
KORONABIRUSA. PANDEMIA BAT 
ULERTZEKO ZENBAIT GAKO. 

Felix Zubia Olaskoaga
Kostan Elkartea.
2020ko abendua



BIRUSEN ETA BAKTERIOEN ARTEKO 
EZBERDINTASUNAK
• Bakterioak zelula osoak dira, birusak, aldiz, zelula baten zatiak.
• Bakterioak kanpoan bizi litezke (ura, elikagaiak, lurra…), birusak berriz, 

bizidunen barruan bakarrik bizi litezke.
• Bakterioak askoz ere handiagoak dira, eta ikertzeko errazagoak.
• Birusek aldatzeko, mutatzeko gaitasun handia dute, askotan ugaltzen

direlako. 
• Bakterioen aurka antibiotikoak daude, birusen aurka, antibiralak. 
• Bakterio onak ere badaude, gure gorputzerako beharrezkoak direnak, 

hesteetan adibidez. 







BIRUSEN HAINBAT ADIBIDE

• Errinobirusak, katarroa eragiten dutenak.
• Hepatitisaren birusak.
• HIESaren birusa, Giza Immuno eskasiaren Birusa.
• Herpesa.
• Gripea.
• Rotabirusa, gastroenteritisa sortuz.
• Nafarreria.
• Gorria, parotiditisa, poliomielitisa…
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SARS-COV-2 BIRUSA

• 2019 bukaeran sortua.
• Lehen kasuak, Txinan, Wuhan-go eskualdean.
• Kasu asko, heriotza batzuk, osasun sistema gainezka. 









https://coronavirus.jhu.edu/map.html















ADINA ETA BESTE GAIXOTASUNAK





KORONABIRUSAK ERAGINDAKO PNEUMONIA





ERAGINA OSASUN PUBLIKOAN



ERAGINA OSASUN PUBLIKOAN



HILKORTASUNA









IMMUNITATEA.

• Immunitate naturala, edozein mikroorganismoren aurkakoa.
• Immunitate espezifikoa, berezia, 7-10 egun behar ditu garatzeko.
• Immunitate humorala, antigorpuzen bidezkoa.
• Immunitate zelularra, zelulen bidezkoa.
• Immunitate espezifikoak memoria dauka. 
• Kasu txarreran… gehiegizko immunitatea, immunitate desegokia? 





KUTSATZEKO MODUAK

• Partikula handien bidez, 1-1,5 m-tara zabaltzen diren arnasketa
jariakinak. 
• Sarrera, arnasbidetik, edo begien konjuntibatik. 
• Objektuen bidez, edo eskuen bidez, litekeena da, baina ez dago

frogatua. 
• Toki itxietan, aireztapen gutxi bada, airean mantendu litezke, denbora

askoan. Beste pertsona batek arnasten badu, urrutirago egon arren, 
kutsatu egin liteke. TOKI ITXIETAN ARRISKUA 40 ALDIZ HANDIAGOA 
DA.  











ARRISKUKO EGOERAK

• Pertsona asko.
• Espazio itxian.
• Bentilazio eskasa.
• Musukorik gabe.
• Oihuka, kantuan, altu hitz eginez…





NOLA DIAGNOSTIKATZEN DA?

• PCR testak. Birusa gure gorputzean dagoela erakusten dute. Denbora
asko behar dute, erreaktibo garestiak, eta azpiegitura handia.
• Antigeno testak. Birusaren zatitxoen aurka bideratuak. Azkarragorak, 

merkeagoak, ez hain onak. Baliagarriak dira sintomak badaude, edo
ingurukoak bahetzeko, ez populazio orokorrean baheketak egiteko. 
• Test serologikoak. Defentsak atzematen dituzte, eta infekzioa pasa 

dugula esaten dute. IgM, lehenengoak; Ig G, beranduagokoak. 





TRATAMENDUA

• Birusa hiltzen duen tratamendu eraginkorrik ez daukagu.
• Rendesivir: lehen 7 egunetan eman beharra dago, ez du izugarrizko

hobekuntzarik eragiten.
• Erantzun immunologikoa bideratzea. Kortikoideak, dexametasona, 

dosi baxutan. 
• Eraginkorrak ez diren tratamenduak utzi ditugu. 



EUSTE NEURRIAK

• Denbora irabazten uzten digute, baina ez dute sendatzen. 
• Albo-ondorio larriak. Nerbio eta musukuluen kaltea, ultzerak, 

biriketako kalteak… 



TXERTOAK

• Koronabirusaren aurkako itxaropen handiena dira.
• Transmisioa moztuko lukete, maila komunitarioan. 
• Eraginkorrak eta ziurrak izan behar dute. 
• Garapen izugarria.
• Gardentasun falta, ez daukagu txosten zientifikorik.  
• Zabaldu, txertaketa kanpaina. Lehentasunak ezarri. 







ARTALDE EFEKTUA



GALDERAREN BAT?


