
Temmuz 2021’de yapılan çalışmada kapalı ortamda gerçekleşen düğüne katılan aşılı ve 
aşısız kişilerde SARS-CoV-2 enfeksiyonunun bulaşma riski değerlendirildi.

Katılımcıların; %75’i tam aşılı, %5’i eksik aşılı ve %20’si aşısızdı. 

Katılanların düğün sonrası yaklaşık yarısı SARS-CoV-2 Delta varyantı ile enfekte 
olmuştur. Test edilen katılımcılardan tam aşılı olanların %35’i , eksik aşılı olanların %50’si 
ve aşısız katılımcıların %92’si pozitif idi.

Aşılanmamış düğün katılımcılarının aşılı katılımcılara kıyasla SARS-CoV-2 ile enfekte 
olma olasılığı 2,6 kat daha fazlaydı.

Sonuç olarak; aşılanmamış kişilerin büyük sosyal toplantılarda, aşılanmış kişilere kıyasla 
SARS-CoV-2'ye yakalanma riskinin daha yüksek olduğu vurgulandı.

Düğün Öncesi Aşılanma 

53 yaşında diyabetli bir erkek hastanın, kısa süre önce COVID-19 pnömonisi nedeniyle 
steroidlerin de dahil edildiği bir protokolle tedavi edilip taburcu edildiği belirtildi. 

4 gün sonra; mental durum değişikliği ile başvurma sonrası yapılan  görüntülemelerde, 
beynin sol ön tarafında kitle izlenmiştir.

Hastaya yapılan operasyon sonrası uygulanan otopside  serebral mukormikoz 
enfeksiyonu tanısı konmuştur. 

COVID-19 tedavisinde yüksek steroid kullanımı sonrası nörolojik tabloda gerileme 
gösteren hastalarda mukormikoz enfeksiyonu düşünülmesi gerektiği belirtildi.

Serebral Mukormikoz

Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.
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Rutin olarak değerlendirilen klinik ve laboratuvar değerlerinin COVID-19 hastalığı olan 
hastaların mortalitesini tahmin edip edemeyeceğini araştırmak amacıyla Türkiye’de 
yapılan araştırmada;

https://dergipark.org.tr/tr/pub/otjhs/issue/68630/984345

Hastaların rutin laboratuvar parametreleri ve sistemik inflamasyonun agregat indeksi 
(AISI)  incelendi.

Takipte ölen 48 hastada; AISI, ferritin, troponin I, d-dimer ve prokalsitonin gibi 
biyokimyasal parametreler taburcu edilen hastalardan anlamlı derecede yüksek 
saptandı. Hipertansiyon, daha yüksek AISI ve ferritin seviyeleri azalmış sağkalım ile 
istatistiksel olarak ilişkiliydi.

Sonuç olarak; kan testlerinden elde edilen inflamasyon indeksleri ile ferritin gibi akut faz 
reaktanları, yoğun bakım takiplerinde COVID-19'lu hastalarda tedavi stratejisini ve risk 
sınıflandırmasını planlamada yol gösterebileceği belirtildi.

Kan Tetkikleri

Kumaş tipi, yapı, gözeneklilik ve renk dahil olmak üzere maskelerin Ultra Viyole(UV) 
korumasını etkileyen değişkenler gözden geçirildi. 

Siyah, sıkı dokunmuş ve üç katmanlı polyester kumaş maskelerin UV koruması için 
optimal olduğu belirlendi.

Sonuç olarak; SARS-CoV-2'ye karşı kullanılan bez maskelerin aynı zamanda UV 
hasarına karşı en koruyucu olduğu, enfeksiyonun yayılmasını ve güneşe maruziyeti 
azaltmak için ideal bir maske kullanmaya teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Hem SARS-CoV-2 hem de UV radyasyonuna karşı en koruyucu seçeneğin, bez 
maskenin altına giyilen tıbbi maske olduğu belirtildi.

UV Koruyucu Maskeler

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8750141/

Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.


