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      Wczesne doniesienia o osobach, które przeżyły COVID-19 wykazały
że nawet miesiąc po wypisie ze szpitala u 50% pacjentów występuje
obniżona zdolność dyfuzyjna płuc, niższa całkowita pojemność płuc,
spadek awydolność aawysiłkowej amlub anieprawidłowy aobraz apłuc
w tomografii komputerowej TK [15].

zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) z rozlanym
uszkodzeniem pęcherzyków płucnych (DAD), 
zatorowości płucnej 
zapalenia dróg oddechowych

   SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) jak
sama nazwa wskazuje atakuje najczęściej układ oddechowy. Wirus
może uszkadzać płuca na 3 sposoby, prowadząc do: 

 

Efektami działania wirusa są aupośledzenie aprzepuszczalności tlenu
w pęcherzykach płucnych, hipoksemia i kwasica. W przypadku braku
skutecznego leczenia, konsekwencją niedotlenienia jest albo ciężkie
uszkodzenie płuc, albo śmierć pacjenta z powodu niewydolności
układu oddechowego [1,2,3]
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   Nieprawidłowości w badaniu TK klatki piersiowej obserwuję się
obecnie u wielu „ozdrowieńców” po COVID-19, wypisanych ze szpitala
po 4–6 tygodniach od rozpoznania choroby, ale również tych
przechodzących chorobę bezobjawowo [16]. W badaniu osób, które
przeżyły COVID-19 we Włoszech, u 72,7% rozwinęło się
śródmiąższowe zapalenie płuc podczas hospitalizacji, a 43,4% zgłosiło
duszność resztkową po około miesiącu po wypisie ze szpitala, co było
drugim po zmęczeniu najczęściej zgłaszanym syndromem post-COVID-
19 na które skarżyło się 53,1% badanych [17]. Doniesienia wskazują,
że upośledzenie parametrów testów czynnościowych płuc, głównie
zdolności dyfuzji tlenku węgla, obserwuje się po 4-6 tygodniach od
wystąpienia choroby u osób, które wyzdrowiały i zostały wypisane ze
szpitala [18]. 
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aaLiao i współ. przeanalizowali dane uzyskane od 142
ozdrowieńców po COVID-19, którym po 3 miesiącach od wypisu ze
szpitala zrobiono tomografie komputerową płuc. Zmiany resztkowe
po achorobie aujawniono u a85,91%, aa aprzewlekłe aazwłóknienie
u 36,62%. Zaburzenia w testach czynnościowych płuc aodnotowano
u 11 pacjentów (6,4%) [8].

    Z doświadczeń z wcześniejszych pandemii SARS i MERS wynika,
że nieprawidłowości aaradiologiczne, aupośledzenie afunkcji apłuc i
zmniejszona wydolność awysiłkowa apoprawiają się alub ustępują z
upływem czasu, ale w niektórych przypadkach mogą utrzymywać
się przez wiele amiesięcy lub anawet alat a[20,21]. Kompleksową
15-letnią  obserwację powikłań u pracowników służby zdrowia
którzy pokonali wirusa SARS-CoV przeprowadzili Zhanga i wsp [21].
Z analizy wyników badań wynika, że u 27 wyzdrowiałych pacjentów
poddanych tomografii komputerowej klatki piersiowej (TK) w latach
2003-2018 stopień uszkodzenia płuc stopniowo się zmniejszał.
Remisja choroby płuc była najbardziej widoczna w ciągu pierwszego
roku po wyzdrowieniu, a wyniki pozostawały stabilne do 2018 r.
Wśród pacjentów, u których tomografia komputerowa po
wyzdrowieniu nie wykazała nieprawidłowości w 2003 r., czynność
płuc w 2018 r. była lepsza niż w 2006 r. aWyniki wskazują, że nawet
u pacjentów z wczesnym całkowitym ustąpieniem nieprawidłowości
w tomografii komputerowej klatki piersiowej powrót czynności płuc
do normy zajął kilka lat. Ponadto 15 lat po początkowej infekcji
dalej utrzymywały się nieprawidłowości aw testach czynnościowych
płuc, a w szczególności odnotowano zdecydowanie niższą wartość
wymuszonego przepływu wydechowego FEF25-75% oraz stosunek
wymuszonej objętość wydechowej w ciągu 1 sekundy do
wymuszonej aaapojemności aażyciowej a(stosunek aaFEV1 / aaFVC)
u pacjentów z resztkowymi nieprawidłowościami w tomografii
komputerowej aklatki apiersiowej aaw aporównaniu az apacjentami
z czystym obrazem radiologicznym. 



   Podsumowując, z przedstawionych badań wynika, że infekcja
SARS-CoV-2 ama i abędzie amiała adługofalowe askutki azdrowotne
w obszarze układu oddechowego. Specjaliści szacują,  że u jednej
trzeciej osób, które przeżyły zakażenie SARS-CoV-2, rozwinie się
zwłóknienie płuc. Zwłóknienie płuc znane jest także jako
śródmiąższowe zapalenie płuc i należy do chorób pęcherzyków
płucnych. Zwłóknienie pojawia się wtedy, gdy wokół pęcherzyków
płucnych tworzą się blizny, które podczas badań dają mocno
zacieniony obraz. Zagęszczenia, które tworzą się w płucach oraz
wzrastająca sztywność tkanek powodują, że płuca przestają
prawidłowo funkcjonować. To z kolei powoduje niskie nasycenie
tlenem krwi i jego niewystarczającą ilość w krwiobiegu. Zwłóknienie
płuc może być poważną chorobą upośledzającą działanie całego
organizmu. Pojedyncze, drobne zwłóknienia płuc, które powstają np.
po stanie zapalnym, występują naturalnie i nie są powodem do
niepokoju. Jeżeli jednak zwłóknienia zajmują duże powierzchnie,
może to doprowadzić do poważnych zaburzeń w oddychaniu.
Obecnie liczba osób, u których mogą rozwinąć się przewlekłe
następstwa zwłóknienia płuc, może sięgać 30 milionów. Należy
nadmienić, iż pandemia COVID-19 nie zakończyła się, a liczba osób
zarażonych SARS-CoV-2 pomimo chwilowego aspowolnienia arośnie
z dnia na dzień. Jeśli pandemia będzie się utrzymywać, a nic nie
wskazuje na jej wygaśnięcie patrząc na pojawiające się nowe
wariantu wirusa, aliczba osób, aktóre aprzeżyją ai abędą zmagać się
z przewlekłym zwłóknieniem płuc po zakażeniu SARS-CoV-2, będzie
dalej wzrastać [11].
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Podobne zmiany w prawidłowym funkcjonowaniu płuc obserwowano
u osób, które przeżyły MERS, u 33% wykazywano radiologiczne
dowody zwłóknienia płuc po średnio 82 dniach po wypisie [20]. 

    Jak widać dla niektórych ozdrowieńców życie po COVID 19 może
oznaczać jeszcze długoterminową terapię i obniżony standard życia.
Należy jednak pamiętać, że COVID-19 jest chorobą wieloukładową
co oznacza że problemy natury pulmonologicznej to nie jedyne
powikłania, które są stwierdzane po zakażeniu  SARS-CoV-2.
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Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie dostępnych publikacji naukowych. 
Intencją autorów jest zwrócenie uwagi czytelników 

na najważniejsze aspekty związane z pandemią SARS-CoV-2 
celem podniesienia ich wiedzy i świadomości 

w tematach ochrony zdrowia i życia ludzi. 
Treść w nim zawarta ma charakter edukacyjny i informacyjny, 

nie może ono być traktowane jako forma doradztwa czy konsultacji i jako takie nie może
zastępować porady lekarza lub z farmaceuty.

 Źródła będące podstawą wybranych cytatów lub szerszych wątków zostały podane 
w końcowej części materiału.

Wszelkie odesłania do leków i wyrobów medycznych mają charakter jedynie ilustracyjny,
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 

w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do stwierdzenia jakie leki/wyroby
medyczne powinny być przyjmowane przez daną osobę.

Publikacja może zawierać opinie ekspertów z dziedzin związanych z działalnością Spółki
lub wyciągi z artykułów prasowych. 

Wszystkie takie informacje stanowią wyłącznie opinie ekspertów, którzy je wyrazili lub są
publikacjami osób trzecich, w związku z czym nie muszą stanowić poglądów Spółki. 

Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nigdy nie należy interpretować
ich jako opinii lub zobowiązań Spółki.

Publikacja amoże azawierać aodnośniki a(linki) ado astron internetowych aosób trzecich.
Z odnośników tych użytkownik korzysta na własne ryzyko. 

Spółka nie odpowiada za informacje znajdujące się na stronach internetowych osób
trzecich.

 „BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby publikowane
materiały były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, 

jednak nie gwarantuje ich dokładności, aktualności czy też kompletności.
 „BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy

straty powstałe w związku z korzystaniem z publikacji 
ani też za słuszność decyzji podjętych w oparciu o udostępniane informację (medyczne

lub inne). Materiał nie ma charakteru komercyjnego 
i nie stanowi oferty handlowej.

 
 


