
18 çalışmanın dahil edildiği bir haberin sonuçlarına göre, çocukların Covid-19 
pozitif bireyle temas sonrası enfekte olma olasılığı erişkinlerden %56 daha düşük 
olduğu tespit edildi.

Çocukların ve gençlerin, Sars-CoV-2'nin popülasyon düzeyinde bulaşmasındaki 
rolü ile ilgili habere linkten ulaşabilirsiniz. 

Çocukların Covid-19’a Yakalanma Riski

25 yaşında Sars-Cov-2 testi pozitif olan bir sağlık çalışanı üzerinde yapılan 
çalışmada, koku kaybının görülmesinden 4 gün sonra yapılan MR 
incelemelerinde, virüsün koku bölgesini etkilediğini gösteren bulgulara ulaşıldı.

Çalışma sonucuna göre, Sars-Cov-2 virüsünün olfaktör sinir üzerinden beyindeki 
koku bölgesine ulaşıp sensörinöral anosmiye neden olabileceği düşünüldü.

Araştırmacılar, bu hipotezin doğrulanması için serebrospinal sıvı ve patoloji 
çalışmalarının gerekli olabileceği şeklinde yorum yaptı. 

Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

Beyne Giden Yol

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.20.20108126v1

Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2766765?guestAccessKey=ce7361
88-4120-47d7-ab95-7d72220ccafb&utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm
_campaign=ftm_links&utm_content=tfl&utm_term=052920



Total bilirubin yüksekliği     %16.7
AST ve  ALT yüksekliği      %15
Bulantı-kusma                     %7,8
Diare                                   %7,7
Karın ağrısı                         %3.6’dır.

İtalya’da, Covid-19 sebebiyle hastaneye yatırılan 92 hastanın dahil edildiği bir 
araştırma yapıldı.

Çalışma verilerine göre, hastane yatışı yapılan fazla kilolu ve obez hastaların 
normal kilolu hastalara kıyasla; 

Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

Obezite Gençlerde Mekanik Ventilasyon
İhtiyacını Arttırıyor mu? 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/oby.22918

Yaş ortalamasının 10 yaş daha genç olduğu,

Genç olmalarına rağmen non-invazif ventilasyon ihtiyacının daha fazla
olduğu tespit edildi.

Covid-19 hastalığı sürecinde  GİS semptomları ve karaciğer (KC) anormallikleri 
rapor edildi.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001650852030593X

Amerikan Gastoenteroloji Akademisi (AGA)tarafından, 10.890 hastayı içeren 47 
çalışmanın meta-analizine göre tüm çalışmalarda gösterilen GİS ve KC  semptom 
sıklığı;

Elde edilen bulgulara dayanılarak, pratik uygulama önerilerine de yer verilen 
haberi inceleyebilirsiniz. 

Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

Covid-19’un GİS ve Karaciğer Bulguları: 
AGA Meta-Analizi



A.B.D ve İngiltere’deki araştırmacılar tarafından, İngiltere Biobank’daki Avrupa 
kökenli 622 hastanın verisi analiz edildi.

Çalışma sonuçlarına göre;

Bu gene sahip hasta grubunda, altta yatan hastalıklardan bağımsız ciddi 
Covid-19 enfeksiyon riski yüksek bulundu. 

Bu mailde atıf yapılan makaleler Abdi İbrahim’in görüşünü yansıtmamaktadır, yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır.

APoE e4e4 aleli taşıyan Avrupa kökenli hastalarda Alzheimer hastalığı riskinin 14 
kat daha fazla olduğu belirlendi.

intervillöz trombüs oranında artış gözlendi.

Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

Demans Geni Covid-19 Riskini Arttırıyor mu?

Gazi Üniversitesi Tıp Dergisi’nde, ilk Covid-19 vakasının ülkemizdeki 
tespitinden bugüne kadar geçen 14 günlük dört periyotta,

Türkiye‘deki günlük vaka artış hızı,

Günlük vaka ve vefat sayısı, düzeltilmiş fatalite hızı,

http://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/view/2524/2114

ayrı ayrı derlenip salgının seyri ve bu dönemlerdeki uygulanan halk sağlığı 
müdahaleleri incelendi. Ek olarak, dönemler arasında oluşturduğu sonuçlar 
da değerlendirildi. 

Günlük test sayısı ve pozitif test yüzdesi verileri,

Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

Türkiye’den Covid-19 Verileri

https://academic.oup.com/biomedgerontology/advance-article/doi/10.1093/gerona/glaa131/5843454


