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Wykazano związek COVID-19 ze zmianami w
oczach
Znaczące nieprawidłowości w gałkach ocznych osób z ciężką postacią COVID-19 odkryli

radiolodzy z pomocą rezonansu magnetycznego. W kolejnych badaniach naukowcy będą
monitorowali powstałe zgrubienia i sprawdzą, czy mają one kliniczne skutki takie jak
pogorszenie widzenia.
Pandemia COVID-19 dotknęła już ok. 100 mln osób - przypominają naukowcy z Uniwersytetu
Paryskiego. Choć wywołujący chorobę koronawirus atakuje głównie płuca, u chorych wykrywano już
m.in. problemy z oczami takie jak zapalenie spojówek i retinopatię, która może nawet doprowadzić
do ubytków wzroku.
Pojawiały się także doniesienia o widocznych w badaniu MRI zmianach narządu wzroku, ale niewiele
wiadomo było o częstości ich występowania. Z tego powodu Francuskie Towarzystwo
Neuroradiologii zleciło badanie, w którym wzięło udział 129 pacjentów z ciężką postacią COVID-19.
W tej grupie u dziewięciu osób wykryto jedno lub więcej zgrubień w tylnej części oka. Ośmioro z tych
pacjentów było leczonych na oddziale intensywnej terapii z powodu infekcji koronawirusem.
„Pokazaliśmy, że niektórzy z pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 z francuskiej grupy chorych
mieli jedno lub więcej zgrubień w tylnej części gałki ocznej. To pierwszy raz, gdy z pomocą MRI
dokonano takiego odkrycia” - mówi prof. Augustin Lecler, autor pracy opublikowanej w piśmie
„Radiology”.
Co istotne, wszyscy z dziewiątki chorych mieli zgrubienia w obszarze centralnego widzenia. Osiem
osób miało zmiany w obu oczach. Naukowcy zalecają więc badania oczu pacjentów z COVID-19
z pomocą MRI, oftalmoskopii czy tomografii.
Zwracają przy tym uwagę, że zaburzenia narządu wzroku mogą zwykle zostać pominięte, kiedy
pacjenci są leczeni z powodu infekcji zagrażającej życiu.
„Nasze badanie wskazuje na potrzebę sprawdzania wszystkich pacjentów hospitalizowanych na
oddziale intensywnej terapii z powodu COVID-19. Uważamy, że pacjenci ci powinni otrzymać
specjalne, chroniące oczy leczenie” - podkreśla dr Lecler.
Mechanizm powstawania zgrubień pozostaje nieznany, choć może wiązać się z wywoływanym przez
wirusa stanem zapalnym. Może dochodzić także do zaburzeń działania naczyń krwionośnych oczu.
To problem zauważany u leczonych na oddziałach intensywnej terapii pacjentów, którzy są
intubowani lub utrzymywani w pozycji, która sprzyja takim reakcjom. Siedmioro z dziewięciorga
pacjentów ze zgrubieniami przez dłuższy czas przebywało właśnie w takiej pozycji.
Projekt pokazał też znaczenie chorób towarzyszących. Otóż z dziewięciorga pacjentów
z zaburzeniami oczu dwoje miało cukrzycę, sześcioro było otyłych, a dwoje cierpiało na nadciśnienie.
Naukowcy prowadzą kolejne testy u uczestników badania, którzy przeżyli chorobę. Ich celem jest
monitorowanie zgrubień i sprawdzenie, czy mają one jakieś kliniczne skutki, takie jak pogorszenie
wzroku.
Badają także kolejnych pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 z pomocą MRI i precyzyjnych
testów oftalmologicznych oraz pacjentów z lżejszą postacią choroby. „Rozpoczęliśmy prospektywne
badanie wykorzystujące MRI wysokiej rozdzielczości, aby sprawdzić oczy i oczodoły pacjentów
z lekkim i umiarkowanym przebiegiem COVID-19. Dzięki temu będziemy dokładniej wiedzieć, czy
nasze odkrycie dotyczyło tylko ciężkiej postaci choroby” - wyjaśnia prof. Lecler.
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Jak sztuczna inteligencja pomoże w
zapobieganiu przedwczesnym porodom?
Wg raportu WHO spontaniczny przedwczesny poród dotyczy 15 milionów noworodków rocznie.
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Wirus ptasiej grypy zaczął zarażać ludzi
Ze wstępnych informacji wynika, że zakażeniu ulegli pracownicy fermy drobiu.
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Przełom w walce z otyłością
Znany lek przeciwcukrzycowy prowadzi do znacznego spadku wagi
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Eksperymentalne mózgi z laboratorium
Badacze udowodnili właśnie, że organoidy tworzone w laboratorium dojrzewają w taki sam sposób
jak te u noworodków.
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Gen długowieczności chroni przed stresem
Informują naukowcy z Cornell University w Nowym Jorku.
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COVID-19 nie taki straszny dla astmatyków
Choroba nie zwiększa ryzyka ciężkiego przebiegu lub śmierci z powodu wirusa.
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Niefiltrowana kawa szkodzi sercu
W kawie filtrowanej oraz instant kafestolu nie ma prawie wcale.
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Dlaczego Polacy przechodzą na emeryturę?
Połowa osób między 60. a 69. rokiem ocenia swój stan zdrowia jako co najmniej dobry.
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