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ÖZET
Solunum virüsleri, dünya genelinde insanlarda başlıca hastalık nedenidir. Çok sayıda çeşitli virüs aileleri, solunum yolunda hastalığa neden olabilir ve genellikle destekleyici bakım dışında çok az tedavi
seçeneği mevcuttur. Viral etkenlere bağlı solunum yolu enfeksiyonları asemptomatikten yaşamı tehdit
eden akut hastalığa kadar değişebilen klinik tablolara neden olabilir. Bu nedenle solunum virüsleri küçük çocuklar, yaşlılar ve immün sistemi zayıf kişiler için ciddi sağlık tehdidi oluşturabilir. Damlacıklar
ve aerosoller yoluyla havadan bulaşma, bu virüslerin bazılarının insanlar arasında hızlı bir şekilde
yayılmasına neden olarak kontrol edilmesi zor salgınlara neden olur. Bu yazı, solunum virüsleri hakkındaki mevcut bilgilerin bir özetidir.

Solunum yolu viral enfeksiyonları, çok sayıda farklı
virüs türünün neden olduğu küresel bir sağlık sorunudur. Bu viral enfeksiyonlardan kaynaklanan
solunum yolu hastalıkları, gelişmekte olan ülkelerde başlıca ölüm nedenlerindendir (1). Dünya
genelinde morbidite ve mortalite üzerinde önemli
etkiye sahiptirler. Dünyada tüm yaş gruplarında
en sık görülen hastalıktır. Hastalık çoğunlukla üst
solunum yollarında görülür ve genellikle kendi kendini sınırlar, ancak küçük bir yüzdede bronşiyolit
ve pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarına
(ASYE) ilerleyebilir (2). Bu nedenle küçük çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ciddi sağlık tehdidi oluşturabilirler. Tüm kıtalarda endemik veya epidemik ajanlar olarak en yaygın
şekilde dolaşan solunum virüsleri; influenza virüsü,
respiratuar sinsitiyal virüs, parainfluenza virüsleri,
metapnömovirüs, rinovirüs, koronavirüsler, adenovirüsler ve bokavirüslerdir.

Ülkemizde 2019-2020 influenza sezonunda birinci
basamak sağlık kurumlarına grip benzeri hastalık
nedeni ile başvuran bireylerin %33.8’inde influenza
virüsü tespit edilmiştir. 1044 influenza virüsünün
%48.8’ini influenza B, %46.7’sini influenza A (H1N1)
virüsü, %2.9’unu birden fazla influenza virüsü,
%1.6’sını influenza A (H3N2) virüsü oluşturmaktadır. Ağır akut solunum yolu enfeksiyonu (SARI)
nedeniyle hastaneye yatan hastaların %27.5’inde
influenza virüsü tespit edilmiştir. Dörtyüzaltmışbeş
influenza virüsünün %70.3’ünü influenza A (H1N1),
%23.2’sini influenza B, %5.6’sını influenza A ve B koinfeksiyonu oluşturmaktadır. Sezon geneli dikkate
alındığında ülkemizde dolaşımdaki baskın virüsler
açısından bölgeler arasında farklılıklar mevcuttur.
SARI örneklerinde diğer solunum virüsleri arasında
en sık saptanan virüsler; rinovirüs %30.2, RSV %23,
koronavirüsler (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoVNL63 ve HKU1- CoV) %9.1’dir (3).
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Solunum yolu virüsleri genellikle üç farklı bulaşma
yolu ile yayılır; temas (doğrudan veya dolaylı), damlacık ve aerosol iletimi. Temas ile bulaş, enfekte bir kişiden duyarlı kişiye doğrudan virüs aktarımı (örneğin;
kontamine eller yoluyla) veya ara nesneler (fomitler)
aracılığıyla dolaylı olarak virüs aktarımıdır. Virüsün
hava yoluyla bulaşması damlacıklar veya aerosoller
yoluyla gerçekleşebilir. Büyük damlacıklar ve küçük
aerosoller arasında yaygın olarak sınır kabul edilen
boyut 5 μm’dir, ancak bu çalışmalar arasında farklılık göstermektedir ve bu fark 12 μm’ye kadar değişir.
Öksürme, hapşırma veya konuşma sırasında oluşan
damlacıklar havada asılı kalmaz, yakın temaslıların
mukozasına veya çevresel yüzeylere yerleşmeden
önce 1 m’den daha kısa alanda hareket eder. Aerosoller yavaş çökme hızına sahiptir, bu nedenle havada
daha uzun süre asılı kalırlar ve daha fazla hareket
edebilirler (4,5). Böylece uzun mesafede yayılım gösterebilirler.
Bu üç yolun her birinden iletim, çevresel faktörler
(örneğin; nem ve sıcaklık), insanların kalabalıklaşması gibi birçok değişkene ve aynı zamanda solunum
yolu boyunca reseptör dağılımı gibi konağa ait faktörlere bağlıdır. Bireyler arasında virüs atılımındaki
farklılıklar, özellikle süper yayıcılar söz konusu olduğunda bulaşıcılık oranına katkıda bulunabilir (6).
İNFLUENZA VİRÜSLERİ
İnfluenza virüsleri, negatif polariteli, tek sarmallı,
parçalı RNA genomuna sahip Orthomyxoviridae virüs
ailesi içerisinde yer alır (7). Dört tip influenza virüsü
bulunmaktadır: A-D. Mevsimsel grip çoğunlukla İnfluenza A ve B ile ilişkilidir (influenza C’de insanlarda
enfeksiyona neden olur, ancak daha az şiddetlidir)
(8). İnsanlarda influenza A virüsleri kuşlardan ve
domuzlardan kaynaklanır. İnsanlarda ilk kez enfeksiyon oluşturması ve insanlara adapte olmalarından
sonra, 1918 “İspanyol gribi” ve 2009 “Domuz gribi”
gibi küresel salgınlara neden oldu. Sonrasında insanlarda mevsimsel grip virüsleri olarak dolaşımlarına
devam ettiler.
İnfluenza A virüsleri, yüzeylerinde bulunan hemaglutinin (HA) ve nöraminidaz (NA) glikoproteinlerine
göre alt tiplere ayrılmıştır. 18 farklı hemaglutinin alt
tipi ve 11 farklı nöraminidaz alt tipi vardır (sırasıyla H1’den H18’e ve N1’den N11’e) (9). Çoğu yabani
kanatlılarda bulunur ancak insanlarda yaygın olarak
dolaşan yalnızca üç kombinasyon vardır: A/H1N1, A/
H2N2 ve A/H3N2. Bunlardan A/H1N1 ve A/H3N2
alt tipleri mevsimsel grip virüsü salgınlarına neden
olmaktadır (8).

İnfluenza B virüslerinin bilinen bir hayvan rezervuarı yoktur ve insanlarda ilk kez izole edildikleri 1940
yılından beri dolaşmaktadır, ancak muhtemelen çok
daha uzun bir süredir dolaşmaktaydı. İnfluenza B virüsleri, 1970’lerde birbirinden ayrılan iki ana soydan
(B/Victoria ve B/Yamagata) oluşur (8,10).
İnfluenza C virüsü daha seyrek tespit edilir ve genellikle hafif enfeksiyonlara neden olur, bu nedenle halk
sağlığı açısından önemi yoktur. İnfluenza D virüsleri
esas olarak sığırları etkiler ve insanlara bulaştığı veya
hastalığa neden olduğu bilinmemektedir (11).
İnfluenza virüslerinin yüksek genomik değişkenliği sayesinde viral proteinlerde küçük değişiklikler
(antijenik drift) meydana gelir. Viral polimerazın
proof-reading aktivitesinin olmaması nedeniyle HA
ve NA proteinlerinin antijenik epitoplarında aminoasit değişimlerine neden olabilecek viral RNA nokta
mutasyonları oluşur. Böylece, influenza virüsleri
konakçının bağışıklık sisteminin oluşturduğu antikorlar tarafından tanınmasını ve nötralizasyonunu
olumsuz etkiler. Bu nedenle, bağışıklıktan kaçan virüs varyantlarının oluşmasına yol açabilir. Antijenik
drift, aşılama ya da enfeksiyon sonrası gelişen antikorlar ve antijen arasındaki bağı zayıflatarak, influenza salgınlarına neden olabilir. Antijenik shift, yeni
bir influenza alt tipi ile sonuçlanan en az iki influenza alt tipi arasında genetik yeniden sınıflandırmadan
kaynaklanır. Bunun sonucunda immün sistem tarafından tanınmayan ve nüfusun çoğunluğunu enfekte
edebilen yeni bir virüs oluşturarak, yüksek enfeksiyon oranlarına ve pandemik yayılımlara neden olabilir (12). Her iki mekanizma, nokta mutasyonları ve
yeniden sınıflandırma, influenza tedavisinde kullanılan ilaçlarının etkinliğini etkileyebilir (13).
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün güncel influenza verilerine göre küresel olarak, influenza aktivitesi yılın
bu zamanında beklenenden daha düşük seviyelerde
kalmıştır. Bunun nedeni olarak 2019 yılının sonlarında Çin’de tespit edilmesinin ardından tüm dünyaya
yayılarak pandemi haline gelen SARS-CoV-2 salgının
etkileri ile artan hijyen ve fiziksel mesafe önlemleri,
influenza virüs bulaşının azaltılmasında büyük rol
oynadı. Güney yarımkürenin ılıman bölgelerinde,
grip mevsimi genel olarak düşük veya taban çizgisinin altında kaldı. Ülkeler arasında çok az grip rapor
edilmiştir. Dünya çapında, bildirilen çok düşük sayıdaki tespit içinde, mevsimsel influenza A (H3N2)
virüsleri, tespitlerin çoğunu oluşturmaktadır (14).
Ülkemizde 2019-2020 grip sezonunda influenza A
(H3N2) sporadik olarak saptanmıştır (3).
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Bulaş ve Korunma
Bulaşma açısından, mevsimsel grip okullar ve huzurevleri dahil kalabalık alanlarda hızla bulaşarak
kolayca yayılır. Enfekte bir kişi öksürdüğünde veya
hapşırdığında, virüs içeren damlacıklar (bulaşıcı
damlacıklar) havaya yayılır ve bir metre çevreye kadar yayılabilir ve bu damlacıkları soluyan yakın çevredeki kişilere bulaşabilir. Virüs, kontamine ellerle
de yayılabilir. Bulaşmayı önlemek için insanlar öksürürken ağız ve burunlarını bir mendille kapatmalı ve
düzenli olarak ellerini yıkamalıdır.
Aşılar, mevsimsel influenza virüsü enfeksiyonlarını
önlemek ve kontrol altına almak için birincil araçtır.
Aşılamadan sonra bağışıklık zamanla azalır, bu nedenle gripten korunmak için yıllık aşılama önerilir. Etkisizleştirilmiş influenza aşıları olarak dünya çapında
yaygın olarak kullanılmaktadır. 1968 salgınından başlayarak, DSÖ, bir sonraki sezon için hangi influenza
virüslerinin aşıya dahil edilmesi gerektiğine dair önerilerde bulunmak için uzmanlarla yıllık olarak toplantı düzenlemektedir. İlk birkaç sene, aşı içerisinde bir
influenza A (H3N2) virüsü ve bir influenza B virüsü
bulunmaktaydı (15,16). Daha sonra uzun yıllar boyunca, dolaşımda yer alan temsili üç virüs tipini (influenza
A virüsünün iki alt tipi ve bir influenza B virüsü) hedefleyen trivalan aşılar tavsiye edilmiştir. 2013-2014
kuzey yarım küre influenza sezonundan itibaren quadrivalan aşı gelişimine katkı sağlamak için dördüncü
bileşen olarak ikinci bir influenza B virüsü eklenmiştir
ve influenza B virüsü enfeksiyonlarına karşı daha geniş koruma sağlaması beklenmektedir (11).
Grip aşısı sağlıklı yetişkinler arasında, dolaşımdaki virüsler ve aşı virüsleri tam olarak eşleşmese bile
koruma sağlar. Grip aşısı yaşlılar arasında hastalığı
önlemede çeşitli nedenlere bağlı olarak daha az etkili
olabilir, ancak hastalığın şiddetini, komplikasyon ve
ölüm oranlarını azaltır. Aşı, özellikle grip komplikasyonları açısından yüksek risk altında olan kişiler ve
yüksek risk altındaki kişilerle yaşayan veya onlara bakan kişiler için önemlidir (11). Almanya’da, Standing
Committee on Vaccination (STIKO), 60 yaş ve üzeri
tüm kişilere ve belirli kişilere belirtilen durumlarda
örneğin altta yatan hastalığa bağlı artmış riski olan
çocuklar, ergenler ve yetişkinler, tüm hamilelere,
yüksek risk altındaki kişiler örneğin sağlık personeli, halkla yoğun bir şekilde ilgilenen kuruluşlardaki
kişiler ve ayrıca belirli risk altındaki kişilere bakım
vererek olası enfeksiyon kaynağı olabilecek kişilere standart olarak sonbaharda yıllık aşı yapılmasını
önermektedir (17).

DSÖ’ye göre aşılama ve antiviral tedavinin yanı sıra
aşağıdaki gibi kişisel koruyucu önlemleri içerir:
• Düzenli el yıkama ve uygun şekilde kurulama,
• Öksürürken veya hapşırırken ağzı ve burnu örtmek, mendil kullanmak ve bunları doğru şekilde
atmak,
• Kendini iyi hissetmeyen, ateşli ve diğer influenza
semptomlarına sahip olanların en erken sürede
kendi kendilerini tecrit etmesi,
• Hasta insanlarla yakın temastan kaçınmak,
• Gözlerine, burnuna veya ağzına dokunmaktan kaçınmak (11).
RESPİRATUAR SİNSİTYAL VİRÜS (RSV)
RSV tek zincirli bir RNA virüsüdür, Paramyxoviridae
ailesinde yer alır. İki alt tipi (subtip) vardır: A ve B.
RSV’nin dünya çapında çocuklarda akut alt solunum
yolu enfeksiyonunun tüm ataklarının %22’sini oluşturduğu gösterilmiştir. İki yaş altı çocuklarda akut
solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedeni olarak
tanımlanan çok yaygın ve bulaşıcı bir virüstür (18-20).
RSV enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonları),
bronşiyolit, pnömoni, astım alevlenmeleri ve viral kaynaklı hırıltı dahil çeşitli klinik sendromlar olarak ortaya çıkabilir. Hastaneye yatış gerektiren ağır hastalıkların en büyük yükü bir yaşın altındaki bebeklerdedir
(20). Yaşamın ilk yılında RSV enfeksiyonu ile hastaneye yatırılması gereken bebeklerin %2-6’sının pediatrik yoğun bakım ünitesine yatışı gerekmektedir (21).
Öncelikle bebeklerde ciddi hastalığa neden olduğu bilinmesine rağmen, RSV yaşlılarda da ciddi morbidite
ve mortaliteye neden olmaktadır. 2015 yılında dünya
genelinde, yaşlılarda RSV kaynaklı akut solunum yolu
enfeksiyonundan hastanede tahmini olarak 14.000 kişinin öldüğü ve muhtemelen hastane ortamı dışında
çok daha fazlasına neden olduğu tahmin edilmektedir
(22). Amerika Birleşik Devletleri’nde akut RSV ilişkili
alt solunum yolu enfeksiyonu ile hastaneye yatırılan
yaşlılar arasında %7-8’lik ölüm oranı görülmektedir
(23). Ülkemizde 2019-2020 grip sezonunda influenza dışı solunum yolu virüsleri arasında ikinci sıklıkta
(%23) saptanmıştır (3).
Bulaş ve Korunma
RSV tipik olarak eller, fomitler (virüslerin yayılmasına neden olan eşyalar) ve aerosol yoluyla yayılım gösterir (24). RSV’nin temel vaka üreme sayısının (Ro)
1,2 ile 3,0 arasında olduğu tahmin edilmektedir (influenzaya benzer) (25). Bu bilgi, hem toplumda hem
de hastane ortamında RSV yayılımını önlemek için
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önemlidir. Çocuklar genellikle okul veya çocuk bakım
merkezleri gibi ev dışı ortamlarda RSV’ye maruz kalır
ve bu hastalığa yakalanır. Daha sonra virüsü ailenin
diğer üyelerine bulaştırabilirler (26). Aile içi RSV bulaşını araştıran bir çalışmada, RSV nedeniyle hastaneye yatırılan çocuğu olan 52 ailenin incelendiği bir
çalışmada, ailelerin %77’sinde en az farklı bir aile
üyesininde RSV pozitif olduğu bulunmuştur (23).

epidemik dönemde ziyaretçi kontrolü gerekmektedir
(29). Anne sütünün desteklenmesi, sigara maruziyetinin engellenmesi, standart enfeksiyon kontrol
önlemleri, risk gruplarının belirlenmesi, kalabalık ortamlardan uzak durulması, rutin aşılama programına
uyulması ve yıllık influenza aşılamasının önerilmesi,
hastanede yeni olguların hızla saptanması ve temas
izolasyonu RSV’den korunmada esastır (31).

RSV için kullanılabilir rutin bir aşı bulunmamaktadır. İlk olarak, 1960’larda formalinle inaktive edilmiş
RSV aşıları ile aşılamanın ardından aşı uygulanan
bebeklerde enfeksiyon gelişmiş ve iki bebek ölmüştür (27). Bununla birlikte, canlı zayıflatılmış RSV aşı
adaylarının geliştirilmesi ve insan testleri üzerinde
çalışmalar devam etti. Takip eden 60 yıllık süreç içinde, RSV’yi önlemek için yalnızca iki ürün lisans aldı:
RSV intravenöz immünoglobulin (RSV-IVIG) ve monoklonal antikor olan palivizumab.

HUMAN METAPNÖMOVİRÜS (HMPV)

Antikorun RSV bağışıklığında önemli bir rol oynadığına dair en iyi kanıt, pasif olarak uygulanan antikorun (poliklonal veya monoklonal) bebekleri ciddi
hastalıklardan koruyabildiğini gösteren çalışmalardır
(28). Çok küçük pretermler, bronkopulmoner displazi (BPD) tanısı olan pretermler, konjenital kalp
hastalığı olan ve ciddi immun eksikliği olan bebekler
en yüksek riski taşımaktadır. Palivizumab, RSV sezonunda risk gruplarında hastaneye yatış sıklığını düşürmekte ancak mortaliteyi etkilememektedir (29).
Palivizumab, Amerikan Pediatri Akademisi tarafından gebelik yaşına ve altta yatan belirli tıbbi koşullara
bağlı olarak immünoprofilaksiden fayda sağlama olasılığı yüksek bebeklere ve küçük çocuklara uygulanması için önerilen bir monoklonal antikordur (30).
Türk neonatoloji derneği risk grubunda olan preterm
bebeklerde, Bronkopulmoner Displazi tanılı preterm
bebeklerde, hemodinamik olarak anlamlı konjenital
kalp hastalığı olan bebeklerde palivizumab proflaksi
önerilmektedir (29). Yalnızca yüksek riskli bebeklerde kullanılan kısmen etkili ve çok pahalı bir monoklonal antikor olan palivizumab dışında, şu anda RSV
hastalığının önlenmesi ve tedavisi için hiçbir aşı veya
spesifik antiviral bulunmamaktadır.
RSV bulaşını ve hastalık riskini azaltan en basit, etkili
ve ucuz yöntem iyi el hijyeni ve temasın önlenmesidir.
Kalabalıktan kaçınmak, pasif sigara içişini önlemek,
kreş, yuva gibi ortamlarda hijyene dikkat etmek, el
yıkama alışkanlıklarını sağlık çalışanlarına ve ailelere yerleştirmek önemlidir. Yenidoğan yoğun bakım
ünitesinde salgınları önlemek amacı ile, RSV sezonu
döneminde hijyen önlemlerinin güçlendirilmesi ve

Human Metapnömovirus, ilk olarak 2001 yılında bildirilen bir solunum virüsüdür. Bu virüsler, zarflı, segmentsiz, negatif polariteli, tek sarmallı RNA virüsleridir, Paramyxoviridae ailesinde, Metapneumovirus
cinsinde yer alır (32,33). HMPV, diğer solunum yolu
virüslerine benzer mevsimsel bir dağılıma sahiptir
(34). RSV ve influenza ile karşılaştırıldığında daha
sonraki aylarda zirve yapma eğilimindedir. HMPV,
özellikle küçük çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklık
sistemi zayıflamış kişilerde olmak üzere her yaştan
insanda üst ve alt solunum hastalığına neden olabilir
(34). Genellikle beş yaşına kadar primer HMPV enfeksiyonu geçirilir, ancak yetişkinlik döneminde de
re-enfeksiyonlar görülür (35). HMPV enfeksiyonu,
sağlıklı genç yetişkinlerde tipik olarak hafif seyrederken, yaşlılarda hastalık şiddetinde artışa ve yüksek
morbidite ve mortalite oranlarına neden olabilir. Genellikle HMPV ile ilişkili semptomlar arasında öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı bulunur.
HMPV enfeksiyonunun klinik semptomları üst ve alt
solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan diğer virüslere benzer şekilde bronşite veya pnömoniye ilerleyebilir (36).
Bulaş ve Korunma
HMPV büyük olasılıkla enfekte bir kişiden diğerlerine; öksürme ve hapşırma sırasında oluşan salgılarla,
tokalaşma gibi yakın kişisel temasla ve fomitler veya
yüzeylere dokunduktan sonra ağza, buruna veya gözlere dokunmayla bulaşabilir (34,37).
Günümüzde, HMPV’yi tedavi etmek için spesifik bir
antiviral tedavi ve HMPV’yi önlemek için aşı yoktur.
Tıbbi bakım destekleyicidir. Bununla birlikte, basit
birkaç önlem ile HMPV ve diğer solunum yolu virüslerinin yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir (34).
Bunlar; ellerini sık sık en az 20 saniye boyunca sabun
ve suyla yıkanması, kontamine ellerle ağız, burun
ve gözlere dokunmaktan kaçınılması, hasta olan insanlarla yakın temastan kaçınılması gibi. Ek olarak,
olası kontamine yüzeylerin (kapı kolları ve paylaşılan oyuncaklar gibi) temizlenmesi, potansiyel olarak
HMPV’nin yayılmasını durdurmaya yardımcı olabilir.

Duman YM., Sertöz R.

PARAİNFLUENZA VİRÜS
Tek sarmallı bir negatif polariteli RNA virüsü olan
insan parainfluenza virüsü (HPIV), Paramyxoviridae ailesinde yer alırlar. İlk olarak 1950’lerde tespit
edilen bu virüsün dört ana serotipi vardır: HPIV-1,
HPIV-2, HPIV-3 ve HPIV-4. Parainfluenza virüsü,
serotiplere bağlı olarak farklı mevsimsellik ve piklerle genellikle ilkbahardan kışa kadar dolaşır (38).
Bağışıklık sistemi normal olan bireylerde, HPIV enfeksiyonları genellikle asemptomatiktir veya diğer
yaygın solunum virüslerinden ayırt edilemeyen hafif solunum semptomlarına neden olur. Mevsimsel
HPIV virüsü salgınları, çocuklarda önemli bir hastalık yükü ile sonuçlanır ve alt solunum yolu hastalıkları (ASYE) nedeniyle pediyatrik hastaneye yatışların %40’ını ve krup vakalarının %75’ine neden
olurlar (38,39).
Bulaş ve Korunma
Parainfluenza virüs, insanlar arasında büyük parçacıklı aerosoller yoluyla bulaşır. Sağlık hizmeti verilen ortamlarda nozokomiyal yayılmayı önlemek için
damlacık izolasyonu yeterlidir çünkü küçük partikül
aerosolleri bulaşma için önemli bir mekanizma değildir (38). İmmunkompremize kişilerin bulunduğu
ortamlarda salgınlar meydana gelirse ciddi önlemler
alınması gerekebilir. Bunlar arasında; ziyaretçilere ve
hastadan hastaya temasa ilişkin katı sınırlamaları,
fiziksel mesafeyi, HPIV hastalarıyla temas halindeki
kişilerin maske kullanması, çevresel yüzeylerin hijyenik ve temizlik önlemlerinin alınması yer alır.
KORONAVİRÜSLER
Koronavirüsler (CoV), 80-120 nm çapında, zarflı,
tek sarmallı, pozitif polariteli RNA virüsleridir. Genetik ve antijenik ilişkilerine dayanarak, Uluslararası Virüs Taksonomisi Komitesi “International Committee for Taxonomy of Viruses (ICTV)” CoV’leri
dört cinse ayırdı: Alfa-, Beta-, Gama- ve DeltaCoV’ler (40). İnsan koronavirüsleri, insanlarda hem
üst hem de alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden
olur. Günümüzde tanımlanmış yedi insan solunum
koronavirüsü vardır: HCoV-229E (Alfa-koronavirus), HCoV-OC43 (Beta-koronavirus), HCoV-NL63
(Alfa-koronavirus) ve HKU1 (Beta-koronavirus),
genellikle hafif solunum yolu enfeksiyonuna neden
olur; Şiddetli Akut Solunum Sendromu Koronavirüsü (SARS-CoV), Orta Doğu Solunum Sendromu
Koronavirüsü (MERS-CoV) ve SARS-CoV-2 (Betakoronavirus) şiddetli ve hatta ölümcül alt solunum
yolu hastalığına yol açabilir (41). Koronavirüslerin
balıklar, kuşlar, memeliler ve insanlar dahil olmak

üzere çeşitli hayvan konakçılarında solunum, enterik ve sistemik enfeksiyonlara neden olduğu bilinmektedir (42,43).
21. yüzyıldan önce koronavirüsler insanlar için yüksek derecede patojen olarak görülmüyordu. Ancak
ilk olarak 2003 yılında hayvan rezervuarlarından
ortaya çıkan SARS-CoV ve 2012 yılında ortaya çıkan
MERS-CoV ve 2019 yılında ortaya çıkan ve etkileri
günümüzde de devam eden SARS-CoV2 dahil olmak
üzere oldukça patojen üç HCoV, insanlarda yüksek
morbidite ve mortaliteye neden olan küresel ölümcül
pnömoni salgınlarına neden olmuştur (44-46).
SARS-CoV
2002 yılında Güney Çin’in Guangdong eyaletinde,
SARS-CoV’un henüz belirsiz bir hayvan rezervuarından, belki de yarasalardan, diğer hayvanlara (misk
kedileri) ve ilk enfekte insanlara yayılan bir hayvan
virüsü olduğu düşünülmektedir. SARS epidemisi
26 ülkeyi etkiledi 8000’den fazla vakayla sonuçlandı (47). Bunlardan 774’ü ölüm ile sonuçlandı (Vaka
ölüm oranı %9.8) (48). O zamandan beri, laboratuvar kazalarının bir sonucu olarak veya muhtemelen
hayvandan insana bulaşma yoluyla (Guangdong,
Çin) az sayıda vaka meydana geldi. Bulaş öncelikle
insandan insana olmaktadır. İnsandan insana bulaş
vakalarının çoğu, yeterli enfeksiyon kontrol önlemlerinin olmadığı sağlık hizmeti ortamında meydana
geldi. Uygun enfeksiyon kontrol uygulamalarının
uygulanması küresel salgını sona erdirdi (47). Kasım
2002’den itibaren Çin’de, yüksek ölüm oranlarının
eşlik ettiği, SARS-CoV’da insandan insana eşi görülmemiş nozokomiyal bulaşmalar olmuştur (49). SARS
hava yoluyla bulaşan bir virüstür ve soğuk algınlığı ve
grip gibi damlacık yoluyla yayılabilir. SARS, virüs bulaşmış birinin dokunduğu yüzeyler aracılığıyla dolaylı
olarak da yayılabilir (50).
MERS-CoV
Eylül 2012’de, Orta Doğu solunum sendromu koronavirüsü Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) olarak bilinen yeni bir insan
koronavirüsü tanımlandı (46,51). MERS-CoV, SARS
koronavirüsünden farklı ancak genetik olarak ilişkili
bir beta-koronavirüstür (52). Eylül 2012’den bu yana,
DSÖ’ye 27 ülkede, 2562 laboratuvar onaylı MERSCoV enfeksiyon vakası ve 881 MERS-CoV bağlantılı
ölüm bildirilmiştir (53). Ocak 2020’de yayınlanan
durum raporunda dünya genelinde vaka ölüm oranı
%34 olarak bildirilmiştir ve vakaların büyük çoğunluğu Suudi Arabistan’da saptanmıştır (54). Uluslararası
seyahatler, MERS-CoV’nin Arap Yarımadası dışında-
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ki ülkelere bulaşmasına ve küresel bulaşa dönüşmesine neden oldu. Mayıs 2015’te, Orta Doğu’dan dönen
bir kişi nedeniyle Güney Kore’de MERS salgını meydana geldi (55). Son on yılda SARS-CoV prevalansını
yönetmekten öğrenilen dersler sayesinde, MERSCoV’nin biyolojik özelliklerini ortaya çıkarmaya
yönelik ilerleme eşi görülmemiş bir hızla ilerledi.
MERS-CoV’un olası doğal kaynağı yarasalar, olası ara
konak tek hörgüçlü develerdir. MERS-CoV, enfekte
tek hörgüçlü deve veya deve ile ilgili ürünlerle doğrudan veya dolaylı temas yoluyla insanlarda zoonotik
enfeksiyonlara neden olur, ancak bu tür birincil enfeksiyonlar vakaların az bir kısmını oluşturur. Çoğu,
enfeksiyon koruma ve kontrol uygulamalarındaki ihlaller yüzünden insan-insan arası temastan kaynaklanmaktadır (56).

Hollanda’dan araştırmacılar, COVID-19 hasta bakımında (NCT04328441) yer alan sağlık çalışanları
arasında devamsızlığı azaltmada BCG aşısının etkinliğini araştırıyorlar. Bu iki çalışmanın sonuçları 2020
yılı sonuna kadar bekleniyor.
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