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Vil COVID-19 forårsage andre sygdomme hos alvorligt syge 
patienter? 
 
 

 
  
Alain Moreau, forsker og direktør for det canadiske tværfaglige samarbejdsforskningsnetværk i myalgisk 
encephalomyelitis, i hans laboratorier på Sainte-Justine Hospital. 
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Vil de patienter, der er hårdest ramt af COVID-19, dem, der behandles i intensivpleje, er de så uheldige at have andre 
sygdomme? Dette er det spørgsmål, som flere forskere stiller, især dem, der er interesseret i myalgisk 
encephalomyelitis, også kendt som kronisk træthedssyndrom. 
 
Alain Moreau, forsker og direktør for det canadiske samarbejdsmæssige tværfaglige forskningsnetværk i myalgisk 
encephalomyelitis, er en af dem. Sygdommen binder de ramte til sengen og de er overvældede af generelle ubehag. 
Mere end en halv million canadiere har sygdommen. 
 
Han forklarer, at patienter, der er hårdt ramt af COVID-19, vil opleve postvirale symptomer, herunder vedvarende 
udmattelse, som kan vare op til flere uger. Nogle vil vende tilbage til det normale liv, men andre vil se symptomerne 
fortsætte. Det sker at nye sygdomme kan udløses af en virusinfektion som COVID-19. 
 
Baseret på tidligere undersøgelser med lignende sygdomme som SARS eller MERS, som også er coronavirus, forventer 
vi at se denne genopblussen.  
 
En guldmine af information 
I modsætning til SARS påvirker COVID-19 millioner af mennesker og sparer intet kontinent. En uheldig situation, som 
dog kan være gavnlig for videnskabelige fremskridt. Ikke kun vil mængden af patienter hjælpe, men muligheden for at 
følge dem ved fra de første symptomer er en sjælden mulighed. 
Vi har muligheden for at studere sygdomsforløbene fra start, hvilket er ganske unikt, siger Alain Moreau. 



 
Forskningsteamet håber derfor at overbevise intensivpatienter på Verdun- og Notre-Dame-hospitalerne i Montreal til 
at deltage i deres forskning. Ved at analysere spyt og morgenurin overvåger han genetiske og metabolske ændringer 
hver 3-4 måned i 12-18 måneder. 
  
Der går ikke en dag, hvor jeg ikke har opkald fra klinikere, patienter og endda organisationer, der beder os om at 
undersøge denne situation, fordi mange forventer at der er en risiko for at udvikle encephalomyelitis Myalgisk. 
En af hans hypoteser er, at halvdelen af de patienter, der udskrives fra intensiv pleje, sandsynligvis har myalgisk 
encephalomyelitis. 
 
 


