
SARS-CoV-2 Omicron varyantındaki hızlı mutasyon birikimi, kökeninin insanlarda mı 
yoksa başka bir memeli konakçıda mı meydana geldiğine dair soruları gündeme 
getirmiştir. 

Omicron spike proteinindeki mutasyonlar, fare hücresi giriş reseptörüne bağlanma 
afinitesinin artmasına yol açtı. Bu SARS-CoV-2’nin farelerdeki adaptasyonunu gösterdi. 

Araştırmacılar Omicron öncülerinin insanlardan farelere atladığını, bu konakçıyı enfekte 
etmeye elverişli mutasyonlar sonucu insanlara geri sıçradığını ve Omicron salgını için 
türler arası evrimsel bir süreci gösterdiğini belirtti.

Fareler mi? 

Şiddetli COVID-19 hastalarında lenfositlerin periferik kan immün yanıtları, tek hücreli kitle 
sitometrisi kullanılarak farklı iyileşme aşamalarında değerlendirildi. 

Uzun süreli hastanede yatan hastalarda B lenfosit sayılarında ve CD4-pozitif T lenfosit 
sayılarında düzelme görülmedi. Ancak; bol miktarda CD8-pozitif T lenfositleri görüldü.

Yüksek düzeyde T-bet ve Granzyme B üreten CD4 ve CD8 T hücreleri, iyileşme sonrası 
hastalarda daha fazlaydı. 

Bu çalışma sitotoksik Th1 ve CD8 T hücrelerinin COVID-19'dan iyileştikten çok sonra bile 
kanda uzun süre yüksek kaldığını gösterdi. Bunun COVID-19 sonrası meydana gelen 
immün cevaplardan sorumlu olabileceği belirtildi.

T Lenfositlerin Dansı

Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.
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Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

Pandemi öncesinde ve pandemi sırasında ertelenen kalp ameliyatlarının hastalardaki 
psikolojik etkisinin araştırıldığı bir çalışmada; 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34913429/

Her iki gruptaki hastaların yüksek düzeyde anksiyete ve depresyon gösterdiği ancak 
gruplar arası bir farklılık olmadığı saptandı.

Mortalite ve cerrahi sonrası komplikasyon oranlarında da gruplar arasında farklılık 
gözlenmediği belirtildi.

Pandemi sırasında ameliyatı ertelenen hastaların durumu kabul edilebilir karşıladığı ifade 
edildi.

Ertelenen Ameliyatlar

Türkiye’de aile hekimliği kliniklerindeki 311 asistan hekimin aşı karşıtlığı konusundaki 
görüş, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Aşı karşıtlığıyla karşılaşan hekimlerin oranı %59,5 olarak saptandı. 

Sonuç olarak; hekimlerin aşı karşıtlığıyla sık karşılaşabileceği, aşı karşıtlığı konusunda 
eğitimlerinin yetersiz olduğu, aşı karşıtlığı ile mücadelenin daha etkin ve başarılı olması 
için eğitimlerin planlanması, gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması ve sağlık 
okuryazarlığının artırılması gerektiği vurgulandı.

Hekimlerin;

%85,4’ünün kişileri ikna etmeye çalıştığı, 
%94,9’unun aşı reddi fikrine karşı olduğu,
%23,2’sinin aşı karşıtlığı ile ilgili eğitim aldığı belirtildi.

Aşı Karşıtlığına Karşı

https://ankaramedj.com/tr/jvi.aspx?un=AMJ-26878&volume=21&issue=4

Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.


