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Tedavide Yeni Arayışlar
COVID-19 enfeksiyonu ile hastaneye yatırılan hastaların yönetiminde naproksenin
etkinliğine bakılan bir çalışma gerçekleştirildi.
Randomize, çift kör, plasebo kontrollü 80 hasta üzerinde yapılan araştırmada hastalara 5
gün boyunca naproksen sodyum 500 mg günde iki kez verildi.
COVID-19 enfeksiyonunun klinik semptomları, klinik iyileşmeye kadar geçen süre, kan
basıncı, laboratuvar parametreleri ve COVID-19 enfeksiyonuna bağlı ölüm bu çalışmada
değerlendirildi.
Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

Naproksen, plasebo ile karşılaştırıldığında hastalarda öksürük ve nefes darlığında
sırasıyla 2.90 ve 2.82 kat daha fazla iyileşme gösterdi.
Tedavi edilen COVID-19 hastalarında öksürük ve nefes darlığında iyileşme gözlemlendi
ancak daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu belirtildi.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34700294/

Trombozun Sebebi
Ciddi COVID-19’lu hastalarda trombotik komplikasyonlar önemli semptomlardandır.
Şu ana kadar virüsün spike (S) proteininin koagülasyonu tetikleyici etkisini nasıl
gerçekleştirdiği bilinmiyordu.
Heparan sülfat(HS)/heparin’in SARS-CoV-2 S proteinine yüksek afiniteyle bağlandığı
bulundu.
S proteininin, antitrombin ve heparin ko-faktör II ile heparin/HS bağlanmasını inhibe
ederek trombin aktivitesinde anormal artışa yol açtığı belirtildi.
Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813021022704

Eksojen heparin kullanımının, S proteini tarafından oluşturulan koagülasyonu azalttığı, bu
bilgilerin özellikle ciddi COVID-19 hastalarında antikoagülan tedaviyi desteklediği bildirildi.

Aşı ve Kalp
Circulation dergisinin son sayısında yayınlanan bir çalışmada COVID-19 aşılanması
sonrası myokardit bulgusu tanımlanan 139 adolesan ve genç erişkin kişi ele alındı.
Tanıda MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme)'de anormal bulgular tespit edildi.
21 yaşından küçük kişilerde ortaya çıkan COVID-19 aşısı sonrası şüpheli miyokardit
vakalarının çoğu hafif bir klinik seyir izlemekteydi. Ayrıca semptomların tümünde hızlıca
iyileşme gözlendi.
Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056583

Gelecekteki çalışmaların risk faktörlerini, mekanizmaları ve uzun vadeli sonuçları ortaya
koyacağı belirtilmiştir.

Pandemide Uykusuz Çocuklar
Türkiye’de, 1-15 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan 6-12 yaş arası 1040 çocuğun dahil
edildiği bir çalışmada pandemi sürecinde çocukların uyku bozuklukları değerlendirildi.
Türkiye'de COVID-19 pandemisi sırasında 6-12 yaş arası çocuklarda uyku bozukluğu
prevalansı %55,5 idi.
En yaygın uyku bozuklukları; kendilerini çaresiz, endişeli, korkmuş hisseden ebeveynlerin
çocuklarında, yatma zamanı için direnç, uykuya dalışın gecikmesi ve uyku süresinin
değişmesi olarak değerlendirildi.
Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34801326/

COVID-19 pandemisi sırasında yeterli uykunun önemi ve çocuklarda yetersiz uykuya
sebep olan faktörler konusunda çocuklara ve ebeveynlerine eğitim verilmesi gerektiği
vurgulandı.
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