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COVID-19 Pandemisi Nasıl Bitecek?
How Will  the COVID-19 Pandemic End?
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Günün birinde SARS-CoV-2’nin hızlı ve kontrolsüz bir 
biçimde yayılması sona erse bile, virus, bulaşmasını muhte-
melen daha düşük bir düzeyde yıllarca sürdürecektir. COVID-
19’un böyle endemik hale geçmeden önce, ikinci bir dalga 
daha yapacağına ilişkin yaygın bir beklenti vardır. Bu neden-
le normalleşme adımlarını atarken, virusun uzunca bir süre 
daha bizimle birlikte olacağını aklımızdan hiç çıkarmamak ve 
önlemleri asla gevşetmemek zorundayız. Bu virusun nasıl 
yenileceği sorusunun bugün verebileceğimiz tek yanıtı var-
dır: Sağ kalarak ve başkalarının da sağ kalmasını sağlayarak. 
Uyulacak kuralları ise herhalde duymayan kalmadı: Maske 
takmak, mesafeye dikkat etmek ve el yıkamak! (1). 

Sürü bağışıklığını sağlamanın en etkili yolu elbette 
bağışıklamadır. Halen sayısı 160’ı geçen aşı adayından 
birkaçı, faz 3 aşamasına kadar gelmiş durumdadır. Gü-
venli ve etkili bir aşının kullanıma hazır olması, en erken 
2020 sonlarını bulacaktır. Bu aşının dünya ölçeğinde da-
ğıtımı da zaman alacaktır (2). SARS-CoV-2’ye karşı geli-
şen bağışıklığın ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz. İnfekte 
olmuş kişilerin aradan yeterli bir süre geçtikten sonra 
reinfekte olabilecekleri ileri sürülebilir. Ancak bu virusla 
tanışmamızın üzerinden, COVID-19’dan iyileşmiş birinin 
reinfekte olmasına yetecek kadar bir süre bile geçme-
diği söylenebilir. SARS-CoV-2 RT-PCR testi önce pozitif 
olan, sonra negatifleşen ve tekrar pozitifleşen COVID-19 
olguları vardır. Bu durum reinfeksiyonu gösterebileceği 
gibi testin yalancı negatifliğinden de ileri gelebilir (3).

Elde edilen bulgular, çocukların erişkinler kadar infekte 
olmadığını ve olduklarında da hastalığı daha hafif geçir-
diklerini düşündürmektedir. Ancak kaygı verici bir durum, 
çocukların virusu etkili biçimde yayabilmesi ve saçtıkları 
virus miktarının erişkinlerinkinden bile fazla olabilmesidir 
(4). Bazı veriler, SARS-CoV-2’yi edinen insanların %80 ka-
darının asemptomatik olabileceğini düşündürmektedir (5).  
Ağır COVID-19 gelişmesinde ileri yaş ve bazı komorbidite-
ler, birer risk faktörüdür. Hispanikler ve Siyahlar gibi  bazı 
etnik gruplarda da ağır seyirli hastalık sıktır (6). 

Klimik Dergisi’nin bu sayısında Sümer ve arkadaşla-
rı (7), COVID-19 tanısı doğrulanmış ve ağır akciğer tutu-
lumu olmayan 149 hasta üzerindeki deneyimlerini sunu-
yor.  D-dimer ve CRP düzey lerinin, pnö monisi olanlarda  
olmayanlardan daha yüksek olduğu dikkati çekiyor.  Bir 
Editöre Mektup’ta ise bölgelerindeki Kırım-Kongo ka-
namalı ateşi olgularının pandemi sırasında arttığını ve 
daha ağır seyir gösterdiğini bildiren Barkay ve arkadaş-
ları (8), bu durumun olası nedenlerine  işaret ediyorlar.    
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