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Біз COVID-19 туралы не білеміз 
 

Соңғы вебинарда, бізде Профессор Меркури, Профессор Мунтони, Профессор Файндер 

және Профессор Гойманс болды, олар қоғамнан жиналған сұрақтарға жауап беріп, өздерінің 

пікірлерін білдірді. Жазбаны және есептемені біздің веб-сайтымызда табуыңызға болады. 

Деректерді түйіндеу үшін біз Дюшен және Беккер бұлшықет дистрофиясы бойынша COVID19 

індеті туралы өзіміз білетін 15 нәрсенің тізімін құрдық. 
 
 

Клиникалық сынақтар 
 

Осы уақытқа дейін EMA және FDA клиникалық сынақтардың айналасындағы мәселелерді 

қалай шешетініне қатысты көптеген белгісіздік болды. Енді агенттіктердің екеуі де COVID-

19 індеті кезінде клиникалық сынақтардың жүргізілуін қалай басқаруға болатыны туралы 

нұсқаулықты қамтамасыз ету үшін құжаттарды бөлісті. Бір уақытта демеушілер мен 

компаниялар бізге өз жоспарлары мен уақыт кестелерін жіберуде, оларды WDO live feed 

бойынша табуға болады. 

https://youtu.be/3DKEeRV8alA
https://www.worldduchenne.org/news/covid19-report/
https://www.worldduchenne.org/wp-content/uploads/wdo_covid19_15-things-english.pdf
https://www.worldduchenne.org/news/live-covid-19-coronavirus-and-duchenne-becker-muscular-dystrophy/
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Др. Джарод Вонг – Глазго университетінде экдокринолог 
 
 

Стероидтардың иммундық жүйеге тигізетін әсерлері қандай? 
 

ДБД үшін тағайындалған стероидтар иммундық жүйенің төмендеуіне біршама ықпал етуі 

мүмкін. Сондықтан тұмауға қарсы қалыпты екпені жүргізу ұсынылады. Стероидтарды 

қабылдаған адамдар кейбір мемлекеттер тарапынан қазіргі климатта тәуекел тобы ретінде 

анықталған. Алайда, біз жалпылай стероидтарды қабылдайтын ДБД емделушілеріндегі елеулі, 

әдеттен тыс және айтарлықтай инфекцияларды көрмейміз. 
 

 

ДБД емделушілеріне стероидтар мен COVID-19 індетінің тигізетін әсерлері  

қандай? 
 

Қазіргі уақытта біз COVID19 індетіне ұшыраған ешқандай ДБД емделушісін білмейміз. 

Теориялық түрде егер індет жұқтырған болсаңыз, инфекция одан да елеулі болуы мүмкін. 

Алайда, біз оны білмейміз. Кейбір елдерде, ұзақ мерзім бойы стероидтарды қабылдаған кез 

келген тәуекел тобына жатқызылады және оларды ұзақ уақытқа, мысалы, 12 аптаға оқшаулау 

ұсынылады. 
 

 

Сонда, стероидтарды тоқтатуым керек пе? 
 

Жоқ, бұлай жасамауыңыз керек және ол мүмкін емес. Стероидтарды ұзақ уақыт бойы, яғни 

бірнеше айдан ұзақ мерзім бойы қабылдаған адамдардың мәселесі – стероидтарды табиғи 

ететін бүйрек үсті бездерінің қысылуы (БҮЙРЕК ҮСТІ БЕЗІНІҢ ЖЕТІСПЕУШІЛІГІНЕ ЖОЛ 

АШАТЫН БҮЙРЕК ҮСТІ БЕЗІНІҢ ҚЫСЫЛУЫ). Егер стероидтарды тоқтатқымыз келсе, 

бірнеше ай бойы біртіндеп төмендетудің баяу жоспары қажет. 
 

 

Ауыр инфекцияны жеңу үшін қосымша стероидтар - олардың стресс мөлшерлемесі қажет. 

Әйтпесе, адам қатты ауырып, бүйрек үсті безінің дағдарысына душар болуы мүмкін. Бүйрек үсті 

безі ауруы бар адамдарда инфекцияланудың аса ауыр деңгейі (барлық түрдегі) — ауруды 

бақылау кезінде стероидтардың басқарылуының адекватты болмауы. 
 

 

Стероид қабылдайтын болсаңыз, індет (COVID) барысында орындауыңыз  

қажет болған тағы басқа нәрселер бар ма? 
 

Инфекцияның түріне қарамастан, стероидтарды қабылдайтын ДБД емделушісіне, егер мұндай 

адам құсса және/немесе іші өтсе, стероидтар басқа формада беріледі. Егер үйде гидрокортизон 

инъекциясы түріндегі стероидтерге қолжетімділік болса, оны ауруханаға беру керек. 
 

 

Кейбір адамдарда стероидтерді қабылдайтын адамдарда (әсіресе үлкенірек балдарда немесе 

аз мөлшерде стероидтерді қабылдайтын еркектерде) қызуды болдырмайтын, ішке 

қабылданатын стероидтардың дозасын арттыру қажет болуы мүмкін. Егер бұл қажет 

болса, сіздің жүйке-бұлшықет тобыңызбен тексергеніңіз жөн болар. Көп жағдайларда бұл 

қажет болмауы мүмкін. Қауіпсіздік мақсатында кейбір командалар барлық емделушілеріне 

солай істеуге кеңес берді. Жалпы, бұл 48 сағатқа созылуы керек, бірақ адам ауырған 

жағдайда ұзақ болуы мүмкін. Қазіргі уақытта, егер симптомдар COVID індетіне байланысты 

болса және 48 сағат ішінде шешілмесе, әдеттегідей, COVID туралы кеңес алу жөніндегі 

тиісті орындарға, мысалы, ұлттық шұғыл байланыс желісіне хабарласыңыз. 
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Үзікті түрде стероид қабылдайтындар үшін егер ДБД емделушісі стероид қабылдау күндері 

өзін нашар сезінген жағдайда не істеу керек екені туралы ақпаратпен бірге стероид жоспары 

қарастырылуға тиіс. 

 
Ауруханаға жатқызылған жағдайда нені ескеруіңіз 
қажет? 

 

Егер ДБД емделушісі қандай да бір себеппен ауруханаға жатқызылса, дәрігеріңізді 

стероидтарды тоқтатуға болмайтыны туралы хабарландыру өте маңызды. Емдеуші 

медициналық топпен бірге қолдануыңыз үшін сізге мен ұсынатын кілттік сөздер төменде 

берілген. Бұл өте маңызды мәселе, сондықтан біз ойлайтын ең соңғы нәрсе 

болмауы керек: 

L-ongterm steroid treatment (Ұ-зақ мерзімді стероид емі) 

A-drenal suppression (Б-үйрек үсті безінің қысылуы) 

S-teroid dependent (С-тероидқа тәуелді) 

T-reat with extra steroids when unwell (Н-ашар сезінген кезде қосымша стероидтармен емделу) 

Егер стероидтарды қабылдайтын, әсіресе интенсивті терапиядағы ДБД емделушісінің 

жағдайы өте нашар болса, стероидтар дәрі тамызғыш арқылы берілуі керек. 
 

 

Мен немесе менің емдеуші дәрігерім қосымша ақпаратты қайда таба аламыз? 
 

Көптеген орталықтар мен ауруханаларда індет барысында бүйрек үсті безінің қысылуын 

басқаруға арналған хаттамалар бар. Егер емдеуші дәрігер бұл мәселемен немесе ДБД-мен таныс 

болмаса, PJ Nicholoff хаттамасында өте пайдалы және егжей-тегжейлі ақпарат, соның ішінде 

стероидтардың емдік мөлшерлері бар. Бұл хаттама 2017 жылғы ғылыми журналда жарияланған, 

оған дәрігер қатынаса алады. Емделушіге ыңғайлы түйіндеме де қолжетімді. 

Медициналыққызметкерлерүшінжарияланғанжурналмақаласы 

Емделушітүйіндемесі 
 

 

Менің ұлым стероидтарды қабылдауды бастау қажет еді. Пандемия 

аяқталғанға дейін күтуім қажет пе? 

Ағымдағы климатта, ненің тиімді екенін қарастыруымыз қажет. Көптеген елдерде 

фармацевттер өте жұмысбасты және жаңа препараттарды босатпауы мүмкін. Стероидтарды  

бастаудан бұрын кейбір тесттерден өту қажет; және стероидтарды бастағаннан кейін 

қадағалау керек. Солайша, шындап мәнінде, стероидтарды бастау қазіргі уақытта жүзеге 

аспайтын секілді. 
 

 

Дәрігерімді/аурухананы мені тыңдауға қалай көндіре аламын?  
 

 

ДБД-ға қатысты мәселелермен таныс болмаған дәрігерлерге өз жағдайыңызды білдіру үшін 

онлайн ақпаратты көрсетуіңізге болады. Мысалы, айтып өтілгендей, ДБД кезінде стероидты 

басқару жөнінде оларға PJ Nicholoff хаттамасын көрсете аласыз. Сондай-ақ, осындай 

жағдаймен таныс болмаған дәрігерлерге клиникалық хаттарыңыздың көшірмелерін 

көрсетуіңізге болады. Онымен қатар, емдеуші дәрігерден сіздің жүйке-бұлшықет 

командаңызбен байланысуды қатаң сұрауыңызға болады. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5505768/
https://www.parentprojectmd.org/care/care-guidelines/by-area/steroids/risk-for-adrenal-crisis/
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Проф. Др. Аннамария Де Люка – Италияда фармацевт 
 
 

Инфекциямен күресу/оны жеңілдету үшін иммундық жүйені нығайтатын  

қандай да бір дәрі-дәрмектер, витаминдер, тағам қоспалары бар ма? 
 

COVID-19 жағдайында көмектесетін ешбір тағам қоспасы жоқ. Біздің иммундық жүйеміздің 

дұрыс жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін барлық дәрумендер, минералдар және басқа 

компоненттер пайдалы тамақ құрамынан алынады. Кеңес жеміс-жидектермен, көкөністермен, 

балықпен, етпен және талшықтармен түрленген дұрыс диетаны сақтау болып табылады. 

Кейбір дәрумендердің жетіспеушілігі жағдайларында, мысалы, Дюшендағы Д дәрумені немесе 

кальций, қосымша қоспалар маңызды және оны сақтау қажет. 
 

 

Табиғи қосылыс қауіпсіз дегенді білдірмейді, тіпті зиян тигізуі мүмкін. Бұл жоғары дозаларда 

пайда болуы мүмкін немесе Күтім стандарттарында немесе басқа қажетті емдерде 

қолданылатын дәрілермен әрекеттескен кезде зиянды әсерлер туындатуы мүмкін (мысалы, 

COVID-19 кезінде). Дәріханада немесе уәкілетті жеткізушілерден сатып алынбаған қоспалар 

құрамында денсаулығымыз үшін ауыр зардаптарға әкелетін қоспалар мен ластаушы заттар 

болуы мүмкін. Солайша, медициналық мамандардың бақылауынсыз өзін-өзі емдеу және 

интернетте сатып алу ұсынылмайды . 
 

 

Антиоксидант болумен және қабынуға қарсы әсерге ие болумен қатар, әсерлерінің әртүрлілігі 

бар деп саналатын мелатонинге де қатысты. Бұл эндогенді қосылыс циркадиандық ырғақты 

басқарады және көбінесе ұйқыны реттеуге қолданылады. Мелатонин деңгейлері мен 

инфекцияның ауырлығының арасындағы байланыс туралы күшті ғылыми дәлелдер жоқ, 

сондықтан жоғарыда аталған себептер бойынша дәрігерлердің бақылауынсыз оны қолдануға 

болмайды. 
 

 

Шынайы стероидтер COVID-19 індетіне оң әсер етуі мүмкін бе? 
 

Стероидтердің аз мөлшері цитокиндік дауыл кезінде пайдалы болуы мүмкін деген ұсыныс 

жасалды. Бұл пневмонияның дамыған кезеңіндегі COVID-19 емделушілерінде пайда болатын 

ауыр құбылыс. Әдетте біздің иммундық жүйеміз инфекциямен күреседі, бірақ белгілі бір 

кезеңде инфекцияланған 

жасушалардан вирус тым көп бөлінуі мүмкін, бұл цитокиндердің жаппай өндірілуіне 

әкеледі. Қытай альфа метил преднизолон сияқты глюкокортикоидтардың төмен 

мөлшерлемелері иммундық жүйенің басылуын тудырмай, дауылды азайтуға көмектеседі деп 

ұсынды. COVID-19 емделушілерінде клиникалық сынақтар жалғасуда, бірақ стероидтердің бұл 

жағдайда, әсіресе стероидтың емделушілерде қаншалықты пайдалы екендігі туралы 

пікірталастар бар. 
 

 

Бізде бар ақпарат пен мәліметтерге сүйенсек, егер арнайы көрсетілмесе, стероидтерді 

тоқтатпау маңызды. Бұл Күтім стандарттарының басқа емделушілеріне, яғни ACE 

ингибиторларымен емделетіндерге де қатысты. Жүрек-қантамыр функцияларын басқаруда 

тиімді болған дәрі-дәрмектерді сақтаған дұрыс, өйткені ACE ингибиторларының ықтимал 

қаупінің дәлелі өте аз және қайшылықты. 
 

 

COVID-19 жағдайында безгекті емдеу үшін қандай препарат жақсы? 
 

COVID-19 жағдайында ибупрофеннен және басқа стероид емес қабынуға қарсы препараттарға 
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(NSAID) қарағанда парацетамолды басымдылықты қолданысы туралы көптеген есептемелер бар. 

NSAIDs вирустық инфекция жағдайында, қабынуға қарсы экстенсивтік реакция тудырады деп 

күдіктеледі, бұл егер қауіпті болмаса, пайдасыз болуы мүмкін. Бұл расталмаған, алайда жақында 

Еуропалық дәрі-дәрмек агенттігі COVID-19 емделушілері қабынуға қарсы препараттарды 

дәрігердің препарат пен қауіптің пайда болу коэффициентіне қатысты қабылдаған 

шешіміне сәйкес қолдана алады деп мәлімдеді. 
 

 

Дюшен мен Беккер емделушілері үшін бұл өзгеше болуы мүмкін. Стероидты емес қабынуға 

қарсы препараттардың көбі стероидтерді бір мезгілде қолданғандықтан ұсынылмайды. Бұл 

жағдайда, парацетамол — безгекті емдеудің алғашқы әдісі және оны аз мөлшерде 

мүмкіндігінше қысқа уақытқа қолдану керек. 
 

 

Безгектің COVID-19 диагнозының маңызды белгісі екенін атап өткім келеді, сондықтан 

егер безгек пайда болса, дәрігер дұрыс диагноз қоюы керек. 
 

 

Хлорохин инфекцияны емдеуде пайдалы ма? ДБД емделушілерінде бұл  

қауіпсіз бе? 
 

Қазіргі уақытта COVID-19 үшін бекітілген терапияның жоқ екенін айту маңызды. Зерттеулер 

коронавирусқа қарсы арнайы препараттарды табуға бағытталған болса да, бұрыннан бар 

дәрілердің ішінен тиімді дәрі іздеуге көп күш жұмсалады. Бұл динамикалық өріс және біз 

күн сайын көріп жүрген нәрселерден көп нәрсе үйренеміз және білімімізді жетілдіреміз. Біз 

үміт пен шындық арасындағы балансты түсінуіміз керек. Хлорохин — метаболит 

гидроксихлорохинімен қатар безгекке қарсы қолданылатын ескі дәрі. Бұл қосылыстың 

вирустың жасушаларға енуін азайтуы мүмкін екендігі туралы бірнеше дәлел бар, және бұл 

жағдайда оны инфекцияға қарсы профилактикалық препарат ретінде және жұқтыруы мүмкін 

болған адамдарда қолдануға болатындығын болжайды. 
 

 

Зерттеулер жалғасуда, сондықтан хлорохиннің тиімділігі туралы нақты дәлелдер жоқ. Ғылыми 

дәлелдерді күте отырып, хлорохиннің қауіпсіз екендігіне қарамастан, маңызды әсері бар 

екенін, әсіресе жүрекке әсер ететіндігін ұмытпауымыз керек. Бұл жүректегі QT аралығын 

ұзартуға, қауіпті аритмияға әкелуі мүмкін. Бұл қауіп бейімді емделушілерде немесе басқа 

препараттармен бірге қолданылғанда жоғарырақ болады. Көптеген ДБД емделушілерінде QT 

аралықтарының ұзартылуы мүмкін екенін білеміз. Хлорохин мен хлорохин гидроксиді қатаң 

медициналық бақылау астында және жүрек қызметін қатаң бақылау арқылы қолданылуы керек 

екенін есте ұстау өте маңызды. Өзін-өзі емдеу мүмкін емес және бұл өте қауіпті. 
 

 

COVID-19 індетін жұқтырғандарда қолданылатын басқа препараттар бар ма? 
 

Күтілгендей, бұл вирус жаңа бір вирус болғандықтан, нақты дәрі-дәрмектер жоқ. АИТВ 

инфекциясы, гепатит, SARS және Эбола вирусына қарсы препараттар саласында үлкен 

жетістіктерге қол жеткізілді. Бұл вирустар қандай-да бір дәрежеде коронавирусқа ұқсас, 

себебі олардың барлығы РНҚ-вирустар. Олар әртүрлі болса да, олардың негізгі механизмі 

ұқсас болуы мүмкін деп үміттенеміз. Бұл, басқа вирусқа қарсы препараттың жаңа 

коронавирус жағдайында көмектесуі мүмкін екенін білдіреді. 
 

 

COVID-19 инфекциясы жағдайында, АИТВ немесе Эбола үшін қолданылатын кейбір 

препараттар инфекцияланған емделушілерде нұсқаудан тыс қолданылуда. Нұсқаудан тыс 

пайдалану дегеніміз дәрі-дәрмектің көрсетілген аурудан тыс пайдаланылатынын білдіреді, 
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бірақ ол өзінің әсер ету механизміне байланысты арнайы терапиясы жоқ емделушілерге 

көмектеседі деп үміттенеміз. 
 

 

Төменде әлеуетті дәрі-дәрмектердің бірнеше мысалы келтірілген. Олардың әрқайсысы үшін 

COVID-19 індетінде пайдалы әсерлер туралы анекдоттық есептер қолжетімді және олардың 

тиімділігін растау үшін клиникалық зерттеулер басталған және қажет. Ремдесивир - бұл Эбола 

инфекциясы үшін қайшылықты нәтижелермен бірге жасалған нуклеозидтік балама. 

Қызығушылықты арттыратын тағы бір емдеу әдісі — лопинавир/ритонавир вирустық 

протеазаларының ингибиторларымен интерферон альфа үйлесімі. Бұл — АИТВ-инфекциясы 

үшін қолданылатын коктейль және оны екі жастан асқан балаларда да 

қолдануға болады. 
 

 

Кері транскриптазадағы ингибиторлары бар ривавирин сияқты басқа вирусқа қарсы препараттар 

(қайтадан АИТВ үшін қолданылады) әртүрлі ынта деңгейлерімен қарастырылды.  
 

 

Тағы бір перспективалы препарат — булавипиравир. Бұл тұмау вирусын жұқтырған кезде 

қолданылатын вирусқа қарсы препарат және ол Жапонияда қолжетімді. Ол нұсқаулардан тыс 

пайдаланылуда және клиникалық зерттеулер әртүрлі елдерде басталады. 
 

 

Кейбір антибактериалды препараттарды COVID-19 індетінде оппортунистік бактериалды 

инфекциялар болған жағдайда қарастыруға болады. Бұл — хлорохинмен бірге ұсынылған 

азитромицинге қатысты жағдай. 
 

 

Мен сонымен қатар ревматоидты артрит үшін бекітілген интерлейкин-6 ингибиторын, 

токсилизумабты атап өткім келеді. Цитокинді дауылдарды басқару үшін оның үлкен 

мүмкіндігі бар және ол Италияда сәтті қолданылды. Клиникалық сынақтар жалғасуда. 
 

 

Осы препараттардың барлығы өзін-өзі емдеуге арналмаған және тек медициналық 

бақылауда қолданылуы керек. Олардың көпшілігін тек аурухана жағдайында ғана 

қолдануға болады. Олар, әсіресе күрделі Күтім стандарты бар емделушілерде, мысалы, 

ДБД емделушілерінде елеулі жанама әсерлерге ие болуы мүмкін. Яғни, қайтадан айтсақ, 

өзін-өзі емдеу өте қауіпті. 
 

 

COVID-19 індетіне қарсы жаңа арнайы препараттарды іздеуден басқа, бүкіл әлемде вакцина 

жасау немесе пайдалы болуы мүмкін эндогенді қосылыстарды анықтау үшін емделушілердің 

плазмалық экстракциясын зерттеу жұмыстары қарқынды жүруде. Бұл өте динамикалық жағдай, 

кейбір нәрселер тез өзгеруі мүмкін. Біз сенімді ғылыми дәлелдерге сүйенуіміз керек. 
 
 

 

Home4Duchenne & Home4Becker 
 

Осы аптада #Home4Duchenne және #Home4Becker бойынша көптеген суреттер пайда болды. 

Үйде болу туралы хабардар болу үшін, әсіресе Дюшен сияқты ауыр аурулары бар адамдар үшін 

суреттерді үнемі бөлісу өте маңызды. Бір адамның қоғамға тигізетін әсері өте маңызды. Біз 

Испания, Америка Құрама Штаттары сияқты әртүрлі жерлерде балалардың карантинде қалай 

өмір сүріп жатқанын көрсететін суреттерді алдық. Бұл науқанның алға жылжуы өте маңызды, 

сондықтан өз еліңізге қолдау көрсетіңіз және хэштегпен суреттеріңізді бөлісіңіз. 


