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COVID-19’un dünyadaki durumu

30 Haz 2021 2

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 29.06.2021



COVID-19’un Türkiye’deki durumu
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https://covid19.saglik.gov.tr/



COVID-19 epidemiyolojisi
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• Etken ilk olarak 31 Aralık 2019’da Çin/Hubei/Vuhan’da görüldü*

• Güney Çin’de deniz ürünleri pazarında ateş, nefes darlığı, bilateral pnömonik infiltrasyonu
olan vakalara rastlanıldı**

• Etken 7 Ocak 2020 tarihinde yeni bir coronavirüs olarak tanımlandı (2019-nCoV ancak
sonrasında SARS-CoV-2 olarak adlandırıldı)

• 11 Mart 2020’de Çin dışında 113 ülkede vakaların görülmesi üzerine küresel salgın olarak
ilan edildi***

• Türkiye’de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görüldü ve sonrasında ülke genelinde
yayılmaya başladı

*Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020;
395(10223):497-506.
**WHO. Coronavirus disease (COVID-19) situation report-118. (Erişim Tarihi: 17 May 2020).
***https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.



Parazitler

• Paraziter enfeksiyonlar uzun yıllardır var olan, morbidite ve mortalitesi yüksek
enfeksiyonlar

• İnsanları enfekte eden 300 tane helmint ve 70 tane protozoa bulunmaktadır*

• Paraziter hastalıklar yıllar boyunca ihmal edilmiş olup, patojenik virüs ve bakterilere göre
daha az çalışılmıştır

• İnsanlarda önemli bir hastalık yüküne sahip olan ve bazı ülkelerde/bölgelerde endemik
olarak seyreden bu etkenler ihmal edilmiş hastalık kategorisinde yer almaktadır
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Cox FE. History of human parasitology. Clin Microbiol Rev 2002;15:595-612



İhmal edilmiş paraziter hastalıklar
• Chagas

• Echinococcosis

• Yiyeceklerle bulaşan trematod enfeksiyonları

• Afrika uyku hastalığı

• Leishmaniasis

• Lenfatik filaryazis

• Onkoserkiyazis

• Scabies

• Şistozomiyazis

• Tenya ve sistiserkozlar
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https://www.cdc.gov/globalhealth/ntd/diseases/index.html



• Yakın dönemi incelediğimizde zoonotik SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV, Ebola
salgınları dikkati çekmiştir

• Yakın dönemdeki tüm salgınlar viral etyolojide olmasına rağmen, paraziter
enfeksiyonların viral hastalıkların seyrini etkilediğine dair 2 önemli kanıt gösterilebilir:
• Sıtma ile enfekte insanlarda SARS-CoV-2 enfeksiyonunun daha erken yaşta görülmesi ve

neden olduğu morbidite ve mortalitenin artması*

• Topraktan bulaşan helmintlerin immünitede neden olduğu değişikliğin mortaliteye etkisi**

• Paraziter enfeksiyonlar sık görülen, sık öldüren hastalıklar olmalarının yanı sıra diğer
hastalıkların da seyrini değiştirerek viral salgınlarda etki göstermektedir***
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*Gutman JR, Lucchi NW, Cantey PT, Steinhardt LC, Samuels AM, Kamb ML, et al. Malaria and parasitic neglected tropical diseases: Potential syndemics with COVID-19?
Am J Trop Med Hyg 2020;103:572-7.
**Abdoli A. Helminths and COVID-19 co-infections: A neglected critical challenge. ACS Pharmacol Transl Sci 2020;3:1039-41.
***Cepon-Robins TJ, Gildner TE. Old friends meet a new foe: A potential role for immune-priming parasites in mitigating COVID-19 morbidity and mortality. Evol Med
Public Health 2020;2020:234-48.



Sıtma

DSÖ’nün verilerine göre 2019 yılında,

• 229 milyon sıtma vakası ve 409.000 sıtmaya bağlı ölüm görülmüş*

• Ölümlerin %90’ından fazlası Afrika’da, %67’si beş yaş altında*

• 2010-2018 yılları arasında 13 milyon ölüm**

• Önlemler: sinek kontrolü, enfekte vakaların tedavisi

• Mücadele başarısızlığı: insektisit veya ilaç direnci (2007 yılından beri artan)

• Tedavide başarıyla kullanılan ajanlar artemisin bazlı kombinasyonlar

• Henüz etkin bir aşı yok
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*https://www.cdc.gov/malaria/malaria_worldwide/impact.html
**World Health Organization. 2010b. World malaria report: 2010. World Health Organization, Geneva, Switzerland, 238. Available at: 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/44451. Accessed 3 October 2020

https://apps.who.int/iris/handle/10665/44451


• Vakaların çoğu altı ülkede görülüyor: Kongo Demokratik Cumhuriyeti (%12), Nijerya
(%25), Uganda (%5), Fildişi Sahilleri (%4), Mozambik (%4) ve Nijer Cumhuriyeti (%4)*

• Bundan 100 yıl öncesinde sıtma ile mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri 1951’de,
Avrupa ise 1970’de «sıtma free» olarak nitelendirilmiş

• Paraziter enfeksiyonlar geri kalmış ülkelerde göründüğü için, gelişmiş ülkeler bu
hastalıkları araştırmak için bütçe ve zaman ayırmıyor
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*WHO. 2019. World malaria report 2019. WHO, Geneva, Switzerland, 232 p. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/ 9789241565721. Accessed
3 October 2020.

https://www.who.int/publications/i/item/


• 2020 yılına özel olarak son 2 dekatta dünyadaki sıtma verilerini ortaya koyan bir rapor
yayınlandı

• Raporda sıtma mücadelesinde gelinen süreç ve 2020, 2025 ile 2030 hedefleri yer alıyor

• 1990 yılından itibaren yürütülmüş mücadele yöntemleriyle 1.5 milyar sıtma vakasının ve 7.6
milyon sıtmaya bağlı ölümün önlendiği belirtilmektedir

• 2017 yılına gelindiğinde artık bir yol ayrımına gelinmişti ve DSÖ «high burden to high impact»
sloganıyla yoluna devam etmeye karar verdi-ancak zaman zaman kaynak yetersizliği ile ilgili
sıkıntılar yaşanmaya devam ediyordu

World Malaria Report, 30 November 2020
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• Alınan önlemler sayesinde 2000 yılından 2019 yılına gidildiğinde:
• vaka insidans oranı:80/1000-57/1000

• vaka sayısı:238 milyon-229 milyon

• vaka ölüm oranı:12.5/1000-5/1000

• ölüm sayısı:736.000-429.000

• 2020 yılına gelindiğinde COVID-19 salgını ile beraber yeni bir sürece girildi-bu süreçte
yapılacak olan eldeki sınırlı kaynakların tüm dünyayı kapsayacak şekilde iyi liderlerin
öncülüğünde etkin bir şekilde kullanılmasıdır

• Yapılan araştırmalar 2020 yılında ölüm sayısının artarak 769.000 olduğunu
göstermektedir (sayılar bu yıl açıklanacaktır)-ayrıca 2021 Nisan’da Dünya Sıtma Günü’nde
DSÖ Afrika Direktörü 2020 yılında sadece Afrika bölgesinde 384.000 sıtmaya bağlı ölüm
gerçekleştiğini belirtmiştir*

Vaka insidans oranı

Vaka ölüm oranı

World Malaria Report, 30 November 2020
*WHO, 2020. The Potential Impact of Health Service Disruptions on the Burden of Malaria: A Modelling Analysis for Countries in Sub-
Saharan Africa. Available at: https://www.who.int/publicationsdetail/the-potential-impact-of-health-service-disruptions-onthe-burden-of-
malaria. Accessed May 21 2020.
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• 2020 yılında El-Salvador «malarya-free» ünvanı için başvuruda bulunmuş, Çin ise 3. defa sıfır vaka
bildirimi yapmıştır

• Bir taraftan güzel gelişmeler ve sıtma oranlarında gerilemeler olmakla birlikte, diğer taraftan,
sıtma Afrika’da halen gebeleri ve çocukları etkilemeye devam etmektedir

• 2000-2019 yılları arasında sıtma
eliminasyonunu gösteren güçlü bir indikatör
olan, vaka sayısı 100’ün altına inen ülke sayısı
6’dan 27’ye çıkmıştır

• Bu ülkelerden 10 tanesi «malarya-free» olarak
tanımlanmış, 21 ülkede de en az 3 yıl üst üste
sıfır vaka bildirimi yapılmış

World Malaria Report, 30 November 2020
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• 2019 yılında 33 Afrika ülkesinde yaşayan 11.6 milyon gebede (tüm gebelerin %35’i) sıtma
saptanmış olup, 822.000 bebek düşük doğum ağırlığı ile doğmuştur

• Çin, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboçya ve Tayland’ı içeren Büyük Mekong bölgesinde
başarılar elde edilmiş, ancak Afrika kıtasındaki sıkıntılar devam etmektedir

• 2020 hedeflerinin hepsine ulaşılamamıştır, peki ya COVID-19 pandemisine rağmen, 2025
ve 2030 hedeflerine ulaşılabilecek mi? Durum pek de iç acıcı görünmüyor!

• Sıtmadan kurtulmak için mücadele düzenli, disiplinli ve global olarak yürütülmelidir-bu
nedenle 2021 yılındaki Dünya Sıtma Günü’ndeki slogan «Zero Malaria – Draw the Line
Against Malaria» olarak belirlenmiştir (her sıtma vakası önlenebilir, bu nedenle sıtmadan
ölüm kabul edilemez)

World Malaria Report, 30 November 2020
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Sıtma-COVID 19 Ulusal Stratejisi
• Salgın koşullarında dahi sıtma ile mücadelenin aynı şekilde COVID-19 önlemleri alınarak

sürdürülmesi önerilmektedir

• COVID-19 ve sıtmanın ikisinin de ateşe yol açabilmesi nedeniyle mutlaka hızlı tanı testleri
ile bu iki hastalığın ayırıcı tanısının yapılması gerekmektedir

• Sıtma için alınan önlemlerin uygulanması esnasında planlamanın iyi yapılması, COVID-19
önlemlerinin uygulanması ve kişisel koruyucu ekipman kullanımına dikkat edilmesi
gerekmektedir

• Sıtma için uygulanan önlemlerin devam ettirilmesi oldukça önemlidir
• İnsektisit uygulanması
• İç ortam spreylemesinin yapılması
• Yapılan uygulamaların etkinliğini değerlendirmek için entomolojik monitörizasyonun

yapılması
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/maintain-essential-services-malaria.html



• Ateş ve halsizlik, COVID-19 ve sıtmanın ortak semptomlarıdır

• Sıtma tanısında hızlı tanı testleri veya mikroskobik
yöntemlerin kullanılması gereklidir. Ateş ve halsizliği olan
kişiye sıtma tanısı konması COVID-19’u ekarte ettirmez, bu
nedenle mutlaka COVID-19’un da araştırılması gereklidir
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• Eğer hastaya COVID-19 testini yapmak mümkün değilse o zaman da şüpheli COVID-19 vakası
olarak izole edilmesi yerinde olacaktır

• Sağlık çalışanları bu hastalarla ilgilenirken mutlaka kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır ve
müdahale esnasında hastaların maskesi olmalıdır

• Sıtma ve COVID-19’da ulusal rehberler takip edilmeli ve rehberlere uygun müdahaleler
yapılmalıdır

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/maintain-essential-services-malaria.html



• Hızlı tanısal testlerin veya kişisel koruyucu
ekipmanların az olduğu bölgelerde sıtmadan ölümlerin
çok olduğu ve COVID-19’un az görüldüğü yaş grubu
olan okul çağından önceki çocuklarda şüpheli
vakalarda sıtma tedavisinin başlanması uygun olacaktır

• Sıtmanın daha az ancak COVID-19’un daha fazla
görüldüğü 15 yaş üzeri grupta ise tetkiklerin yapılması
uygun olacaktır
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/maintain-essential-services-
malaria.html



• Mass drug administration: Sıtma ile ilişkili morbidite ve
mortaliteyi azaltmak için özellikle epidemi durumlarında
«mass drug administration» uygulanması önerilmektedir

• «Mass drug administration» hastalık insidansını azaltmanın
yanında, bölgedeki sıtma yükünü de azaltacağı için bireyler
arası geçişi de önleyeceği düşünülmektedir

• Mevsimsel sıtma kemoprofilaksisi: Bazı ülkeler tarafından
planlanan yaklaşım özellikle 3-59 aylık
bebeklerde/çocuklarda hastalık insidansını ve hastalığa
bağlı ölümleri azaltmayı hedeflemektedir

• Yaklaşım sağlık personellerinin evleri gezerek aylık dozlarda
«sulfadoxine pyrimethamine+amodiakin» dağıtılmasını
içermektedir
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/maintain-essential-services-malaria.html



Sıtma ve COVID-19 ilişkisi

• Afrika COVID-19 epidemisinden en az etkilenen kıtadır

• Yapılan çalışmalarda seroprevalansın enfeksiyon insidansından fazla olduğunun
gösterilmesi enfeksiyonların daha çok asemptomatik geçirildiğini göstermektedir

• COVID-19 konfirme vakaların sadece %3.4’ü ve COVID-19’a bağlı ölümlerin %3.6’sı
Afrika’da görülmektedir**

• Sıtma vakalarının %93’ü, sıtmaya bağlı ölümlerin ise %94’ü Sahra altı Afrika ülkelerinde
görülmektedir***

• Afrika kıtasında COVID-19 vakalarının az görülmesi ile ilgili bir takım hipotezler
geliştirilmiştir:
• Sıtma ile SARS-CoV-2’nin ortak yüzey reseptörleri olması

• Sıtma ile SARS-CoV-2’nin MHC ile sunulan antijenik determinantlarında benzerlik olması
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*Africa Center for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Latest Updates on the COVID-19 Crisis From Africa CDC. 2020. Available online
at: https://africacdc.org/covid-19/
**WHO. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. (2020). Available online at: https://covid19.who.int/?gclid (accessed December 29,2020).
***WHO. World Malaria Report. (2019). Available online at: https://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report2019 /en/ (accessed June 16, 2020).

https://africacdc.org/covid-19/


CD-147

• SARS-CoV-2’nin hücre içine girmesi ACE-2 reseptörüne bağlanan S proteini aracılığıyla-
clatrin kaplı veziküllerin reseptör aracılı endositozu ile (klasik bilgi)*

• CD147 immünglobülin süper ailesine ait tip 1 transmembran glikoprotein, CD147’nin
CD98 ile birlikte oluşturduğu kompleks virüslerin hücre içine girmesinde rol oynamakta**

• CD147’e SARS-CoV-2 binding reseptör diyen çalışmalar da bulunmaktadır-CD147 Spike
proteinine bağlanarak virüsün hücreye girişine yardım ediyor**
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*Yan, R., Zhang, Y., Li, Y., et al. Structural basis for the recognition of the SARS-CoV-2 by full-length human ACE2. Science, 2020.

**Wang K, Chen W, Zhou YS, et al. SARS-CoV-2 invades host cells via a novel route: CD147-spike protein. BioRxiv preprint, 

2020.



• CD147 lökosit, endotelyal, epitelyal birçok hücrenin yüzeyinde bulunmakta olup,
trombosit, monosit bağlanmasında rol oynadığı belirtilmektedir-vasküler inflamasyonun
ve aterosklerotik lezyonların önlenmesinde CD147 terapötik hedef olarak kullanılabilir

• Diyabetli hastaların CD147 plazma seviyelerinde artış saptanmakta olup, bu durum on
yıllık mortalite ile ilişkilendirilmiştir

• Virüslerin hücreye girişinde rol oynayan CD147’nin diyabet hastalarında fazla olması
diyabet hastalarında COVID-19 mortalitesinin fazla olmasının nedenini açıklayabilir
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Kuo CL, Yang JT, Tseng WM, Huang CS, Yang TC, Liu CS, et al. A novel biomarker CD147 predict mortality in diabetes patients after a 10-year 
followup. Changhua J Med. 2019; 17:1–7. 



Meplazumab-CD147 monoklonal ab

• COVID-19’un tedavisi genellikle semptomatiktir

• Hafif-orta COVID-19 vakalarında kullanılmak üzere bir takım monoklonal antikor (casirivimab,
imdevimab gibi) tedavileri geliştirilmiştir ancak bu konuda çalışmalar devam etmektedir*

• CD147’nin de terapötik hedef olarak kullanılabileceği düşünülmektedir**

• Vero-E6 ve BEAS-2B hücre hatlarında yapılan çalışmalarda CD147’e karşı geliştirilen
monoklonal antikorların (meplazumab, vs) SARS-CoV-2 amplifikasyonunu önlemede
kullanılabileceği gösterilmiştir***
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*Deb P, Molla MMA, Rahman KMSU. An update to monoclonal antibody as therapeutic option against COVID-19. Biosaf. Health, 2021.
**Ulrich H, Pillat MM. CD147 as a Target for COVID-19 Treatment: Suggested Effects of Azithromycin and Stem Cell Engagement. Stem Cell Rev 
and Rep 16. 2020: 434–440.
***Wang K, Chen W, Zhou YS, et al. SARS-CoV-2 invades host cells via a novel route: CD147-spike protein. BioRxiv preprint, 2020.



• CD147 Plasmodium merozoitlerinin eritrositlere invazyonunu sağlamakla görevli ve
meplazumab da ilk defa P. falciparum’un eritrositlere invazyonunu önleyen CD147
monoklonal antikoru olarak tanımlanmış*

• Plasmodium’un reseptöre bağlanmasını takiben CD147-Plasmodium’a karşı gelişen
immünolojik hafızanın SARS-CoV-2’ye karşı da koruyucu rol oynayabileceği
belirtilmektedir **

• Halen bir hipotez düzeyinde olan bu önerme ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç
duyulmaktadır
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*Zhang K, Zhao Y, Zhang Z, Zhang M, et al. Nonclinical safety, tolerance and pharmacodynamics evaluation for meplazumab treating
chloroquine-resistant Plasmodium falciparum. Acta Pharmaceutica Sinica B. 2020; 10(9):1680-1693.
**Harris RE, Rosemurgy AS. COVID-19 and Malaria: a fatal attraction for SARS CoV-2. J Epidemiol Public Health Rev. 2020; 5:194



• Başka bir çalışmada ise Plasmodium falciparum ve SARS-CoV-2’nin MHC molekülleriyle
sunulan antijenik determinantları arasında benzerlikler saptanmış
• SARS-CoV-2 N proteini 215-227. aa-Plasmodium Trombospondin Related Anonymous Protein

(TRAP) 509-523. aa

• SARS-CoV-2 ORF1ab ve Plasmodium TRAP 101-130. aa

• Plasmodium ve SARS-CoV-2 arasında korunmuş yapıların varlığının sıtma endemik
bölgelerde her iki etken arasında çapraz antikorların koruyuculuk sağlamasına katkıda
bulunduğu düşünülmektedir

• Afrika’nın sıtmanın endemik olmadığı bölgelerinde de COVID-19 insidansının düşük
olması çapraz koruyuculuğun kısa süreli hafıza yanıtından ziyade, uzun süreli bellekten
kaynaklanabileceğini düşündürmektedir (yarılanma ömrü 5-10 yıl olan antikorlarla)
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Iesa MAM, Osman MEM, Hassan MA, Dirar AIA, Abuzeid N, Mancuso JJ, et al. SARS-CoV-2 and Plasmodium falciparum common
immunodominant regions may explain low COVID-19 incidence in the malaria-endemic belt. New Microbes New Infect. (2020) 38:100817.



• Meplazumab’ın SARS-CoV-2 enfeksiyonunda etkinliğini araştıran çalışmalarda başarılı
sonuçlar elde edilmiş; ancak bu alanda yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyuluyor

• Spike-CD147 bağlanmasını inhibe ederek virüsün hücre içine girişini azaltıyor

• İnflamasyondan sorumlu cyclophilin A’nın CD147’e bağlanmasını önleyerek hastalık şiddetini
azaltıyor

• Lenfositlerin yüzeyinde de bulunan CD147 reseptörünü bloke ettiği için hastalığın prognostik
indikatörlerinden biri olan lenfopeninin hızlı düzelmesini sağlıyor
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Bian, H., Zheng, ZH., Wei, D. et al. Safety and efficacy of meplazumab in healthy volunteers and COVID-19 patients: a randomized phase 1 
and an exploratory phase 2 trial. Sig Transduct Target Ther 2021; 6: 194.
Bian, H., Zheng, ZH., Wei, D. et al. Meplazumab treats COVID-19 pneumonia: an open-labelled, concurrent controlled add-on clinical trial.
medRxiv 2020.03.21.20040691.



• Düşük dozda verilen meplazumabın akciğer dokusunda etkisini en az 14 gün boyunca
gösterebildiği ve hiperbilirubinemi gibi tolere edilebilir yan etkilerinin olduğu
gösterilmiştir*

• COVID-19 vakalarının yaklaşık %18.5’inin şiddetli seyrettiği ve bu vakaların %49-61.5’unun
ölümcül olabileceği belirtilmektedir (fatalite oranı yüksek)**

• Meplazumab tedavisinin özellikle kritik vakalarda COVID-19 seyrini iyileştirdiği ve
%69.2’sinde belirgin düzelme sağladığı ve COVID-19’a bağlı ölümlerin kalmadığı
gösterilmiştir*
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*Bian, H., Zheng, ZH., Wei, D. et al. Safety and efficacy of meplazumab in healthy volunteers and COVID-19 patients: a randomized phase 1 and an 
exploratory phase 2 trial. Sig Transduct Target Ther 2021; 6: 194. 
**Huang C, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020; 395: 497–506.



Leishmaniasis

• Sıtma gibi ülkemiz için oldukça önemli vektörle bulaşan hastalıklardan biri

• Kutanöz ve visseral formları bulunuyor

• DSÖ verilerine göre her yıl 4 milyon kişide enfeksiyon görülüyor*

• Tedavide toksik pentavalan antimon bileşikleri, amfoterisin B gibi ajanlar kullanılıyor
ancak direnç gelişimi gündemde
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*WHO. 2010a. Control of the leishmaniases: Report of a meeting of the WHO Expert Committee on the Control of Leishmaniases, Geneva, 22–26 
March 2010. WHO, Geneva, Switzerland, 202 p. Available at: https://apps.who.int/iris/handle/10665/44412. Accessed 3 October 2020

https://apps.who.int/iris/handle/10665/44412


• Ancak Miotti ve ark. tarafından İtalya’da VL olan bir hastada COVID-19 koenfeksiyonu olduğu
rapor edilmiş

• Bu hastada VL’nin neden olduğu immünsupresyonun COVID-19’un seyrini kötüleştirdiği
belirtilmiştir
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• 2018 yılında VL bağlı
mortalite Amerika’da %8
civarında iken, Brezilya’da
%97 olarak rapor edilmiştir

• Leishmaniasis-COVID-19
koenfeksiyonu ile ilgili
yayınlar oldukça sınırlıdır

Miotti AM, Patacca A, Grosso C, Cristini F. COVID-19 in a patient with visceral leishmaniasis. J Infect Dis Ther 2020;8:430
Carvalho SFG, Vieira TM, Moura APV, Andrade MC, Should an intersection between visceral leishmaniasis endemicity and the COVID-19 
pandemic be considered?, Medical Hypotheses. 2020; 144, 110289.



• Son 10 yılda kontrol programı ile leishmaniasis vakalarında belirgin azalma sağlanmıştı

• COVID-19 sıtma kontrol programlarını etkilemesinin yanında leishmaniasis eliminasyon
programlarını da duraksatmıştır

• Ancak COVID-19 salgını ile birlikte leishmaniasis eliminasyon programındaki
duraksamanın hedefe ulaşmayı geciktirebileceği hatta insidansta artışa neden olabileceği
matematik modellemeleriyle gösterilmiştir
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Le Rutte EA, Coffeng LE, Muñoz J, de Vlas SJ. 2021. Modelling the impact of COVID-19-related programme interruptions on visceral leishmaniasis
in India, Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 115(3):229–235



Topraktan bulaşan helmintler

• Ascaris lumbricoides, kancalı kurtlar (Ancylostoma duodenale ve Necator americanus) ve
Trichuris trichura

• Bu helmint grubu özellikle sosyoekonomik açıdan geri kalmış ülkelerde sık görülmekte
olup, tüm dünyada yaklaşık 1 milyar enfekte vaka bulunmaktadır*

• Anemi, büyüme gelişme geriliği, solunumsal anomaliler, malnütrisyona neden olan bu
helmint grubuna karşı koruma sağlayabilmek için, DSÖ 2030 yılına kadar birtakım hedefler
koymuştur**:
• Okul çağı çocuklarda orta-ağır enfeksiyon sıklığını %2’nin altına düşürmek

• 2-15 yaş grubunda endemisitenin %50’nin üzerinde olduğu yerlerde yılda 2 defa, %20-50
arasında olan yerlerde yılda bir defa 2-15 yaş grubunda profilaksi kullanmak
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World Health Organization. Guideline: Preventive Chemotherapy to Control Soil-Transmitted Helminth Infections in at-Risk Population 
Groups. World Health Organization, 2017. 
World Health Organization. 2030 Targets for Soil-Transmitted Helminthiases Control Programmes. 2020.



• Ancak 1 Nisan 2020 tarihinde DSÖ tüm ilgiyi COVID-19’a yöneltmek için ihmal edilmiş
paraziter hastalıklarla mücadelede duraksamaya gidilmiştir

• Malizia ve ark. tarafından yapılan çalışmada bu durumun etkisini görmek için istatistiksel
birtakım analizler ve modellemeler yapılmış olup, alınan sonuçlar ise şöyledir*:

• Bu duraksama hedefe ulaşmada 4.5 yıl bir gecikme oluşturacaktır

• İlave olarak alınacak önlemlerle bu süre 2 yıl kadar kısaltılabilir ve 2030 hedeflerine
ulaşma ihtimali böylece artabilir

• Ayrıca şimdiden sonra alınacak önlemlerle süreç pandemiden önceki dönemle
kıyaslandığında daha da hızlandırılabilir ve böylece krizi fırsata çevirme ihtimali
ortaya çıkacaktır

*Malizia V, Giardina F, Vegvarib C, Bajajc S, McRae-McKeec K, et al. Trans R Soc Trop Med Hyg 2021; 115: 253–260. **Hays R, Pierce D,
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• S.stercoralis’in tüm dünyada 30-100 milyon kişiyi enfekte ettiği tahmin ediliyor

• S.stercoralis hastanın immun durumuna göre kliniği asemptomatik enfeksiyondan
ölümcül dissemine enfeksiyona kadar değişen spektrumda klinik enfeksiyona neden
olmaktadır

• Dekzametazon ve tocilizumab (IL-6 monoklonal antikoru) COVID-19 tedavisinde sitokin
fırtınasını önlemekte kullanılan immunsupresif tedavilerdir

• Bu ajanların kullanımının strongiloidoz disseminasyonunu artırabileceği vaka
takdimleriyle bildirilmiştir
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Strongyloides stercoralis



• Hiperenfeksiyon tedavi edilmediği takdirde %100’e yaklaşan mortalite, tedavi edildiğinde
%47’lere kadar iniyor

• Şiddetli COVID-19 vakaları ile strongiloidoz hiperenfeksiyonunu klinik olarak ayırt etmek
çoğu zaman imkansız-strongiloidoz hiperenfeksiyon vakaları COVID-19 düşünülerek
atlanmış olabilir**

• COVID-19 vakalarında strongiloidoz koenfeksiyonunu araştıran kapsamlı bir çalışma yok-
serolojik testler tanıda gecikmelere neden olabilir, bu nedenle riskli hastalara yaklaşım için
algoritmalar hazırlanmış (farklı yaklaşımlar mevcut)

*Ming DK, Armstrong M, Lowe P, et al. Clinical and diagnostic features of 413 patients treated for imported strongyloidiasis at the hospital for tropical Diseases,
London. Am J Trop Med Hyg 2019 Aug;101(2):428–31.
**Wilton A, Nabarro L, Godbole G, et al.Risk of Strongyloides Hyperinfection Syndrome when prescribing dexamethasone in severe COVID-19. Travel Medicine and
Infectious Diseases, 2021.
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• S.stercoralis için önce risk tayini yapılması gereklidir-6 ay içinde riskli bölgede bulunma

• Düşük riskli hastalarda strongiloidoz hiperenfeksiyonunu düşündürecek bir belirti ya da
bulgu olmadığında ileri bir tetkik yapılmasına gerek yoktur

• Orta veya yüksek epidemiyolojik riske sahip hastaların ise serolojik tetkiklerinin yapılması
gereklidir

• Pozitif serolojik sonuç ivermektin başlama endikasyonu iken, negatif serolojik sonuç
genellikle tanıyı dışlamaktadır-seroloji sonucu belirsiz, ara değer olanların da tedavisi
öneriliyor

• Serolojisi negatif olan hastaların ise izlemine devam edilmesi önerilmektedir-ileri
immünsupresyonu olanlarda seroloji negatif olabilir, bu hastalarda klinik şüphe varsa
enfeksiyon hastalıklarına danışılmalı

Kanada yaklaşımı: 

• İvermektin tedavisi 200 mcg/kg dozunda 2 gün
süreyle

• Hastane ortamındayken 1. ve 2. günlerde tedavinin
verimesi önerilmekte

• Tek dozun yeterli olduğunu söyleyen yayınlar
yanında, ikinci dozun 14. günde verilmesini öneren
yayınlar da bulunmaktadır

Leung E, McIntyre M, Andany N, et al. Ivermectin as treatment to prevent disseminated strongyloides infection in patients with COVID-19. 
Science Briefs of the Ontario COVID-19 Science Advisory Table. 2021;2(30). 
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Hospitalize COVID-19 hastalarında strongyloidoz hiperenfeksiyonunu önleme algoritması 

Wilton A, Nabarro L, Godbole G, et al.Risk of Strongyloides Hyperinfection Syndrome when prescribing dexamethasone in severe COVID-19. Travel Medicine and
Infectious Diseases, 2021.30 Haz 2021 34



Filaryal nematodlar-1

• Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori

• Lenfatik filaryoz etkenleri

• Hastaların yaşam kalitesini çok bozan bir tablo

• 2015 yılında 38 milyondan fazla lenfatik filaryozis vakası var*

• Önlemler: vektörlerin yok edilmesi, vektörlerin insanlara ulaşmasının engellenmesi, enfekte
vakaların tedavi edilmesi (DEC, ivermektin, albendazol)

• Mücadele başarısızlığı: Tedavide kullanılan ajanlar erişkinlere etkili değil

• Tedavi ajanları 40 yıl öncesine ait, hiç yeni ilaç araştırması yapılmıyor
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*GBD Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. 2016. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived
with disability for 310 diseases and injuries, 1990–2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet 388: 1545–
1602.



Filaryal nematodlar-2

• Filaryal nematodların endemik olarak görüldüğü yerlerde kontrol altına alınabilmesi
amacıyla «mass drug administration» yapılıyordu ancak pandeminin başlamasıyla birlikte
bu uygulama DSÖ tarafından duraklatıldı

• DSÖ şimdi bu duraksamanın 2030 hedeflerine etkisini değerlendirmek için çalışmalara
başladı ve hedefe ulaşmadaki gecikmenin önüne geçmek için riskli bölgelerdeki
popülasyonun en az %65’ine profilaksi verilmesini hedefliyor

• Mohamed ve ark. tarafından 2020 yılında yayınlanan çalışmada ilk defa 37 yaşındaki bir
hastada lenfatik filaryozis COVID-19 koenfeksiyonu gösterilmiştir*
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*Mohamed MFH, Mohamed SF, Yousaf Z, Kohla S, Howady F, Imam Y. COVID-19 unfolding filariasis: The first case of SARS-CoV-2
and Wuchereria bancrofti coinfection. PLoS Negl Trop Dis. 2020; 14(11): e0008853.

Özellikle endemik bölgelerde COVID-19’un diğer hastalıkları maskelemesine izin 

verilmemeli, hasta COVID-19 tanısı almış olsa da ayırıcı tanıya gidilmesi ve semptomlara 

neden olabilecek tüm hastalıklara dair incelemelerin yapılması gereklidir



Filaryal nematodlar-4

• Onchocerca volvulus-nehir körlüğü, Loa loa-loiazis

• 2015 yılında onkoserkiyazisle enfekte 15 milyon kişi bulunmaktadır, 12 milyon kişide sadece
kutanöz enfeksiyon belirtileri varken, bir milyon kişide körlük görülmektedir*

• Tedavide ivermektin kullanılmaktadır

• Loa loa ise 10 milyon kişiyi enfekte etmekte, serebral, renal, pulmoner, kardiyak, nörolojik ve
psikiyatrik birtakım komplikasyonlara neden olmaktadır**

• Tedavide erişkin nematodlara etkili olmayan albendazol kullanılmaktadır
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*GBD Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. 2016. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years
lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990–2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet 
388: 1545–1602.
**Metzger WG, and Mordmuller B.2014. Loa loa—Does it deserve to be neglected? Lancet Infectious Diseases 14: 353-357.



Afrika uyku hastalığı

• Trypanasoma brucei gambiense ve Trypanasoma brucei rhodesience

• Tedavisiz bırakıldığında ölümcül seyredebiliyor

• Ancak günümüzde tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ile birlikte neden olduğu morbiditede
azalma var

• Tedavide nifurtimoks ve feknidazol kullanılıyor, ancak bu iki ajan da 30 yıl öncesinde
geliştirilmiş eski ajanlar
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Chagas hastalığı

• Trypanasoma cruzi’nin neden olduğu hastalık

• Kardiyomiyopati, megakolon, megaözofagus ve inmeye neden olabildiği için ölümcül

• DSÖ verilerine göre 5-7 milyon kişinin T.cruzi ile enfekte olduğu belirtiliyor

• Tedavi hastalığın başlarında etkili iken, sonlarına doğru daha az etkili

• Hem Afrika uyku hastalığı hem de Chagas’ın prevalansında azalma var, ancak daha önceki
tecrübeler prevalanstaki bu azalmaların sonrasında piklerle sonuçlanabileceğini
göstermektedir
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Şistozomiyazis

• Schistosoma haemotobium, S. mansoni ve S. japonicum sorumlu

• Şimdiye kadar 250 milyondan fazla şistozomiyazis ile enfekte vakanın olduğu ve bu vakaların 201.5
milyonunun Afrika’da olduğu belirtiliyor (yaklaşık %80)*

• Tedavide 1970’lerde bulunan prazikuantel gibi ajanlar kullanılmaktadır; ancak mekanizması halen
tam olarak aydınlatılamamıştır. Tüm evrelere etkili olduğu söyleniyor, ancak kanıtlanmış değil

• Şistozomiyazis ile mücadele hastalık insidansının >%1 olduğu yerlerde kitlesel profilaksi
kullanılması (özellikle 5-14 yaş arasında okul çağındaki çocuklarda), <%1 olduğu yerlerde tanıdan
sonra tedavi uygulanması önerilmektedir-profilaktik olarak prazikuantel kullanılmaktadır, ancak
ilaç arayışları devam etmelidir**
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*Mcmanus DP, Dunne DW, Sacko M, Utzınger J, Vennervald BJ and Zhou XN. 2018. Schistosomiasis. Nature Reviews Disease Primers 4: 13. 
**Colley DG, Bustinduy AL, Secor WE, et al. Human schistosomiasis. Lancet. 2014;383(9936):2253–64.



Şistozomiyazis ve COVID-19

• Şistozomiyazis endemik bölgelerde milyonlarca insanı etkileyen paraziter bir hastalıktır

• DSÖ 2030 yılında şistozomiyazisi elimine etmeyi hedeflemektedir

• Ancak matematik modellemeleriyle COVID-19 salgınının neden olduğu MDA’daki
duraksamanın S.haematobium ve S. mansoni insidansında artışa neden olacağı ve 2030
hedeflerine ulaşmak için daha fazla kaynağa gereksinim duyulacağı gösterilmiştir
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Kura K, Ayabina D, Toor J, Hollingsworth TD, Anderson RM. 2021. Disruptions to schistosomiasis programmes due to COVID-19: 

an analysis of potential impact and mitigation strategies, Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 115 
(3):236–244



Biraz da olumlu: COVID-19 ve Pediculus humanus capitis

• Pedikülozis okul çağındaki çocuklarda sık görülen bir durum

• Mart 2020’de COVID-19’un pandemi olarak ilan edilmesinden sonra bazı ülkeler tarafından
tam kapanmaya gidildi

• Galassi ve ark. tarafından tam kapanmanın pedikulozis üzerindeki etkisini değerlendirmek için
bir çalışma yapıldı

• Araştırmaya Buenos Aires’teki 1128 çocuk dahil edildi, anket görüşmeleri yapıldı ve çocuklar
pedikülozis açısından haftada bir muayene edildi

• Bu çalışmada COVID-19 döneminde uygulanan kısıtlama ve sosyal mesafe uygulamalarının
pedikülozis prevalansını anlamlı ölçüde azalttığı gösterilmiştir
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Galassi F, Ortega-Insaurralde I, Adjemian V, et al.2021. Head lice were also affected by COVID-19: a decrease on Pediculosis infestation during
lockdown in Buenos Aires. Parasitol Res 120, 443-450.



COVID-19’un vektör aracılı bulaşı var mı?

• Artropod aracılı bulaşı olan 500 RNA virüsünün olması akla acaba SARS-CoV-2 de aynı
şekilde bulaşabilir mi sorusunu getirmiştir

• Huang ve ark. tarafından yapılan çalışmada Aedes aegypti, Aedes albopictus ve Culex
quinquefasciatus türü sivrisineklere SARS-CoV-2 intratorasik olarak inoküle edilmiş ve
devamında enfekte virüs varlığı açısından araştırılmıştır

• Sivrisineklerden sadece bir tanesinden (Ae. albopictus) 48 saat sonra enfekte virüs izole
edilmiş olup, virüsün miktarı inoküle edilen miktara eşit bulunmuştur (replikasyon yok)
Diğer sivrisineklerde virüse rastlanmamıştır

• Sonuçlar Aedes ve Culex cinsi sivrisineklerin virüsün geçişinde ve replikasyonunda rolü
olmadığını göstermektedir
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Huang YJS, Vanlandingham DL, Bilyeu AN, et al. 2020. SARS-CoV-2 failure to infect or replicate in mosquitoes: an extreme challenge. Sci Rep
10, 11915.



Antiparaziter ilaçların COVID-19 tedavisinde kullanımı

• Şimdiye kadar hidroksiklorakin ve ivermektin bu amaçla kullanılmıştır

• Hidroksiklorakin yaklaşık olarak 70 yıldır sıtma veya romatolojik hastalıkların tedavisinde
kullanılan bir ilaç

• Kardiyotoksisite başta olmak üzere bir takım yan etkileri var, antiviral etkileri profilakside
ve tedavide kullanımı ile ilgili soru işaretleri var
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• Antiviral etkileri zayıf veya orta-S proteinin ACE2 reseptörüne bağlanmasına veya virüsün
hücre içine girişine engel oluyor

• Bu nedenle tedavide erken dönemde kullanılırsa başarılı olma şansı var, profilakside
kullanımı tartışmalı

• Çalışmalarda oldukça farklı sonuçlar alınmış (!)

• Romatolojik hastalıkları nedeniyle hidroksiklorakin kullanan hastalarda kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında COVID-19 mortalitesinde farklılık bulunmamış*

• 106 riskli ortamda çalışan sağlık personeli hidroksiklorakin kullandığında RT-PCR
pozitifliğinde %80.7 azalma saptandığını belirten gözlemsel çalışma var**
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*Rentsch CT, DeVito NJ, MacKenna B, et al. Effect of pre-exposure use of hydroxychloroquine on COVID-19 mortality: a population-based cohort
study in patients with rheumatoid arthritis or SLE using the OpenSAFELY platform. Lancet Rheumatol. 2021 Jan; 3(1):e19–e27.
**Schilling WHK, White NJ. Does hydroxychloroquine still have any role in the COVID-19 pandemic? Expert Opinion on Pharmacotherapy.2021.



• FDA, hidroksiklorakini COVID-19 için onayladıktan sonra kısa bir süre içinde ilacın
kulanımı çok arttı, diğer endikasyonlar için ilacın bulunamadığı bir dönem yaşandı

• Ancak Mayıs 2020’de 100.000 tane hastanın verileri toplanarak yapılan ve Lancet’te çıkan
yayında hidroksiklorakinin COVID mortalitesi üzerinde etkisi olmadığı, hatta
kardiyotoksisiteye bağlı mortalitede artışa neden olabileceğinin söylenmesi üzerine
kullanımından vazgeçildi*

• Sonrasında hem etkili olduğunu hem de etkisiz olduğunu bildiren çalışmalar peş peşe
yayınlandı
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*Schilling WHK, White NJ. Does hydroxychloroquine still have any role in the COVID-19 pandemic? Expert Opinion on Pharmacotherapy.2021



1947’de çizilen helmint tablosu

• Dr. Norman Stoll medikal araştırmacı, 1952-1973 yılları arasında DSÖ’ye paraziter
enfeksiyonlar ile ilgili danışmanlık yapmış

• Dünyayı «This Wormy World» olarak tanımlamış

• 1947 yılında her üç Amerikalıdan birinin helmintlere konaklık yaptığını, her 6 kişiden
birinin Trichinella ile enfekte olduğunu belirtmiş

• 457 milyon kişinin çengelli solucanlar, 644 milyon kişinin Ascaris, 355 milyon kişinin
Trichuris ve 144 milyon kişinin Schistosoma ile enfekte olduğunu açıklamıştır
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Stoll NR. 1947. This wormy world. Journal of Parasitology 33: 1–18.



• Kitlesel profilaksi ajanlarının kullanılmasıyla birlikte enfeksiyonların insidansında azalma
görülmektedir

• «American Society of Parasitologists»in 2013 yılındaki başkanı Eric Loker, Stoll’a ithafen
yaptığı konuşmada «this deworm-ed world» tanımlamasını yapmış ve tedavide kullanılan
profilaksi ajanlarının başarılı olduğunu ve enfeksiyon prevalanslarında azalma olduğunu
belirtmiştir
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Loker ES. 2013. This de-wormed world? Journal of Parasitology 99: 933–942.



Ancak bugün de durum Stoll’un belirttiği tablodan çok 
farklı değil…

• Parazitlerle enfekte insan sayıları bugün de Stoll’un
belirttiği rakamlardan az değil

• Ancak tek fark ekonomik durumu iyi olan gelişmiş
ülkelerde helmentik enfeksiyonların neredeyse
eradike edilmiş olması
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• Bu nedenle bu ülkeler paraziter enfeksiyonların araştırılmasına, yeni tedavi ajanlarının
geliştirilmesine katkıda bulunmuyor-tedavide kullanılan ajanlar eski

• Enfeksiyonlar ekonomik açıdan gelişmemiş bölgelerde görülüyor, sağlık ve ekonomi
açısından büyük bir yük



Sonsöz

• COVID-19 ortaya çıktıktan sonra tüm enerji oraya aktarıldığından dolayı
parazitlerle mücadelede bir takım aksaklıklar yaşanmıştır

• COVID-19’un, profilaktik olarak kitlesel ilaç uygulanmasını azaltması yakın
zamanda paraziter enfeksiyonlarda artış olabileceğini öngörmektedir

• Aynı zamanda COVID-19 ve paraziter koenfeksiyon hastalıkların daha erken yaşta
ve daha şiddetli olarak ortaya çıkmasına, morbidite ve mortalite artışına neden
olabilir
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Hillyer JF. Parasites and Parasitology in this SARS-CoV-2, COVID-19 World: An American Society of Parasitologists Presidential Address. J 
Parasitol. 2020; 106 (6): 859–868.



• Son zamanlarda yeni tanımlanmış bir protozoa ya da helmint aracılı salgın yoktur

• Ancak her an paraziter bir enfeksiyon veya vektör aracılı bulaşan bir etken salgını ortaya
çıkabileceğini unutmamak gerekir

• Bizim bugün tüm dünyada COVID-19’a bağlı olarak yaşadığımız kaosu, bazı ülkeler uzun
zamandır paraziter enfeksiyonlara bağlı olarak yaşamaktadır

• Her yıl milyonlarca insan paraziter enfeksiyonlar nedeniyle yaşamını kaybetmektedir

• Bu nedenle enerjimizi COVID-19’la birlikte uzun zamandır insan hayatını tehdit eden
paraziter enfeksiyonlar için de harcamalıyız
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Hillyer JF. Parasites and Parasitology in this SARS-CoV-2, COVID-19 World: An American Society of Parasitologists Presidential Address. J 
Parasitol. 2020; 106 (6): 859–868.
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