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Topikal Ürünlerde Yeni Çalışmalar
COVID-19'lu hastalarda çeşitli ilaçlar üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
Özellikle hastalığın erken evrelerinde benzidamin hidroklorür gibi topikal ajanlar, virüsün
alt solunum yollarına girmesini önleyebilir ve potansiyel olarak ciddi hastalık insidansını
azaltabilir.
Yapılan çalışmada insan solunum yolu epiteli ve benzidiaminin etkisi değerlendirildi.
Benzidiaminin antiviral özelliği ve bunun da doza bağımlı olduğu gösterildi.
Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.
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Araştırmacılar bu bilgiler ışığında benzidiaminin hastalığın erken evrelerinde
kullanılabileceğini, bu şekilde virüsün alt solunum yollarına girmesini önleyebileceğini ve
potansiyel olarak komplikasyon sayısını azaltabiliceğini bildirdiler.

Aşı ve Sağkalım
İngiltere’de Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), aşılanma durumuna göre COVID-19’a bağlı
ölümler ile ilgili yeni veriler yayınladı.
Veriler, özellikle 60 yaş üstü kişiler arasında, iki doz COVID-19 aşısı olanların tüm
nedenlere bağlı ölümlerde, olmayanlara göre daha düşük oranlara sahip olduğunu
gösteriyor.

Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/
deathsinvolvingcovid19byvaccinationstatusengland/deathsoccurringbetween2januaryand24september
2021

Bununla birlikte yaşa göre düzeltilmiş koronavirüs kaynaklı ölüm riskinin, aşılanmamış
kişilerde tam aşılı bireylere göre 32 kat daha fazla olduğu analiz sonucunda açıklandı.

Kas ağrısının sebebi ne ?
Türkiye’den araştırmacılar tarafından yapılan ve Clinical Rheumatology dergisinde
yayınlanan bir hipotezde COVID-19 nedeniyle oluşan miyaljinin sebebi değerlendirildi.
Hipoteze göre virüs kaslara ve diğer dokulara zarar verdiğinde LDH düzeyi artar. Hem
artan LDH hem de anaerobik glikoliz nedeniyle laktat düzeyi aşırı yükselebilir.
Artan laktat seviyeleri, düşük pH ve düşük oksijen seviyeleri nedeniyle kas ağrısı daha da
artabilir. Bu ağrı tipinde tedavi için hipoksi nedenini ortadan kaldırmak gerekir.
Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

Virüs yükü azaldığında eritrositlerin oksijenlenmesi artar ve kas laktat düzeyi düşer.
Ancak virüs eradikasyonu ile ağrı ortadan kalkabilir.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7249985/

Diyabet, Hipertansiyon, BMI, Sigara
COVID-19'lu 1.304 587 hastanın incelendiği toplamda 186 çalışmanın dahil edildiği bir
meta-analizde: diyabet, hipertansiyon, obezite ve sigara ile COVID-19 ölüm riski
arasındaki ilişkiyi araştırıldı.
COVID-19'dan ölüm riskinin:
Diyabetli hastalarda %54,
Hipertansiyonlu hastalarda %42,
Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8557249/

Obezitesi olanlarda %45 daha fazla olduğu görüldü.
Bu bulgular, hastanede daha yüksek ölüm oranlarını sınırlamak için diyabet,
hipertansiyon, obezite olan kişilere aşılama için öncelik verilmesi gerektiğini
desteklemektedir.
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