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A ralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde kökeni bilinmeyen ilk pnömoni vakaları bildirildi. Hemen ardından, virüs tanımlanarak şiddetli 
akut solunum yolu koronavirüsü 2 (SARS-CoV-2) adıyla anılmaya başlandı (1). Wuhan’daki ilk vaka bildirimlerinin ardından virüs 

tüm dünyaya yayıldı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlandı ve halk sağlığı açısından dünya çapında acil durum 
ilan edildi (2). SARS-CoV-2’nin neden olduğu hastalık COVID-19’dur ve tahmini mortalite oranı çoğunlukla pnömoniye bağlı olarak 
%3’tür; bu oran ülkelerdeki sağlık sisteminin kapasitesine ve sosyodemografik özelliklerine bağlıdır (3). Halihazırda, hastalık dünyadaki 
herkesin yaşamını tehdit etmektedir; bireysel ve toplumsal seviyede anksiyete ve korkuya neden olmaktadır. Bu bağlamda önemli 
bir nokta da son bildirimlere göre enfekte olan çoğu hastanın asemptomatik ya da hafif belirtili olmasıdır. Bildirilen bu hafif belirtiler 
öksürük, ateş, boğaz ağrısı, nefes darlığı ve halsizliktir (3). Bu yaygın belirtiler soğuk algınlığı ya da mevsimsel grip gibi COVID-19’u andıran 
herhangi bir başka hastalığa bağlı olabilir ve bu durum da sonuçta anksiyeteyi artırabilir. Klinik gözlemlerimiz ve meslektaşlarımızla 
olan paylaşımlarımız neticesinde biz, bu belirtilerin en azından bazılarının somatosensoryal amplifikasyon ile açıklanabileceği ve zihin-
beden etkileşimi için bir model oluşturabileceği düşüncesindeyiz.

Zihin-beden etkileşim modeli bedensel hastalıklarla, zihinsel süreçler arasındaki iki yönlü etkileşimleri açıklar. Bilindiği üzere, zihin-
beden etkileşimi kronik ağrı, hipertansiyon, diabetes mellitus ve kanser gibi hemen her tıbbi durumla ilişkilendirilmektedir. Mevcut 
durumda, çoğu klinisyen boğaz ağrısı gibi özgül olmayan belirtileri olan ve virüs ile enfekte olduğuna yönelik şüpheleri olan hastalarla 
karşılaşmaktadır. Hastalık anksiyetesi bozukluğu (önceden hipokondriazis) DSM-5’de ciddi bir hastalığı olduğuna yönelik ya da minör 
belirtilerin ciddi bir hastalığın işareti olduğuna yönelik kaygı ile tanımlanmaktadır (4). Olasılıkla hastalıkla ilişkili algılanan stres ve artmış 
farkındalık, nesnel bir bulgu olmamasına karşın boğaz ağrısı hissi gibi bedensel duyumlara hiper odaklanma ile sonuçlanmaktadır (5). 
‘Boğazımda yanma hissi varsa, bende COVID-19 olabilir’ düşüncesi bir anksiyete döngüsü yaratarak anksiyeteyi daha da artırır ve bu 
durum kısır döngü şeklinde somatik duyumların yanlış yorumlanması ile sonuçlanan artmış hiper odaklanmaya neden olur. Hastalık 
anksiyetesi bozukluğunun nörobiyolojisi yeterince anlaşılamamıştır, ancak introspektif somatik temsillerle ilgili beyin bölgeleri olan 
angular girusta hiperaktivite, insulada ve anterior cingulate korteks aktivitesinde değişiklikler gibi nöral bileşenler bildirilmiştir (6,7). 

Salgınlarda hastalık anksiyetesi için; tehditi abartmak, bireysel anksiyeteye yatkınlık ve medyanın pandemiyi ele alış şekli gibi bazı 
yordayıcılar bildirilmiştir (8,9). Pandeminin kontrol edilmesinde, toplumun bilgilendirilmesi elzemdir. Ancak, anksiyeteyi azaltırken 
aynı zamanda önlemlerin alınmasına yönelik farkındalığı da artıracak şekilde, sorumlulukla yürütülmelidir. Zika virüs salgını sırasındaki 
önceki araştırmalarda, hastalığa yönelik bilgi artışıyla anksiyete düzeyinin pozitif korelasyonu olduğu bildirilmiştir (10). Buna karşın, 
gözlemlerimiz iyi bir bilgilendirme sayesinde bu durumun tersine dönebileceği yönündedir.

COVID-19 pandemisi yaşanan en büyük trajedilerden birisi olarak görülebilir; ancak, hastalık anksiyetesi, artmış hiper odaklanma ve 
bedensel duyumların yanlış yorumlanması gibi insanların sıkıntı yaşadığı ve halen gizemini koruyan çoğu rahatsızlık ya da durumun 
açıklanmasında da bir araç rolü oynayabilir. Araştırmalar bir yandan medya ilişkili artmış algılanan stres ile kişilerin bilgilendirilmesinin 
nasıl dengelenmesi gerektiğine; diğer yandan da hastalık anksiyetesi ile ilişkili beyin mekanizmalarına ve bu belirtilerin nasıl yönetilmesi 
gerektiğine odaklanmalıdır. Öte yandan, SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile ilişkili hipokondriak belirtileri olan kişiler şu yaşadığımız olağan 
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dışı günlerde, sağlık sistemi üzerindeki yükü artırmakta ve hastaneden 
enfeksiyon kapma riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Klinisyenlere 
yönelik bazı önerilerimiz şunlardır: bu kişilere yeterince zaman ayrılması, 
yakınmalarının dinlenmesi, enfeksiyon hakkında anlaşılır ve pratik bilgiler 
verilmesi, gerektiğinde karmaşık vakalar için psikiyatri konsültasyonu 
istenmesi gerekli önlemlerdir.
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