Wie loopt het meeste risico
op ‘lange covid’?
De aandacht is tot nog toe vooral gericht op de acute fase van
een besmetting met covid-19, maar vroege studies wijzen bij
sommige patiënten ook op gevolgen op langere termijn. Frances
Williams, genetisch epidemioloog aan King’s College in Londen,
analyseert wat er tot nu toe geweten is over “lange covid”.
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Meestal leidt een infectie met SARS-CoV2 – het virus dat
covid-19 veroorzaakt – tot milde, kortdurende symptomen, acute
ademhalingsproblemen of helemaal geen symptomen. Sommige
mensen houden echter langdurig klachten, wat ook wel ‘lange
covid’ wordt genoemd.
Als we definiëren wie risico loopt op lange covid en welke
mechanismen daarbij betrokken zijn, kunnen we passende
behandelingen proberen of nagaan of actie in een vroeg stadium
van de ziekte leidt tot verbetering.
Lange covid wordt gekenmerkt door een groep symptomen,

inclusief – wisselende – kortademigheid, duidelijke
vermoeidheid, hoofdpijn en verlies van normale smaak en reuk.
Een relatief omvangrijke studie onder 384 personen die ziek
genoeg waren om met covid-19 in het ziekenhuis te belanden,
liet zien dat 53 procent van hen één of twee maanden later nog
snel buiten adem was, dat 34 procent nog hoestte en dat 69
procent vermoeidheid rapporteerde.
Een vroege analyse van zelfgerapporteerde gegevens via
de COVID Symptom Study-app stelt dat 13 procent van de
personen met covid-19-symptomen die 28 dagen of langer hebben,
terwijl bij 4 procent de symptomen langer dan 56
dagen aanhouden.
(Bron en volledig artikel Knack.be)

Onderzoek:
covid-19
tast
belangrijkste ademspier aan
bij ernstig zieken
Patiënten die covid-19 doormaken kampen vaak met
ademhalingsproblemen. Dat geldt voor heel ernstig zieke
patiënten die uiteindelijk beademd moeten worden en voor
patiënten die ter ondersteuning extra zuurstof krijgen. Maar
ook veel patiënten die niet in het ziekenhuis belanden, hebben
soms langdurig last van benauwdheid en kortademigheid.
Onderzoekers van het Amsterdam UMC en het Radboudumc hebben
bij 26 overleden covid-19-patiënten aanzienlijke schade
vastgesteld in het middenrif. Ze hebben hun bevindingen
gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Internal Medicine.

Het middenrif is de belangrijkste ademspier. De onderzoekers
vonden daar ontstekingsreacties en bindweefselvorming. Bij
sommige patiënten zat het virus zelfs in de spiercellen. Die
waren soms twintig keer groter dan normaal en andere keren
juist verschrompeld en veel kleiner dan gebruikelijk.
Het middenrif van de 26 overleden covid-19-patiënten werd
vergeleken met dat van acht overleden IC-patiënten die geen
covid-19 hadden.
(Bron en volledig artikel NOS)

