
Toplumsal Hayatta Normalleşme ve COVID-19’un Toplum Seviyesinde Gerçek
Zamanlı Değerlendirilmesine Duyulan İhtiyaç

13  Mayıs  2020  itibariyle  ABD’de,  Hastalık  Kontrol  ve  Önleme  Merkezi  (CDC)
tarafından   yaklaşık  1.39  milyon  ve  188  ülkede  4.3  milyondan  fazla  COVID-19  vakası
bildirilmiştir. Toplum seviyesinde insidans, hastalığın spektrumu, teşhise yönelik testler ve
toplumda  SARS-CoV2’ye  karşı  koruyucu  bağışıklığa  sahip  olan  insanların  oranı  (sürü
bağışıklığı)  gibi  COVID-19  verilerine  acil  ihtiyaç  bulunmaktadır.  Bu  veriler,  toplumların
kümülatif  COVID-19  insidans  ve  prevalans  devamlılığında  nerede  olduklarını  anlamak
açısından ve ilaç dışı müdahalelerin ağırlığının toplumu ve iş hayatını yeniden açma yolunda
ne derece hafifletilmesi  gerektiğini  (titrasyonu)  ayarlamak  için  hayatidir.   Gerçek zamanlı
değerlendirme  ve  seroepidemiyolojik  veriler  COVID-19  aşı  ve  ilaçlarını  geliştirme
senaryolarını  planlamak  için  de  önemlidir.  Kesitli  toplum  anketleri,  seroepidemiyoloji
verileriyle  harmanlandığında  günümüzü  aydınlatmak  ve  geleceğe  yönelik  planlamada
yardımcı olabilirler.

Toplumun şu anda nerede olduğunu belirlemek: 

Hızlı toplum anketleri Dünya Sağlık Örgütü ve diğer kuruluşlar tarafından toplumdaki
bağışıklanma  oranı  gibi  sağlık  durumlarını  hızlıca  değerlendirmede  ya  da  nüfusla  alakalı
anketleri yürütmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer yöntemler de kullanılmış olsa
da,  2  aşamalı  küme  örnekleme  modeli,  hızlı  toplum  anketlerinde  yaygın  olarak
kullanılmaktadır.  Bu anketler,  sık olarak 30 kümeden rastgele seçilmiş 7 haneyi  içerir,  bu
haneler  de   toplumdan  “boyutla  orantılı  olasılık”  yöntemi  kullanılarak  hız  ve  hassasiyet
dengelenerek  örneklenmiştir.  Bir  COVID-19  hızlı  toplum  anketinde,  seçilmiş  bireyler  belli
periyodlarla tekrar aranarak kendilerinde ya da haneyi  paylaştıkları bireylerde COVID-19’a
dair  semptom,  test,  tedavi,  yatış,  yoğun  bakım,  solunum  desteği  ve  ölüm  durumları
sorgulanır.

Anket zamanında kan ve üst solunum yolu örnekleri toplanabilirse, toplumda SARS-
CoV  2’ye  karşı  antikor  geliştirmiş  kişilerin  oranı  ve  semptomatik  geçmiş  ve  şu  anki
enfeksiyonların oranı hesaplanabilir. Bu veriler, toplumda önceki yavaşlatma stratejilerinin
değerlendirilmesi ve gelecekteki benzer stratejilerin yönlendirilmesinde esastır. Birden fazla
bitişik toplumda yapılacak eşzamanlı hızlı anketler, farklı bölgeler için genellenebilir bilgiye
erişerek halk sağlığı müdahalelerinin senkronizasyonu ile titrasyonunu ve daha pürüzsüz bir
toplumsal etkileşimi sağlayabilir.

Toplumun pandemi hastalık bulaş devamlılığında nerede olduğunu hesaplamak için
hızlı  toplumsal  ve  seroepidemiyolojik  anketlerin  ve  izlem  verilerinin  nasıl  kullanılacağını
tasarlamak adına bir varsayımsal örnek kullanılabilir. Bu varsayımsal senaryoda, laboratuvar
izlem  verilerinin  500.000  nüfuslu  bir  toplumda 3000  laboratuvar  onaylı  COVID-19  vakası
gösterdiğini  ve  de  toplumsal  anketleri  yanıtlayanlarda  semptom  gösterenlerin  yalnızca
%10’unun COVID-19 için test yaptırdığını  dolayısıyla,  şüpheli  vakaların yalnızca 1/10’unun
tespit  edilebildiğini  farz  edelim.  Bu  varsayımsal  bulguları  toplumumuza  uyarladığımızda
30.000 (3.000 x 10) kişinin varsayımsal toplumumuzda muhtemelen semptomatik hastalık
geçirdiğini söyleyebiliriz.



Hızlı  anketlerdeki  semptomlu  bireylerin  oranını  serolojik  sonuçlarla  kıyaslayarak,
asemptomatik  SARS-CoV  2  enfeksiyonu  geçiren  bireylerin  oranı  hesaplanabilir.  Serolojik
anketlerin SARS-CoV 2’ye karşı antikorluların %20’sini gösterdiği varsayımını eklersek ve de
bu veriyi toplumumuza uyarlarsak yaklaşık 100.000 (500.000 x 0.2) kişinin enfekte olduğunu
söyleyebiliriz. Bulaşma katsayısı R0  (bir kişiden bulaşan ortalama vaka sayısı), COVID-19 için
2.2  olduğu  takdirde,  sürü  bağışıklığı  için  gerekli  olan  SARS-CoV  2’ye  immün  kişilerin
toplumdaki oranı (1-1/ R0’dan hesaplanır) %55’tir.

Toplumsal ve seroepidemiyolojik anketlerin (toplumun %20’sinin SARS-CoV 2’ye karşı
antikor  sahibi  olduğunu  gösteren)  sonuçları,  toplumumuzda  sürü  bağışıklığının  henüz
sağlanamadığını  ve  toplumun  sağlıklı  %35’inin  bunu  sağlayabilmek  için  enfekte  olması
gerektiğini göstermektedir. Seroepidemiyolojik sonuçlar ek olarak, bu varsayımsal toplumda
SARS-CoV  2  enfeksiyonunda  bulaşın  devam  edeceğini   ve  buna  yönelik  halk  sağlığı
ölçütlerinin uygulanmasının gerekliliğini gösterir.

Çarpım  modeli,  pandemilerde  hastalığın  toplum  seviyesindeki   güncel  durumunu
değerlendirmek için kullanılabilecek bir yaklaşımdır. Çarpım modelleri, anketlerce ve diğer
verilerce düzenlenmiş, güncelliğini yitirmemiş izlem verilerini kullanır. Her semptomatik birey
hekimlere veya diğer sağlık çalışanlarına tıbbi bakım için başvurmadığı için, her hekim ya da
sağlık  kuruluşu COVID-19 testi  uygulamadığı  için,  test  kitleri  ve diğer malzemelere erişim
mümkün olamayabileceği için ve test hassasiyet ve özgüllüğü %100’den az olduğu için izlem
verilerinin  düzenlenmeye  ihtiyacı  vardır.  2009’daki  H1N1  pandemisinde  ABD’de  sadece
labortuvar onaylı vakalar bildirilirken, pandeminin erken evresinde potansiyel vaka sayısının
tahmini için bir çarpım modeli kullanılmıştır. Model, genel nüfus ve toplum anketlerindeki
ölçümlerden temel alan çarpımlar kullanmıştır. Bu ölçümler tıbbi bakıma başvuran influenza
benzeri semptomlar taşıyan kişilerin oranını, tıbbi bakıma başvuranlardan teşhis için örnek
toplananların oranını, testlerin hassasiyetini ve bildirilen laboratuvar onaylı testlerin oranını
belirlemişlerdir. Bu modelleme yaklaşımına göre,  yalnızca 43.677 laboratuvar  onaylı  H1N1

-influenza A vakası bildirilmiş olsa da, ABD’de pandeminin ilk 4 ayında 1.8 ila 5.7 milyon vaka
olduğu tahmin edilmektedir.

Çarpım yaklaşımı H1N1  pandemisinin sonunda da kullanılmış ve ilk yılda 60.8 milyon
(43.3  ile  89.3  milyon  aralığında)  vaka  hesaplanmıştır.  Bu  veri,   serolojik  veriyle
harmanlanarak, H1N1  ile enfekte kişilerin %40’ının asemptomatik olduğunu ve 2009-2010’da
tahminen  102  milyon  kişinin  (ABD  nüfusunun  yaklaşık  %33’ü)  enfekte  olduğunu
hesaplamıştır.  H1N1’in  sürü  bağışıklığının  sağlanası  için  gerekli  tahmini  oranın  %41  (R0:
yaklaşık  1.7)  olduğu  göz  önünde  bulundurulduğunda,  ABD’de  sürü  bağışıklığı  sağlanacak
kadar H1N1 enfeksiyonu oluştuğu söylenebilir.

Toplumun gelecek aylarda nerede olacağını belirlemek:

Toplumlar,  politika  oluşturma,  halk  sağlığı  planlamaları  ve  gerekli  müdahaleleri
geliştirebilmek  için  muhtemel  geleceğin  öngörüldüğü  COVID-19  senaryolarına  ihtiyaç
duymaktadırlar. Hangi spesifik gelecek senaryosunun gerçekleşeceği ve bu senaryonun ne
kadar olumlu olduğu bilindiğinde ise, ilaç dışı  müdahalelerin yoğunluğu ayarlanabilir  ve iş



yerlerinin ne zaman açılacağı  planlanabilir.  Buna ek olarak, terapötik ajanlar ve aşılar için
yapılacak  klinik  araştırmalar  için  temel  bağışıklık  seviyesi  hakkındaki  bilgiler  önemlidir.
Toplumsal  ve  seroepidemiyolojik  anketler,   model  yaklaşımlarıyla  birlikte  gelecek
senaryolarını oluşturmada önemli veriler sağlarlar.

Toplumsal  ve  yerel  COVID-19 senaryo oluşturma modelleri  birkaç  grup  tarafından
geliştirilmiştir.  Bu  modeller;  laboratuvar  onaylı  COVID-19  vaka  ve  ölüm  sayılarını,
semptomatik  kişilerden  COVID-19  için  test  olanların  sayılarını  ve  teşhis  testlerinin
hassasiyetini  veri  olarak  kullanır.  Toplumsal  yavaşlatma  çabalarının  etkileri,  COVID-19
insidansında  beklenen  azalmalarla  sürü  bağışıklığının  sağlanması  planı  gibi  durumlar  da
değerlendirilir. Bu modeller tartışmalı olsalar da, toplumsal ve seroepidemiyolojik çalışmalar
şüpheleri azaltacak verileri toplayabilirler. Tekrarlanan seroepidemiyolojik çalışmalar, ilaç dışı
müdahalelerdeki başarı derecesini ve sürü bağışıklığı sağlama sürecini değerlendiren kesitsel
hesaplamalar  sağlayabilirler.  Bu  veriler  model  geçerliliğini  arttırmada  yardımcı  olurlar  ve
model için tekrarlı girdiler sağlarlar.

Çeşitli gruplar devam eden toplumsal ve seroepidemiyolojik anketler başlatmışlardır.
3-4 Nisan 2020 tarihlerinde,  3 istasyonda arabalı  test  yapılan ve  3330 kişinin 1.9  milyon
nüfuslu  Santa  Clara  Kaliforniya’dan davet  edildiği  bir  toplumsal  serolojik  araştırmanın ön
raporunda, bağışıklıkta ağırlıklı prevalans %2.5-%4.2 olarak hesaplanmıştır. Nisan 1’de 956
laboratuvar onaylı vaka olduğunu düşünürsek, bu veriler ışığında, her onaylı vaka için Santa
Clara’da 50 ila 85 kişinin antikorlu olduğu söylenebilir. Yine de, serolojik çalışmanın özgüllüğü
%100’den az olduğu için, bu düşük prevalanslı toplumda yanlış pozitiflik potansiyeli vardır ve
bu yüzden çarpım, hesaplanandan daha düşük olabilir. Nisan ortasında 19.4 milyon nüfuslu
New York eyaletinin 19 ilçesinde 40 merkezde yapılan bir toplumsal serolojik araştırmanın ön
raporunda;  alışveriş  yapan  3000  kişide  %13.9  bağışıklık  görülmüştür.  15  Nisan  itibariyle
laboratuvar onaylı vaka sayısının 213.779 olduğu göz önünde bulundurulduğunda New York
eyaletinde her onaylı vaka için 13 kişide antikor bulunduğu söylenebilir.

COVID-19’un  toplum  düzeyinde  uygun  değerlendirilmesi  için  test  yapılan
semptomatik bireylerin oranı, asemptomatik vakaların oranı, COVID-19 kümülatif insidansı,
yatışı  yapılmış  kişilerin  oranı  ve  ölenlerin  oranı  hakkında güvenilir  kanıtlı  bilgilere  ihtiyaç
vardır.  İlaç dışı  müdahalelerin yoğunluğunun ayarlanması  ve COVID-19 aşısı  ve tedavisinin
geliştirilebilmesi  için  nüfus  bağışıklığının  ve  antikor  seviyelerinin  seri  ölçümleri  gereklidir.
Toplumsal  ve  seroepidemiyolojik  çalışmaların  birlikte  yapılması  ve  modelleme  ve  çarpım
yaklaşımlarıyla  harmanlanması  toplum seviyesinde COVID-19’un insidans  ve  prevalansının
hesaplanması  adına  çok  önemlidir.  Bu  sayede  pandeminin  güncel  durumunu
değerlendirebilir, şu anki ve gelecekteki müdahaleleri planlayabilir ve karar verici merciileri
toplumlarda normale dönüş sürecinin planlanması hakkında bilgilendirebiliriz.
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