ve
bağışıklık sistemini modüle ettiği bilinmektedir. (Chong ve ark.,
2019). Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa ile enfekte
olmuş

farelerde

Lactobacillus

acidophilus

CMCC878

suş

uygulamasının bakteri yükünü ve iltihabı azaltarak akciğerlerdeki
hasarı azalttığı bildirilmiştir (Shoaib ve ark., 2019). Probiyotiklerin,
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konağın doğal bağışıklık tepkisini ve anti-inflamatuar etkileri
iyileştirmedeki

rolünü

göz

önüne

alındığında

COVID-19

patogeneziyle mücadele etmek için profilaktik ve adjuvan olarak
kullanılabilir denenebilir (Mrityunjaya ve ark., 2020). İyi bir
probiyotik olan yoğurtlar faydalı bakterileri çoğaltarak ve hücre
bağışıklığını artırarak, oksidatif stresi azaltarak, inflamasyonu
nötralize ederek, bağırsak bariyerlerini ve bağırsak mikrobiyomunu
düzenleyerek bağışıklığı uyarabilen makro besinler içermektedir.
Bağışıklık sistemi ve bağırsak mikrobiyomu arasındaki sinerji,
fermantasyon

yan

ürünleri

tarafından

indüklenen

bakterilerle

karşılaştırıldığında anlaşılmaktadır (Batiha ve ark., 2021).
3.7. Laktoferrin
Laktoferrin

(LF),

memelilerin

çoğunun

sütünde

bulunan

ve

koronavirüslere karşı da dahil olmak üzere geniş spektrumlu antiviral
aktivite sergileyen güvenli bir demir bağlayıcı glikoproteindir. LF
ayrıca anti-inflamatuar, anti-enfektif ve bağışıklık düzenleyici
özellikler sergiler ve LF kullanımı COVID-19 tedavisi için umut
verici bir yaklaşım gibi görünmektedir. Lf, doğal olarak oluşan ve
toksik olmayan bir glikoproteindir ve COVID-19 ile yakından ilişkili
olan SARS-CoV dahil olmak üzere çok çeşitli virüsler için
incelenmiştir. Lf, hücre yüzeyi moleküllerine veya viral partiküllere
veya

her

durumunda

ikisine

bağlanma yoluyla viral

olduğu gibi

biliniyordu. Bu

nedenle

girişi

engeller. HIV

virüs replikasyonunu baskıladığı da
virüs

girişinin

ve

replikasyonunun

önlenmesinde çok önemli bir rol oynar (Rosa ve ark., 2017).
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3.8. Kuersetin
Kuersetin, böğürtlen, yaban mersini, kapari, kişniş, dereotu, elma ve
soğan gibi çeşitli sebze ve meyvelerde bulunan başlıca polifenolik bir
flavonoiddir (Anand ve ark., 2016). Kuersetin, antiviral, anti-atopik,
antikanser, prometabolik ve antiinflamatuar etkiler gibi farmakolojik
aktivite gösteren en önemli bitki moleküllerinden biridir. Ayrıca
psikostimulan özelliklere sahiptir ve trombosit agregasyonunu, kılcal
geçirgenliği, lipid peroksidasyonunu önlediği ve mitokondriyal
biyogenezi geliştirdiği belgelenmiştir (Dabeek ve Marra, 2019).
Böbrekler COVID-19'nin hedeflerinden biridir, enfeksiyon alan
hastaların

%36'sının

akut

böbrek

hasarına

dönüşeceği

bildirilmektedir. Quercetin renal koruyucu etkileri, inflamatuar, hücre
apoptozla ilişkili sinyal yollarının aktivasyonun blokajı ile ilişkili
olabilir. Ayrıca SARS-CoV-2 ana proteaz 3CL ve ACE2'nin aktif
bölgelerine bağlanarak SARS-CoV-2 inhibitörü olarak da hizmet
edebilir, bu nedenle proteinlerin viral yaşam döngüsünü kesme
işlevlerini baskılayabilir ve COVID-19'un neden olduğu akut böbrek
hasarı için yeni bir terapötik ajan olabilir (Gu ve ark., 2021). Ayrıca
kuersetin metabolitinin hem RNA hem de DNA virüsleri üzerinde
antiviral etkileri olduğunu, RNA replikaz kompleksini inhibe ederek
pikornavirüs

replikasyonunu

inhibe

ettiği

gösterilmiştir

(Antipicornavirus, 2020). Anti-inflamatuar ve trombin inhibitör
etkileri de dikkate alındığında, Quercetin Phytosome gibi biyolojik
olarak kullanılabilir bir Quercetin formu, klinik olarak COVID-19 ‘da
olası bir aday olarak düşünülebilir (DI Pierro ve ark., 2021). Yapılan
bir çalışmada, VC ile kombinasyon halinde quercetin'in COVID-19'a
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karşı sinerjik antiviral ve immünomodülatör etkileri indüklediği
bulunmuştur (Biancatelli ve ark., 2020). Tüm etkileriyle birlikte ele
alındığında, çeşitli çalışmalar, kuersetin'in potansiyel anti-SARSCoV-2 etkilerine sahip olduğunu ve COVID-19 ile mücadele için
önleyici ve terapötik bir aday olarak yeniden kullanılabileceğini
düşündürmektedir (Mrityunjaya ve ark., 2020).
SONUÇ
Koronavirüse yakalanmaya ilişkin riski kontrol etmek için uygun
olarak elleri sıkça yıkayıp ağız, burun ve gözlere dokunmaktan
kaçınmak, maske takmak ve sosyal mesafeyi kontrol etmekle
mümkündür. COVID-19 var olmaya devam ettikçe belirli ilaçları ve
aşıları keşfetme süreci devam edecektir. Son zamanlarda çeşitli aşılar
ve ilaçlar, etkinlikleri, güvenlikleri ve COVID-19’a karşı dozlarının
belirlenmesi için değerlendirilmektedir ve bu onaylanmaları için
önemli ölçüde zaman gerektirir. Bazı umut verici gelişmelerin
güvenliği ve etkinliği, gelecekte klinik deneylerle doğrulamayı
bekliyor. Doğal bileşiklerin yeniden kullanım amaçlarını araştırmak,
COVID-19'a karşı alternatifler sağlayabilir. Birkaç nutrasötik,
kanıtlanmış bir bağışıklık artırıcı, antiviral, antioksidan, antiinflamatuar etkilere sahip etken maddeler bilinmektedir. Bu bitkisel
besinlerden

bazılarını

bir

gıda

takviyesi

şeklinde

doğru

kombinasyonda gruplandırmak bağışıklık sistemini güçlendirmeye,
virüsü önlemeye yardımcı olabilir. Bitkisel biyoaktif maddeler
hastalığın şiddetli evreye ilerlemesini engelleyerek COVID-19'a karşı
hem profilaktik hem de terapötik destek sağlayabilir.
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