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Co wiadomo na temat COVID-19 
 

Podczas ostatniego webinaru profesor Mercuri, profesor Muntoni, profesor Finder i profesor 

Goemans dzielili się opiniami dotyczącymi pytań, które otrzymaliśmy od członków społeczności. 

Nagranie wraz ze sprawozdaniem można znaleźć w naszej witrynie internetowej. Aby 

podsumować te informacje, stworzyliśmy listę 15 rzeczy, które już wiemy o COVID19 w odniesieniu 

do dystrofii mięśniowej Duchenne'a i Beckera. 
 
 

Badania kliniczne 
 

Do chwili obecnej było wiele niepewności związanej z tym, jak EMA i FDA poradzą sobie 

z kwestiami związanymi z badaniami klinicznymi. Obie agencje udostępniły dokumenty 

zawierające wytyczne dotyczące zarządzania prowadzeniem badań klinicznych w dobie COVID-19. 

W tym samym czasie sponsorzy i przedsiębiorstwa wysyłają nam plany i harmonogramy, które 

można znaleźć w kanale informacyjnym na żywo WDO. 
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dr Jarod Wong – endokrynolog na Uniwersytecie w Glasgow 
 
 

Jaki jest wpływ leków sterydowych na układ odpornościowy? 
 

Leki sterydowe przepisywane w celu leczenia dystrofii mięśniowej Duchenne'a (Duchenne Muscular 

Dystrophy, DMD) mogą mieć pewien niekorzystny wpływ na układ odpornościowy. Dlatego zaleca 

się rutynowe szczepienie przeciw grypie. Osoby przyjmujące leki sterydowe zostały w obecnej 

sytuacji zidentyfikowane przez organy administracji państwowej niektórych krajów jako grupa 

ryzyka. Jednak nie obserwujemy zazwyczaj zaostrzonych, nietypowych ani ciężkich zakażeń u osób 

z DMD przyjmujących leki sterydowe. 
 

 

Jaki jest wpływ leków sterydowych i choroby COVID-19 na DMD? 
 

Obecnie nie wiemy o żadnych przypadkach osób z DMD i COVID19. Jest to teoretycznie możliwe, że 

w przypadku zakażenia będzie ono miało cięższy przebieg. Jednakże po prostu tego nie wiemy. 

W niektórych krajach wszystkie osoby przyjmujące przewlekle leki sterydowe zostały 

zaklasyfikowane jako zagrożone i zaleca się ich izolację przez dłuższy czas, na przykład na 

12 tygodni. 
 

 

Czy należy przerwać stosowanie leków sterydowych w tym okresie? 
 

Nie, nie należy tego robić i nie jest to możliwe. Jedynym problemem u osób przyjmujących leki 

sterydowe przez dłuższy czas, tj. dłużej niż przez kilka miesięcy, jest fakt, iż czynność nadnerczy, które 

wytwarzają sterydy w sposób naturalny, zostaje zahamowana (ZAHAMOWANIE CZYNNOŚCI KORY 

NADNERCZY PROWADZĄCE DO NIEWYDOLNOŚCI KORY NADNERCZY). Nawet jeżeli chcielibyśmy 

przerwać stosowanie leków sterydowych, niezbędny jest plan powolnego, stopniowego zmniejszania 

dawek przez kilka miesięcy. 
 

 
Aby poradzić sobie z ciężkim zakażeniem, potrzebne są dodatkowe leki sterydowe w dawkach 

stresowych. W przeciwnym razie dana osoba może poważnie zachorować i może u niej wystąpić 

przełom nadnerczowy. Jedną z możliwych przyczyn cięższych zakażeń (dowolnego rodzaju) u osób 

z zahamowaniem czynności kory nadnerczy wynikającym ze stosowania leków sterydowych może być 

nieprawidłowe leczenie choroby lekami sterydowymi. 
 

 

Czy jest coś jeszcze, co można zrobić, jeżeli przyjmuje się leki w czasie choroby (COVID)? 
 

Niezależnie od rodzaju zakażenia u osoby z DMD przyjmującej leki sterydowe, jeżeli dana osoba 

wymiotuje lub ma biegunkę, leki sterydowe należy podawać w innej formie. Jeżeli leki sterydowe 

można podawać w postaci wstrzyknięcia hydrokortyzonu wykonywanego w domu, należy je podać 

w ten sposób, a następnie poinformować o tym szpital. 
 

 

U niektórych osób z DMD przyjmujących leki sterydowe (głównie starszych chłopców albo 

mężczyzn przyjmujących mniejsze dawki leków sterydowych) może być konieczne zwiększenie 

dawki doustnych leków sterydowych w czasie choroby o nasileniu od łagodnego do 

umiarkowanego, w przebiegu której występuje gorączka. Warto zapytać członków zespołu 

leczącego choroby nerwowo-mięśniowe, czy jest to konieczne. W większości przypadków może to 

nie być konieczne. Niektóre zespoły zalecały to wszystkim swoim pacjentom w celu zachowania 



Webinar 2: COVID-19 a dystrofia mięśniowa Duchenne'a i Beckera 
 

Transkrypcja webinaru Światowej Organizacji Dystrofii Mięśniowej Duchenne'a, sobota 21 marca – 16:00 CET 

 

 

bezpieczeństwa. Zazwyczaj trwa to 48 godzin, ale może trwać dłużej, jeżeli dana osoba jest chora. 

Obecnie, jeśli objawy mogą być związane z COVID i nie ustąpią w ciągu 48 godzin, zaleca się 

kontakt z odpowiednią jednostką, np. krajową infolinią, w celu uzyskania porady dotyczącej 

COVID. 
 

 
W przypadku przerywanego stosowania leków sterydowych powinien zostać wdrożony plan 

przyjmowania leków sterydowych, zawierający informacje dotyczące postępowania w sytuacjach, 

gdy osoba z DMD czuje się źle w dniach, w których nie przyjmuje leków sterydowych. 
 

 

Co należy wziąć pod uwagę w przypadku pobytu w szpitalu? 
 

W przypadku, gdy osoba z DMD zostanie przyjęta do szpitala z jakiejkolwiek przyczyny, bardzo 

ważne jest, aby przypomnieć lekarzom, że nie można przerwać podawania leków sterydowych. 

Najważniejsze słowa, których użycie jest zalecane w kontaktach z prowadzącym zespołem 

medycznym, składają się na akronim LAST. To bardzo ważna kwestia i nie powinna być pomijana: 

L-ongterm steroid treatment (długotrwałe stosowanie leków sterydowych) 

A-drenal suppression (zahamowanie czynności kory nadnerczy) 

S-teroid dependent (steroidozależność) 

T-reat with extra steroids when unwell (dodatkowe dawki sterydów w przypadku złego samopoczucia) 

Jeśli osoba przyjmująca leki sterydowe w związku z DMD czuje się bardzo źle, zwłaszcza 

w przypadku przebywania na oddziale intensywnej terapii, leki sterydowe należy podawać 

w postaci kroplówki. 
 

 

Gdzie ja albo mój lekarz prowadzący możemy znaleźć więcej informacji? 
 

Większość ośrodków i szpitali opracowała procedury postępowania w przypadku zahamowania 

czynności kory nadnerczy w czasie choroby. Jeśli lekarz prowadzący nie jest zaznajomiony z tym 

problemem albo z DMD, przydatne i szczegółowe informacje, w tym dotyczące dawek leków 

sterydowych, może znaleźć w Protokole sterydowym PJ Nicholoffa. Protokół został opublikowany 

w 2017 roku w czasopiśmie naukowym, do którego lekarz będzie miał dostęp. W Internecie dostępne 

jest również przyjazne dla pacjenta streszczenie. 

Opublikowany w czasopiśmie artykuł przeznaczony dla pracowników służby zdrowia 

Streszczenie dla pacjenta 
 
 

Mój syn miał właśnie rozpocząć przyjmowanie leków sterydowych. Czy należy 

poczekać do zakończenia pandemii? 

W obecnej sytuacji należy rozważyć, co jest możliwe do zrealizowania. Apteki w większości 

krajów są skrajnie obciążone i mogą nie wydawać nowych leków. Ponadto przed rozpoczęciem 

przyjmowania leków sterydowych należy wykonać badania, konieczna jest również obserwacja 

kontrolna po rozpoczęciu ich stosowania. Podchodząc realistycznie – obecnie rozpoczęcie 

stosowania leków sterydowych jest mało prawdopodobne. 
 

 
Jak mogę przekonać lekarza/personel szpitala, aby mnie posłuchał? 

 

 
W przypadku lekarzy niezaznajomionych z problemami związanymi z DMD można zasugerować 

zasięgnięcie informacji na temat tej choroby w zasobach internetowych. Na przykład, tak jak 
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wspomniano, w przypadku stosowania leków sterydowych w związku z DMD można zasugerować 

Protokół sterydowy PJ Nicholoffa. Ponadto może być pomocne posiadanie kopii dokumentacji 

medycznej w celu okazania jej lekarzom, którzy nie są zaznajomieni z chorobą. Można również 

stanowczo zalecić lekarzowi prowadzącemu skontaktowanie się z zespołem leczącym choroby 

nerwowo-mięśniowe. 
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prof. dr Annamaria De Luca – farmakolożka we Włoszech 
 
 

Co z lekami podnoszącymi odporność, witaminami, suplementami stosowanymi w celu 
zwalczania/złagodzenia przebiegu zakażenia? 

 

Nie istnieją żadne suplement diety, które mogłyby pomóc w przypadku COVID-19. Wszystkie witaminy, 

składniki mineralne oraz inne składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu 

odpornościowego są zawarte w zdrowych produktach spożywczych. Zaleca się utrzymywanie zdrowej, 

odpowiednio urozmaiconej diety bogatej w owoce, warzywa, ryby, mięso i błonnik. W przypadkach 

niedoboru konkretnych składników, takich jak witamina D albo wapń w dystrofii mięśniowej 

Duchenne'a, dodatkowa suplementacja jest ważna i należy ją kontynuować. 
 

 
Związki pochodzenia naturalnego nie są z definicji bezpieczne i mogą nawet zaszkodzić. Przyczyną 

może być stosowanie wysokich dawek albo występowanie szkodliwych interakcji z lekami 

przyjmowanymi w ramach standardowej opieki albo innego niezbędnego leczenia (np. podczas 

COVID-19). Suplementy, które nie są nabywane w aptece albo od autoryzowanych dostawców 

mogą być zanieczyszczone albo skażone, a ich stosowanie może się wiązać z poważnymi 

konsekwencjami dla zdrowia. Dlatego też samodzielne leczenie poza kontrolą specjalisty z zakresu 

ochrony zdrowia i nabywanie preparatów przez Internet nie są zalecane. 
 

 
Dotyczy to również melatoniny, której przypisuje się szereg właściwości, w tym przeciwutleniających 

i przeciwzapalnych. Ten endogenny związek chemiczny kontroluje rytm okołodobowy i jest najczęściej 

stosowany w celu regulacji snu. Nie ma mocnych dowodów naukowych potwierdzających 

występowanie związku pomiędzy stężeniem melatoniny a stopniem nasilenia zakażenia, dlatego nie 

zaleca się stosowania melatoniny bez nadzoru lekarza z innych powodów niż te wymienione powyżej. 
 

 

Czy to prawda, że leki sterydowe mogą wywierać korzystny wpływ na przebieg 
COVID-19? 

 

Zasugerowano, że niskie dawki leków sterydowych mogą być skuteczne w przypadku tzw. burzy 

cytokin. To ciężka reakcja, która może wystąpić u pacjentów z COVID-19 i zapaleniem płuc 

w zaawansowanym stadium. Co do zasady nasz układ odpornościowy jest w stanie zwalczać 

zakażenia, jednak na pewnym etapie może dojść do nadmiernego wydzielania wirusa z zakażonych 

komórek, co prowadzi do nasilonego wytwarzania cytokin. W Chinach zasugerowano, że stosowanie 

niskich dawek glukokortykosteroidów, takich jak alfa metyloprednizolon, może pomóc w ograniczeniu 

burzy cytokin, nie powodując immunosupresji. Obecnie prowadzone są badania kliniczne z udziałem 

pacjentów z COVID-19, jednak toczy się dyskusja na temat rzeczywistej skuteczności leków sterydowych 

w przypadku tej choroby, w szczególności u pacjentów wcześniej stosujących leki sterydowe. 
 

 

Z dostępnych informacji i danych wynika, iż ważne jest, aby nie zaprzestawać stosowania leków 

sterydowych, o ile nie ma do tego wyraźnych wskazań. Dotyczy to również innych leków 

stosowanych przez pacjentów w ramach standardowej opieki tj. osób leczonych inhibitorami 

ACE. Najlepiej jest nadal stosować leki, które skutecznie regulują czynność układu sercowo-

naczyniowego, ponieważ dowodów na potencjalne zagrożenie związane z inhibitorami ACE jest 

niewiele i budzą one kontrowersje. 
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Jaki jest najlepszy lek na gorączkę w przypadku COVID-19? 
 

Istnieje wiele doniesień, że w przypadku COVID-19 lepiej stosować paracetamol niż ibuprofen czy też 

inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Podejrzewa się, że NLPZ mogą wywoływać rozległą 

reakcje przeciwzapalną, która w przypadku zakażenia wirusowego może być niekorzystna, a nawet 

niebezpieczna. Informacje te nie są jednak potwierdzone, a niedawno Europejska Agencja Leków 

(European Medicines Agency, EMA) wydała oświadczenie, w którym stwierdzono, że pacjenci z COVID-

19 mogą przyjmować leki przeciwzapalne według decyzji lekarza dotyczącej leku i stosunku korzyści 

do ryzyka. 
 

 
W przypadku pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne'a i Beckera kwestia ta może wyglądać 

inaczej. Stosowanie wielu niesteroidowych leków przeciwzapalnych nie jest zalecane ze względu na 

równoczesne stosowanie leków sterydowych. W takiej sytuacji lekiem pierwszego wyboru w leczeniu 

gorączki jest paracetamol i należy go stosować w niskich dawkach przez jak najkrótszy czas. 
 

 
Pragnę podkreślić, że gorączka jest jednym z istotnych objawów diagnostycznych COVID-19, 

dlatego w przypadku jej wystąpienia lekarz musi być w stanie dokonać prawidłowego 

rozpoznania. 
 

 

Czy chlorochina jest skuteczna w leczeniu zakażenia? Czy jej stosowanie u pacjentów 
z DMD jest bezpieczne? 

 

Należy zaznaczyć, że obecnie nie ma leku dopuszczonego do stosowania w przypadku COVID-19. 

Prowadzone są badania w celu znalezienia konkretnych leków przeciwko koronawirusowi, 

a jednocześnie podjęto intensywne starania, aby znaleźć skuteczne leki wśród tych, które są już 

dostępne. To dynamiczna kwestia – każdego dnia uczymy się z poczynionych obserwacji 

i poszerzamy naszą wiedzę. Musimy pamiętać o tym, aby zachować równowagę między nadzieją 

a rzeczywistością. Chlorochina, podobnie jak jej metabolit, hydroksychlorochina, to stary lek 

przeciwmalaryczny. Istnieją pewne dowody na to, że ten związek chemiczny może ograniczać 

przedostawanie się wirusa do komórek, co sugeruje, że można go stosować jako lek profilaktyczny 

przeciwko zakażeniu oraz być może u osób zakażonych. 
 

 
Badania trwają, więc nie ma jednoznacznych dowodów na to, że chlorochina rzeczywiście może być 

skuteczna. Czekając na naukowe dowody należy pamiętać, że chlorochina, chociaż stosunkowo 

bezpieczna, wywołuje pewne istotne skutki uboczne, w szczególności związane z pracą serca. Może 

ona powodować wydłużenie odcinka QT, prowadząc do niebezpiecznych zaburzeń rytmu serca. 

Ryzyko to jest większe w przypadku odpowiedniej skłonności albo w skojarzeniu z innymi lekami. 

Wiemy, że u wielu pacjentów z DMD może występować wydłużenie odstępu QT. Należy pamiętać, że 

chlorochinę i wodorotlenek chlorochiny należy stosować pod ścisłą kontrolą lekarza 

i z uwzględnieniem monitorowania pracy serca. Samodzielne przyjmowanie jest zabronione i wiąże się 

z wysokim ryzykiem. 
 
 

Czy pacjentom chorującym na COVID-19 podaje się jakieś leki? 
 

Tak jak przewidywano, nie są dostępne żadne określone leki, ponieważ koronawirus jest nowym 

wirusem. Poczyniono duże postępy w zakresie opracowywania leków przeciwwirusowych 

stosowanych w zakażeniu wirusem HIV, zapalenia wątroby, SARS i ebola. Wirusy te są w pewnym 
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stopniu podobne do koronawirusa, ponieważ wszystkie są wirusami RNA. Nawet jeżeli się różnią, 

jest nadzieja, że pewne podstawowe mechanizmy mogą być podobne. Oznacza to, że lek 

opracowany przeciwko innemu wirusowi może być skuteczny w przypadku nowego koronawirusa. 
 

 
W przypadku COVID-19 zakażonym pacjentom podaje się określone leki stosowane w przypadku 

zakażenia wirusem HIV czy ebola poza zarejestrowanym wskazaniem do stosowania. Zastosowanie 

„poza zarejestrowanym wskazaniem” oznacza, że lek nie jest podawany w celu leczenia choroby, 

do leczenia której został dopuszczony do stosowania, ale z uwagi na swój mechanizm działania 

uważa się, że może pomóc pacjentom ze schorzeniami, do leczenia których nie opracowano 

konkretnego leku. 
 

 
Leki, które za chwilę omówię, są obiecujące. W przypadku każdego z nich zgłaszano pojedyncze 

przypadki korzystnego działania u pacjentów z COVID-19 oraz rozpoczęto badania kliniczne w celu 

potwierdzenia ich skuteczności działania. Remdesiwir jest analogiem nukleozydowym o niepewnej 

skuteczności, opracowanym w celu leczenia zakażenia wirusem ebola. Inną rozważaną metodą 

leczenia jest interferon alfa w skojarzeniu z inhibitorami proteaz wirusowych, 

lopinawirem/rytonawirem. To skojarzenie stosowane jest w przypadku zakażenia wirusem HIV 

i można podawać je dzieciom powyżej drugiego roku życia. 
 

 
Z różnym stopniem przekonania bierze się pod uwagę takie leki przeciwwirusowe jak rybawiryna w skojarzeniu 
z innymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (stosowane w przypadku zakażenia wirusem HIV). 

 

 
Kolejnym obiecującym lekiem jest fawipirawir. To dostępny w Japonii lek przeciwwirusowy, 

stosowany w przypadku zakażenia wirusem grypy. Stosowany jest poza zarejestrowanym 

wskazaniem, a w wielu krajach mają rozpocząć się badania kliniczne tego leku. 
 

 

Można rozważyć również zastosowanie pewnych leków antybakteryjnych w przypadku 

oportunistycznych zakażeń bakteryjnych występujących w przebiegu COVID-19. Tak jest w przypadku 

azytromycyny proponowanej w skojarzeniu z chlorochiną. 
 

 
Warto też wymienić tocilizumab, inhibitor interleukiny-6, który dopuszczono do stosowania 

w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Wykazuje duży potencjał w kontrolowaniu 

burzy cytokin i stosuje się go z powodzeniem we Włoszech. Trwają badania kliniczne. 
 

 
Wszystkie te leki nie są przeznaczone do samodzielnego przyjmowania i  muszą być podawane 

pod kontrolą lekarza.Wiele z nich można stosować tylko w szpitalu. Mogą powodować ciężkie 

działania niepożądane, szczególnie u pacjentów stosujących złożone leczenie standardowe, 

takich jak pacjenci z DMD. Raz jeszcze pragnę podkreślić, że samodzielne przyjmowanie leków 

jest bardzo niebezpieczne. 
 

 

Oprócz prób opracowania nowego leku na COVID-19, na całym świecie trwają intensywne prace nad 

opracowaniem szczepionki czy badania osocza pacjentów w celu zidentyfikowania związków 

endogennych, które mogą okazać się przydatne. To bardzo dynamiczna sytuacja, która może szybko się 

zmieniać. Musimy polegać na rzetelnych dowodach naukowych. 
 
 

 



Webinar 2: COVID-19 a dystrofia mięśniowa Duchenne'a i Beckera 
 

Transkrypcja webinaru Światowej Organizacji Dystrofii Mięśniowej Duchenne'a, sobota 21 marca – 16:00 CET 

 

 

#Home4Duchenne i #Home4Becker  
 

W tym tygodniu zamieszczono wiele zdjęć z hasztagami #Home4Duchenne oraz #Home4Becker. To 

ważne, aby wciąż udostępniać zdjęcia i szerzyć świadomość o konieczności pozostawania w domu, 

szczególnie w przypadku osób z ciężkimi chorobami, takimi jak dystrofia mięśniowa Duchenne'a. 

Jedna osoba może wywrzeć ważny wpływ na całą społeczność. Otrzymaliśmy wiele zdjęć dzieci 

z różnych miejsc, takich jak Hiszpania czy Stany Zjednoczone, które przedstawiały ich życie podczas 

kwarantanny. Ważne, aby kontynuować tę kampanię, a więc prosimy o wspieranie swojego kraju 

i udostępnianie swoich zdjęć z hasztagiem. 


