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Önem 

Wuhan, Çin'deki 2019 Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını ciddidir ve dünya 
çapında bir salgın olma potansiyeline sahiptir. Birçok çalışma ateş, öksürük, ishal ve 
yorgunluk gibi tipik klinik belirtileri tanımlamıştır. Bununla birlikte, bilgimize göre, COVID-
19'lu hastaların herhangi bir nörolojik belirtileri olduğu bildirilmemiştir. 
 
Amaç 

COVID-19’lu hastaların nörolojik bulgularını incelemek. 
 
Tasarım, Düzen Ve Katılımcılar 

Bu retrospektif, gözlemsel bir vaka serisidir. Veriler 16 Ocak 2020'den 19 Şubat 
2020'ye kadar Çin’in Wuhan şehrindeki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Birlik 
Hastanesi'nin COVID-19 için belirlenmiş 3 özel bakım merkezinde (Ana Bölge, Batı Şube ve 
Tümör Merkezi) toplanmıştır. Çalışma, Ciddi Akut Solunum Sendromu (SARS) Koronavirüs 2 
enfeksiyonu tanısı ile laboratuvarda doğrulanmış ardışık 14 hospitalize hastayı 
kapsamaktadır. 
 
Ana Sonuçlar Ve Ölçümler 

Klinik veriler elektronik tıbbi kayıtlardan elde edilmiştir ve tüm nörolojik 
semptomların verileri 2 eğitimli nörolog tarafından kontrol edilmiştir. Nörolojik bulgular 3 
kategoriye ayrılmıştır: merkezi sinir sistemi bulguları (baş dönmesi, baş ağrısı, bilinç 
bozukluğu, akut serebrovasküler hastalık, ataksi ve nöbet), periferik sinir sistem bulguları (tat 
alma bozukluğu, koku alma bozukluğu, görme bozukluğu ve sinir ağrısı) ve iskelet kası 
yaralanması bulguları. 
 
Sonuçlar 

COVID-19’lu hastaların 214’ünde (ortalama [standart sapma] yaş, 52,7 [15,5] yıl; 87 
erkek [% 40,7]) 126 hasta şiddetli olmayan enfeksiyona sahipken, 88 hastanın (% 41,1) 
solunum durumlarına göre ciddi enfeksiyonu mevcuttu ve toplamda 78 hastada (% 36.4) 
nörolojik bulgular bulunmaktaydı. Şiddetsiz enfeksiyonu olan hastalarla karşılaştırıldığında, 
şiddetli enfeksiyonu olan hastalar daha yaşlıydı, özellikle hipertansiyon gibi altta yatan 
bozuklukları bulunmaktaydı ve ateş ve öksürük gibi tipik semptomları daha az 
göstermekteydi. Daha şiddetli enfeksiyonu olan hastalarda akut serebrovasküler hastalıklar 
(5 [% 5.7]’e 1 [% 0.8]), bilinç bozukluğu (13 [% 14.8]’e 3 [% 2.4]) ve iskelet kası yaralanması 
(17 [ % 19.3’e 6 [% 4.8]) gibi nörolojik bulgular bulunmaktaydı. 
 
Sonuçlar Ve Anlamlılık 

COVID-19'lu hastalarda sıklıkla nörolojik bulgular görülür. COVID-19 salgını 
döneminde, nörolojik belirtileri olan hastaları muayene ederken klinisyenler; gecikmiş tanı 
veya yanlış tanıdan kaçınmak için, SARSCov 2 enfeksiyonundan ayırıcı tanı olarak 
şüphelenerek gecikmiş tanı ve yanlış tanıdan kaçınmalı ve daha fazla bulaşmayı önleme 
şansını kaybetmemelidir. 
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