
 COVID-19 Bulaşının Sıcaklık Veya UV Yayılımı İle İlişkisi Bulunmamaktadır 

Amaç 

İlk kez Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde rapor edilen Coronavirus (COVID-19) 

salgını; 9 Mart 2020 tarihi itibariyle 28.673’i  Çin dışında bildirilen vakalar olmak üzere, 

80.904 onaylanmış vakaya neden olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından insandan insana 

bulaş gösteren bir pandemi ilan edilmiştir ve hızla ülkeler arasında yayılım göstermiştir. Çin 

hükümeti şehirden şehre yayılımı kontrol edebilmek için çeşitli tedbirler almasına (örneğin 

şehirleri kapatma, tatil günlerini uzatma) ve birçok ülke semptomları rapor edilmiş hastaların 

havaalanı taraması ve test edilmesi gibi tedbirleri uygulamasına rağmen, vaka sayısı hala hızlı 

bir şekilde dünyanın dört bir yanında artmaktadır.  

Önceki çalışmalar, influenza ve şiddetli akut solunum sendromunun (SARS) da 

aralarında bulunduğu, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bulaşıcı hastalıkların bulaşında 

hava durumu değişkenlerinin önemini göstermiştir. Örneğin, ortam sıcaklığındaki keskin bir 

değişiklik, SARS riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, soğuk ve/veya kuru hava 

varlığında influenza bulaşı genellikle artar. Kuzey Avrupa'da  2010-2018 döneminde; düşük 

sıcaklık ve düşük UV indeksleri, influenza virüsü aktivitesinin zirveleri ile korelasyon 

göstermiştir. Bu nedenle, yaz aylarında sıcaklık ve UV yayılımı arttığınd,a COVID-19 iletiminin 

azalabileceği veya hatta ortadan kalkabileceği varsayılmaktadır. Bu çalışma ile, çeşitli Çin 

şehirlerinde meteorolojik faktörlerin COVID-19 bulaşıyla ilişkisini belirlemeyi amaçlanmıştır. 

Yöntemler 

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu ve Çin İl Sağlık Komisyonları tarafından bildirilen 

COVID-19 saptanmış vaka bilgileri toplandı. 9 Mart itibariyle, vaka sayısı 10'dan az olmamak 

üzere, 224 şehirden (207’si Hubei dışında, 17’si Hubei içinde olmak üzere) toplam 

doğrulanmış vaka sayısını kullanılmış ve 10 Şubat itibariyle (Çin’deki COVID-19 pik zamanı) 

vaka sayısı 50’den fazla olan 62 şehir (50’si Hubei dışında, 12’si Hubei içinde olmak üzere) 

için temel üreme sayısını (R0) hesaplanmıştır. R0, tamamen yatkın bir popülasyonda, bir ilk 

bulaşlı birey nedeniyle ortaya çıkması beklenen ikincil vaka sayısı anlamına gelir. R0<1 ise, 

hastalıksız denge lokal olarak asimptotik olarak stabilken; R0> 1 ise stabil değildir. Dolayısıyla 

R0 bir eşik parametresidir. 

Günlük ortalama sıcaklık ve bağıl nem dahil olmak üzere meteorolojik veriler Çin 

Meteorolojik Veri Paylaşımı Hizmet Sisteminden toplanmıştır. UV radyasyonu ile ilgili olarak, 

günlük eritemsel ağırlıklı günlük doz (EDD) verileri 13km x 24km çözünürlükte Hollanda-Fin 

Ozon İzleme Cihazı (OMI) Level 2 versiyon 3 UV ışınım ürünlerinden (OMUVB V003) elde 

edilmiştir. OMI, 270nm ila 380nm arası UV dalga boyunu kapsayan NASA Aura uydusunda 

ayakucu (bir gözlemcinin düşey olarak tam altında bulunan nokta, en alt nokta) bir 

spektrometredir. Şehir bölgesinde eşlenen OMI piksellerinden alınan ortalama EDD 

değerleri, değere karşılık gelen uyumlu şehir için günlük ortalama EDD seviyesi olarak 

belirlenmiştir. Meteorolojik faktörlerin (sıcaklık, bağıl nem ve UV yayılımı dahil) COVID-19'un 



yayılma kabiliyeti ile ilişkilerini değerlendirmek için R0 kullanılmıştır. Özellikle, 224 şehir için 

Ocak ayı başından Mart başına kadar günlük sıcaklık, maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık, 

bağıl nem ve UV radyasyonu (EDD verileri) ortalaması alındı. Aynı dönemde meteorolojik 

faktörlerin kümülatif insidans oranı ve R0 ile ilişkisini araştırmak için çoklu regresyon 

yöntemleri kullanılmıştır. 

Bulgular 

224 şehir arasında sıcaklık ve (1332.5 ± 594.0, 385.3222.0J / m2) EDD için ortalama ± 

standart sapma ve açıklık (5.9 ± 7.5, -17.8-22.0 ° C) olarak ölçülmüştür. Sıcaklık ve EDD 

yüksek enlem ve yüksekliğe doğru düşme eğilimindedir. Ortalama ± standart sapma ve 

açıklık, 224 ilde kümülatif insidans oranı için (60.3 ± 324.0, 1.9-4509.1 / 106) ve 62 şehirde R0 

için (1.4 ± 0.3, 0.6-2.5) şeklinde kaydedilmiştir. En yüksek R0 değerine sahip ilk 3 şehir ve 

kümülatif insidans oranına sahip ilk 15 şehir Hubei Eyaleti'ndedir. 

Bağıl nem ve UV ayarlamalarından sonra çalışmada görüldüğü üzere, Hubei’nin 

içindeki veya dışındaki şehirlerde, sıcaklık ile kümülatif insidans oranı(χ2=5.03, p=0.28) ve R0 

(χ2=0.93, p=0.92)arasında anlamlı bir ilişki yoktur, bu da COVID-19’ un yayılma yeteneğinin 

sıcaklık artışıyla değişmediğini göstermektedir. Benzer olarak, bağıl nem sıcaklık 

ayarlamalarından sonra, çalışmada görüldüğü üzere, UV ile kümülatif insidans oranı (χ2=5.50, 

p=0.24) ve R0 (χ2=0.91, p=0.92) arasında anlamlı bir ilişki yoktur, bu ise COVID-19’ un yayılma 

yeteneğinin UV maruziyeti ile değişmediğini göstermektedir. Ek olarak; bağıl nem, 

maksimum sıcaklık, kümülatif insidans oranıyla birlikte minimum sıcaklık veya R0 ile COVID-

19 arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

Tartışma 

Solunum yoluyla bulaşan bulaşıcı hastalıklar ve sıcaklık arasındaki ilişki hakkındaki 

önceki sonuçlar, hem SARS hem de influenza'nın belirli sıcaklık koşullarında hayatta kalması 

gerektiğini ve sıcaklığın artmasının SARS virüsü ve influenza virüsünün yayılma yeteneğini 

azaltabileceğini göstermiştir. Sıcak mevsimlerin neden yayılımı azaltmaya yatkın olduğunun 

altında yatan hipotezler şunlardır: daha yüksek D vitamini seviyeleri, bu da daha iyi bağışıklık 

tepkileri sağlar; artan UV yayılımı; ve yaz mevsiminde okulun olmaması (çocuklar bir araya 

toplandığında, grip ve kızamık bulaşma oranları artar). UV ve solunum yolu hastalıklarının 

raporları da incelenmiştir ve daha önceki çalışmalar yüksek UV ışınlarına maruz kalmanın 

SARS-COV virüsünün yayılmasını azaltabileceğini göstermiştir. 

Fakat bu çalışmanın sonuçları, önceki bilgilerle paralellik göstermemektedir. Mevcut 
sonuçlara göre COVID-19'un kümülatif insidans hızı ve R0 değeri, ortam sıcaklığı ile anlamlı bir 
ilişki göstermemiştir, bu da ortam sıcaklığının SARS-CoV-2'nin iletim yeteneği üzerinde 
önemli bir etkisi olmadığını düşündürmektedir. Bu, sıcaklık 45 ° C olduğunda MERS 
vakalarının devam ettiği Arap Yarımadası'ndaki MERS salgını ile oldukça benzerdir. Ebola 
veya pandemik influenza suşları gibi yeni ortaya çıkan diğer zoonotik hastalıklar da 
öngörülemeyen modellerde ortaya çıkmıştır.  Kasım 2002'de başlayan ve Temmuz 2003'te 



sona eren SARS'ın iletimi, mevsimsel olabileceğini düşündürse de, etkili vaka saptama, temas 
takibi ve karantina ile de kontrol edilmiş olabilir. 

 

Bu çalışmanın kısıtlamaları bulunmaktadır. İlk olarak çalışma periyodu COVID-19 

yayılımını gözlemlemek için yeterli meteorolojik koşulları temsil etmiş olmayabilir. Bununla 

birlikte, ortalama günlük sıcaklığın zaten 20℃' nin üzerinde olduğu (maksimum sıcaklık> 30 

℃) bazı güney Çin şehirlerinde (örneğin Sanya, Haikou ve Danzhou) COVID-19'un 

geçirgenliğinin azalmış olduğu gözlemlenmiştir,  bu da bulguların sağlamlığını 

göstermektedir. Elbette, daha uzun takip süresi ve daha geniş sıcaklık aralığına sahip daha 

ileri çalışmalar yapılması gerekmektedir. İkincisi, çalışmanın ekolojik doğası göz önüne 

alındığında, COVID-19 kontrol politikasının uygulama yeteneği, şehirleşme oranı ve tıbbi 

kaynakların kullanılabilirliği gibi diğer şehir düzeyindeki faktörler, COVID-19'un geçirgenliği ve 

bulgularımızı etkileyebilir. Gelecekteki çalışmalar, COVID-19'un meteorolojik koşulları ve 

epidemiyolojik özellikleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için yüksek uzamsal zamansal 

çözünürlüğe sahip karmaşık modeller geliştirmelidir. 

Özetle, çalışmamız yüksek sıcaklık ve UV radyasyonunun COVID-19 iletimini 

azaltabileceği hipotezini desteklememektedir. COVID-19'u kontrol etmek için daha sıcak 

havalara güvenmek hata olabilir. 
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