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Dünya Sa!lık Örgütünün (WHO) uluslararası halk sa!lı!ı acil durumu 
ilan etmesine neden olan ve hâlihazırda devam eden, ba"ladı!ı günlerde 2019-nCoV, 

daha sonra WHO’nun resmi kararıyla Covid-19 olarak adlandırılan salgın, 
2019’un Aralık ayının son günlerinden beri dünyanın gündeminde. 

Salgına neden olan coronavirüs ba"langıçta kula!ımıza tanıdık gelmemi" 
olsa da aslında pek çok ki"inin bu virüsün daha hafif türleri ile daha önce kar"ıla"mı" olması muhtemel. 

Çünkü bu virüsün dört su"u yaygın so!uk algınlı!ı vakalarının yakla"ık be"te birinin sorumlusu. 
Coronavirüsler hem insanlarda hem hayvanlarda bulunabilen büyük bir virüs ailesinin bir parçası. 

Bazıları insanları enfekte edebiliyor ve yaygın olarak basit bir so!uk algınlı!ına ya da 
MERS (Orta do!u solunum sendromu) ve SARS (Ciddi akut solunum sendromu) gibi çok ciddi 

hastalıklara neden olabiliyor. 
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Coronav!rüsün alfacoronav!rüs, be-
tacoronav!rüs, gamacoronav!rüs ve 
deltacoronav!rüs olmak üzere dört 
farklı c!ns! var. Alfa ve beta corona-
v!rüs !nsanları enfekte edeb!l!rken, 
gama ve delta coronav!rüs sadece 
hayvanları enfekte edeb!l!yor. 

Y!rm! yıldan kısa b!r süre önceye 
kadar coronav!rüs, !nsanlarda ha-
f!f derecede hastalı"a neden olan 
b!r v!rüs olarak de"erlend!r!ld!-
"! !ç!n aslında ara#tırmaların çok 
da odak noktası olmamı#. Ta k! 
Ç!n’dek! SARS salgınının arkasın-
dak! patojen!n b!r coronav!rüs ola-
rak bel!rlend!"! 2003 yılına kadar... 
Ardından, neredeyse 10 yıl sonra 
ba#ka b!r coronav!rüs türü, MERS 
salgınıyla gene dünyanın günde-
m!ne oturdu ve #!md! gene ba#ka 
b!r coronav!rüs türü neden oldu"u 
salgınla dünyanın kâbusu oldu. 

Detaylı ara#tırmalar sonucunda, 
2002 yılında Ç!n’de görülen SARS-
CoV’ün m!sk ked!s!nden, 2012 yı-
lında Suud! Arab!stan’da görülen 
MERS-CoV’ün !se çöl deves!nden 
!nsana geçmes!yle salgınların or-
taya çıktı"ı bulunmu#. Aralık ayın-
dan ber! gündem!m!zde olan yen! 
coronav!rüs !se daha önce !nsanda 
rastlanmayan b!r tür. SARS’a neden 
olan coronav!rüs !le aynı v!rüs a!le-
s!ne a!t olsalar da aynı tür de"!ller.
Coronav!rüsler hayvanlardan !n-
sanlara geçeb!len b!r v!rüs türü ol-
du"u !ç!n zoonot!k, neden oldukla-
rı hastalıklar da zoonot!k hastalık-
lar olarak adlandırılıyor. $nsanların 
ba"ı#ıklık s!stem! daha önce bu v!-
rüs ve bakter!lerle kar#ıla#madı"ı, 
dolayısıyla da vücutta daha önce 
bu patojenlere kar#ı ba"ı#ıklık ge-
l!#med!"! !ç!n zoonot!k hastalıklar 
ölümcül olab!l!yor. 

Covid-19 ismine 
karar verilirken WHO danı!-

manları sadece hastalı"a neden 
olan virüs türüne odaklandı. Co ve Vi 
coronavirüsten, “d” #ngilizcede hastalık 
anlamına gelen “disease” kelimesin-

den, 19 ise vakaların görülmeye 
ba!landı"ı yıl olan 2019’dan 

geliyor.
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Coronavirüsler zarflı ve tek iplikli RNA virüsleridir, yani gene-
tik materyalleri bir RNA ipli!inden olu"ur ve her viral partikül 
bir protein zarfına sarılıdır. Bütün virüsler konakçılarını enfekte 
ederken temelde aynı yolu izler. Bir hücreyi istila eden virüs, o 
hücrenin bazı bile"enlerini kullanarak kendisini kopyalar, daha 
sonra da kopyaları di!er hücreleri enfekte eder. Ancak RNA virüs-
lerinin farklı bir özelli!i vardır. Bu virüsler, RNA replikasyonu sü-
recinde, tipik olarak hücrelerin DNA kopyalarken kullandı!ı hata 
düzeltme mekanizmalarına sahip olmadıkları için replikasyon 
sırasında ortaya çıkan hataları düzeltemezler. Bununla birlikte, 
coronavirüsler RNA virüsleri içerisinde 30.000 bazla en uzun ge-
noma sahip virüs grubudur. Replikasyon sırasında hata düzeltme 
yetene!inden mahrum olan bu patojenlerin kopyaladıkları baz 
miktarı arttıkça hata yapma olasılıkları da artıyor. Dolayısıyla her 
hata beraberinde yeni bir mutasyonu getiriyor. Bu mutasyonların 
bazıları da virüse yeni hücre tiplerini, hatta yeni türleri enfekte 
etme yetene!i gibi yeni özellikler sa!layabiliyor.

Bir coronavirüs dört yapısal proteinden olu"ur: nükleokapsid, 
zarf, zar ve çubuksu çıkıntılar (dikenler). Bu çıkıntılara Latincede 
taç anlamına gelen “corona” adı verildi!inden bu virüslere coro-
navirus (taçlı virüs) denir. Nükleokapsid, zarf ve zar proteinleri 
tarafından olu"turulan küreye benzer bir yapının içinde, genetik 
materyali bulundurur. Dikensi çıkıntılar ise virüsün enfekte ede-
bilece!i hücreleri belirler ve hücrelerdeki almaçlara ba!lanır.

Zar glikoproteinler

Nükleokapsid

Zarf proteinleri

RNA

Çubuksu proteinler
(diken)

15

O bir RNA Virüsü
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Coronav!rüsler, enfekte k!#!ler nefes alıp verd!kler!nde, 
öksürdükler!nde veya hap#ırdıklarında dı#arı attıkları 
damlacıklar yoluyla !nsandan !nsana bula#ab!l!r. T!p!k b!r 
cerrah! maske bu damlacıklarda bulunan v!ral part!külle-
r!n geç!#!n! engelleyemez ancak eller! yıkamak; sık doku-
nulan yüzeyler! ve nesneler! dezenfekte etmek ve yüze, 
göze ve a"ıza dokunmaktan kaçınmak g!b! bas!t önlemler 
enfeks!yon r!sk!n! büyük ölçüde azaltab!l!r.

Haf!f so"uk algınlı"ına neden olan coronav!rüsler önce-
l!kle üst solunum yolunu (burun ve bo"az) enfekte eder-
ken, daha c!dd! hastalıklara neden olan coronav!rüsler 
alt solunum yolunu (akc!"erler) enfekte ederek zatürreye 
neden olurlar. SARS v!rüsü hücrede ACE2 (anj!yotens!n 
dönü#türücü enz!m-2) adı ver!len almaca, MERS v!rüsü 
!se DPP4 (d!pept!d!l pept!daz-4) adı ver!len almaca ba"la-
nır. Her !k! almaç da ba#ta akc!"er hücreler! olmak üzere 
vücudun farklı yerler!ndek! hücrelerde bulunur. 

Yapılan anal!zler Cov!d-19’a neden olan coronav!rüsün de 
SARS g!b! hücreler!n ACE2 almacına ba"landı"ını göster-
d!. D!"er yandan aynı almaca ba"lanan örne"!n NL63 adı 
ver!len b!r !nsan coronav!rüsü sadece üst solunum yolu 
enfeks!yonuna neden olurken, SARS ve Cov!d-19 corona-

v!rüsler! alt solunum yollarını enfekte ed!yor. $lg!nç olan 
ba#ka b!r nokta !se ACE2 almacının kalp hücreler!nde 
de yo"un olarak bulunmasına ra"men coronav!rüsün 
kalp hücreler!n! enfekte etmemes!. Güney Afr!ka’dak! 
Western Cape Ün!vers!tes!nden moleküler b!yolog Burt-
ram F!eld!ng, v!rüsün hücrelere ba"lanmasında ba#ka 
almaçların da rol oynadı"ından #üphelend!"!n! söylüyor.

Coronav!rüsler!n b!r ba#ka öneml! özell!"!, yardımcı pro-
te!nler! sayes!nde kona"ın do"u#tan gelen ba"ı#ıklık 
tepk!s!nden kaçab!lmes!. Ba"ı#ıklık hücreler! vücutta b!r 
patojen tesp!t ett!"!nde, patojen!n ço"almasını önleyen, 
patojen!n prote!n sentez!n! durduran ve patojen!n ölü-
münü tet!kleyen !nterferon !s!ml! prote!nler!n salınma-
sıyla ba"ı#ıklık yanıtı ba#lar. Ancak ba"ı#ıklık s!stem!n!n 
yanıtı ve tüm bu süreç, konakçı yan! v!rüsün enfekte 
ett!"! k!#! !ç!n zararlı da olab!l!r. Çünkü ba"ı#ıklık yanıtı 
bazen vücudun sa"lıklı hücreler!ne kar#ı olup oto!mmün 
hastalıklara yol açab!l!yor. Bu, b!raz da v!rüsün ne kadar 
v!rülan oldu"u, yan! v!rüsün ne kadar yıkıcı b!r ba"ı#ıklık 
tepk!s!ne yol açtı"ıyla da !lg!l! olab!l!r. Dolayısıyla, ba"ı-
#ıklık s!stem!n!n tepk!s! vücudu korumak yer!ne vücuda 
zarar da vereb!l!r. Bu yüzden b!r v!rüs salgınında k!#!n!n 
d!"er sa"lık sorunları da önem kazanır.

ACE2 Almacı G!r!" Kapısı

12 Ocak 2020

Yeni coronavirüsün genom dizilimi 
WHO ile payla"ıldı. 

Salgının resmi adı Covid-19 oldu. 

7 Ocak 2020

Yeni coronavirüs 
izole edildi.

1 Ocak 2020

Huanan 
deniz ürünleri pazarı

kapatıldı.

11 Ocak 2020

Yeni coronavirüs 
nedeniyle 

ilk ölüm gerçekle"ti.

30 Aralık 2019

Çin Ulusal Sa!lık Komisyonuna 
nedeni bilinmeyen 

pnömoni vakaları bildirildi.

13 Ocak 2020

Tayland’da 
ilk Covid-19 vakası 

görüldü. 

Covid-19 Salgınının "lk Günleri
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Yeni bir çalı!ma Covid-19’a neden olan coronavirüsün 
cansız nesneler üzerinde bir ha"adan bile daha uzun 
süre hayatta kalabilece#ini gösterdi. ABD Salgın Hasta-
lıklar Kontrol ve Önleme Merkezine göre, !imdiye ka-
dar belirli bir yüzeye veya nesneye dokunduktan sonra 
eller a#za, buruna veya gözlere sürüldü#ünde corona-
virüsün bula!ıp bula!mayaca#ı bilinmiyordu. Bilim in-
sanları Covid-19 virüsü hakkında çok fazla bilgiye sahip 
olmadıklarından bu soruya MERS ve SARS’a neden 
olan coronavirüsler üzerinde ara!tırma yaparak cevap 
bulmaya çalı!tı.

$nsanlar ve hayvanlar üzerinde etkili olan virüslerle ilgi-
li daha önce yapılmı! çalı!maları inceleyen ara!tırmacı-
lar, 22 çalı!mada, insanda hastalı#a neden olan mikro-
organizmaların oda sıcaklı#ında, birçok yüzeyde 9 güne 
kadar canlı kalabildi#ini buldular. 

Ara!tırmacılar coronavirüs ailesine ait virüslerin ise 
alüminyum, ah!ap, ka#ıt, plastik ve cam gibi de#i!ik 
malzemeler üzerinde en fazla 4 ila 5 gün canlı kalabile-
ce#ini söylüyor. Greifswald Üniversitesi Hastanesinden 
doktor Günter Kampf, dü!ük sıcaklık ve yüksek nemin 
bu virüslerin ya!am sürelerini uzattı#ını söylüyor.

Ara!tırma ekibindekiler, coronovirüsün yayılmasını ön-
lemek için hastanelerde her türlü yüzeyin çok dikkatli 
bir !ekilde sodyumklorit, hidrojenperoksit veya etanol 
içeren çözeltilerle dezenfekte edilmesini öneriyor. WHO 
da bu önerilen yöntemlerin özellikle MERS ve SARS vi-
rüsleri için çok etkili oldu#unun altını çiziyor. Ara!tır-
macılar bu yöntemlerin Covid-9 virüsü için de geçerli 
olaca#ını vurguluyor.

Hanover Leibniz Üniversitesinden virolog Eike Stein-
mann farklı coronovirüs türlerini incelediklerinde ben-
zer sonuçlar elde ettiklerini söylüyor. Ara!tırma ekibi 
inceledikleri virüsler arasında Covid-19 virüsünün ol-
madı#ını bu nedenle de kontamine olmu! bir yüzeyle 
temas sonrasında bula!ma olup olmadı#ı konusunda 
veriye sahip olmadıklarını belirtiyor. Covid-19 virüsü-
nün ne kadar tehdit edici oldu#u dü!ünülürse elleri sık 
sık yıkamak ve ortak kullanım alanlarının temizli#ine 
özen göstermek büyük önem ta!ıyor.

Coronav!rüs b!r yüzeyde ne kadar hayatta kalab!l!r?

16 Ocak 2020

Japonya’da
ilk Covid-19 vakası 

görüldü.

20 Ocak 2020

Covid-19 hastalarıyla 
ilgilenen sa!lık çalı"anlarında 

enfeksiyon görüldü. 

ilk Covid-19 vakası 

19 Ocak 2020

Kore’de 
2 Covid-19 vakası 

görüldü.

24 Ocak 2020

Çin’de 
853 Covid-19 vakası 

görüldü.
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The Lancet derg!s!nde yayımlanan b!r çalı#mada, ara#tır-
macılar, Ç!n’de Cov!d-19’a yakalanan 9 k!#!den !zole ett!k-
ler! yen! coronav!rüsün genom d!z!ler!n! anal!z ett!ler ve 
genet!k d!z!ler!n % 99,98’!nden fazlasının aynı oldu"unu 
buldular. Bu sonuç, v!rüsün kısa b!r süre önce !nsana 
bula#tı"ını ortaya çıkardı. E"er çok daha önce bula#mı# 
olsaydı, v!rüsler!n ço"alma hızı da göz önünde bulun-
duruldu"unda, mutasyona u"raması ve gen d!z!l!m!nde 
farklılıkların ortaya çıkması söz konusu olurdu.

$lk Cov!d-19 vakalarının ço"u, çe#!tl! hayvanların satıldı"ı 
Ç!n’!n Wuhan #ehr!ndek! Huanan den!z ürünler! pazarın-
da çalı#an veya pazarı z!yaret eden !nsanlarda meydana 
geld!. V!rüsün köken! hakkında daha fazla b!lg! ed!nmek 
!ç!n, Cov!d-19 v!rüsünün gen d!z!l!m!, v!rüs gen d!z!l!m ver! 
bankasındak!lerle kar#ıla#tırıldı ve en benzer gen d!z!l!m-
ler!n!n yarasalardan kaynaklanan !k! coronav!rüste oldu-
"u ke#fed!ld!. Her !k! coronov!rüsün genet!k d!z!l!m! de 

%88 oranında Cov!d-19 v!rüsünün gen d!z!l!m!yle ben-
zerd!. Aynı zamanda Cov!d-19’un gen d!z!l!m!n!n SARS’a 
neden olan coronav!rüsünk!yle %79, MERS’e neden olan 
coronav!rüsünk!yle de %50 oranında benzer oldu"u tes-
p!t ed!ld!.

Bu sonuçlara dayanarak, b!l!m !nsanları Cov!d-19’un ya-
rasalardan bula#tı"ını dü#ündü. Ancak den!z ürünler! sa-
tılan Huanan pazarında yarasa satılmıyordu, bu nedenle 
v!rüsün !nsanlara !let!lmes!nde henüz tanımlanmamı# 
ba#ka b!r hayvanın b!r tür ara ta#ıyıcı oldu"u kanısına 
varıldı.

Iowa Ün!vers!tes!nden m!krob!yolog Stanley Perlman’a 
göre yarasalar uzun zamandır bu v!rüsler!n konakçısı 
ancak yarasalar hastalanmıyor! Yarasalar !nsanlarda öl-
dürücü salgınlara eden olan bu v!rüslerle ya#amayı ba"ı-
#ıklık s!stemler! sayes!nde ba#arıyor. 

Yarasalar Bu Kadar Çok V!rüsle Nasıl Ba" Ed!yor?
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Ç!n’de 15 yıldır hayvanlardan !nsanlara geçen hastalıkla-
rı ara#tıran EcoHealth All!ance Ba#kanı Dr. Peter Daszak, 
bu salgının kayna"ını henüz tam olarak b!lmemekle b!r-
l!kte yarasadan (hatta nalburunlu yarasa türünden) geç-
t!"!ne da!r kanıtlar oldu"unu söyled!.

$nsanda hastalı"a neden olan ve Afr!ka, Malezya, Bangla-
de# ve Avustralya’dak! salgınların kayna"ı olan Marburg, 
N!pah ve Hendra v!rüsler!n!n kayna"ı da yarasalar. Ayrı-
ca, Ebola v!rüsünün de do"al ta#ıyıcısının y!ne yarasalar 
oldu"u dü#ünülüyor. Yarasalar kuduz v!rüsü de ta#ıyor 
ama bu v!rüsten kend!ler! de etk!len!yor!

Yarasaların bu v!rüslere kar#ı d!"er memel!lere nazaran 
toleranslı olma üstünlükler! onların oldukça ayırt ed!c! 
özell!"!nden b!r!. Yarasaların nasıl bu kadar çok v!rüs tü-
rünü ta#ıdı"ı ve hastalanmadan onlarla b!rl!kte ya#am-
larını sürdürdü"ü b!l!m dünyasını me#gul eden öneml! 

sorulardan b!r!. Bu sorunun yanıt bulmasında öne çıkan 
yen! b!r ara#tırma, yarasaların tek uçan memel! olmala-
rının ba"ı#ıklık s!stemler! üzer!nde de etk!l! olab!lece"!n! 
söylüyor. Ç!n ve S!ngapur’dan ara#tırmacıların yer aldı"ı 
ve 2018 yılında Cell Host and M!crobe derg!s!nde yayım-
lanan çalı#maya göre, yarasaların uçarken !ht!yaç duy-
dukları enerj! o kadar fazla k! bu enerj! !ht!yacı vücutla-
rındak! hücreler! yıkıma u"ratıyor ve serbest kalan DNA 
parçacıkları vücutlarının çe#!tl! bölgeler!nde bulunab!l!-
yor. Yarasalar da dâh!l olmak üzere, memel!ler, bu çe#!t 
DNA parçacıklarını hastalı"a sebep olan organ!zmaların 
!st!lası olarak algılayab!l!yor ve bunlara tepk! vereb!l!yor. 
Fakat ara#tırmada yarasaların bu algılama yetenekler!-
n!n vücutlarında uçma sırasında gerçekle#en yıkımdan 
dolayı d!"er memel!lerdek! g!b! !#lemed!"!nden söz ed!-
l!yor. Ara#tırmacılara göre, bu durum, yarasaların ba"ı-
#ıklık s!stem!n! v!rüslere kar#ı a#ırı tepk! göstermekten 
alıkoyuyor.

Çinli bilim insanları salgının ilerleyen günlerinde yarasadan 
insana coronavirüs bula!masında, ara ta!ıyıcının nesli tüken-
mekte olan pullu karıncayiyen (pangolin) olabilece"inden 
!üphelendiler, bu konuda ara!tırmalar hâlâ devam ediyor. 
Birçok hayvan, virüsleri di"er türlere ta!ıma kapasitesine 
sahip ve yaban hayat kaynaklı coronavirüsün neredeyse tüm 
türleri de insana bu yolla bula!abiliyor. 

Güney Çin Tarım Üniversitesindeki bilim insanları 1000’den 
fazla yabani hayvandan aldıkları örnekleri test ettikten sonra, 
pullu karıncayiyende bulunan coronavirüsün genom dizilimi-
nin, %99 oranında salgına neden olan cornavirüsünkiyle aynı 
oldu"unu tespit ettiler. Ancak ba!ka uzmanlar bu bulguya 
daha temkinli yakla!ıyor. Örne"in, Cambridge Üniversitesi 
Veterinerlik Bölüm Ba!kanı James Wood, ta!ıyıcı hayvanlar 
üzerindeki ara!tırmaların önemli oldu"unu ve sonuçların 

uluslararası incelemeler için yayınlanması gerekti"ini ancak 
sadece viral RNA’larda bulunan %99 oranında dizilim benzer-
li"inin kamuoyuna bu tarz bir açıklama yapmak için yeterli 
bir bilimsel kanıt olmadı"ını söylüyor. Ara!tırmacılar, !u an 
her ne kadar imkânsız görünse de asıl suçlunun kesin olarak 
ortaya çıkarılması için kapatılmı! olan pazarda satılan her bir 
hayvanın incelenmesi gerekti"ini söylüyor. 

Bu salgın için çok geç olsa bile, coronavirüsü ta!ıyan ve in-
sana bula!tıran hayvanı tespit etmek, gelecekte hastalı"ın 
tekrar ortaya çıkmasını engellemek açısından büyük önem 
ta!ıyor. Paris, Ulusal Bilimsel Ara!tırmalar Merkezinden 
ara!tırmacı Francois Renaud, potansiyel olarak insanlara vi-
rüs bula!tırma riski olan tüm hayvanların takip listelerinin 
olu!turulmasının potansiyel salgın hastalıkları önlemede rol 
oynayaca"ını belirtiyor. 

Ara Ta#ıyıcı Pullu Karıncayiyen mi?
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B!l!m !nsanları b!r v!rüsün ne kadar kolay ve hızlı ya-
yıldı"ını R0 de"er!yle, ba#ka b!r dey!#le temel ço"alma 
sayısıyla bel!rl!yor. Bu de"er !le enfekte tek b!r k!#!den 
v!rüsün bula#tı"ı ortalama k!#! sayısı tahm!n ed!l!yor. 
Örne"!n bu de"er gr!p !ç!n yakla#ık 1,3 olarak b!l!n!yor. 
Ara#tırmacılar Cov!d-19’un R0 de"er!n! bel!rlemek !ç!n 
çalı#malarını sürdürürken 29 Ocak’ta NEJM derg!s!nde 
yayımlanan b!r çalı#maya göre bu de"er 2,2. Yan! en-
fekte olmu# her b!r k!#! v!rüsü ortalama 2,2 k!#!ye daha 
yayıyor. Bununla b!rl!kte, R0’ın sab!t b!r sayı olmadı"ını 
bel!rtmek de öneml!. Ara#tırma ek!pler! #u ana kadar v!-
rüsün R0 de"er! !ç!n 12 farklı tahm!n hesapladılar. Bu 
tahm!nlere göre R0 de"er! 1,8 ve 3,3 arasında de"!#ken-
l!k göster!yor. $nsanların b!rb!rler!yle ne sıklıkla temas 
ett!kler! ve v!ral yayılımı azaltma çabaları g!b! faktörlere 
ba"lı olarak bu sayının de"!#mes! muhtemel. B!r salgını 
durdurmak !ç!n, her b!r vakanın enfekte edeb!lece"! or-
talama yen! !nsan sayısının 1’!n altında olması gerek!yor. 

B!l!m !nsanları yıllardır mevs!msel gr!p !le mücadele et-
mek !ç!n çalı#ıyor ve gr!p v!rüsü hakkında pek çok b!lg!-
ye sah!pler. Cov!d-19 hakkında b!l!nenler !se henüz sınırlı 
ve ara#tırmacılar daha fazla b!lg! ed!nmek !ç!n b!r nev! 
yarı# !ç!ndeler. Hem mevs!msel gr!p v!rüsler! (!nfluenza 
A ve !nfluenza B v!rüsler!) hem de coronav!rüsler solu-
num yolu hastalıklarına neden olan bula#ıcı v!rüslerd!r.
T!p!k gr!p semptomları ate#, öksürük, bo"az a"rısı, kas 
a"rıları, ba# a"rısı, burun akıntısı veya tıkalı burun, yor-
gunluk ve bazen kusma !le !shald!r. Gr!p bel!rt!ler! daha 
çok an!den ortaya çıkar. Gr!p olan ço"u !nsan !k! ha%a-
dan daha kısa sürede !y!le#!r. Ancak bazı !nsanlarda gr!p, 
zatürree g!b! ba#ka kompl!kasyonlara da neden olur. 30 
Ocak’ta The Lancet derg!s!nde yayınlanan ve yakla#ık 100 
k!#!n!n katılımıyla yapılan çalı#maya göre, Cov!d-19’un 
en yaygın semptomlarının ate#, öksürük ve nefes darlı-
"ı oldu"u tesp!t ed!ld!. Bu çalı#madak! hastaların sadece 
%5’! bo"az a"rısı ve burun akıntısından #!kayetç!yd! ve 
sadece %1-2’s!nde !shal, bulantı ve kusma bel!rt!ler! göz-
lend!. Daha c!dd! vakalarda enfeks!yon zatürreeye, a"ır 
akut solunum yolu yetmezl!"!ne, böbrek yetmezl!"!ne ve 
hatta ölüme neden oldu.

B!r K!#! Hastalı"ı 
Kaç K!#!ye Bula#tırıyor? 
R0 De"er!

Ate#, Öksürük, Nefes Darlı"ı... 
Ve Zatürre

Belirtiler

ÖnlemlerYeni coronavirüs
Hayvanlarda görülen coronavirüslerin bazı türleri insanları da 
enfekte eder. 2019 yılının son günlerinde Çin’de daha önce insanda 
görülmeyen yeri bir coronavirüs türü tanımlandı. 

Enfekte olmu# ki#ilerle temastan kaçının
Ellerinizi sık sık sabunla yıkayın

Bula"ma

Solunum 
damlacıklarıyla 

Tahmini 
kuluçka dönemi: 

2-14 gün

Ate"

Öksürük

Nefes Darlı!ı

Kas A!rısı

Yorgunluk
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Covid-19

12_27_coronavirusu_mart_2020.indd   2012_27_coronavirusu_mart_2020.indd   20 24.02.2020   10:1324.02.2020   10:13



Yeti!kinler yılda 2-5 kez, 
çocuklar ise 7-10 kez 

so"uk algınlı"ına yakalanır.

Di!er Virüsler

21

Ortalama olarak, yeti!kinler bir yıl içinde 2 ila 5 kez, çocuklar ise 7 veya 10 
kez so"uk algınlı"ına yakalanır. 200’den fazla farklı virüs tipi so"uk algınlı-
"ına sebep oluyor ve bu virüsler genel olarak birkaç ana virüs ailesine ait. 

#nsanlarda so"uk algınlı"ına ya da nezleye sebep olan asıl virüsler rhino-
virüslerdir. #smi Yunancada “burunda olan” anlamına gelen “rhinos” ke-
limesinden geliyor. Bu isimlendirmenin, rhinovirüslerin burun içindeki 
33-35oC’de ço"alabilmesi ile ilgili oldu"u dü!ünülüyor. 

Rhinovirüslerin A, B ve C olmak üzere insanları etkileyen 3 türü bulunu-
yor. Bunların içinde çok sayıda farklı serotipler mevcut. Serotipler yüzey 
proteinleri farklı olan virüslerdir. Yüz elliden fazla farklı rhinovirüs serotipi 
biliniyor ve bunların %30-50’si so"uk algınlı"ına neden oluyor.

Coronovirüsler, bilinen 7 türü ile insanları enfekte eden ve en yaygın ola-
rak görülen virüs ailesidir. Coronovirüslerin neden oldu"u so"uk algınlı"ı 
belirtileri rhinovirüslerinkine göre çok daha ciddidir ve zatürreye sebep 
olabilirler. 

Daha ciddi semptomlara neden olan di"er bir virüs tipi ise influenza vi-
rüsüdür. Bu virüs gribe neden olur. #nsanda etkisini gösteren ve tüm dün-
yada her sene grip salgınlarına neden olan #nfluenza A virüsünün bilinen 
12 adet serotipi vardır. 

Di"er birçok so"uk algınlı"ı virüslerinden farklı olarak, influenza virüsüne 
kar!ı a!ı olma imkânı vardır. Nezle ve gribe neden olan çok sayıda virüs 
tipinin hızlı bir !ekilde mutasyona u"raması, i!e yarayabilecek bir a!ının 
geli!tirilmesini zorla!tırır ve bu gribe neden olan tüm virüslere kar!ı ko-
ruyucu bir a!ının üretilmesini neredeyse imkânsız hâle getirir. Yine de ba-
"ı!ıklık sistemi zayıf olanlar ve ya!lılar için ölümcül potansiyele sahip grip 
için her yıl a!ı geli!tirilmeye devam ediliyor. WHO, ortaya çıkması muhte-
mel virüs tiplerini tahmin ederek grip a!ılarının üretimini yönlendiriyor. 
A!ılar tam bir garanti olmasa da ço"u zaman koruma sa"lıyor. E"er yeni 
virüs türü tahmin edilenden farklı ise a!ı daha az etkili olabiliyor.

So"uk algınlı"ı hastalıkları için di"er tedavi seçenekleri ise daha az. Bakte-
riyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotikler, viral enfeksiyon-
ların neden oldu"u so"uk algınlı"ı, nezle ve grip için etkili de"ildir. 

Aslında so"uk algınlı"ı ve gribe neden olan virüsler hakkında bilmemiz 
gereken her !eyi bilmiyoruz. Yaygın olarak kar!ıla!tı"ımız virüslerin yanı 
sıra solunum yoluyla geçen sinsitiyal virüsü, parainfluenza virüsü, adeno-
virüs, enterovirüs ve metapnömoni virüsü gibi ba!ka virüsler de so"uk 
algınlı"ına neden olabiliyor. Dahası so"uk algınlı"ına yol açan di"er virüs-
lerin de yakla!ık %20-30 kadarı belirlenemiyor. 

SO#UK ALGINLI#INA VE GR$BE NEDEN OLAN V$RÜSLER

2-4 gün

So"uk algınlı"ı ba!ladıktan sonra 
belirtilerin en yo"un 

olarak görüldü"ü zaman 

Ortalama 
so"uk algınlı"ı 

süresi

So!uk algınlı!ı Rhinovirüs

Grip Virüsleri

7-10 gün

Coronavirüs

So"uk algınlı"ı 
vakalarının %10-15’inden 

sorumludur.

!nsanı enfekte eden 7 türü var. 
      

Çapı: 120 nm

Solunum yolu sinsitiyal virüsü %5
Parainfluenza virüsü %5

Adenovirüs < %5
Di"er enterovirüsler < %5
Metapnömoni virüs < %?

Bilinmeyenler % 20-30

So"uk algınlı"ı 
vakalarının %30-50’sinden 

sorumludur.

!nsanı enfekte eden 3 türü var. 
      

Çapı: 30 nm

So"uk algınlı"ı 
vakalarının %5-15’inden 

sorumludur.

!nsanı enfekte eden 3 türü var. 
      

Çapı: 120 nm

So!uk algınlı!ına neden olan 
200’den fazla 

virüs tipi vardır.
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ABDHastalık Kontrol ve Önleme Merkez!ne 
göre, doktorlar hastalardan aldıkları so-

lunum s!stem! örnekler!n! ve kanlarından !zole ed!len 
serumları anal!z ederek hastalarda coronav!rüs bulunup 
bulunmadı"ını anlayab!l!r. Hücre kültüründe v!rüs !zolas-
yonu, PCR (pol!meraz z!nc!r reaks!yonu) ve !nsan coro-
nav!rüs ant!korları !ç!n seroloj!k test te#h!ste kullanılan 
yöntemlerden bazıları. Ancak coronav!rüs ve neden oldu-
"u salgın !le !lg!l! hâlâ yanıt bekleyen b!rtakım sorular var. 

Örne"!n bel!rt!ler ortaya çıkmadan önce k!#! v!rüsü ba#-
kalarına bula#tırab!l!r m!? Ya da her vaka e#!t derecede 
bula#ıcı mı, yoksa bazı !nsanların bula#tırma olasılı"ı dü-
#ükken, d!"erler!n! süper bula#tırıcı olarak adlandırmak 
do"ru mu? Ba#ka b!r soru !se v!rüs, sadece daha ya#lı 
veya kron!k rahatsızlıkları olanlar !ç!n m! ölümcül? B!l!m 
!nsanları bu bel!rs!zl!klere yanıt aramakla beraber v!rüsü 
kontrol altına almak ve küresel b!r salgını önlemek üze-
re !laç ve a#ı bulmak !ç!n âdeta b!rb!rler!yle yarı#ıyorlar.

B!l!m #nsanları Yarı"ta

Yeni coronavirüs ile enfekte olmu" hücrenin mikroskobik görüntüsü
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ABD, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkez!ndek! uz-
manlara göre, Ebola v!rüsü hastalı"ını tedav! etmey! 
amaçlayan mevcut bazı ant!v!ral !laçlar, yen! coronav!-
rüse kar#ı b!r m!ktar etk!nl!k göstereb!l!r ve konakçı hüc-
relerde v!rüsler!n ço"almasını engelleyeb!l!rler. Proteaz 
!nh!b!törler! adı ver!len ba#ka b!r !laç sınıfı da coronav!-
rüslere kar#ı umut vaat ed!yor ve ba"ı#ıklık s!stem!n! co-
ronav!rüse kar#ı uyarmaya yardımcı oluyor. Ancak &ubat 
2020 !t!barıyla coronav!rüs enfeks!yonlarını önlemek !ç!n 
onaylanmı# h!çb!r a#ı ya da !laç yok.

B!l!m !nsanları, SARS salgını sırasında aday b!r a#ı ge-
l!#t!rd!. Aynı #ek!lde MERS !ç!n gel!#t!r!len potans!yel b!r 
a#ı da son kl!n!k testlerde !y! performans gösterd!. Buna 
ra"men her !k!s! de henüz pazarda yer!n! almadı. Dünya-
dak! ara#tırma grupları #!md! yen! coronav!rüs !ç!n de b!r 
a#ı gel!#t!rmek !ç!n yarı#ıyor. $laç gel!#t!rmek zaman ala-
cak olsa da Ç!n’de mevcut !laçların yen! coronav!rüs has-
talarında denemeler! sürüyor. Bu denemeler ba#arılı olur-
sa pek çok hayatın kurtarılab!lece"!ne !nanılıyor. Ç!n’dek! 
sa"lık otor!teler! salgının ba#lamasıyla coronav!rüsün ge-
nom d!z!l!m!n! çıkarttı ve bu b!lg!ler! dünyadak! tüm b!-
l!m cam!asıyla payla#tı. &!md! dünyanın herhang! b!r ye-
r!nden tedav!ye yönel!k umut ver!c! haberler beklen!yor. 

$ng!ltere, Nott!ngham Ün!vers!tes!nden v!rolog Jonat-
han Ball !se coronav!rüs !ç!n b!r a#ı gel!#t!r!lmes!n!n uy-
gulanacak ba#ka b!r tedav!den daha !y! b!r yol oldu"unu 
söylüyor. $y! haber !se b!r a#ı ya da tedav! gel!#t!r!l!nceye 
kadar geçecek sürede mevcut !laçların !#e yaraması !ht!-
mal!. Çünkü b!r a#ı gel!#t!rmek WHO’ya göre 18 ay alab!l!r.

WHO Ba#kanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, !lk a#ı-
nın 18 ay !ç!nde hazır olab!lece"!n! söylüyor. $ng!ltere’de 
akadem!k gruplar tarafından gel!#t!r!len ve hayvan testle-
r! !ç!n hazır olan !k! a#ının yaz aylarında !nsan denemele-
r!ne de ba#lanması umut ed!l!yor. 

B!r a#ı gel!#t!rmek genell!kle 2 !la 5 yıl zaman alır. 
Ancak küresel b!r çabayla ve geçm!#te coronav!rüs a#ısı 
gel!#t!rme çalı#malarından ö"ren!lenlerle, ara#tırmacı-
ların yen! coronav!rüs !ç!n çok daha kısa sürede b!r a#ı 
gel!#t!reb!lece"! dü#ünülüyor. &u an !ç!n h!çb!r ara#tırma 
merkez!n!n tek ba#ına coronav!rüs !ç!n a#ı gel!#t!rme ka-
pas!tes! ya da !mkânı yok. 

A#ı gel!#t!rme sürec!nde pek çok k!#!n!n tahm!n ett!-
"!nden daha çok a#ama bulunuyor. Her #eyden önce v!-
rüsün konakçıdak! (!nsandak!) özell!kler!n! ve davranı#ını 
anlamak gerek!yor. Bunu yapab!lmek !ç!n de önce b!r hay-
van model!ne !ht!yaç duyuluyor. Daha sonra, potans!yel 
a#ıların güvenl! oldu"undan ve vücuda zarar vermeden 
ba"ı#ıklık s!stem!n! do"ru #ek!lde uyardı"ından em!n ol-
mak gerek!yor.

Kl!n!k önces! den!len test! ba#arıyla geçen a#ılar, daha 
sonra !nsanlarda deneme çalı#maları yapma !mkânına sa-
h!p ara#tırma merkezler! tarafından test ed!l!yor. &u ank! 
salgında a#ıların nerede ve k!mler tarafından test ed!le-
ce"!ne henüz karar ver!lmed!yse de bu tür a#ıların ge-
nell!kle mevcut salgın ortamındak! kurumlarda test ed!l-
mes!n!n !deal oldu"u dü#ünülüyor. Son olarak, b!r a#ının 
güvenl! ve etk!l! oldu"u tesp!t ed!l!rse gerekl! onaylardan 
da geçmes! gerek!yor. 
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Türkiye’den Coronavirüs için Tanı Kiti
Ülkemizde de corovirüsün hızlı tanısına yönelik bir kit geli"tirildi. Sa!lık Bakanlı!ı Ulusal Viroloji Laboratuvarı sorumlusu Doç. 
Dr. Gülay Koruko!lu geli"tirilen bu kit ile 90 dakikada sonuç alınabildi!ini söylüyor. Ulusal Viroloji Laboratuvarında hâlihazırda 
bulunan Pan coronavirüs PCR isimli sisteme ekledikleri yeni problarla ve laboratuvarda üretilen enzimlerle, Covid-19’a neden 
olan coronavirüsün tespiti için tanı kiti geli"tirildi ve uluslararası merkezlerden alınan pozitif virüs örnekleri ile kitin do!ru ça-
lı"ıp çalı"madı!ı test edildi. #lk test sonuçları pozitif olan kit Ulusal Viroloji Laboratuvarında rutin olarak kullanılmaya ba"landı. 
$u an herhangi bir coronavirüs "üphesi bu kit ile test edilebiliyor. 
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Ant!kor Çözüm Olab!l!r m!?

V !ral enfeks!yonları tedav! etmen!n !k! yolu var-
dır. B!r!nc!s! v!rüsler!n prote!n sentez!n! dur-
durarak ço"almalarını önleyecek hap formun-

da küçük ant!v!ral moleküller gel!#t!rmek. Ancak b!l!m 
!nsanlarına göre bu potans!yel !laçların yüzde 99’u te-
dav!de ba#arısız oluyor. $k!nc! yol !se, vücudumuzun pa-
tojenlere kar#ı kullandı"ı s!lahı yan! ant!korları kullan-
mak. Ant!korlar, v!rüslere ba"lanan ve yok olmalarını 
tet!kleyen büyük prote!nlerd!r. $nsanlara yen! b!r v!rüs 
bula#tı"ında, vücudun v!rüsle sava#mak !ç!n yeterl! an-
t!kor üretmes! !k! ha%a süreb!l!r. Ama laboratuvar orta-
mında, hücre kültüründe yeterl! ant!kor üret!lerek hasta-
ya enjekte ed!lmes!, hastanın ba"ı#ıklık s!stem! devreye 
g!r!nceye kadark! süre !çer!s!nde b!r çözüm sunab!l!r. 
Ant!korların küçük moleküllü !laçlara göre yan etk!lere 
neden olma olasılı"ı da daha dü#üktür, çünkü ant!korlar 
sadece v!rüslere ba"lanıp onları etk!s!z hâle get!r!rken, 
küçük moleküllü !laçların böyle b!r seç!c!l!"! olmadı"ın-
dan vücutta pek çok ba#ka #eye de ba"lanab!l!rler. Bu ne-
denle bazı b!l!m !nsanlarına göre yen! coronav!rüse kar#ı 
güvenl! ve etk!l! ant!korları çok hızlı b!r #ek!lde bulmak, 

sonrasında da o ant!korları yeter!nce hızlı b!r #ek!lde 
ve yeterl! m!ktarda üreteb!lmey! ba#armak salgını dur-
durmak !ç!n b!r çözüm olab!l!r. Aslında, Ç!n’de b!r ek!p 
2002’de SARS salgınına neden olan coronav!rüse kar#ı 
kullanılan ant!korları test ett! ve yen! coronav!rüse de 
ba"lanan b!r ant!kor buldu. Ancak Fudan Ün!vers!tes!n-
dek! ek!p l!der! T!anle! Y!ng, hayvanlarda ve !nsanlarda 
testlere ba#lamak !ç!n ant!korun yeterl! m!ktarda üret!l-
mes!n!n b!r veya !k! ay süreb!lece"!n! bel!rtt!.

D!"er yandan tedav! !ç!n umut olab!lecek b!rkaç mevcut 
küçük moleküllü !laç da var. Örne"!n, ABD’l! b!r !laç f!r-
ması, Ebola’yı tedav! etmek !ç!n gel!#t!rd!kler! ve !nsan-
larda güvenl!k testler!n! geçen deneysel b!r ant!v!ral!n 
coronav!rüse kar#ı etk!l! olab!lece"!n! söylüyor. D!"er 
yandan HIV’! tedav! etmek !ç!n gel!#t!r!lm!# ve !nsan kul-
lanımı !ç!n onaylanmı# !k! !lacın SARS veya MERS coro-
nav!rüsler! !le enfekte olmu# k!#!lerde hastalık #!ddet!n! 
ve ölümler!n! azalttı"ı görülmü#. Salgının merkez! olan 
Wuhan’dak! doktorlar, bu !k! !lacın random!ze kontrollü 
b!r denemes!n! ba#lattılar. 
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Yaz mevsimi yakla!tı#ında ve hava sıcaklı#ı arttı#ın-
da salgın etkisini kaybedecek mi? 

Oxford Üniversitesinden küresel sa#lık ara!tırma-
ları profesörü Trudie Lang hem kendisinin hem de 
uzman virolog arkada!larının bu sorunun cevabını 
tam olarak bilmediklerini ve havanın ısınmasıyla bu 
virüsün ortadan kalkaca#ını söyleyenlerin gereksiz 
bir genelleme yaptıklarını dü!ündüklerini söylüyor.

Virüsün insan vücudu dı!ında herhangi bir yüzey-
de 4 güne kadar canlı kalabildi#ini söyleyen uz-
manların yanı sıra $ngiltere’deki East Anglia Üni-
versitesinden Paul Hunter’ın da dâhil oldu#u bazı 
ara!tırmacılar, bu yeni coronavirüsün daha sıcak or-
tamlarda fazla uzun ya!ayamayaca#ını söylüyor. Ko-
nuyla ilgili ba!ka senaryolar da var. Bunlardan biri 
coronavirüsün yaz mevsiminde yok olaca#ı ancak 
kı! geldi#inde tekrar aktive olup belirli bölgelerde 
yayılabilece#i. 

2003 yılındaki SARS salgınında küresel çözüm çalı!-
malarına önderlik eden Londra Hijyen ve Tropikal 
Tıp Ara!tırmaları Merkezinden David Heymann, 
MERS coronavirüsün Suudi Arabistan’da çok sıcak 
olan A#ustos ayı içinde yayıldı#ına dikkat çekiyor. 
Gene aynı merkezden John Edmunds grip gibi has-
talıkların yaz mevsiminde daha az yayılmasının bir 
nedenini insanların kapalı mekanlarda daha az za-
man geçirmesine ve özellikle okulların kapanmı! 
olmasına ba#lıyor. 

Yazın Cov!d-19 Salgını Ortadan Kalkar mı?
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Virüsler
Virüsler aynı anda hem canlı hem de cansız özellikleri 
gösteren biyolojik varlıklardır. DNA ya da RNA’ya 
sahip olmakla birlikte hücrelerden olu!mazlar. Ya!amak için 
mutlaka konakçı bir organizmaya ihtiyaç duyarlar.
Virüsler çok çe!itli hastalıklara yol açabilir. 

Her türlü ya!am formunu etkileyebilirler, çünkü ço"almak 
için yalnızca bir konakçıya ihtiyaç duyarlar. Çok basit ya da 
çok karma!ık olabilirler. Bakterilerse virüslerden farklı olarak 
kendi kendilerine hayatta kalmalarını sa"layan hücresel 
mekanizmalara sahip, tek hücreli canlılardır.
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V!RÜS A!LELER!

Kalisivirüs
!shal

Bunyavirüs
Akci"er sendromu

Koronavirüs
So"uk algınlı"ı, 

SARS

Rabdovirüs
Kuduz

Paramiksovirüs
Kızamık

Retrovirüs
HIV

Ortomiksovirüs
Grip 

Togavirüs
Kızamıkçık

Pikornavirüs                                
Çocuk felci                                   

Filovirüs                      
Ebola     

Reovirüs                       
!shal                              

Flavivirüs                    
Hepatit  

Ta#ıdıkları Nükleik Asit RNA Olanlar Ta#ıdıkları Nükleik Asit DNA Olanlar

Papilomavirüs
Rahim a"zı kanseri

Poksvirüs
Çiçek hastalı"ı

Herpes
Suçiçe"i

Hepadnavirüs
Hepatit B                               

Parvovirüs                       
Kronik anemi                              

Adenovirüs                   
Solunum yolu 
enfeksiyonu

B!R V!RÜSÜN YAPISI  
Örnek olarak grip virüsü

VÜCUDA 
G!R!$ 
YOLLARI  

Üreme ve 
bo#altım 
yolları

Göz
Solunum yolu

Deri
Yaralar

Enjeksiyon

BÜYÜKLÜK KAR$ILA$TIRMASI

V!RÜS 

BAKTER!

Virüsler sadece 
elektron 
mikroskopuyla 
görülebilir.

ÇO%ALMA

Virüs bir hücreye 
tutunur.

Hücre zarını 
deler ve kalıtsal 
materyali olan 
nükleik asiti hücre 
içine bırakır.

Yeni virüsler hücreyi 
parçalayarak dı#arı yayılır. Bazı durumlarda hücre 
zarı kesecikler olu#turacak biçimde parçalanır. 
Bu süreçte hücre zarar görebilir ya da yok olabilir, 
bu da çe#itli hastalıklara neden olur.

Sentezlenen virüs 
proteinleri ve 
nükleik asitleri yeni 
virüsler olu#turur.

Virüsün nükleik 
asiti ve proteinleri, 
konakçı hücrenin 
sentez süreçleri 
kullanılarak ço"altılır.

1

3

4

Sindirim 
kanalı

5

KARMA$IK T!PTE B!R V!RÜSÜN YAPISI

Karma#ık virüsler 
arasında bakteriyofaj 
T4 çok özeldir: 
Sadece bakterileri 
enfekte eder, bir ba#ı 
ve bir kuyru"u vardır. 
Kuyru"u bakterinin 
hücre duvarına 
tutunmasını sa"lar. 

BA$

KUYRUK

Nükleik 
asit

ÇO%ALMA

Bakteri 
hücre 
duvarı

Virüs bakteriye tutunur.1 Kuyru"unu bakterinin 
hücre duvarına sokar.

2 Virüsün nükleik asiti 
kuyru"un içinden geçerek 
bakteri hücresine girer.

3

2

Sonraki a#amalarda 
gerçekle#en 
süreçler daha basit 
virüslerinkilerle 
benzerdir.

V!RÜSLERLE NASIL SAVA$ILIR? 
A#ılar virüs enfeksiyonlarının önlenmesinde çok yardımcı olabilir. 
E"er bir virüs enfeksiyonu gerçekle#mi#se antiviral maddelerle 
tedavi edilebilir.
Bu maddeler 
virüsün ço"alma 
a#amalarından birini 
etkileyerek virüsün 
normal geli#imini 
engeller.

Tutunma Hücreye giri#

Serbest kalma

Ço"alma
Olu#ma

NÜKLE!K AS!T
Virüsün içinde bulunan 
kalıtsal materyaldir. 
Virüsün ço"alması için gerekli 
bilgileri içerir.

RNA ya da DNA olabilir. 

Grip virüsünde RNA bulunur.

4D!KENLER  
Bunlar virüse enfekte edici özellik 
kazandıran çıkıntı #eklindeki 
glikoproteinlerdir. Virüs kılıfının bir kısmını 
olu#tururlar. Grip virüsünde bu 
proteinler iki çe#ittir: 
Nöraminidaz ve hemaglutinin. 
($ekilde laboratuvar ortamında 
geli#tirilmi#, farklı iki 
tipte hemaglutinin ta#ıyan 
bir virüs gösteriliyor.)

1

ZARF  
Lipitlerden (ya") olu#ur ve 
protein kılıfı kaplar. Kayna"ı 
hücre zarı, çekirdek zarı, 
endoplazmik retikulum ya da 
Golgi aygıtıdır.

2 KILIF
Proteinlerden olu#an bir 
tabakadır ve içinde nükleik asiti 
barındırır. Virüse #ekil verir.

3

NÖRAM!N!DAZ

HEMAGLUT!N!N

Bilim ve Teknik Dergisi Eylül 2014 (562. sayı) ekidir.  
Çeviri: #lay Çelik Sezer
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23.02.2020 !t!bar!yle son durum: 
Bugüne kadar görülen Cov!d-19 vaka sayısı: 78.888
Hayatını kaybedenler!n sayısı: 2466
$y!le#enler!n sayısı: 23.368
Güncel gel!#meler! ve sayıları WHO’nun sayfasından tak!p edeb!l!rs!n!z: 
https://www.who.!nt/emergenc!es/d!seases/novel-coronav!rus-2019/s!tuat!on-reports/

Kaynaklar
https://www.sc!encealert.com/study-shows-just-how-long-coronav!ruses-
can-st!ck-around-on-a-surface
https://www.sc!ent!f!camer!can.com/art!cle/how-coronav!ruses-
cause-!nfect!on-from-colds-to-deadly-pneumon!a1/
https://www.who.!nt/news-room/q-a-deta!l/q-a-coronav!ruses
https://www.l!vesc!ence.com/new-coronav!rus-or!g!n-bats.html
https://www.newsc!ent!st.com/art!cle/mg24532683-100-we-are-st!ll-try!ng-to-understand-how-
dangerous-wuhan-coronav!rus-!s/#!xzz6DWnKmMW5
https://www.newsc!ent!st.com/art!cle/2232519-the-three-th!ngs-we-really-need-to-know-about-the-
wuhan-coronav!rus/#!xzz6DWp7evS4
https://asm.org/Art!cles/2020/January/2019-Novel-Coronav!rus-2019-nCoV-Update-Uncoat!ng
https://www.thelancet.com/act!on/showPdf?p!!=S0140-6736%2820%2930251-8

B!r salgının ölçe"!, v!rüsün !nsanlar arasında ne kadar 
hızlı ve kolay b!r #ek!lde yayıldı"ına ba"lı. &u an b!l!m 
dünyası a#ı bulmaya ve salgını b!r an önce durdurmaya 
odaklanmı# durumda. D!"er yandan bazı uzmanlar !se 

gr!p g!b! Cov!d-19’un da her yıl görülmes! konusunda 
end!#e ya#ıyorlar. Önümüzdek! günlerde Cov!d-19 !le !l-
g!l! gel!#meler devam edecek, d!le"!m!z en kısa zamanda 
olumlu gel!#meler! ö"reneb!lmek.

MERS-COV
Ölüm Oranı: %34,4

2012’den itibaren
2494 vaka - 858 ölüm

SARS
Ölüm Oranı: %9,6

2003’ten itibaren
8098 vaka - 774 ölüm

Covid-19
Ölüm Oranı: %2,3

Aralık 2019’dan itibaren
78.888 vaka - 2466 ölüm
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