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Co wiemy o COVID-19?

Podczas  ostatniego  seminarium  internetowego  (webinaru)  Profesor  Mercuri,  Profesor  Muntoni,

Profesor Finder i Profesor Goemans podzielili się opiniami na temat pytań zebranych od społeczności.

Nagranie wraz z raportem dostępne jest na naszej stronie WDO. Podsumowując te spostrzeżenia,

stworzyliśmy listę 15 rzeczy, które do tej pory wiemy o COVID19 w związku z dystrofią mięśniową

Duchenne'a i Beckera.

Badania kliniczne

Do  tej  pory  istniała  duża  niepewność  co  do  tego,  jak  EMA  i  FDA  (instytucje  zezwalające  na

wprowadzenie leków do obrotu, odpowiednio w Europie – EMA i w Stanach Zjednoczonych – FDA;

uzup.  tłum)  poradzą  sobie  z  problemami  związanymi  z  badaniami  klinicznymi.  Obie  agencje

udostępniły teraz wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia badań klinicznych w czasach COVID-19.

Jednocześnie sponsorzy i firmy przesyłają nam swoje plany i harmonogramy, które można znaleźć w

kanale na żywo WDO .
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Dr Jarod Wong – endokrynolog z Glasgow University

Jaki jest wpływ sterydów na układ odpornościowy? 

Sterydy  przepisywane  dla  chłopców  z  DMD  mogą  mieć  pewien  negatywny  wpływ  na  układ

odpornościowy. Dlatego rutynowo zaleca się szczepienie przeciw grypie. Ludzie przyjmujący sterydy

zostali zakwalifikowani jako grupa ryzyka przez niektóre rządy. Jednak powszechnie nie obserwujemy

ciężkich czy nietypowych infekcji u osób z DMD przyjmujących sterydy.

Jaki może mieć wpływ zakażenie COVID 19 na przebieg choroby u chłopców z DMD przyjmujących

sterydy?

W tej chwili nie zostały zgłoszone przypadki osób z DMD zakażonych COVID19. Teoretycznie możliwe

jest, że u osób z DMD przebieg infekci COVID 19 może być poważniejszy.  Jednak na razie po prostu

nie  wiemy.  W  niektórych  krajach  każda  osoba  przyjmująca  długoterminowo  sterydy  została

zakwalifikowana jako grupa ryzyka i zalecono takim osobom izolację przez dłuższy okres, na przykład

12 tygodni.

Czy w takiej sytuacji nie powinno się przerwać przyjmowania sterydów?

Nie, nie powinno się tak postępować. Jako jedno z działań niepożądanych długoterminowego (przez

co  najmniej  kilka  miesięcy)  przyjmowania  sterydów  jest  supresja  (zahamowanie)  wydzielania

naturalnych  sterydów  poprzez  nadnercza  w  ludzkim  organizmie.  W  sytuacjach  stresowych  dla

ludzkiego organizmu np. w przypadku poważniejszych infekcji  pacjentom z DMD należy zwiększyć

dawkę  sterydów  (podać  dawki  stresowe),  ponieważ  sam  organizm  nie  jest  w  stanie  ich

wyprodukować.  Dlatego tym bardziej,  nie  należy odstawiać  sterydów w przypadku zwiększonego

ryzyka wystąpienia infekcji, jak ma to miejsce obecnie.   

Czy  jest  coś  dodatkowego,  co  powinno  się  zrobić,  jeśli  przyjmujesz  sterydy  podczas  choroby

(COVID)? 

Bez względu na rodzaj zakażenia u osoby z DMD przyjmujące sterydy, jeśli dana osoba ma wymioty i /

lub  biegunkę,  sterydy należy  podawać w innej  postaci.  Jeśli  w domu jest  dostęp do sterydów w

postaci iniekcji hydrokortyzonu, należy go podać, a następnie udać się do szpitala. 

U  niektórych  osób  z  DMD  przyjmujących  sterydy  (zwłaszcza  starszych  chłopców  lub  mężczyzn

przyjmujących  mniejsze  dawki  sterydów  w  przeliczeniu  na  kg  masy  ciała)  może  być  konieczne

zwiększenie dawki doustnych sterydów podczas łagodnej/umiarkowanej choroby, w tym gorączki. W

razie  potrzeby  warto  skonsultować  się  z  zespołem  specjalistów,  u  których  jesteś  pod  opieką.  W

większości  przypadków może  to  nie  być  konieczne.  Niektóre  zespoły  doradzały  wszystkim  swoim

pacjentom taki sposób postępowania, aby byli bezpieczni. Zasadniczo powinno to trwać 48 godzin,

ale może być i dłużej, jeśli dana osoba jest chora. Obecnie, jeśli objawy mogą być związane z COVID i

nie  ustąpią  w ciągu  48  godzin,  zazwyczaj  zaleca  się  kontakt  telefoniczny  z  placówką  medyczną

wyznaczoną do opieki nad pacjentami z COVID.

Dla  osób  stosujących  sterydy  w  schemacie  przerywanym  (np.  tydzień  przyjmują,  tydzień  nie),

powinien istnieć plan postępowania/dawkowania sterydów zawierający informacje o tym, co zrobić,

jeśli osoba z DMD źle się czuje w trakcie dni, kiedy nie przyjmuje sterydów. 
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Na co należy zwrócić uwagę przy przyjęciu do szpitala?

Bardzo ważne jest, aby osoba z DMD przyjęta do szpitala z jakiegokolwiek powodu przypominała

lekarzom,  że  nie  powinno się  przerywać  podawania  sterydów.  Kluczowe słowa,  które  zalecam ci

stosować  w  zespole  leczącym,  są  następujące.  Jest  to  bardzo  ważna  kwestia  i  nie  powinna  być

OSTATNIĄ (LAST) rzeczą, o której myślimy: 

L- leczenie sterydami długoterminowe

A (drenal)=nadnercza zależne

S – sterydozależność

T – trzeba zwiększyć dawkę sterydów gdy złe samopoczucie

Jeśli  osoba z  DMD przyjmująca sterydy jest  bardzo chora,  szczególnie  gdy przebywa na oddziale

intensywnej terapii, sterydy należy podawać dożylnie.

Gdzie ja lub mój lekarz prowadzący mogę znaleźć więcej informacji? 

Większość  ośrodków  i  szpitali  ma  protokoły  postępowania  w  przypadku  pojawienia  się  supresji

nadnerczy u chorych pacjentów. Jeśli lekarz prowadzący nie jest zaznajomiony z tą kwestią albo z

DMD,  protokół  PJ  Nicholoff  zawiera  bardzo  przydatne  i  szczegółowe  informacje,  w  tym  dawki

steroidów.  Protokół  został  opublikowany w czasopiśmie  naukowym w 2017 r.,  do którego lekarz

będzie mógł uzyskać dostęp. Przyjazne dla pacjenta streszczenie jest również dostępne online. 

Opublikowany artykuł w czasopiśmie dla personelu medycznego 

Podsumowanie dla pacjenta

Mój  syn  miał  teraz  zacząć  przyjmować  sterydy.  Czy  powinienem  poczekać  do  zakończenia

pandemii? 

W obecnej sytuacji powinniśmy rozważyć, to co jest praktyczne. Apteki w większości krajów są bardzo

zajęte  i  mogą nie  wydawać nowych leków.  Przeważnie przed włączeniem sterydów wykonuje  się

badania, które wykonywane są również kontrolnie po włączeniu leczenia. Tak więc, będąc realistą,

rozpoczęcie sterydów obecnie prawdopodobnie będzie bardzo trudne.

Jak przekonać mojego lekarza / szpital do wysłuchania mnie?

W przypadku lekarzy, którzy nie są zaznajomieni z problemami związanymi z DMD, możesz skierować

ich  do  informacji  online  na  temat  tego  schorzenia.  Na  przykład,  jak  wspomniano,  w  sprawie

dawkowania  sterydów podczas  choroby  u  pacjentów z  DMD,  możesz  wskazać  je  na  protokół  PJ

Nicholoff.  Pokazanie  kart  informacyjnych pacjenta z  DMD może być również pomocne.  Wreszcie,

możesz również zdecydowanie poprosić  lekarza prowadzącego do skontaktowania się  z  zespołem

lekarzy zajmujących się pacjentem na co dzień. 
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Prof Dr. Annamaria De Luca – farmaceuta we Włoszech

Czy są dostępne jakieś leki wzmacniające układ odpornościowy, witaminy, suplementy do walki z

infekcją lub do złagodzenia jej przebiegu infekcji? 

Nie  ma  żadnych  suplementów  diety,  które  mogłyby  pomóc  w  przypadku  COVID-19.  Wszystkie

witaminy, minerały i inne składniki, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszego układu

odpornościowego znajdują się w zdrowej żywności. Rada polega na utrzymaniu zdrowej diety, która

jest odpowiednio zróżnicowana z dużą ilością owoców, warzyw, ryb, mięsa i błonnika. W niektórych

szczególnych przypadkach niedoboru witamin, takich jak witamina D lub wapń u pacjentów z DMD,

dodatkowa suplementacja jest ważna i musi zostać utrzymana. 

Naturalne komponenty/związki nie są z definicji bezpieczne i mogą też powodować szkody. Może się

to zdarzyć przy stosowaniu zbyt dużych dawkach lub przy wystąpieniu niepożądanych interakcji  z

innymi  lekami  zalecanymi  w Standardach  opieki  lub  podczas  stosowania  niezbędnych  terapii  (tj.

podczas  COVID-19).  Suplementy,  które  nie  są  kupowane  w  aptece  lub  od  autoryzowanych

dostawców, mogą zawierać zanieczyszczenia, które mogą mieć poważne negatywne konsekwencje

dla naszego zdrowia.  Dlatego nie  zaleca się  samoleczenia bez kontroli  specjalistów medycznych i

nabywania ich przez internet. To samo dotyczy melatoniny, która, jak się twierdzi, ma szeroki zakres

działania, w tym działa jako antyoksydant i przeciwzapalnie. Ten endogenny związek kontroluje rytm

dobowy i jest wykorzystywany głównie do regulacji snu. Nie ma mocnych dowodów naukowych na

związek między poziomem melatoniny a ciężkością infekcji, więc nie zaleca się stosowania tego bez

kontroli lekarzy z powodów opisanych powyżej.

Czy to prawda, że sterydy mogą mieć pozytywny wpływ na COVID-19? 

Zauważono, że niskie dawki sterydów mogą być przydatne w tak zwanej burzy cytokinowej. Jest to

zjawisko, które może wystąpić u pacjentów z COVID-19 w zaawansowanym stadium zapalenia płuc.

Zwykle nasz układ odpornościowy może zwalczyć infekcję, jednak na pewnym etapie może nastąpić

nadmierne  wydzielanie  wirusa  z  zainfekowanych  komórek,  co  prowadzi  do  ogromnej  produkcji

cytokin.  Chiny  zaproponowały,  że  niskie  dawki  glikokortykosteroidów,  takich  jak  alfa-metyl

prednizolon,  mogą  pomóc  ograniczyć  burzę  cytokin  bez  powodowania  immunosupresji.  Trwają

badania  kliniczne  na  pacjentach  z  COVID-19,  ale  także  trwa  debata  na  temat  rzeczywistej

przydatności  sterydów  w  tym  stanie,  szczególnie  u  pacjentów  już  przyjmujących  sterydy.  Dzięki

posiadanym informacjom i  danym ważne jest,  aby nie  przerywać stosowania sterydów, chyba że

wyraźnie  zaznaczono  inaczej.  Dotyczy  to  również  pozostałych  elementów  Standardów  Opieki  u

pacjentów z DMD, tj. stosowania inhibitorów ACE (np. Prenessa/perindorpril przyp. tłum). Najlepiej

aby  utrzymywać  stosowanie  leków  skutecznie  kontrolujących  czynność  układu  sercowo-
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naczyniowego,  ponieważ  dowody  na  potencjalne  ryzyko  inhibitorów  ACE  są  nieliczne  i

kontrowersyjne.

Jaki jest najlepszy lek na gorączkę w przypadku COVID-19? 

Istnieje  wiele  doniesień  o  preferencyjnym  stosowaniu  paracetamolu  zamiast  ibuprofenu  i  innych

niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)  w przypadku COVID-19.  Podejrzewa się,  że  NLPZ

powodują  rozległą  reakcję  przeciwzapalną,  która  może  być  niebezpieczna,  w  przypadku  infekcji

wirusowej. Nie zostało to jednak potwierdzone, a ostatnio Europejska Agencja Leków powiedziała, że 

pacjenci z COVID-19 mogą stosować leki przeciwzapalne zgodnie z decyzją lekarza dotyczącą leku i

współczynnikiem ryzyka do korzyści. 

W  przypadku  pacjentów  z  DMD/BMD  sytuacja  może  być  inna.  Wiele  niesteroidowych  leków

przeciwzapalnych  nie  jest  zalecane  ze  względu  na  jednoczesne  stosowanie  sterydów.  W  tym

przypadku paracetamol powinien być lekiem pierwszego wyboru stosowanym w leczeniu gorączki i

powinien być stosowany w niskich dawkach przez możliwie najkrótszy czas. Chciałabym podkreślić, że

gorączka jest ważnym objawem w diagnozie COVID-19, więc jeśli wystąpi gorączka, lekarz musi być w

stanie postawić właściwą diagnozę

Czy chlorochina jest przydatna w leczeniu infekcji? Czy jest bezpieczna u pacjentów z DMD? 

Istotne jest, że w obecne chwili nie ma zatwierdzonej terapii COVID-19. Podczas gdy trwają badania

mające na celu wykrycie nowego leku dedykowanego zakażonym COVID-19, wiele wysiłku poświęca

się  na  poszukiwanie  skutecznego  leku  wśród  tych  dostępnych  już  na  rynku.  Jest  to  dziedzina

dynamiczna  i  każdego  dnia  uczymy  się  czegoś  nowego,  korzystając  z  postępu  wiedzy.  Musimy

zrozumieć  równowagę między nadzieją a  rzeczywistością.  Chlorochina jest  starym lekiem przeciw

malarii wraz z jej metabolitem hydroksychlorochiną. Istnieją pewne dowody na to, że związek ten

może  ograniczyć  wnikanie  wirusa  do  komórek,  co  sugeruje,  że  można  go  stosować  jako  lek

profilaktyczny przeciwko infekcji i prawdopodobnie u zakażonych osób. 

Badania  trwają,  więc  obecnie  nie  ma  wyraźnych  dowodów  na  to,  że  chlorochina  może  być

rzeczywiście  skuteczna.  Czekając  na  dowody  naukowe,  musimy  pamiętać,  że  chlorochina,  choć

całkiem bezpieczna,  ma pewne ważne skutki  uboczne,  szczególnie  w odniesieniu  do serca.  Może

doprowadzić  do  wydłużenia  odstępu  QT  w  badaniu  EKG,  prowadząc  do  niebezpiecznych  arytmii

(zaburzeń rytmu serca). Ryzyko to jest większe u predysponowanych pacjentów lub w skojarzeniu z

innymi  lekami.  Wiemy,  że  wielu  pacjentów  z  DMD  może  mieć  wydłużone  odstępy  QT.  Należy

pamiętać,  że  chlorochina  i  wodorotlenek  chlorochiny  muszą  być  stosowane  pod  ścisłą  kontrolą

lekarską i monitorowaniem czynności serca. Samoleczenie nie jest możliwe i jest bardzo ryzykowne.

Czy są jakieś leki stosowane, gdy ktoś jest zarażony COVID-19? 

Tak jak wcześniej wspomniano, obecnie nie ma dostępnych leków przeciw COVID 19, ponieważ ten

koronawirus  jest  nowym  wirusem.  Poczyniono  znaczne  postępy  w  dziedzinie  leków

przeciwwirusowych stosowanych w zakażeniach HIV, wirusowym zapaleniu wątroby, SARS i  Eboli.

Wirusy te są w pewien sposób podobne do koronawirusa, ponieważ wszystkie są wirusami RNA (kwas
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rybonukleinowy, materiał genetyczny wirusa – przyp. tłum). Mamy nadzieję, że nawet jeśli się troszkę

różnią,  niektóre  podstawowe  mechanizmy  mogą  być  podobne.  Oznacza  to,  że  lek  opracowany

przeciwko innemu wirusowi może pomóc w przypadku tego nowego koronawirusa. 

W przypadku zakażenia COVID-19 niektóre leki stosowane w zakażeniach HIV lub Ebola są stosowane

pozarejestracyjnie u zakażonych pacjentów. Stosowanie pozarejestracyjne oznacza, że lek stosuje się

w przypadku choroby, która nie jest wskazana w charakterystyce produktu leczniczego, ale miejmy

nadzieję, że może pomóc, z uwagi na swój mechanizm działania, u pacjentów, dla których nie ma

specyficznej terapii. 

Poniżej  znajduje  się  kilka  przykładów  obiecujących  leków.  Dla  każdego  z  nich  dostępne  są

niepotwierdzone raporty o korzystnych efektach u pacjentów z  COVID-19; rozpoczęły się badania

kliniczne i są one niezbędne do potwierdzenia skuteczności. 

- Remdesivir jest analogiem nukleozydu stosowanym u zakażonych wirusem Ebola; wyniki badań są

kontrowersyjne.

- Innym leczeniem, które wzbudziło zainteresowanie, jest połączenie interferonu alfa z inhibitorami

proteaz wirusowych (lopinawir / rytonawir). Jest to koktajl stosowany w zakażeniach HIV i może być

również stosowany u dzieci w wieku powyżej dwóch lat. 

-  Inne  leki  przeciwwirusowe,  takie  jak  rybawiryna  z  innymi  inhibitorami  odwrotnej  transkryptazy

(ponownie stosowane w przypadku HIV) zostały rozważone z różnym poziomem entuzjazmu. 

-  Kolejnym  obiecującym  lekiem  jest  fawipirawir.  Jest  to  lek  przeciwwirusowy  stosowany  w

zakażeniach wirusem grypy i jest dostępny w Japonii. Jest on używany pozarejestracyjnie, a badania

kliniczne mają się rozpocząć się w różnych krajach. 

- Niektóre leki przeciwbakteryjne można rozważyć w przypadku oportunistycznej infekcji bakteryjnej

w COVID-19. Tak jest w przypadku azytromycyny proponowanej w połączeniu z chlorochiną. 

- Wspomniałabym również o tocilizumabie, inhibitorze interleukiny-6, który został zatwierdzony do

leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Ma ogromny potencjał do kontrolowania burzy cytokin i

był z powodzeniem stosowany we Włoszech. Trwają badania kliniczne. 

Wszystkie te leki nie są przeznaczone do samodzielnego stosowania i należy je stosować pod kontrolą

lekarza. Wiele z nich może być używanych tylko w warunkach szpitalnych. Mogą mieć poważne skutki

uboczne, szczególnie u pacjentów, którzy mają już skomplikowany standard opieki, taki jak DMD. Tak

więc samoleczenie jest bardzo niebezpieczne. 

Oprócz  poszukiwania  nowych  specyficznych  leków  przeciwko  COVID-19  na  całym  świecie  trwają

intensywne prace nad szczepionką lub badaniem ekstraktu osocza pacjentów zakażonych COVID-19

w celu  zidentyfikowania  endogennych związków,  które  mogą być  pomocne.  Sytuacja  jest  bardzo

dynamiczna,  codziennie pojawiają  się  nowe doniesienia.  Musimy polegać na solidnych dowodach

naukowych
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Home4Duchenne i Home4Becker 

W tym tygodniu pojawiło się wiele zdjęć na # Home4Duchenne i #Home4Becker. Stałe udostępnianie

zdjęć osób z DMD/BMD jest bardzo istotne dla szerzenia świadomości o pozostaniu w domach, w

szczególności osób z poważnymi chorobami jak DMD/BMD. Wpływ nawet jednej osoby jest ważny

dla  całej  społeczności.  Otrzymaliśmy zdjęcia  dzieci  z  różnych  miejsc,  takich jak  Hiszpania  i  Stany

Zjednoczone, pokazujące, jak żyją w kwarantannie. Ta kampania jest ważna, więc wspieraj swój kraj i

udostępniaj zdjęcia z hashtagiem. #Home4Duchenne and #Home4Becker

Tłumaczenie I opracowanie w polskiej wersji językowej

dr K. Śledzińska (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk)

Centrum Chorób Rzadkich

przy współpracy z Fundacją Parent Project Muscular Dystrophy Polska
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