
Parazitler ve COVID-19’a karşı koruma -Ekoloji mi İmmunoloji mi? 

 

Çin’de 2019 yılında ortaya çıkan COVID-19 pandemisi Mayıs 2020 itibariyle tüm dünyada 

onaylanmış 3,4 milyon vaka ve 238,628 ölüme sebep olmuştur. Bu vakaların yayılışına 

bakıldığında toplam dünya nüfusunun %17sini oluşturan Afrika kıtasında vaka sayısının 

%1’in altında olduğu dikkati çekmektedir. Bu durum zengin ülkelere oranla yapılan test 

sayısının azlığıyla ilişkili olsa da Afrika’daki bu düşük insidansa sebep olarak başka 

mekanizmalar da düşünülebilmektedir. 

COVID-19 asemptomatik olarak geçirilebildiği gibi solunum desteğine gereksinim duyacak 

kadar ağır solunum sıkıntılarına da yol açmaktadır. Interlökin 6 (IL-6), IL-1β, IL-2 ve tümör 

nekroz faktörü alfa (TNF-α) gibi pro-inflamatuar sitokinlerin etkene karşı salınmasının 

enfeksiyonun bu denli ağır seyretmesine sebep olduğu bilinmektedir. Ayrıca yüksek IL-6 

salınımının ağır hastalarda ölüm riskini arttırdığı da bilinmektedir. Bununla birlikte IL-6 

salınımını inhibe eden monoklonal antikorlar ile yapılan tedavilerin hastanın yoğun bakımda 

kalma süresini de azalttığı görülmektedir. 

Plazmodyum, şiztozoma ve askaritler, kancalı kurtlar ve kamçılı kurtlar gibi çeşitli toprak 

kaynaklı parazitler Afrika’da yaygın olarak görülmektedir. Bu parazitlerin çoğu enfekte 

ettikleri konak üzerinde asemptomatik olarak uzun süre yaşayabilirler ve nadiren immun 

sistem tarafından atılabilirler. Parazitler, enfekte bireylerde pro-inflamatuar ve anti-

inflamatuar yanıtlar arasında bir denge kurarak, immun sistemde tolerojenik bir duruma neden 

oldukları için yeterli immünomodülatörlerdir. Bu immunomodulasyon, multiple skleroz ve 

inflamatuar bağırsak hastalığı gibi inflamatuar durumların tedavisinde parazitlerin 

ekskretuvar-sekretuvar ürünlerinin kullanımıyla etkisini göstermektedir. Bu nedenle paraziter 

enfeksiyonların farklı bölgelerde COVID-19 insidansını ve klinik seyrini etkileyebileceği 

düşünülmektedir. Bu çalışmada COVID-19’un görüldüğü altı bölgede endemik paraziter 

enfeksiyonlar  ile COVID-19 vakaları arasındaki muhtemel ilişkinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Bu amaçla; Mayıs 2020 tarihi itibariyle WHO tarafından onaylanmış COVID-19 vaka verileri 

ile dünyada 2019 yılında sıtma, 2018 yılında şiztozomiasis ve toprak kaynaklı helmint 

enfeksiyonları verileri karşılaştırılmıştır. 



Çalışma sonucunda 215 ülkeyi ve enfeksiyonun görüldüğü sınıflandırılmamış bölgeleri 

(Diamond Princess gemisi gibi) de kapsayan 6 bölge analiz edilmiştir.  

Sıtma ve şiztozomiasis vakasına 2018 yılında hiç rastlanmayan ve toprak kaynaklı helmint 

enfeksiyonları sıralamasında en sonda bulunan Avrupa kıtasının, COVID-19 enfeksiyonu 

açısından 1,518,895/3,349,786 (%45.34) vaka ve 142,667/238,628 (%59.79) ölüm oranıyla 

başı çektiği belirlenmiştir. 

2018 yılında % 0,41 sıtma, % 0,71 şiztozomiasis ve %5,38 oranında toprak kaynaklı helmint 

enfeksiyonu görülen Amerika kıtasında, COVID-19 enfeksiyonuna yakalananların oranı 

%41,34, COVID-19 kaynaklı ölümlerin oranı ise %31,86 olarak belirlenmiştir. 

Afrika kıtasında ise sıtma görülme oranı %93,13, şistozomiasis %89,23 ve toprak kaynaklı 

helmint enfeksiyonlarının oranı %25,42 iken bu kıtadaki ülkeler %0,88 vaka ve %0,45 ölüm 

oranı ile COVID-19 pandemisinden en az etkilenen ülkeler olmuştur. 

Sonuç olarak paraziter enfeksiyonların görülme oranıyla COVID-19 vaka ve ölüm sayıları 

arasında negatif bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda bu 

durumun sebepleri olarak; 

1. Sıtma endemik bölgelerdeki bireylerin ekolojik olarak  COVID-19'a daha az duyarlı 

hale getiren moleküler ve genetik varyasyonlara dayandığı bildirilmiştir (Nioni ve 

Napoli, 2020). 

2. BCG aşısının son zamanlarda düşük COVID-19 vakaları ve ölümlerle de ilişkili 

olduğu bildirilmiştir. Bu korelasyonun, Mycobacterium spp. dışındaki diğer 

mikroplara karşı korunmaya yol açan BCG tarafından spesifik olmayan bağışıklık 

uyarımı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Miller ve ark., 2020).  

3. Paraziter enfeksiyonlara karşı oluşan CD4+ Treg hücrelerinin ve salgıladıkları IL-10, 

TGFβ gibi immunomodulatör sitokinlerin COVID-19’a karşı koruma sağladığı 

düşünülmüştür. 

4. Endemik ve endemik olmayan ülkeler arasında bildirilen COVID-19 vakalarındaki 

farklılıklara dayanarak, parazite bağlı immunomodülatör mekanizmaların parazitemik 

bölgelerden göç eden bireyler arasında azaldığını ve daha sonra COVID-19'dan 

popülasyon temelli korumanın azaldığını düşünülmüştür. 

 



Çalışmada paraziter enfeksiyonlara karşı oluşturulan immun yanıtın COVID-19’a karşı 

da korunma sağlayabileceği düşünülmüş ve bu durum sıtma, şistozomiasis ve toprak 

kaynaklı helmint enfeksiyonları vaka sayıları ile COVID-19 vaka ve ölüm sayıları 

karşılaştırılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu veriler dikkate değer olsa da 

nispeten daha fakir ve az gelişmiş ülkelerin yer aldığı Afrika kıtasında yapılan test 

sayılarının azlığının ve ne kadar doğru yapıldığının, iklim farklılıklarının, bu bölgelerde 

görülen paraziter enfeksiyonlar dışındaki endemik enfeksiyonlara karşı da oluşabilecek 

immünolojik farklılıkların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
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