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Ce știm despre COVID-19 
 

La ultimul webinar, i-am avut pe prof. Mercuri, prof. Muntoni, prof. Finder și prof. Goemans 

pentru a ne împărtăși opiniile acestora la întrebările adunate din partea comunității. Puteți găsi 

atât înregistrarea, precum și raportul pe pagina noastră de internet. Pentru a rezuma aceste 

opinii, am creat o listă de 15 lucruri pe care le știm până acum despre COVID19 în legătură cu 

distrofia musculară Duchenne și Becker. 
 
 

Studii clinice 
 

Până în prezent a existat multă incertitudine cu privire la modul în care EMA (Agenția Europeană 

pentru Medicamente) și FDA ar gestiona problemele cu privire la studiile clinice. Ambele agenții 

au furnizat recent documente pentru a oferi indicații despre cum să se gestioneze studiile clinice 

în perioada afectată de COVID-19. În același timp, sponsorii și companiile ne transmit planurile și 

programele lor, ce pot fi găsite în fluxul live WDO. 
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Dr. Jarod Wong – endocrinolog la Universitatea Glasgow 
 
 

Care este efectul steroizilor asupra sistemului imunitar? 
 

Steroizii prescriși pentru DMD ar putea avea un oarecare impact asupra scăderii sistemului 

imunitar. Prin urmare, se recomandă vaccinarea antigripală de rutină. Persoanele cărora li se 

administrează steroizi au fost identificate de câteva guverne ca grup cu risc ridicat în actuala 

situație. Totuși, nu s-au identificat infecții severe, neobișnuite și serioase ale persoanelor cu DMS la 

steroizi. 
 

 

Care este efectul steroizilor și infecției COVID-19 în cazul DMD? 
 

În prezent nu cunoaștem niciun caz de persoane cu DMS infectate cu COVID19. Teoretic este 

posibil ca, în cazul unei infectări, infecția să fie mai severă. Cu toate acestea, pur și simplu nu știm. 

În unele țări, orice persoană căreia i s-au administrat steroizi pe termen lung a fost considerată cu 

risc și s-a recomandat izolarea pentru o perioadă lungă, de exemplu 12 săptămâni. 
 

 

În acest caz trebuie să opresc steroizii? 
 

Nu, acest lucru nu trebuie să se întâmple și nu este posibil. O problemă a oricărei persoane care ia 

steroizi pentru o perioadă îndelungată, adică mai mare de câteva luni, este că glandele suprarenale, 

care produc steroizi în mod natural, sunt suprimate (SUPRESIUNEA ADRENALĂ CE DETERMINĂ 

INSUFICIENȚĂ ADRENALĂ). Chiar dacă am dori oprirea steroizilor, este esențial un plan încet de 

reducere graduală pe parcursul câtorva luni. 
 

 

Pentru a face față unei infecții severe, sunt necesari steroizi suplimentari - doză de stres. În caz contrar, 

persoana s-ar putea îmbolnăvi grav și ar putea avea o criză suprarenală. O posibilitate de infectare mai 

severă (de toate tipurile) la persoanele cu supresie suprarenală de la administrarea de steroizi poate fi 

că administrarea steroizilor în timpul bolii nu este adecvată. 
 

 

Mai trebuie să faceți ceva dacă luați steroizi în timpul îmbolnăvirii (COVID)? 
 

Indiferent de tipul de infecție al persoanei cu DMS ce ia steroizi, dacă persoana are stări de vomă 

și/sau diaree, steroizii trebuie administrați sub altă formă. Dacă există acces la steroizi sub formă de 

injecții cu hidrocortizon acasă, acestea trebuie efectuate și ulterior prezentate spitalului. 
 

 

La unele persoane cu DMD ce iau steroizi (în special băieții sau bărbații vârstnici cu doze reduse de 

steroizi), atunci ar putea exista o nevoie de a crește doza de steroizi orali în timpul îmbolnăvirii 

ușoare până la moderate ce include febra. Ar fi recomandat să se verifice cu echipa dvs. 

neuromusculară dacă este necesar. În majoritatea cazurilor, acest lucru ar putea să nu fie necesar. 

Unele echipe și-au sfătuit toți pacienții cum să procedeze astfel încât să fie în siguranță. În 

general, acest lucru ar trebui efectuat pentru o perioadă de 48 de ore sau mai mult dacă persoana 

este bolnavă. În prezent, dacă simptomele ar putea avea legătură cu COVID și nu se ameliorează în 

termen de 48 de ore, recomandarea generală este de a contacta autoritățile relevante COVID 

pentru recomandări, de exemplu linia națională de asistență. 
 

 
Pentru persoanele cu administrare intermitentă de steroizi, ar trebui stabilit un plan de steroizi cu 
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informații dacă o persoană cu DMD nu se simte bine în timpul zilelor fără administrare de steroizi. 

 
Ce trebuie să considerați dacă sunteți internat în spital? 

 

Este foarte important ca, în situația în care o persoană cu DMD este internată în spital din orice 

motiv, să reamintească doctorilor că tratamentul cu steroizi nu poate fi oprit. Cuvintele cheie pe 

care vă recomand să le utilizați față de echipa dvs. medicală de tratare sunt cele de mai jos. Este 

un lucru foarte important și nu ar trebui să fie LAST (ultimul) lucru la care ne gândim: 

L-ongterm steroid treatment (tratament cu steroizi pe termen lung) 

A-drenal suppression (supresie suprarenală) 

S-teroid dependent (dependență de steroizi) 

T-reat with extra steroids when unwell (tratament cu steroizi suplimentari atunci când nu vă simțiți 
bine) 

Dacă persoana cu DMS și tratament cu steroizi nu se simte foarte bine, în special la terapie 

intensivă, steroizii trebuie administrați prin picurare. 
 

 

Unde pot eu sau doctorul curant găsi mai multe informații? 
 

Mai multe centre și spitale au protocoale pentru a gestiona supresia suprarenală în timpul bolii. Dacă 

doctorul curant nu cunoaște acest aspect sau despre DMD, Protocolul PJ Nicholoff cuprinde informații 

foarte utile și detaliate, inclusiv dozele de tratament pentru steroizi. Protocolul a fost publicat într-un 

jurnal științific în 2017, pe care doctorul va putea să îl acceseze. Un rezumat util pentru pacienți este 

disponibil și online. 

Articol de jurnal publicat pentru specialiștii în medicină 

Rezumat pacient 
 
 

Fiul meu trebuia să înceapă steroizii acum. Să aștept până pandemia se 

încheie? 

În situația actuală, trebuie să considerăm ceea ce este practic. Farmaciile din majoritatea țărilor 

sunt extrem de ocupate și, de asemenea, pot să nu distribuie medicamente noi. De asemenea, 

există teste ce sunt necesare anterior începerii administrării steroizilor, precum și urmărire după 

începerea administrării steroizilor. Deci, realistic vorbind, în prezent începerea steroizilor ar putea 

să nu se întâmple. 
 

 
Cum conving doctorul/spitalul să mă asculte? 

 

 

Pentru doctorii care nu cunosc problemele cu privire la DMD, ați putea să îi îndrumați către 

informațiile online despre această afecțiune. Cum s-a menționat, de exemplu, cu privire la 

gestionarea steroizilor în timpul afecțiunii de DMD, îi puteți îndruma către Protocolul PJ Nicholoff. 

De asemenea, ar putea fi util să aveți copii ale scrisorilor medicale pentru a le prezenta doctorilor 

care nu vă cunosc starea de sănătate. În final, ați putea încuraja medicul curant să contacteze 

echipa dvs. pentru afecțiunii neuromusculare. 
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Prof Dr. Annamaria De Luca – farmacist în Italia 
 
 

Există orice medicamente care stimulează imunitatea, vitamine, suplimente pentru a 
lupta cu/remedia infecția? 

 

Nu există suplimente alimentare care să poată ajuta în cazul COVID-19. Toate vitaminele, mineralele și 

alte componente care permit funcționarea corectă a sistemului nostru imunitar se găsesc într-o 

alimentație sănătoasă. Recomandările sunt de a menține o dietă sănătoasă ce este variată 

corespunzător cu multe fructe, legume, pește, carne și fibre. În unele cazuri specifice de deficiență de 

vitamine în Duchenne, cum ar fi vitamina D sau calciu, extra-suplimentarea este importantă și trebuie 

menținută. 
 

 
Un compus natural nu este, prin definiție, sigur și poate chiar provoca daune. Acest lucru s-ar putea 

întâmpla la doze mari sau ar putea exista interacțiuni nocive cu medicamentele utilizate în 

Standardele de îngrijire sau pentru alte terapii necesare (și anume în timpul COVID-19). 

Suplimentele ce nu sunt achiziționate dintr-o farmacie sau de la furnizori autorizați pot conține 

impurități și substanțe contaminate ce pot avea consecințe grave pentru sănătatea noastră. Astfel, 

automedicația fără controlul unui specialist în sănătate și achiziția de pe Internet nu sunt 

recomandate. 
 

 
Același lucru este valabil pentru melatonină, pentru care se pretinde că are o varietate de efecte, 

inclusiv antioxidante și antiinflamatorii. Acest compus endogen controlează ritmul circadian și este 

utilizat mai ales pentru reglarea somnului. Nu există dovezi științifice puternice privind legătura dintre 

nivelurile de melatonină și severitatea unei infecții, astfel încât, din motivele detaliate mai sus, 

utilizarea acesteia nu este încurajată fără controlul medicilor. 
 

 

Este adevărat că steroizii ar putea avea un impact pozitiv asupra COVID-19? 
 

S-a sugerat că doza scăzută de steroizi poate fi utilă într-o așa-numită furtună de citokine. Acesta 

este un fenomen sever ce ar putea apărea la pacienții COVID-19 într-o etapă avansată de 

pneumonie. În mod normal, sistemul nostru imunitar poate combate infecția, însă, la un anumit 

moment ar putea exista o descărcare excesivă de virus din celulele infectate, determinând 

producerea masivă a citokinelor. China a sugerat că doze mici de glucocorticoizi, cum ar fi alfa-metil 

prednisolon, pot ajuta la reducerea furtunii fără a provoca imunosupresie. Există studii clinice pe 

pacienții cu COVID-19, dar există anumite dezbateri despre scopul real al steroizilor în această situație, 

în special la pacienții cărora li se administrează deja steroizi. 
 

 
Considerând informațiile și datele pe care le avem, este important să nu se oprească 

administrarea steroizilor decât dacă se indică astfel în mod special. Acest lucru este de 

asemenea valabil pentru celelalte Standarde de îngrijire ale pacienților care, de exemplu, 

primesc tratament cu inhibitori ECA. Este cel mai bine să se mențină medicamente ce sunt 

eficiente în controlarea funcției cardiovasculare deoarece dovezile privind potențialul risc al 

inhibitorilor ECA sunt puține și controversate. 
 

 

Care este cel mai bun medicament pentru tratarea febrei în cazurile de COVID-19? 
 

Există numeroase rapoarte despre uzul preferențial al paracetamolului în comparație cu cel al 
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ibuprofenului și a altor medicamente (antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) în cazul COVID-19. Se 

suspectează că antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS) provoacă o reacție antiinflamatorie extinsă ce, 

în cazul unei infecții cu virusul, ar putea să nu fie bună, dacă nu periculoasă. Totuși, acest lucru nu a fost 

confirmat, iar Agenția Europeană pentru Medicamente declară că pacienții cu COVID-19 pot utiliza 

medicamente antiinflamatorii în funcție de decizia medicului cu privire la medicament și raportul risc-

beneficiu. 
 

 
Pentru pacienții cu Duchenne și Becker însă, acest lucru ar putea fi diferit. Multe medicamente 

antiinflamatoare nesteroidiene nu sunt recomandate din cauza utilizării concomitente de steroizi. În 

această situație, paracetamolul este prima opțiune pentru tratarea febrei și trebuie utilizat cu o doză 

redusă pentru o perioadă cât mai scurtă. 
 

 
Aș dori să subliniez că febra este un simptom important pentru diagnosticarea COVID-19, astfel 

încât, în caz de febră, un doctor trebuie să poată face o diagnosticare corespunzătoare. 
 

 

Clorochina este utilă pentru tratarea infecției? Este sigură pentru pacienții cu DMD?  
 

Este important de menționat că în prezent nu există o terapie aprobată pentru COVID-19. În timp 

ce se fac cercetări în vederea găsirii medicamentelor specifice împotriva coronavirusului, se 

depune un mare efort pentru a căuta medicamente eficiente printre cele deja disponibile. Este un 

domeniu dinamic și învățăm în fiecare zi din ceea ce observăm și avansarea cunoștințelor. Trebuie 

să înțelegem echilibrul dintre speranță și realitate. Clorochina este un vechi medicament anti-

malarie, împreună cu metabolitul său hidroxicloroquina. Există anumite dovezi că acest compus 

poate reduce pătrunderea virusului în celule și acest lucru poate sugera că poate fi utilizat ca 

medicament profilactic împotriva infecției și posibil pentru persoanele infectate.  
 

 
Studiile sunt în desfășurare, astfel încât nu există dovezi clare că clorochina poate fi realmente eficace. 

În timp ce se așteaptă dovezi științifice, trebuie să reamintim că clorochina, deși destul de sigură, are 

anumite efecte secundare importante, în special cele privind inima. Poate provoca prelungirea 

intervalului QT din inimă, ceea ce duce la aritmii periculoase. Riscul este mai mare la pacienții 

predispuși sau în combinație cu alte medicamente. Cunoaștem că mulți pacienți DMD ar putea avea 

intervale QT prelungite. Este esențial să reținem că clorochina și hidroxidul clorochina trebuie 

utilizate sub strictă supraveghere medicală și funcția cardiacă monitorizată. Automedicația nu este posibilă 

și prezintă un risc ridicat. 
 
 

Există medicamente utilizate atunci când un subiect este infectat cu COVID-19? 
 

Astfel cum se anticipează, nu există medicamente speciale disponibile deoarece coronavirusul 

este un virus nou. S-au făcut multe progrese în domeniul medicamentelor antivirale pentru 

infecția HIV, hepatită, SARS și Ebola. Aceste virusuri sunt într-un fel simulare cu coronavirusul, 

deoarece toate sunt virusuri ARN. Chiar dacă acestea sunt diferite, se speră că un mecanism de 

bază ar putea fi similar. Aceasta înseamnă că un medicament dezvoltat împotriva unui alt virus ar 

putea ajuta în cazul acestui nou coronavirus. 
 

 
În cazul infectării cu COVID-19, unele medicamente utilizate pentru HIV sau Ebola sunt folosite 

pentru indicații terapeutice altele decât cele înregistrate oficial la pacienții infectați. Pentru indicații 

terapeutice altele decât cele înregistrate oficial înseamnă că un medicament este utilizat pentru o 
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boală în afara indicațiilor acestuia, dar se speră că poate ajuta ca urmare a mecanismului său de 

acțiune la pacienții pentru care nu există o terapie specială. 
 

 
În continuare prezentăm câteva exemple de medicamente promițătoare. Pentru fiecare dintre 

acestea sunt disponibile rapoarte anecdotice ale efectelor benefice în COVID-19 și s-au început studii 

clinice și este necesară confirmarea eficacității acestora. Remdesivir este un analog nucleozidic 

dezvoltat cu rezultate controversate pentru infecția cu Ebola. Un alt tratament ce a prezentat interes 

crescut este combinația de interferon alfa cu inhibitori de protează virală, lopinavir/ritonavir. Acesta 

este un cocktail utilizat pentru infecția HIV și poate fi folosit și pentru copiii peste 2 ani. 
 

 
Alte medicamente antivirale precum ribavirin cu alți inhibitori de transcriptază inversă (utilizate din nou pentru 

HIV) au fost luate în calcul, cu diferite grade de entuziasm. 
 

 

Un alt medicament promițător este favipiravir. Acesta este un medicament antiviral utilizat pentru 

infecția cu virusul gripal și este disponibil în Japonia. Este utilizat pentru indicații terapeutice altele 

decât cele înregistrate oficial și studiile clinice vor începe în diverse țări. 
 

 
Unele medicamente antibacteriele pot fi considerate în caz de infecție bacteriană oportunistă cu 

COVID-19. Acesta este cazul azitromicinei propus în combinație cu clorochina. 
 

 
Aș dori să menționez, de asemenea, tocilizumab, un inhibitor al interleukinei-6 ce a fost 

aprobat pentru artrita reumatoidă. Acesta are un potențial mare de a controla furtunele de 

citochine și a fost utilizat cu succes în Italia. Studiile clinice sunt în desfășurare. 
 

 

Toate aceste medicamente nu sunt pentru automedicație și trebuie utilizate sub supraveghere 

medicală. Multe dintre acestea nu pot fi utilizate decât în cadrul spitalelor. Acestea pot avea 

reacții adverse grave, în special la pacienții care au deja un Standard de îngrijire complex, 

precum DMD. În concluzie, automedicația este foarte periculoasă. 
 

 

În loc de a căuta noi medicamente specifice împotriva COVID-19, se desfășoară activități intense la 

nivel mondial pentru a crea un vaccin sau a studia extractul de plasmă de la pacienți pentru a identifica 

compușii endogeni care ar putea fi de ajutor. Aceasta este o situație foarte dinamică, lucrurile putând 

să se schimbe rapid. Trebuie să ne bazăm pe dovezi științifice solide. 
 
 

 

Home4Duchenne & Home4Becker 
 

Multe fotografii au fost primite în această săptămână pentru #Home4Duchenne și #Home4Becker. 

Este important să distribuiți fotografii cu scopul de a sensibiliza cu privire la statul în casă, în special 

pentru persoanele cu boli grave, cum ar fi Duchenne. Impactul unei singure persoane este important 

pentru comunitate. Am primit fotografii cu copii din diferite locuri precum Spania și Statele Unite 

ale Americii prezentând cum stau aceștia în carantină. Este important ca această campanie să 

continue, deci susțineți-vă țara și distribuiți-vă fotografiile cu #(hashtag). 


