Koronapäiväkirja – tiistaista
torstaiyöhön 24.-27.3.2020
83., 84. ja 85. päivä: Uusimaa on kiinni ja tiet suljettu!
Yritän välttää uutisten toistoa, joten kommentoin vain
lyhyesti median laajasti uutisoimat jutut. Koronaviruspandemia
on uutismylly, joka tuottaa taukoamatta masentavaa sisältöä.
Katsotaan, jos onnistuisin louhimaan jotain täydentävää ja
vähemmän uutisoitua sälää internetin syvyyksistä.
Uutisointi COVID-19-pandemian ympärillä on toistaiseksi melko
varovaista ja lepsua. Tällainen vuotava uutisankka voi tarjota
vain harmittomia pintasipaisuja maailmasta, joka on lasista
tehty.

Kuin akvaariossa

Koronavirus,
novel-koronavirus,
SARS-CoV-2 ja COVID-19
Nämä käsitteet huutavat huomiota iltapäivälehtien otsakkeissa.
Sanoilla on tarkasti rajattu merkitys, mikä säilyi pitkään
arvoituksena minulle. Olen käyttänyt tähän asti näitä sanoja
kuin synonyymejä, mutta tästä eteenpäin yritän loihtia termit
oikeaan kontekstiin.
Ihmisten välillä leviäviä koronaviruksia tunnetaan seitsemän.
Näistä tutuimmat ovat SARS ja MERS (ja nyt SARS-CoV-2).
Kaikista lievistä kausiflunssista jopa 10-30 % johtuvat
ihmisen koronaviruksista (HcoV-229E ja HcoV-OC43).
Tavallista kausiflunssaa aiheuttavia viruksia tunnetaan noin
200 ja muutamat näistä kuuluvat siis coronaviridae-sukuun.
Novel (uusi)-koronavirus on viimeisin tunnistettu ihmisten
välillä leviävä koronavirustyyppi. Viruksen virallinen nimi on
SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome – Coronavirus-2)
ja se voi aiheuttaa taudin nimeltä COVID-19 (eli Corona-VirusDisease-19). Numero viittaa taudin tunnistamisvuoteen.
Viruksen
nimi,
”korona”,
viittaa
kruunuun.
Elektronimikroskooppien kuvissa virus muistuttaa hieman
auringon koronaa eli kruunua. SARS-CoV-2 on osa eläimillä ja
ihmisillä yleistä Coronaviridae-virusperheettä. SARS-CoV-2
kuuluu suuriin RNA-viruksiin. Viruksen genomi on 26 000-32 000
emäksen mittainen.

COVID-19 oireet
COVID-19 leviää pisaratartuntana lähikontakteissa tai
kosketustartuntana esimerkiksi erilaisilta pinnoilta. Yskä voi
levittää virusta jopa 5 metrin säteelle ja aivastus vieläkin
pidemmälle.
Ilmassa virus elää kolmisen tuntia, kosteilla pinnoilla sekä

teräs- ja muovitasoilla kolme vuorokautta ja pahvissa 24
tuntia. Taudin oireet alkavat keskimäärin 5 päivää tartunnan
saamisesta ja kestävät 12-32 vuorokautta. Taudin itämisaika on
ihmisestä riippuen kuitenkin 2-14 vuorokautta.
COVID-19 nostaa tavallisesti korkean kuumeen. Kuiva hakkaava
yskä, hengenahdistus,painon tuntu rintakehällä, voimakas
kurkkukipu, polte kurkussa ja henkitorvessa, sekä päänsärky
kuuluvat yleisimpiin oireisiin, Rauhasten turpoaminen, väsymys
ja kylmät väreet ovat myös varsin yleisiä. Tavallisesti
tautiin ei kuulu vuotava nenä, mutta vuotava nenä ei poissulje
COVID-19-infektiota. Joillain sairastuneilla esiintyy muiden
oireiden lisäksi ripulia ja oksentelua.

Keuhkokuume ja ARDS
Oireet voivat johtaa keuhkokuumeeseen ja pahimmillaan ARDSoireyhtymään (Acute Respiratory Distress Syndrome), joka
edellyttää
tehohoitoa.
ARDS
on
äkillinen
hengitysvaikeusoireyhtymä, eli äkillisesti ilmaantuva
keuhkovaurio, jonka seurauksena on vaikea happeutumishäiriö.
ARDS:n syntymekansimina on laaja-alainen keuhkorakkuloiden ja
keuhkojen hiussuonten seinämien vaurio, joka alkaa muutamia
päiviä kestävällä eksudatiivisella vaiheella, jolloin neste
tihkuu vaurioituneista verisuonista keuhkokudokseen ja
aiheuttaa keuhkojen turvotusta. Tämän jälkeen seuraa
eksudaattien organisoitumista ja keuhkorakkulasolujen
proliferaatiota, joka voi kestää joitain viikkoja. Lopulta
keuhkovaurio
etenee
keuhkofibroosiin
eli
sidekudosmuodostukseen ja keuhkojen arpeutumiseen.
ARDS voi kehittyä esimerkiksi keuhkokuumeesta, mutta myös
epäsuorasti elimistön voimakkaan tulehdusvasteen seurauksena,
esimerkiksi sepsiksessä.
”High risk cases have been squared-in by the presence of high
blood pressure, a d-dimer blood test greater than 1, and

having an adverse SOFA sepsis score. One is safe 3 days after
no fever with resolved respiratory symptoms and also with
improved chest CT scan plus two negative PCR tests, separated
by one day. Viral shedding can occur for up to 37 days after
onset of symptoms. Viral RNA can persist in the blood for up
to 29 days and does not correlate with symptoms.”

Diagnoosi
Taudin toteamiseksi potilaan keuhkoista voidaan ottaa
röntgenkuva
ja/tai
tietokonetomografia
(CT-scan).
Tietokonetomografian avulla keuhkoista
viruksen aiheuttama keuhkokuume.

voidaan

tunnistaa

SARS-CoV-2-virukseen viittaa molemmissa keuhkoissa nähtävät
viruksen
aiheuttamat
solutuhot,
joihin
ei
liity
lymfadenopatiaa tai pneumotooraksia. (Toivottavasti meni
oikein!). Lievemmissä infektioissa rintakehän kuvat ovat
normaalit.
Varsinainen
diagnoosi
varmistetaan
PCR-menetelmällä
(Polymerase Chain Reaction), jonka avulla voidaan tunnistaa
SARS-CoV-2-viruksen RNA.

SARS-CoV-2 on hitonmoinen örkki
Maailmaan mahtuu monia äkäisiä viruksia. Monet tappavat
nopeasti, toiset hitaammin ja kivuliaammin. Jotkut virukset
leviävät vikkaammin kuin ilkeät juorut.
Ebola on sotkuinen tapaus. Verenvuotokuume. Ebola tappaa
suuren osan tartunnan saaneista niin nopeasti, että tartunnan
saaneet eivät tavallisesti ehdi levittää virusta kovinkaan
kauas. Tämän vuoksi ebola-epidemiat ovat hirveitä, julmia,
pelottavia ja usein hyvin paikallisia. Ebola on myös
suhteellisen
voimaton
kehittyneiden
maiden
terveydenhuoltojärjestelmiä ja hygieenisuutta vastaan. Se
menestyy köyhissä ja kehittymättömissä ympäristöissä.

SARS-CoV-2 on virusten ”Alien – kahdeksas matkustaja” ja ”The
Thing – Se jostakin”. Se on julma, juonikas, aggressiivinen ja
äärimmäisen tarttuva.
Vajaassa neljässä kuukaudessa uusi koronavirus on valloittanut
koko maailman kaukaisimpia saarivaltioita myöten. Se kulkee
kädestä käteen ja hyppii ihmisestä toiseen liikennevälineissä,
konserteissa, kaupoissa, ravintoloissa ja vilkkailla kaduilla.
SARS-CoV-2 odottaa, vaanii ja piileskelee viikkoja ennen kuin
se aloittaa eksponentiaalisen leviämisen. Se on mestari
keuhkojen vaurioittamisessa; parempi kuin tupakka tai asbesti
yhteensä. SARS-CoV-2 on helvetin pätevä siinä, mitä se tekee.
SARS-CoV-2

on

paljon

pelottavampi

kuin

mikään,

mitä

kauhuelokuvissa näytetään. Tartunta voi olla voimakas tai
lievä ja se on pelottavaa. Osa ihmisistä voi nimittäin
sairastua hengenvaarallisesti vain tunneissa, kun toiset
levittävät tartuntaa oireettomina pari viikkoa.

COVID-19 on vaarallinen iäkkäille, verenpainetautia ja sydän/ verisuonitauteja sairastaville, diabeetikoille ja muita
kroonisia tauteja sairastaville.
COVID-19-infektio voi olla rajumpi sellaisille, joiden
veriryhmä on A, kun O-veriryhmässä oireet ovat
tutkimushavaintojen perusteella lievemmät. Mistä tämäjohtuu.
Sitä voidaan arvailla. Sattuma? Ehkä.

Olemme saapuneet tuntemattomille vesille
Taivaanrannassa meitä odottaa parvi mustia joutsenia. Avautva
maisema on outo, surrealistinen ja unenomainen. Tulevaisuus
syöksyy meitä vastaan taivaanrannassa raivoa keräävien
myrskyjen voimalla.
Kukaan ei tiedä millaiseen maailmaan saavumme kun tämä on ohi.
Onko huomisen maailma ystävällinen vai vihamielinen? Ainakaan
se ei ole sellainen, miksi sen kuvittelimme vielä muutama
viikko sitten. Kohtaamamme pandemian kokoluokka on ennen
kokematon.
COVID-19 muuttaa maailmaa arvaamattomilla tavoilla.
Geopolitiikka liittolaissuhteet, poliittiset ja taloudelliset
järjestelmät sekä ideologiat menevät uusiksi kun tästä
selvitään. Tämä ei tapahdu heti, mutta muutos on jo alkanut.
Moderni maailma ja globaali talous ovat pelottavan
haavoittuvia näkymättömien virusten aiheuttaman pandemian
edessä.
Ravinnon perustuotanto on monissa maissa jo ajettu alas. Lähes
kaikki maailman valtiot ovat riippuvaisia vienistä, tuonnista,
toisista valtioista ja globaalista markkinataloudesta. Nyt
tämä järjestelmä heikkenee.
Yhdysvalloissa pelätään, että COVID-19 pandemia voi aiheuttaa
40 miljoonan ihmisen suurtyöttömyyden. Pelkästään tämän viikon
aikana 3,3 miljoonaa amerikkalaista jäi työttömäksi ja kriisi

on vasta alussa.
Tällaiselle maailmaa koettelevalle muutokselle ei löydy
vertailukohtia edes historiasta. SARS-CoV-2 voi olla pahempi
kuin vuoden 1930 suuri lama ja mahdollisesti kuolettavampikuin
maailmasodat yhteensä. Tämä aika jättää maailmaan arven, joka
säilyy kollektiivisessa muistissa vuosisatoja.
Pandemia päättyy aikanaan ja talous kääntyy kasvuun. Uusia
innovaatioita ja työpaikkoja syntyy nopeasti.
Vuosikymmenen looppu voi jo olla nopean kasvun aikaa. Tulevat
vuosikymmenet ovat luultavasti parempia, rikkaampia ja
oikeudenmukaisempia kuin pandemiaa edeltäneet vuosikymmenet.
Niin kävi 1930-luvun laman ja maailmansotien jälkeen. Vaikka
eihän se tietenkään niin yksinkertaista ja suoraviivaista ole.
Jokainen sukupolvi joutuu kohtaamaan omat kipupisteensä ja
hasteensa. Niin on ollut ennen ja niin on tulevaisuudessa.

Meistä on tullut statisteja
”CNN:n mukaan Phoenixin alueelta kotoisin ollut noin 60vuotias mies kuoli ja hänen vaimonsa päätyi kriittiseen
tilaan, kun pariskunta pyrki hoitamaan koronavirustaan

itsenäisesti klorokiinifosfaatilla, jota tyypillisemmin
käytetään malarian hoitoon.Yksi arizonalaispariskunta huomasi,
että heidän lemmikkikarppinsa akvaarion puhdistamisessa
käytetty pesuaine sisältää samaa klorikiini-nimistä ainetta,
jota Trump erityisesti ylisti ratkaisevaksi avuksi
koronataistelussa.”
Taistelu koronavirusta vastaan akvaarionpuhdistusaineella
päättyi tapppioon; mies menehtyi ja nainen on sairaalassa
kriittisessä tilassa. Kehätuomareiden tuomio ei ole
yksimielinen. Typeryyttä tai ei, mies tappoi keuhkoja tuhoavan
viruksen. Kloriini siis toimi, mutta ei toivotulla tavalla.
Omissa akvaarioissamme me olemme pandemian statisteja.
Odotamme akvaarionpesunestettä, joka pesisi tämän painajaisen
pois ja voisimme jälleen kulkea vapaina ja tavata muita
akvaarioistaan vapautuneita ihmisiä ilman näkymättömän
tappajan uhkaa.

Näin tämä menee, vaan menköön
Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee
kertoi
maanantai-iltana
ministeriön
avaavan
huoltovarmuusvarastot. Näihin on varastoitu huomattava määrä
mm.
polttoaineita
ja
lääkintätarpeita.
Tällaiseen
turvaudutaan, koska suurissa sairaaloissa on jo ollut pulaa
mm. reagensseistä, hengityssuojista ja muista suojavälineistä.
Suomen kriisinkestävyyden turvaa ruokahuollon 80-prosenttinen
kotimaisuusaste ja lääkealan kuukausien kulutustarpeisiin
riittävät velvoitevarastot.
Eeva Ahtisaarella todettiin koronatartunta muutamia päiviä
sitten. Nyt varmistui, että myös entinen presidentti Martti
Ahtisaari on saanut tartunnan. Hyvin surullinen tilanne, sillä
ex-presidenttipariskunta osallistui taannoin Naisten päivän
juhlakonserttiin.
Tilaisuuden
järjestäminen
osoitti
poikkeuksellista piittaamattomuutta tällaisena aikana. Monet

tapahtumaan osallistuneet saivat mahdollisesti tartunnan.
Keskiviikkona 25.3.2020 koronavirukseen oli aamupäivän aikana
menehtynyt kaksi potilasta. Torstaina kuolleita on jo viisi.
Suomessa viralliset tartuntojen määrät pyörivät keskiviikkona
kahdeksansadan korvilla, mutta lienevät jo yli tuhat.
Todellisuudessa tartuntoja on monikymmenkertainen määrä.
Ruotsissa kuolonuhrien määrä harppasi parissa vuorokaudessa
ensin kahdestakymmenestä neljäänkymmeneenneljään ja nyt jo
seitsemäänkymmeneenseitsemään.

Tyhjenevät kadut
Monet
jännittivät
fiktiivisen
Walking
Dead-sarjan
juonenkäänteitä. Tämän päivän maailmassa kuolleet kävelevät ja
tartuttavat eläviä viattomasti hymyillen ruuhkabusseissa,
työpaikoilla ja kauppakeskuksissa. Tartunta ei edellytä
puremista, verta ja kaaressa purkautuvia ruumiinnesteitä.
Kaunis romanttinen kohtaaminen kahvilassa riittää. Onneksi
nuoret ja terveet ovat tälle vitsaukselle vähemmän alttiita ja
kestävät sen yleensä hyvin.
Prinssi Charles on sairastunut. Espanjassa on menehtynyt
kuluneiden 24 tunnin aikana 738 ihmistä, eli 200 enemmän kuin
vastaavana ajanjaksona edellispäivänä. Koronavirus leviää
Espanjassa jo nopeammin kuin Italiassa.
Yhdysvalloissa postilaitos uhkaa ajautua konkurssiin, kertoo
Politico. Terve teini-ikäinen menehtyi Los Angelesissa ja
toinen Panamassa.
”Los Angelesin pormestarin Eric Garcettin mukaan kyseessä oli
teini-ikäinen henkilö, jonka terveydentila oli hyvä. Hän
haluaa viestittää nuorille,
heidänkin kohdalleen.”
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Intia on määrännyt koko kansan, eli noin 1,3 miljardia ihmistä
kolmen viikon mittaiseen karanteeniin. WHO:n asiantuntijan
mukaan Intian panos oli aivan ratkaiseva isorokon ja polion
nujertamisessa. Intia ei vain nyt ole suurin ongelma; suurin
ongelma on USA.
Trumpin tviittaillessa poikkeustoimien lakkauttamisesta ja
paluusta
normaaliin
jo
pääsiäisenä
tartunnat
ja
kuolemantapaukset tuplaantuvat Yhdysvalloissa kolmen päivän
välein. New York ja Washingtonin osavaltio kulkevat epidemian
kärjessä, mutta muut osavaltiot seuraavat kehitystä.
Venäjällä Putin antoin kansalaisille viikon loman, mutta on
todennäköistä, että tulevan viikon aikana Venäjälle

julistetaan poikkeustila. Tämä tapahtuu ennen tartuntojen ja
kuolemantapausten todellisten määrien julki vuotamista.
Venäjän todellinen koronatilanne selvinnee ensi viikolla.
Trumpin pohdinnat USA:n palauttamisesta normaaliin, kun virus
leviää hallitsemattomasti, ovat useiden asiantuntijoiden
mielestä vastuuttomia.
Arvioiden mukaan karanteeneista ja rajoituksista luopuminen
voisi johtaa jopa 2,2 miljoonan ihmisen kuolemaan tulevien
kuukausien aikana. Uhrataanko nämä ihmiset talouden vuoksi?
Yhdysvalloissa on nyt jo eniten todettuja tartuntoja
maailmassa. Todettuja tartuntoja on jo enemmän kuin Kiinassa
ja Italiassa.

Lyhyt katsaus lääkekokeista
Tulokset
ensimmäisistä
Covid-19-lääkkeitä
koskevista
organisoiduista tutkimuksista ovat valmistuneet, mutta
toistaiseksi parannuskeinoa ei ole löydetty.
Kun COVID-19 lähti leviämään tammikuussa, lääkärit – ensin
Kiinassa ja sitten Yhdysvalloissa, Italiassa ja Ranskassa –
aloittivat helposti saatavilla olevien lääkkeiden testit
COVID-19-tartunnan saaneiden hoidossa.
Ensimmäiset lääketieteellisten tutkimusten tuloksista SARSCoV-2 viruksen hoitoon sovellettavien lääkkeiden vaikutuksista
on julkaistu. Tähän mennessä on valmistunut kolme kliinistä
tutkimusta, joissa on käytetty antiviraalisia läöäkkeitä.
Toistaiseksi COVID-19-tartunnan hoitoon ei ole hyväksyttyjä
lääkkeitä, joten vakavien tapausten hoitoon ei ole olemassa
tehokkaita lääkkeitä. Hoitona annetaan happiterapiaa
hengityslaitteilla, sekä hengittämiseen liittyvää tukihoitoa.
Jotkut potilaat saavat tavallisia antibiootteja mahdollisiin
bakteeritulehduksiin.

Ympäri maailman tehdään lääketutkimuksia vuorokauden ympäri
sadoissa tutkimuslaitoksissa. Tutkimukset selvittävät uuden
koronaviruksen hoitomuotoina kaikenlaisia vaihtoehtoja Cvitamiinista perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen.
CellTrials.org on listannut COVID-19 tutkimukset, joita on jo
yli 250. Pelkästään Kiinassa tehdään valtavasti tutkimustyötä
lääkkeen ja rokotteen kehittämiseksi. Yksi tuloillaan oleva
lääke on Gilead-yhtiön kokeellinen viruslääke Remdesivir,
mutta se valmistunee vasta lähitulevaisuudessa.
Jätän kääntämättä nämä selvitykset, koska ne tällaisenaan
antavat täsmällisemmän kuvan. Käännöksiin tulee helposti
asiavirheitä.
Lähde on MIT

Chloroquine or hydroxychloroquine
The hype: President Donald Trump praised the malaria drug,
saying it had shown “tremendous promise” against Covid-19. “I
think it’s going to be very exciting,” he said. “I think it
could be a game-changer, and maybe not.”
The report: Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment
of COVID-19: results of an openlabel non-randomized clinical
trial
The data: During early March, French doctors at IHUMéditerranée Infection in Marseille, France, treated Covid-19
patients with hydroxychloroquine, a version of the 90-year-old
malaria drug chloroquine. They tried giving 200 milligrams of
hydroxychloroquine three times per day, over 10 days, to 26
patients, and some got the antibiotic azithromycin, too. In
their report, treated patients had less virus in their system
after six days than other patients at a different center, who
didn’t get the treatment. The study’s conclusions aren’t firm
because so few patients were involved and the study was not
rigorously designed, although chloroquine has also been tried

in China with rumors of success.
So does the drug work? Scientists say there’s not enough
evidence to say. “Anecdotal reports may be true, but they are
anecdotal,” Anthony Fauci, head of the National Institute of
Allergy and Infectious Diseases, said during a briefing at the
White House. “It was not done in a controlled clinical trial.
So you really can’t make any definitive statement about it.”
In the absence of other options, Governor Andrew Cuomo of New
York said his state, now a global epicenter of Covid-19, had
obtained 70,000 doses of hydroxychloroquine and 750,000 doses
of chloroquine, as well as azithromycin (also called
Zithromax). “The trial will start this Tuesday,” said Cuomo
over the weekend. “There is a good basis to believe they could
work. The president ordered the FDA to move and the FDA
moved.”
Chloroquine has risks, because it can affect heart rhythm. No
one should take it without a prescription.

Favipiravir
The hype: News reports last week claimed Chinese officials had
touted this antiviral medicine made in Japan as “clearly
effective.”
Patient being discharged
observational facility.
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The report: Favipiravir versus Arbidol for COVID-19: A
Randomized Clinical
Trial
The data: While favipiravir, an antiviral made by Toyama
Chemical (part of Fuji Film), generated hopeful headlines, the
report from doctors at China’s Wuhan University makes more

modest claims. They organized a study of 240 “ordinary”
patients (meaning they had pneumonia but were not the worst
cases) around Hubei province. Half got favipiravir and half
got umifenovir (or Arbidol), an antiviral used in Russia, and
they were watched to see which group recovered faster. The
doctors found that patients’ fevers and coughs went away
faster on favipiravir, but similar numbers in each group ended
up needing oxygen or a ventilator. On the basis of these
findings, they concluded that favipiravir is the “preferred”
of the two drugs.
Favipiravir, which is known by the trade name Avigan in Japan,
inhibits viruses from copying their genetic material. It was
originally discovered while searching for drugs to treat
influenza.

Lopinavir and ritonavir
The hype: Doctors reached into the cabinet of advanced antiHIV medications, hoping for a quick success.
NIAID
The report: A Trial of Lopinavir–Ritonavir
Hospitalized with Severe Covid-19

in

Adults

The data: This is the largest, best-organized study of a
treatment for Covid-19 so far, but it didn’t find a benefit.
In January, doctors in China randomly assigned 199 patients
with pneumonia either to get the HIV medicines lopinavir and
ritonavir twice a day for two weeks, or to receive only
standard care. Then they watched to see who improved or got
discharged from the hospital. Unfortunately, no benefit was
seen from the treatment. Nearly 20% of the patients died. The
team wonders if the drug combo, sold in the US by AbbVie to
treat HIV infection under the trade name Kaletra, could still
prove beneficial for less sick patients.
The key drug here is lopinavir, a protease inhibitor, which

has been shown in lab and animal tests to have effects against
Middle East respiratory syndrome coronavirus, or MERS.
Ritonavir acts to increase the first drug’s availability in
the body.

Kolmannes koronatartunnan saaneista on
”hiljaisia kantajia”
Kiinassa yli 43 000 oireetonta ihmistä oli antanut
positiivisen koronavirusnäytteen helmikuun loppuun mennessä ja
asetettu karanteeniin. On epäselvää, mikä rooli oireettomalla
leviämisellä on globaalissa pandemiassa kirjoittavat Josephine
M, Linda Lew ja Lee Jeong-ho South China Morning Post lehdessä (SCMP).
Kiinan viranomaistilastojen mukaan”hiljaisten kantajien”, eli
ihmisten, joilla on todettu koronavirustartunta, mutta jotka
ovat oireettomia tai hyvin vähäoireisia – määrä voi olla jopa
kolmannes kaikista tartunnan saaneista.
Tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen siitä, mikä rooli
oireettomien kantajien tartunnoilla on taudin leviämisessä.
Potilaalla ilmenee oireita yleensä viidessä päivässä, vaikka
inkubaatioaika voi olla joissain harvinaisissa tapauksissa
jopa kolme viikkoa.

Ongelma oireettomien tartuttajien kohdalla on se, että eri
valtiot ja järjestöt tilastoivat vahvistetut tapauksensa eri
tavalla. Maailman terveysjärjestö (WHO) luokittelee kaikki
positiivisen testin omaavat ihmiset vahvistetuiksi tapauksiksi
riippumatta siitä, kokevatko he mitään oireita. Samoin toimii
Etelä-Korea. Kiinan hallitus muutti luokitteluohjeitaan 7.
helmikuuta ja laski vahvistetuiksi tapauksiksi vain potilaat,
joilla oli oireita. Yhdysvallat, Iso-Britannia, Italia, Suomi
ja monet muut valtiot eivät edes testaa ihmisiä. Poikkeuksena
ovat terveydenhuollon työntekijät, jotka altistuvat jatkuvasti
infektiolle.
.Kiinan ja Etelä-Korean tapa testata kaikki, joilla on ollut
läheinen yhteys tartunnan saaneen kanssa – riippumatta siitä,
onko henkilöllä oireita – saattaa selittää miksi nämä kaksi
maata ovat tarkistaneet viruksen leviämistä myös oireettomien
tartunnankantajien kautta. Hong Kong laajentaa testausta
kaupungin lentokentälle saapuville, vaikka matkustajilla ei
olisi oireita. Useimmissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa
testataan vain oireista kärsiviä ja infektioiden määrä kasvaa
nopeasti.
Yhä useammat tutkimukset kyseenalaistavat WHO:n raportin,
jonka mukaan oireeton leviäminen on ”erittäin harvinaista”.
Alkuaan
Maailman
terveysjärjestö
raportoi
Kiinaan
suuntautuneen kansainvälisen valtuuskunnn matkan jälkeen, että
oireettomien infektioiden osuus on vain 1-3 % kaikista
tapauksista. Tämä on ollut Suomessa THL:n lähestymistapa. Se
on osoitettu vääräksi. Oireeton leviäminen on 10-30 kertaa
tavallisempaa, kuin WHO:n raportti olettaa.
”Uusien koronavirus (Covid-19) -tapausten lukumäärä lisääntyy
nopeasti koko maailmassa. Kiinassa uudet tapaukset eilen
saattavat viitata epidemian toiseen aaltoon.
Kiinan viranomaistilastojen ja Kiinan ulkopuolisten tapausten
tilastollinen ero osoittaa, että huomattava osa tapauksista on
alidiagnosoitu”, Hokkaidon yliopistossa työskentelevän

epidemiologian
tutkijan
Hiroshi
Nishiuran
johtama
asiantuntijaryhmä kirjoitti helmikuussa International Journal
of Infectious Diseases -lehteen.
Tutkimuksensa perusteella Nishiura laski Wuhanista
evakuoitujen oireettomien japanilaisten potilaiden osuudeksi
30,8
prosenttia,
mikä
on
samansuuntainen
Kiinan
viranomaistietojen kanssa.
Myös Etelä-Korean tilastot tukevat päätelmää, jonka mukaan
oireettomat tartunnan kantajat levittävät koronavirusta.Yli 20
prosenttia Korean tautien torjunta- ja ehkäisykeskuksille
ilmoitetuista oireettomista tapauksista pysyi oireettomina
myös karanteenissa vietetyn ajan.
”Etelä-Koreassa esiintyy huomattavasti enemmän oireettomia
tartunnan saaneita kuin muissa maissa. Tämä voi selittyä
laajalla testauksella”, Etelä-Korean CDC: n johtaja Jeong Eunkyeong kertoi lehdistötilaisuudessa 16. maaliskuuta.
Yksi kiinnostava havainto perustuu tietoihin, otka on kerätty
Diamond Princess -risteilyalukselta. Karanteenissa Jokohaman
edustalla olleen aluksen kaikki matkustajat ja henkilökunta
testattiin koronaviruksen varalta. 712 laivalla olleella
ihmisellä todettiin koronatartunta, mutta näistä 334 oli
oireettomia.
EU:n raportin mukaan oireettomien tartunnansaaneiden osuus
Italiassa on 44 %, mutta suurimmassa osassa maata oireettomia
ei testata. Hong Kongissa 14.3. tilastoiduista 138
vahvistetusta diagnoosista 16 oli oireettomia tai
vähäoireisia, kertoo Hong Kongin yliopiston mikrobiologian
laitoksen professori Ho Pak-leung.
Luvut viittaavat merkittävästi suurempaan asymptomaattisten
tapausten määrään kuin Kiinan toistaiseksi julkistamat tiedot
osoittavat. Kiinan viranomaisten mukaan 11. helmikuuta 44 672
vahvistetun tapauksen joukossa oli 889 oireetonta potilasta.
WHO arveli, että oireettomien kantajien merkitys taudin

leviämisessä on epäselvä, mutta ei pitänyt merkitystä suurena.
Monet tutkijat arvelevat nyt, että oireettomien ja
presymptomaattisten taudin kantajien merkitystä on
aliarvioitu.
WHO: n mukaan oireettomien leviämisten merkitys taudin
leviämisessä ei ollut selvä, mutta kantajat, joilla ei ollut
oireita, eivät todennäköisesti ole keskeinen tekijä yleisesti.
Jotkut tutkijat kysyvät kuitenkin, onko
presymptomaattisia tartuntoja aliarvioitu.

oireettomia

ja

Texasin yliopiston tekemässä tutkimuksessa arvioitiin, että
ihmiset, jotka eivät oireilleet, tartuttivat noin 10
prosenttia tutkituista 450 tapauksesta 93 Kiinan kaupungissa.
Hong Kongin yliopiston Ho:n mukaan eräillä oireettomilla
potilailla esiintyy näytteissä saman verran viruksia kuin
oireilevilla potilailla.
Hongkongin yliopiston epidemiologian ja biostatistiikan
professori Benjamin Cowling sanoi, että on olemassa vahvaa
näyttöä siitä, että tartunnan saaneet henkilöt voivat välittää
tartunnan ennen oireiden ilmenemistä. ”On raportteja
tartunnasta noin kaksi päivää ennen oireiden puhkeamista”, hän
sanoi.

Njooh. Katsellaan kuin tämä pandemia tästä selviää. Tämä teksi
jäi sekavaksi koosteeksi, mutta tehdään seuraavasta parempi.
Ohessa jotain kiinnostavia linkkejä.
https://www.technologyreview.com/collection/coronavirus/
https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-thedance-be9337092b56
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3075567/people
-blood-type-may-be-more-vulnerable-coronavirus-china-study
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-03-13/china-ja
pan-korea-coronavirus-reinfection-testpositive?utm_source=quora&utm_medium=referral
https://dynamic.hs.fi/a/2020/usatalous/?utm_campaign=tf-HS&utm
_term=1&utm_source=tfother&share=2c927277a2b1a0e25f47fc9570d4c39a
https://www.forbes.com/sites/brucelee/2020/03/21/how-does-thecovid-19-coronavirus-kill-what-happens-when-you-getinfected/?utm_source=quora&utm_medium=referral#7da80e546146

