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Amit a COVID-19-ről tudunk 
 

Az előző webináriumon professzor Mercuri, professzor Muntoni, professzor Finder és professzor 

Goemans osztották meg véleményüket az általunk a közösségben összegyűjtött kérdésekkel 

kapcsolatban. Weboldalunkon megtalálja a beszélgetés felvételét, valamint az abból készült 

beszámolót is. Ezen nézőpontok összefoglalásaként létrehoztunk egy 15 pontból álló listát, a 

COVID19-cel kapcsolatos eddigi ismereteinkről a Duchenne- és a Becker-típusú izomdisztrófiával 

összefüggésben. 
 
 

Klinikai vizsgálatok 
 

Ezidáig sok bizonytalanság volt azzal kapcsolatban, hogy az Európai Gyógyszerügynökség 

(European Medicines Agency, EMA) és az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatóság 

(Food and Drug Administration, FDA) hogyan kezelné a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos 

problémákat. Mindkét hatóság most közzétett olyan dokumentumokat, amelyben iránymutatást 

adnak arra nézve, hogy a klinikai vizsgálatok lefolytatását hogyan kell a COVID-19 betegség idején 

végezni. Ugyanakkor a megbízók és a vállalatok elküldik nekünk tervezeteiket és ütemterveiket, 

melyek megtalálhatók a WDO élő hírfolyamán. 
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Dr. Jarod Wong – endokrinológus a Glasgow-i Egyetemről 
 
 

Milyen hatással vannak a szteroidok az immunrendszerre? 
 

A DMD-re felírt szteroidok szerepet játszhatnak az immunrendszer gyengítésében. Ezért ajánlott a 

szokásos influenza elleni védőoltások beadatása. A szteroidokat szedőket néhány állam 

veszélyeztetett csoportnak nyilvánította a jelenlegi helyzetben. Ugyanakkor nem gyakran 

találkozunk intenzív, szokatlan és súlyos fertőzésekkel a szteroidokat szedő DMD-s betegeknél. 
 

 

Milyen hatása van a szteroidoknak és a COVID-19 fertőzésnek a DMD-ben? 
 

Jelenleg nem tudunk olyan esetről, amikor DMD-s beteg kapta el a COVID-19 fertőzést. Elméletileg 

lehetséges, hogy ha ilyen betegek megfertőződnének, a fertőzés súlyosabb lehet. Azonban 

egyszerűen ezt nem tudjuk. Bizonyos országokban mindenkit, aki régóta szed szteroidokat, 

veszélyeztetettnek minősítettek, és azt javasolták számukra, hogy hosszabb ideig, például 12 hétig 

vonuljanak önkéntes izolációba. 
 

 

Hagyjam abba ebben az esetben inkább a szteroidokat? 
 

Nem, ezt ne tegye, és nem is lehetséges. Az egyik probléma azoknál, akik hosszabb ideje szednek 

szteroidokat, azaz néhány hónapnál tovább, hogy a mellékvesék, melyek természetes módon 

termelik a szteroidokat, gátlás alatt állnak (A MELLÉKVESEGÁTLÁS MELLÉKVESE-ELÉGTELENSÉGHEZ 

VEZET). Még ha le is akarjuk állítani a szteroidokat, egy fokozatos, lassú, több hónapos leépítési terv 

szükséges. 
 

 

A súlyos fertőzések leküzdéséhez további szteroidokra van szükség – úgynevezett stresszadagolásra. 

Máskülönben az egyén nagyon beteg lehet, és mellékvesekrízis léphet fel. A másik lehetőség, ami miatt 

(bármilyen) súlyos fertőzés kialakulhat a szteroidok szedése miatt mellékvese-szupprimált betegeknél, 

hogy a betegség alatt a szteroidkezelés nem megfelelő. 
 

 

Van-e további tennivalója, ha a betegség (COVID) során szteroidot szed? 
 

A DMD-s, szteroidokat szedő személyeknél, függetlenül a fertőzés típusától, amennyiben hányás 

és/vagy hasmenés fordul elő, a szteroidokat más gyógyszerformában kell beadni. Ha van otthon 

szteroid hidrokortizon injekció formájában, akkor azt be kell adni, majd elmenni a kórházba. 
 

 

Néhány, DMS-s, szteroidot szedő embernél (különösen alacsonyabb dózisú szteroidot szedő 

idősebb fiúknál vagy férfiaknál) szükséges lehet növelni a szájon át alkalmazott szteroid dózisát 

az enyhe, közepesen súlyos betegségnél, ha az lázzal jár együtt. Érdemes a neuromuszkuláris 

csapattal beszélni, hogy erre szükség van-e. Az esetek többségében erre nincs szükség. Bizonyos 

csapatok azt javasolták minden betegüknek, hogy a biztonság kedvéért tegyék ezt meg. A 

dózisnövelés általában 48 óráig tartson, de ha az illető beteg, akkor tovább is tarthat. Jelenleg, ha 

a tünetek összefügghetnek a COVID betegséggel, és 48 órán belül nem múlnak el, akkor az az 

általános tanács, hogy forduljon a megfelelő, COVID tanácsadó helyhez, például hívja az országos 

információs vonalat. 
 

 
Azoknál, akik szakaszosan szedik a szteroidokat, szteroidtervet kell életbe léptetni, melyben 
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információk vannak arra vonatkozóan, mit kell tenni, ha a DMS-s beteg nem érzi jól magát a 

szteroidmentes napokon.  

 

Mit vegyen figyelembe ha kórházba kerül? 
 

Nagyon fontos, hogy amennyiben egy DMD-s személy bármilyen oknál fogva kórházi felvételre 

kerül, emlékeztesse az orvosokat, hogy a szteroidokat nem szabad leállítani. A kulcsszavak, melyek 

használatát javaslom az orvosi kezelőszemélyzet felé az alábbiak. Nagyon fontos tényező, és ne az 

utolsó (LAST) dolog legyen, amire gondolunk: 

L-ongterm steroid treatment (hosszú távú szteroidkezelés) 

A-drenal suppression (mellékvesegátlás) 

S-teroid dependent (szteroidfüggő) 

T-reat with extra steroids when unwell (további szteroid adása, ha nem érzi magát jól)  

Ha a DMD-s, szteroidot szedő személy nagyon rosszul érzi magát, különösen, ha intenzív 

ellátásra szorul, a szteroidokat cseppinfúzióban kell adni. 
 

 

Hol találhatok, illetve kezelőorvosom hol találhat bővebb tájékoztatást erről? 
 

A legtöbb vizsgálóhely és kórház megfelelő protokollal rendelkezik a mellékvesegátlás kezelésére 

betegség esetén. Ha a kezelőorvos nem jártas ebben a dologban vagy a DMD kezelésében, a PJ 

Nicholoff Protokoll nagyon hasznos és részletes információkat tartalmaz, köztük a szteroidokkal 

történő kezelés adagolását illetően is. A protokollt egy tudományos folyóiratban közölték 2017-ben, 

melyet az orvos meg tud találni. Online elérhető ennek betegbarát összefoglalója is. 

Publikált folyóiratcikk az egészségügyi szakemberek számára 

Betegösszefoglaló 
 
 

A fiam most kezdte volna a szteroidok alkalmazását. Várnom kellene, amíg a 

járvány véget ér? 

A jelenlegi helyzetben át kell gondolnunk, mi az, ami praktikus. A legtöbb országban a 

gyógyszertárak rendkívül leterheltek, és lehetséges, hogy új gyógyszert nem tudnak kiadni. 

Vannak bizonyos tesztek is a szteroidkezelés indítása előtt; és a szteroidkezelés elkezdése után 

utánkövetés szükséges. Ezért hogy reálisan nézzük, jelenleg nem valószínű, hogy szteroidkezelést 

indítanak. 
 

 
Hogyan győzhetem meg orvosomat/a kórházat, hogy hallgassanak rám? 

 

 
Az olyan orvosoknál, akik nem jártasak a DMD-vel kapcsolatos problémák megoldásában, 

felhívhatja a figyelmet a betegséggel kapcsolatos online elérhető információkra. Például, ahogy 

korábban említettem, a DMD-re történő szteroidkezeléssel kapcsolatban betegség során hívja fel a 

figyelmet a PJ Nicholoff Protokollra. Az is hasznos lehet, ha kórházi leleteinek példánya Önnél van, 

hogy meg tudja mutatni a betegségben nem jártas kezelőorvosoknak. Végül pedig Ön is 

hangsúlyosan kérheti a kezelőorvost, hogy vegye fel a kapcsolatot a neuromuszkuláris csapatával. 
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Prof. Dr. Annamaria De Luca – farmakológus Olaszországból 
 
 

Van-e bármilyen immunerősítő gyógyszer, vitamin, étrendkiegészítő a fertőzés 
leküzdésére/enyhítésére? 

 

Nincs olyan étrendkiegészítő, amely segíthet COVID-19 esetén. Minden vitamin, ásványi anyag és más 

komponens, melyek szükségesek immunrendszerünk megfelelő működéséhez, benne vannak az 

egészséges élelmiszerekben. Az a tanácsom, hogy egészséges étrendet kövessen, amit megfelelően 

variál sok gyümölccsel, zöldséggel, hallal, hússal és rostokkal. Bizonyos konkrét vitaminhiányos 

esetekben, például a Duchenne betegségnél D-vitamin- vagy kalciumhiányban fontos az extra pótlás, 

és a szükségletek fenntartása. 
 

 
A természetes összetevő nem biztonságos definíció szerint, és akár árthat is. Ez magas dózisoknál 

akkor fordulhat elő, ha a szokásosan alkalmazott gyógyszerekkel vagy más szükséges kezelésekkel 

(azaz a COVID-19 során) káros kölcsönhatások lépnek fel. A nem gyógyszertárban vagy engedéllyel 

rendelkező forgalmazóktól vásárolt étrendkiegészítők szennyeződéseket és szennyező anyagokat 

tartalmazhatnak, melyek súlyos következményekkel járhatnak az egészségünkre nézve. Ezért az 

egészségügyi szakember felügyelete nélkül végzett öngyógyszerelés és az internetes vásárlás nem 

ajánlott. 
 

 
Ugyanez érvényes a melatoninra, melyről azt állítják, sokféle hatással bír, például antioxidáns és 

gyulladáscsökkentő hatású. Ez az endogén összetevő szabályozza a cirkadián ritmust, és többnyire az 

alvás szabályozásához használják. Nincs szilárd tudományos bizonyíték a melatoninszintek és a 

fertőzés súlyossága közötti összefüggésre, ezért ennek használata nem javasolt orvosi felügyelet nélkül 

a fent ismertetett okokból. 
 

 

Igaz az, hogy a szteroidok pozitív hatással lehetnek a COVID-19-re? 
 

Felvetették, hogy az alacsony dózisú szteroidok hasznosak lehetnek az úgynevezett 

citokinviharban. Ez egy súlyos jelenség, amely a COVID-19-es betegeknél előfordulhat a 

tüdőgyulladás előrehaladott stádiumában. Normális esetben az immunrendszerünk leküzdi a 

fertőzést, bizonyos stádiumban azonban nagymértékű víruskiáramlás történhet a fertőzött 

sejtekből, ami jelentős citokintermeléshez vezet. Kína azt javasolta, hogy a glükokortikoidok alacsony 

dózisban, például az alfa-metilprednizolon csökkenteni tudja a vihart immunszuppresszió nélkül. 

Folyamatban vannak klinikai vizsgálatok COVID-19-ben szenvedő betegek körében, de van némi vita a 

szteroidok tényleges hatékonyságát illetően ebben a betegségben, különösen azoknál a betegeknél, 

akik eleve szteroidot használnak. 
 

 
A rendelkezésünkre álló információk és adatok alapján fontos, hogy ne hagyjuk abba a 

szteroidkezelést, kivéve, ha az kifejezetten javasolt. Érvényes ez a betegek más szokásosan 

alkalmazott kezelésére is, azaz azoknál, akik ACE-gátló kezelésben részesülnek. Az a legjobb, ha a 

szív-érrendszeri működés szabályozásában hatékony gyógyszereket nem állítjuk le, mivel az ACE-

gátlók lehetséges kockázatával kapcsolatban kevés és ellentmondásos bizonyíték áll 

rendelkezésre. 
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Mi a legjobb gyógyszer a láz kezelésére COVID-19 esetén? 
 

Számos beszámoló szerint lehetőleg paracetamolt használjunk ibuprofen és más nemszteroid 

gyulladáscsökkentők (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) helyett COVID-19 betegségben. A 

NSAID-ok vélhetően erőteljes gyulladáscsökkentő reakciót váltanak ki, ami esetleg nem használ, vagy 

akár veszélyes is lehet vírusfertőzésben. Ezt azonban nem igazolták, és nemrég az EMA azt mondta, 

hogy a COVID-19-es betegek orvosuk döntése alapján használhatják a gyulladáscsökkentő 

gyógyszereket a gyógyszer előny-kockázat mérlegelése alapján. 
 

 
A Duchenne és Becker betegeknél ez eltérő lehet. Számos nemszteroid gyulladáscsökkentő gyógyszer 

nem javasolt az egyidejűleg alkalmazott szteroidok miatt. Ebben az esetben a paracetamol az 

elsőként választandó lázcsillapító gyógyszer, és a lehető legrövidebb ideig, alacsony dózisban kell 

alkalmazni. 
 

 
Szeretném kiemelni, hogy a láz fontos tünet a COVID-19 diagnosztizálásában, ezért láz esetén az 

orvosnak pontos diagnózist kell tudnia felállítani. 
 

 

Hasznos a klorokin a fertőzés kezelésében? Biztonságos DMD-s betegeknél? 
 

Fontos megemlíteni, hogy jelenleg nincs elfogadott kezelése a COVID-19 betegségnek. Míg a 

kutatások célul tűzték ki, hogy megtalálják a koronavírus kezelésének speciális gyógyszereit, nagy 

erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a jelenleg is rendelkezésre álló gyógyszerek közt 

találjanak hatékonyakat. Ez egy dinamikus terület, és abból tanulunk, amit minden nap látunk, 

valamint a bővülő tudásbázisból. Meg kell ismernünk a remény és a valóság közti egyensúlyt. A 

klorokin, és metabolitja, a hidroxi-klorokin régi maláriaellenes gyógyszerek. Igazolták, hogy a 

vegyület képes a vírus sejtbe jutását csökkenteni, ez pedig azt sugallja, hogy alkalmazható lehet 

profilaktikus gyógyszerként a fertőzés ellen, és esetleg a már megfertőződött embereknél is. 
 

 
A vizsgálatok jelenleg is zajlanak, így nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a klorokin valóban hatásos 

lehet. A tudományos bizonyítékokra várva ne felejtsük el, hogy bár a klorokin elég biztonságos, vannak 

bizonyos fontos mellékhatásai, különösképpen a szívvel kapcsolatban. Megnyújthatja a szív QT-

intervallumot, így veszélyes ritmuszavarokhoz vezethet. Ez a kockázat magasabb a fogékonyabb 

betegeknél, vagy más gyógyszerekkel együtt adva. Tudjuk, hogy sok DMD-s betegnél eleve 

megnyúlhat a QT-idő. Alapvető, hogy észben tartsuk, a klorokin és a hidroxi-klorokin alkalmazása 

szoros orvosi felügyelet mellett, és a szívműködés monitorozásával történhet. Az öngyógyszerelés nem 
lehetséges, és nagy kockázatot rejt. 

 
 

Használnak-e bármilyen gyógyszert, ha valaki COVID-19 fertőzést kap? 
 

Ahogy arra számítottunk, nincs speciális gyógyszer, mert ez a koronavírus egy új vírus. Sok 

előrelépés történt a HIV fertőzés, a hepatitisz, a SARS és az ebola esetében az antivirális szerek 

terén. Azok a vírusok valamennyire hasonlóak a koronavírushoz, mivel mind RNS-vírusok. Még ha 

eltérőek is, azt reméljük, hogy néhány alapmechanizmusuk hasonló lehet. Ez azt jelenti, hogy ha 

egy másik vírus ellen kifejlesztenek egy gyógyszert, az hatásos lehet ennél az új koronavírusnál is. 
 

 
A COVID-19 fertőzés esetén néhány, HIV és ebola fertőzésre használt gyógyszert próbálnak jelenleg 

javallaton kívül használni a fertőzött betegeknél. A javallaton kívüli alkalmazás azt jelenti, hogy egy 
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gyógyszert nem a saját indikációjában alkalmazzák, de a hatásmechanizmusa alapján remélhetőleg 

segíthet azoknak a betegeknél, akiknél nem áll rendelkezésre konkrét terápia. 
 

 
Az alábbiakban felsorolok néhány példát ígéretes gyógyszerekre. Mindegyiknél előfordulnak 

anekdotikus elbeszélések jótékony hatásaival kapcsolatban COVID-19-ben, és elkezdődtek a klinikai 

vizsgálatok, de hatásosságukat még igazolni kell. A remdesivir egy nukleozid-analóg, melyet 

ellentmondásos eredményekkel fejlesztettek az ebola fertőzésre. Egy másik kezelés, ami felkeltette 

az érdeklődést, az interferon alfa-és a lopinavir/ritonavir virális proteázgátlók kombinációja. Ez egy 

HIV fertőzésre használt koktél, és két éven felüli gyermekeknél is használható. 
 

 
Más antivirális gyógyszereket, mint például a ribavirin egyéb reverz transzkriptáz gátlókkal (ezt is a HIV-re használják) 
történő együttadását is tekintetbe vették eltérő lelkesedéssel. 

 

 

Egy másik ígéretes gyógyszer a favipiravir. Ez egy influenza vírusfertőzés elleni antivirális gyógyszer, 

ami Japánban forgalomban van. Javallaton kívül használják jelenleg, és különböző országokban 

indítanak vele klinikai vizsgálatokat. 
 

 
A COVID-19-ben opportunista bakteriális fertőzés esetén néhány antibakteriális gyógyszert is 

számításba vehetnek. Ilyen például az azitromicin klorokinnel javasolt kombinációja. 
 

 
A tocilizumabot, egy interleukin-6 gátlót is megemlíteném, melyet már engedélyeztek a 

reumás ízületi gyulladás kezelésére. Nagy lehetőség van benne a citokinviharok 

szabályozásában, és sikeresen használták Olaszországban. A klinikai vizsgálatok folyamatban 

vannak. 
 

 
Ezen gyógyszerek mindegyikét orvosi felügyelet mellett szabad csak alkalmazni, 

öngyógyszerelésre nem alkalmasak. Közülük sokat csak kórházi körülmények közt lehet 

alkalmazni. Súlyos mellékhatásaik lehetnek, különösen azoknál a betegeknél, akik már eleve 

összetett, szokásosan alkalmazott kezelésben részesülnek, ilyen például a DMD is. Tehát még 

egyszer, az öngyógyszerelés nagyon veszélyes. 
 

 
Amellett, hogy keresik a COVID-19 elleni új, speciális gyógyszereket, világszerte intenzív munka folyik a 

védőoltás kifejlesztésében, vagy a betegek plazmakivonatának vizsgálatában, hogy hasznos endogén 

vegyületeket tudjanak azonosítani. Ez egy nagyon dinamikus helyzet, a dolgok gyorsan változhatnak. 

Szilárd tudományos bizonyítékokra kell hagyatkoznunk. 
 
 

 

Home4Duchenne & Home4Becker 
 

Sok kép érkezett a héten a #Home4Duchenne és a #Home4Becker címszóra. Fontos, hogy 

folyamatosan megosszák a képeiket, így felhívják a figyelmet az otthon maradásra, különösen az 

olyan súlyos betegségekkel küzdők számára, mint a Duchenne. Egy személy befolyása fontos a 

közösség számára. Különböző helyekről kaptunk képeket gyermekekről, például Spanyolországból 

és az Egyesült Államokból, melyeken bemutatják, hogyan élik meg a saját karanténjukat. Fontos, 

hogy ez a kampány továbbmenjen, így támogassa az országát, és ossza meg képeit 

kettőskereszttel. 


