
C ovid-19 ile mücadelede artık ikinci yıl geride kalıyor. Modern 
dünyanın ilk kez karşılaştığı pandemi, tüm tahminleri alt 
üst ederek vaka sayılarındaki artışla hayatımızdaki yerini 

koruyor. Varyantlardan tedavilere, aşılardan pandeminin olası 
süresine kadar pek çok konuda söylentiler ve tartışmalar da kafaları 
karıştırıyor. Amerikan Hastanesi Dahiliye Bölüm Başkanı Dr. Tamer 
Köymen’le yeni bilimsel çalışmalar ışığında bilgi kirliliğine ışık tutacak, 
kafalardaki soru işaretlerine açıklık getirecek bir söyleşi yaptık. Bu 
hastalıkta kulaktan dolma bilgilerle ilaç kullanımının yanlış olduğuna 
özellikle dikkat çeken Köymen; Omicron varyantı, aşıların etkisi, 
hastalık sonrası yaşanan olası sorunlar gibi pek çok konuda merak 
edilen sorulara açıklık getirdi. 

Pandeminin başlarında, 
geleceğe dair farklı 
tahminler yapıldı ve bunların 
çoğu isabetli olmadı. Son 
dönemde dünya çapında 
vaka sayılarındaki artışı nasıl 
yorumluyorsunuz?
Gayriresmi olarak Covid-
19’un bildirildiği tarih 17 
Kasım 2019’du. 1 Aralık da 
bu hastalığın Covid-19 olarak 
adlandırıldığı resmi tarih. Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ), 2-3 ay 
içinde bunun bir pandemi 
olduğu kararına vardı. Pandemi, 
modern tıbbın daha önceden 
tecrübe etmediği bir durum. 
Covid’le ortaya çıkan sorunların 
biraz benzerliğinin olduğu bir başka virüs var; influenza. Semptomları 
benziyor, yarattığı zatürreler bir miktar birbirine benziyor, tabii Covid’in 
ölüm riski daha yüksek. İnfluenzanın önemli özelliklerinden bir tanesi 
antijenik yapısı; yani üç boyutlu yapısını değiştirme kabiliyetinden 
dolayı her sene tekrarlanan aşı uygulamaları ihtiyacıydı. Covid-19, 
başlangıçta bir soğuk algınlığı ya da gribal enfeksiyon gibi düşünüldü. 
Zaten Covid’in ataları olan koronavirüs dediğimiz virüsler tıp için yeni 
virüsler değildi ama onların hepsi basit soğuk algınlığı şikâyetleri 
yaptığı için üzerinde çok da fazla durmamıştık. Sözün özü, burada 
tahmin yapmak başlangıçta şundan dolayı olamadı: Bu virüs tek bir 
virüs gibi düşünüldüğü, antijenik yapısını influenzada olduğu gibi 
değiştirebileceği düşünülmediği için zorlanıldı. Tahminleri zorlaştıran 
bir diğer unsur da geçmişteki virüslerle karşılaştırıldığında o kadar 
ölümcül olabileceğinin başlangıçta düşünülmemesiydi. Bu tabii çok 
şaşırtıcı değil; bunlar tecrübeyle edinilecek bulgular... 
Dolayısıyla pandeminin ne kadar süreceğiyle ilgili tahmin 
yapılamamasının ana nedenleri kabaca bunlar. Bu virüsün böyle bir 
davranış sergileyeceğini öngörmedi kimse. 
Vaka sayılarının artışına da cevap bilim tarafından verildi. Bu 
virüs ortaya çıktıktan sonra alfa, beta, gama, delta gibi isimlerle 
adlandırılan, virüsün yapısının değişmesiyle ortaya çıkan farklı virüs 
tipleri tanımlandı. 
Virüsün “spike proteini” denen bir çıkıntısı var. “Spike proteini” virüsün 
doğrudan hücreye yapışmasını sağlayan bir parça. Mesela şu anda 
karşımıza çıkan, Omicron adı verilmiş olan varyantta o çıkıntının 
üzerinde bugünkü bilgilere göre gösterilmiş 15 farklı mutasyon 
tanımlandı. En baştaki orijinal virüsle karşılaştırıldığında çok daha 
değişik bir hâle gelmiş vaziyette. O çıkıntı da –bağışıklık sisteminin 
tanıması gereken bir parça olması nedeniyle– bu virüsün bağışıklık 
sistemi tarafından tanınmasını zorlaştırıyor. Bu mutasyonların sayısı 
arttıkça, virüsün yapısı değiştikçe bağışıklık sistemi tarafından 
tanınabilirlik de azalıyor. Hâl böyle olunca bulaştırıcılık da artıyor. 
Vaka sayılarındaki artış noktasında geçen seneyle bu sene arasında 
önemli bir fark var. Geçen sene okullar kapalıydı. Türkiye’de 18 
milyon çocuk her gün okula gidip geliyor. Bu sayı Avrupa’daki birçok 
ülkenin nüfusundan daha fazla. Okulların açık olmasının bulaşıcılığın 
artmasında çok büyük önemi var. İkinci faktör, geçen seneki 
kapanmaların şimdi olmaması. Bu da tabii ekonomik gerekçelerle 
ortaya çıkan bir sonuç. Buna söyleyecek bir şey yok. 

Covid-19’la ilgili birçok konuda olduğu gibi  Omicron varyantına 
dair de büyük bir bilgi kirliliği var. Varyantın özellikleri ve 
etkileri hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? 
Omicron şu anda mutasyon sayısı en yüksek virüs. “Spike proteini” 
yani virüsün üzerindeki çıkıntıda sadece kendi üzerinde 15 değişik 
mutasyon tanımlandığını söylemiştim. Virüsün genel olarak 
bütününe baktığımızda bu mutasyon sayısı neredeyse 50. Bu 
sayılar arttıkça virüsün yapısal değişikliğini artıran bir durum ortaya 
çıkıyor; virüsün yapısal değişikliği arttıkça da bağışıklık tarafından 
tanınabilirliği azalıyor; bulaştırıcılık ve enfeksiyonun oluşma kolaylığı 
gibi süreçler ortaya çıkıyor. Bugüne kadar gördüğümüz varyantlar 
içinde en fazla mutasyon Omicron’da var. Enteresan bir şekilde 
bu mutasyonlar virüsün davranışını da etkiliyor. En başından beri 
biliyoruz ki bir Covid virüsüyle çıkan hastalığın kuluçka süresi 14 
günler civarındaydı. Şu anda Omicron’la bu süre yaklaşık üç gün 
olabiliyor. Dolayısıyla virüsü aldığınız zaman daha çabuk hastalık 
belirtileri yaşayabilirsiniz. 
Virüsün önemli olduğunu düşündüğümüz özelliklerinden birisi de 
şu: Dünyanın değişik merkezlerinde; Çin, Belçika, Japonya, İngiltere, 
Hong Kong gibi merkezlerde laboratuvar ve hayvan deneylerinde 
görüldü ki, bu virüs bulaştırıcılık açısından dikkat çekici özellik 
gösterirken bizi en çok zorlayan Delta varyantında olduğu gibi 
akciğeri çok hastalandırmayan bir özellik gösteriyor. Bu akciğeri 
hastalandırmadığı anlamına gelmiyor ama önceki varyantlara göre 
çok daha az hastalandırdığı anlamına geliyor. Akciğeri hastalandırma 
potansiyelinin azalmış olması, virüsün yaygınlığı artarken hastaneye 
yatışların azalması, hepsinden önemlisi ölen insan sayısının azalması 
anlamına geliyor. Burada tabii bir şeyi daha vurgulamak lazım; insan 
vücudu makine gibi değildir –ben bunu her zaman hastalarıma da 
söylüyorum– biliyorsunuz dünyadaki insan sayısı kadar parmak izi 
var. Vücudumuzda genetik kod var. Bunun anlamı şu: Biz birtakım 
araştırmalar ve genellemeler yapıyoruz ama sonuç her insan 
için birebir doğrulukta geçerli olmayabiliyor. Bazı genetik kodlar 
hastalıkların ya da enfeksiyonların farklı seyretmesine neden olabilir. 
Genellemeler bize hastalığın genel seyriyle ilgili tahmin yapma 
fırsatı veriyor ama kişi bazında konuştuğumuzda herkeste kuluçka 
süresi aynı olmayacaktır, hastalığın şiddeti ya da iyileşme süresi aynı 
olmayacaktır. Bu şaşırtıcı değil, genetik farklılıklar yüzünden. 
Konuyu açıklığa kavuşturmak lazım: Omicron veya başka bir 
enfeksiyon hastalığı karşısında 65 yaş üstü kişiler, kronik hastalığı 
olanlar hepimizin bildiği risk grubunda. Ancak kilo fazlalığı, gözden 
kaçan bir risk faktörü. Obezler bu konuda çok dikkatli olmalı. 

Hızlı yayılması ve görece hafif geçirilmesi nedeniyle sürü 
bağışıklığının sağlanma ihtimalinin olup olmadığı konusundaki 
görüşleriniz neler?
Biliyorsunuz, enfeksiyonlar için modern tıbbın geliştirdiği en önemli 
silah aşı. Bulaştırıcılığı yüksek hastalıklar olması nedeniyle biz bütün 
dünyayı aynı anda aşılayamadık. Omicron da öncelikle Botswana’da, 
Güney Afrika’da görüldü. Dolayısıyla bu virüsün bulaştırıcılığının 
fazla olması, dünyaya yayılmasını kolaylaştıran bir etki. Teorik bir 
tartışmadır bu: Virüsün bulaştırıcılığı fazla ama hastalandırma 
kabiliyeti az olursa (gribal enfeksiyon olarak geçirilen hafif seyirden 
bahsetmiyorum, hastaneye yatacak kadar ağır geçirilmesinden 
bahsediyorum) bir popülasyonun %70-80’i civarında insan hastalığı 
geçirdiği zaman bu sürü bağışıklığını kolaylaştıran bir durum hâline 
gelir normalde. Ama burada şu da bir gerçek; virüsün antijenik 
yapısının sık sık değişmesi söz konusu olursa, sürü bağışıklığı da 
kolayca mümkün olmayabilir. Eğer bu virüs daha fazla mutasyon 
geçirmezse ortaya çıkmış olan bulaştırıcılığın dünya genelindeki 
yaygınlığı nedeniyle sürü bağışıklığının olması mümkündür. Şunu 
aklımızda tutmamız lazım; virüslerin doğal biyolojik özelliği, bulaştıkça 
istatistiki olarak mutasyon riskinin artıyor olmasıdır. Omicron’un 
dünya genelinde arttığını, hattâ diğerlerinden daha fazla bulaşıcı 
olduğunu görmeye başladık ve bulaşıcılık, bizi dünyanın herhangi 
bir coğrafyasında virüsün farklı bir mutasyonuyla karşılaştırabilir. 
Mutasyonlar bazen iyi bazen kötüdür. Mesela Delta’dan sonra çıkan 
Omicron, hastalandırma kabiliyeti açısından daha iyi gibi duruyor. En 
azından şimdiki veriler bunun böyle olabileceğine işaret ediyor. Hem 
bulaşma hem de hastalandırma açısından daha ileri bir mutasyon 
ile karşılaşırsak, bu konuşmalarımızın da çok büyük bir mânâsı 
olmayacak. Teorik olarak sürü bağışıklığı olabileceğini düşünüyoruz 
ama sürpriz bir mutasyonla bu hesapları çöpe atabiliriz. 

Mevcut aşıların etkililiği de aşı olanların hastalanması, birden 
fazla kez hastalanma gibi sonuçlar nedeniyle tartışılıyor. Bu 
konuda neler söyleyebilirsiniz?
Aşı enfeksiyon hastalıkları için en önemli silah. Aşıyla ilgili şunu 
söylemek lazım. Pandemi süreci nedeniyle normal teamüller ve aşı 
geliştirme süreçlerinin hepsi değişti. Ortalama 6-8 yılda insanlar 
üzerinde kullanılabilir hâle getirilen aşılar 6 ayda üretilmek zorunda 
kalındı. Aşıların hastalıkla ilgili etkinliğini herkes görmüştür. Aşı olan 
insanlar ölüm riski azalmış insanlar. 
Aşılar bulaştırıcılığa engel olmaz. Bu nedenle aşı olmuş bir kişinin 
hasta olması mümkün. Fakat bizim için önemli olan hastalık 
semptomlarının olması değil, hastaneye ya da yoğun bakıma 
yatacak kadar şiddetli hastalık olup olmaması. ABD’de yapılan çok 
yeni bir çalışmaya göre 65 yaşından büyük insanlar birbirleriyle 
karşılaştırıldığında aşısız insanların hastalanma oranı Omicron’un 
yaygınlaşmasıyla birlikte artıyor ve ortalama 100 bin insanda 250-
275 kişi civarında hesaplanmış. İki doz aşı olanlarda 100 binde 20 
kişi, hatırlatma dozu da yapıldığında bu oran 100 binde 3-5 kişi gibi... 
Aşının etkinliği konusunda bu bilgilere de dayanarak bizim kafamızda 
soru işareti yok.  

Omicron varyantını hedefleyen aşı çalışmaları başladı. Bu 
gerekli mi? Her yeni varyanta karşı aşıların revize edilmesi mi 
söz konusu olacak? Gelecekte aynı sıklıkta aşı olmaya devam 
mı edeceğiz?
Omicron varyantıyla gelen 15 değişik mutasyon, aşılarımızın 
kalitesinin azalması anlamına geldi. Dolayısıyla bu yeni varyantın 
bağışıklık tarafından tanınabilirliğini kolaylaştırmak için Pfizer-
Biontech harekete geçti. Grip aşısı her sene yapılıyor. DSÖ 
tarafından açıklanan o sene oluşabilecek varyantlara göre aşının 
şekillendirilmesi söz konusu. Bu alışık olduğumuz bir şey. Varyanta 
karşı aşı yeterli olmadığında yeni aşı geliştirmek gerekiyor. Bu yeni bir 
fikir değil. Ama virüsün davranışını öğrendikçe de fikirler gelişmeye 
başlıyor. Bağışıklık bilimi çok enteresan bilgiler ortaya çıkarıyor. 
Biyolojik olarak bu hastalığı geçirmenin aşıdan daha iyi bir bağışıklık 
oluşturduğunu biliyoruz. Omicron bu kadar bulaşıcıyken çok insanı 
enfekte edeceği için Omicron’a yönelik yeni aşının ne kadar işe 
yarayacağını görmek lazım. 3-4 ay içinde herhalde görmüş olacağız. 

Covid-19 ilaç çalışmalarında son tabloyu değerlendirir misiniz? 
Bazı ülkelerde onay alan ilaçlar hakkında doğru bilinen yanlışlar 
neler?
İlaç, konunun yumuşak karınlarından bir tanesi. Herkes 
hastalanmaktan ve ölmekten korkuyor. Biri bir ilaç çıkardığında 
insanların önüne çok cazip bir şey koymuş oluyor. İlaç konusunda 
şunları bilmek lazım: Normalde bir ilacın dünyada onay alması 10 
yıl sürüyor. O süreler şimdi oldukça kısaldı. Şu anda en popüler ilaç, 
Pfizer’ın çıkardığı iki ayrı ilacı birleştirerek ürettiği Paxlovid isimli ilaç. 
Bunun bir benzeri daha var: Molnupravir. Nasıl ki bademciğiniz bir 
bakteriyle enfekte olduğunda bademcik iltihabı geçirip bunu da 
antibiyotikle öldürüp iyileşme yolunu seçersiniz, bu ilaçların temel 
mantığı da virüsü hastalık yapmadan ortadan kaldırmak. 
Bu ilaçlar yüzde 100 etkili değil, bunu bilmek lazım. Bunlar tabii daha 
geniş insan popülasyonları üzerinde uygulandıktan sonra veriler 
daha doğru hâle gelecek. Bu ilaçlar şu anda herkes tarafından 
kullanılabilir gibi duruyor ama genç, sağlıklı ve hastalığı şiddetli 
geçirmeyecek bir insana bu ilacı vermenin gerekli olduğunu 
düşünmüyorum. Bunları risk grubundaki insanlar için saklamalıyız. 
Dünyaya yetecek kadar ilaç üretmek ne kadar mümkün olur 
bilmiyorum. Bu ilaçlar pahalı ilaçlar. 
İlaç konusunda başımızı ağrıtan bir konuya değinmek istiyorum. 
İnsanlar hastalandıklarında kulaktan dolma bilgilerle hareket 
ediyorlar. Kortizon, aspirin, antibiyotik alanlar var. Bunlar kesinlikle 
kanıtı olmayan, çok yanlış davranışlar. Yetişkin bir insan hastalıkla 
karşılaştığında doktoruyla haberleşmeli, haberleşemiyorsa bile basit 
semptomatik ilaçlar alıp dinlenmeli. Bilim bize diyor ki; hastaneye 
yatırmadığınız bir insana normal şartlar altında kan sulandırıcı 
ilaç, aspirin de olsa verilmemelidir. Kortizon da aynı şekilde. Bu da 
doğru değil. Antibiyotiğin yanlış kullanımı da yaygın bir davranış. Bu 
hastalıkta hiç yeri olmayan bir ilaç zaten. Ancak hastanede yatan, 
ikincil enfeksiyon gösteren hastalarda kullanıyoruz antibiyotikleri. 
İnsanlar bir sürü vitamin, mineral, gıda desteği gibi ürünler kullanıyor. 
Bunlar konusunda da hiçbir bilimsel kanıt yok. ABD’de ayaktan takip 
edilen Covid hastalarına günde 8 gr C vitamini, 200 ünite D vitamini, 
yüksek doz çinko verilmiş ve hiçbir fayda sağlanamadığı görülmüş. 
Ben şunu söylüyorum: Normalde kullandığınız bir vitamin varsa 
devam edin, ama yüksek doz D vitamini almak, buna başka destekler 
eklemek hiçbir fayda sağlamaz. 

Covid-19 geçiren kişilerin dikkat etmesi gereken 
noktalar neler? Organ hasarları geride bırakılabiliyor mu? 
Kullanılabilecek takviyeler, ek tedaviler söz konusu mu? 
Covid-19 geçiren bir kişi eğer risk grubunda değilse sonrasında 
çok da problem olduğunu görmüyoruz. Ama literatüre geçen, 4-6 
haftadan uzun süren semptomlarla kendini gösteren “long Covid” 
denen klinik bir durum söz konusu. En çok karşımıza çıkan sıkıntılar, 
zihin bulanıklığı, hafıza zayıflığı gibi semptomlar, halsizlik, yaygın 
vücut ağrıları, nefes darlığı… Aşıların uygulanmasının en önemli 
faydalarından biri, insanların “long Covid” şikâyetlerini yaşamamasını 
sağlamak. Hastalığı şiddetli geçirenlerde bu semptomları görme ve 
bunların uzun sürmesi olasılığı artıyor. Hattâ Yale Üniversitesi’nde 
yapılan, henüz yayımlanmayan bir araştırmada aşı ortaya çıkmadan 
önce hastalanıp da “long Covid” semptomları olan insanlara tedavi 
için aşı yapıyorlar. Hattâ benim de böyle bir hastam olmuştu. Aşı 
Türkiye’ye gelince aşı oldu ve semptomlarının büyük kısmı ortadan 
kalktı.

Hastaneye yatırılacak kadar şiddetli hastalık yaşamak “long 
Covid” olasılığını daha çok artırıyor veya gribal enfeksiyon gibi 
atlatacağınıza aynı zamanda zatürree olmanız da bunu ortaya 
çıkarabilir. Uzayan bu tür semptomları olan insanlarda en çok 
işe yaramış tedavi; akciğerle ilgili sorunlar olduğunda (mesela 
sertleşmeler olabiliyor), o hastalara sertleşmeyi azaltacak ilaçlar ve 
kortizon verilmesi, sürecin toparlanmasına yardımcı olabiliyor ama 
bunun dışında uzayan Covid şikâyetleri olan insanlarda henüz radikal 
tedaviler yok. 
Bizim hastanemizdeki rehabilitasyon ekibi bu konuda gerçekten 
takdire şayan işler yaptı. Şu anda o kadar şiddetli vakalar 
görmüyoruz ama geçen sene bu zamanlar hastane dolmuş, 
taşmıştı. Biz de biraz acemiydik bu hastalıkta. Uzun süre yoğun 
bakımda kalmış hastalarla ilgili çok fazla problemle karşılaşıldığı 
için rehabilitasyon ekibi çok yardımcı oldu. Örneğin fonksiyon 
kaybı ya da yaşlı bir hastanın hastaneye yatmasından sonra kas 
kuvvetinde azalma olması gibi sorunlarda rehabilitasyon ekibi yatak 
içi hareketlerle bunun tedavisine yardımcı oluyor. Ama hastalığı 
hafif semptomlarla geçirmiş bir kişiye böyle bir desteğe gerek yok. 
Bizim hastanede fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü çok iyi bir 
organizasyon yaptı; hastanın yattığı odadaki televizyondan bu tür 
konularla ilgili eğitim videoları izlenebiliyor.   

"Mutasyonların sayısı arttıkça, 
virüsün yapısı değiştikçe 
bağışıklık sistemi tarafından 
tanınabilirlik de azalıyor."

VİZYON

Vaka sayılarında yeni rekorlara neden olan Omicron 
varyantı, birçok soruyu da beraberinde getirdi. Hızlı yayılması 
sayesinde sürü bağışıklığına neden olup olmayacağı, aşıların 

etkililiği, pandeminin endemiye evrilip evrilmeyeceği gibi 
konular çok tartışıldı. Şu anda bilinmezliğin çok fazla olduğunu 
ama iyi senaryoda Haziran'da, okulların kapanma döneminde 

pandemide belli bir rahatlama yaşanabileceğini söyleyen 
Amerikan Hastanesi Dahiliye Bölüm Başkanı 

Dr. Tamer Köymen, akıllardaki birçok soruya açıklık getirdi.

PANDEMİNİN DÜNÜ, 
BUGÜNÜ, YARINI...

Pandeminin olası 
geleceğine dair neler 
söyleyebilirsiniz? 
Pandeminin endemiye 
dönüşebileceğini öne 
süren yetkililer oldu. Bu 
konudaki görüşlerinizi 
alabilir miyiz? Pandemi 
sizce ne zaman ve nasıl 
sonlanacak?
Endemiye dönüşmesi 
teorik olarak mümkün. 
Mutasyonla ilgili bir sürecin 
ortaya çıkaracağı bir 
sonuç... Dünyayı bir bütün 
olarak düşünüyoruz ama 
oldukça heterojen bir tablo 
var karşımızda. Dünyadaki 
bütün ülkelerde aynı 
aşılanma oranı söz konusu 
değil. Mesela İsrail’de 
haftalar önce nüfusun 
yüzde 94’ü minimum iki doz 
aşılandı. Böyle bir ülkede 
ortaya çıkacak enfeksiyon 
hastalığının seyri doğal 
olarak nüfusunun yüzde 
10’u aşılanmış ya da hiç 
aşı olmamış ülkelerle 

PANDEMİNİN GELECEĞİNDE 
MUTASYONLARIN YÖNÜ ÖNEMLİ

karşılaştırıldığında aynı 
istatistiklerin ortaya çıkması 
söz konusu olmayacaktır. 
Endemi olabilir ama bunu 
belirleyecek faktörlerden 
bir tanesi aşılanma oranı ve 
belki en önemlisi bundan 
sonraki mutasyonların ne 
tür özellik göstereceği. 
Pandeminin ne zaman 
biteceğini yüzde 100 
öngörmek mümkün değil. 
Mutasyonlar sürpriz olarak 
karşımıza çıkmazsa, şu 
andaki seyre bakarsak 
sürü bağışıklığının da 
oluşabileceğini dikkate 
alırsak Haziran ayında, 
okulların kapanma tarihinde 
oldukça rahatlama 
görebiliriz. 

Aşı durumuna göre, Covid-19 vakalarında vefat oranı

10
0.

00
0 

ki
şi

 b
aş

ın
a 

öl
üm

 o
ra

nı

20

15

10

5

0

1 2 3

Ekim 2021                          Kasım 2021                   Aralık 2021

Kaynak: ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC)

Aşısızlar

Hatırlatma dozu 
yaptırmayanlar

Hatırlatma dozu 
yaptıranlar

Aşıların etkililiği 
konusunda yeni bilgiler 
söz konusu mu?
Türkiye’ye önce Çin aşısı 
denen Sinovac geldi. 
Doktor olarak ben de 
oldum, hepimiz olduk. 
Zayıflatılmış virüs aşısıydı. 
Bizim ülkemizde faz 3’ü geç 
açıklandı. Ama yüzde 85’lere 
varan koruyuculuğunun 
olduğu görüldü. Fakat 
zaman geçtikçe gördük ki 
aşının koruyuculuğunun 
devamıyla ilgili, zayıflatılmış 
virüs aşısında problemler 
var. Antikor seviyeleri 
zaman içinde düşmeye 
başlıyor. mRNA aşısı olan 
Biontech-Pfizer aşısına göre 
daha çabuk düşüyor antikor 
düzeyi. Fakat enteresan bilgi 
şu –son zamanlarda bununla 
ilgili yeni makaleler de 
var– heterolog aşı diye bir 
uygulama var. Ülke olarak 
yaptık bunu. Kendimden 
örnek vereyim: İki doz 
Sinovac aşısı oldum, bunun 
üzerine iki doz Biontech 

oldum. Zayıflatılmış virüs 
aşısı ve Biontech aşısını ayrı 
ayrı yaptığımızda sonuçların 
ne olduğunu biliyoruz. Ama 
zayıflatılmış virüs aşısının 
üstüne mRNA yapılırsa ne 
olur sorusunun cevabını 
çok yeni öğrenmeye 
başladık. Batı’da çoğunlukla 
mRNA aşıları uygulanıyor. 
İngilizlerin geliştirdiği Astra 
Zeneca-Oxford aşısı vektör 
aşı. Aşıyla ilgili kafamızda 
bir soru işareti yok ama 
mekanizmaları farklı aşıları 
olmak, tek mekanizmayla 
çalışan aşıyı olmaktan 
daha iyi bir bağışıklık 
oluşturuyor. Bu İngiltere’de 
yapılmış bir araştırmayla 
da gösterildi. İki Astra 
Zeneca ya da iki Biontech 
aşısı olmuş insanlar bir 
Astra-Zeneca bir Biontech 
aşısı olmuş insanlarla 
karşılaştırıldığında ikinci 
gruptakilerin bağışıklığının 
daha iyi olduğu ortaya çıktı. 
Bu da bizim için önemli bir 
bilgi. 

AŞILAR KONUSUNDA 
YENİ ÖNEMLİ BİLGİLER

“İlaç konusunda başımızı ağrıtan bir 
konuya değinmek istiyorum. İnsanlar 
hastalandıklarında kulaktan dolma 
bilgilerle hareket ediyorlar. Kortizon, 
aspirin, antibiyotik alanlar var. 
Bunlar kesinlikle kanıtı olmayan, çok 
yanlış davranışlar.”


