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Čo vieme o COVID-19 
 

Na poslednom webinári sa k nám pripojili profesor Mercuri, profesor Muntoni, profesor Finder a 

profesor Goemans, aby sa podelili o svoje názory na otázky, ktoré sme získali od ľudí. Nahrávku a 

správu nájdete na našej webovej stránke. Aby sme tieto informácie zhrnuli, vytvorili sme zoznam 

15 vecí, ktoré zatiaľ vieme o víruse COVID19 vo vzťahu k Duchennovej a Beckerovej svalovej dystrofii. 
 
 

Klinické skúšania 
 

Doteraz panovala veľká neistota ohľadom toho, ako EMA a FDA vyriešia problémy týkajúce sa 

klinických skúšaní. Obe agentúry teraz zdieľajú dokumenty s cieľom poskytnúť usmernenie o tom, 

ako riadiť vykonávanie klinických skúšaní v časoch pandémie vírusu COVID-19. Zároveň nám 

sponzori a spoločnosti posielajú svoje plány a rozvrhy, ktoré nájdete v živom spravodajstve WDO. 
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Dr. Jarod Wong - endokrinológ na univerzite Glasgow 
 
 

Aký je účinok steroidov na imunitný systém? 
 

Steroidy predpísané na DMD môžu mať určitý vplyv na zníženie funkcie imunitného systému. Preto 

sa odporúča bežné očkovanie proti chrípke. Niektoré vlády preto ľudí, ktorí užívajú steroidy, zaradili 

do rizikovej skupiny. U ľudí s DMD, ktorí sú liečení steroidmi, sa však bežne nevyskytujú nezvyčajné a 

závažné infekcie. 
 

 

Aký je účinok steroidov a infekcie vírusom COVID-19 pri DMD? 
 

Momentálne nevieme o žiadnych prípadoch ľudí, ktorí majú DMD a zároveň infekciu COVID-19. 

Teoreticky je možné, že v prípade infikovania môže byť infekcia závažnejšia. To však ešte s 

určitosťou nevieme. V niektorých krajinách boli ľudia, ktorí dlhodobo užívajú steroidy, klasifikovaní 

ako riziková skupina a odporúča sa im izolácia na dlhšiu dobu, napríklad 12 týždňov.  
 

 

Mal/-a by som teda v tomto prípade prestať steroidy užívať? 
 

Nie, steroidy by ste nemali prestať užívať, nie je to možné. Jedným z problémov u kohokoľvek, kto 

užíva steroidy dlhšiu dobu, t.j. dlhšie ako niekoľko mesiacov, je to, že funkcia nadobličiek, ktoré 

prirodzene vytvárajú steroidy, je potlačená (ADRENÁLNA SUPRESIA, KTORÁ VEDIE K ADRENÁLNEJ 

DEFICIENCII). Aj pokiaľ chceme u pacienta s užívaním steroidov prestať, je nevyhnutné nastaviť 

pomalý plán postupného znižovania dávky v priebehu niekoľkých mesiacov. 
 

 
Na zvládnutie ťažkej infekcie sú potrebné ďalšie steroidy - dávkovanie pod tlakom. Inak by sa mohla 

daná osoba veľmi ochorieť a dostať adrenálnu krízu. Jedným z možných scenárov závažnejšej infekcie 

(akejkoľvek) u ľudí so supresiou nadobličiek pri užívaní steroidov môže byť to, že dávky steroidov počas 

choroby nebudú stačiť. 
 

 

Existuje niečo navyše, čo musíte urobiť, ak počas infekcie (COVID) užívate steroidy? 
 

Bez ohľadu na typ infekcie by sa u osôb trpiacich DMD, ktoré užívajú steroidy, mali steroidy podávať 

v inej forme, ak osoba trpí vracaním a/alebo hnačkou. Ak máte doma k dispozícii steroidy vo forme 

hydrokortizónovej injekcie, je potrebné to ju podať a potom predložiť nemocnici. 
 

 
U niektorých ľudí s DMD liečených steroidmi (najmä u starších chlapcov alebo mužov na nízkych 

dávkach steroidov) môže byť potrebné zvýšiť dávku perorálneho steroidu počas mierneho až 

stredne ťažkého ochorenia, ktoré zahŕňa horúčku. Ak je to potrebné, mali by ste kontaktovať váš 

neuromuskulárny tím. Vo väčšine prípadov to však nemusí byť potrebné. Niektoré tímy radia 

všetkým svojim pacientom, aby to pre istotu urobili. Spravidla by mal kontakt trvať 48 hodín, ale v 

prípade choroby to môže byť dlhšie. Ak v sa súčasnosti objavia príznaky, ktoré môžu súvisieť s 

ochorením COVID a nezmiznú do 48 hodín, vo všeobecnosti sa odporúča obrátiť sa na linky, kde 

získate informácie o ochorení COVID, napríklad na národnú horúcu linku. 
 

 
Pre tých, ktorí užívajú steroidy intermitentne by mal byť zavedený plán užívania steroidov s 

informáciami o tom, čo robiť, ak sa osoba s DMD počas dňa bez steroidov cíti zle. 
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Čo musíte vziať do úvahy pri prijatí do nemocnice? 
 

Je veľmi dôležité, aby osoba s DMD, ktorá bola prijatá do nemocnice z akéhokoľvek dôvodu, 

pripomenula lekárom, že užívanie steroidov nemožno zastaviť. Kľúčové slová, ktoré odporúčam 

použiť pri komunikácii s ošetrujúcim lekárskym tímom, sú uvedené nižšie. Je to veľmi dôležité a táto 

informácia by nemala byť LAST (poslednou) vecou , na ktorú myslíme: 

L-ongterm steroid treatment (dlhodobá liečba steroidmi) 

A-drenal suppression (adrenálna supresia) 

S-teroid dependent (závislosť od steroidov) 

T-reat with extra steroids when unwell (liečba ďalšími steroidmi, ak sa cíti zle)  

Ak sa osoba s DMD liečená steroidmi cíti veľmi zle, najmä v oddelení intenzívnej starostlivosti, 

steroidy by sa mali podávať vnútrožilne. 
 

 

Kde môžem ja alebo môj ošetrujúci lekár získať ďalšie informácie? 
 

Väčšina centier a nemocníc má protokoly na riadenie adrenálnej supresie počas ochorenia. Ak 

ošetrujúci lekár nie je oboznámený s týmto problémom alebo s DMD, protokol PJ Nicholoffa obsahuje 

veľmi užitočné a podrobné informácie, vrátane liečebných dávok steroidov. Protokol bol uverejnený 

vo vedeckom časopise v roku 2017, ku ktorému bude mať lekár prístup. Zhrnutie určené pacientom je 

k dispozícii aj on-line. 

Publikovaný vedecký článok pre  lekárov 

Zhrnutie pre pacientov 
 
 

Môj syn mal teraz začať užívať steroidy. Mal by s užívaním počkať, kým 

pandémia skončí? 

V tejto dobe by sme mali zvážiť, čo je praktické. Lekárne sú vo väčšine krajín veľmi 

zaneprázdnené a nemusia vydávať nové lieky. Existujú tiež testy, ktoré sú potrebné pred začatím 

liečby steroidmi; a po začatí liečby steroidmi je potrebné ďalšie sledovanie. Takže v súčasnosti nie 

je pravdepodobné, že by ste s užívaním steroidov vôbec mohli začať.  
 

 
Ako presvedčím svojho lekára/nemocnicu, aby ma počúvali? 

 

 
Lekárov, ktorí nie sú oboznámení s problémami súvisiacimi s DMD, by nasmerujte na on-line 

informácie o tomto ochorení. Napríklad, ako už bolo uvedené, pokiaľ ide o dávkovanie steroidov 

počas ochorenia pri DMD, môžete ich odkázať na protokol PJ Nicholoffa. Môže byť tiež užitočné, 

ukázať lekárom ktorí nie sú s DMD oboznámení kópie svojich klinických listov, ak ich máte. 

Nakoniec môžete tiež odporučiť ošetrujúcemu lekárovi, aby kontaktoval váš neuromuskulárny tím. 
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Prof. Dr. Annamaria De Luca - farmakologička v Taliansku 
 
 

Mal/-a by som užívať nejaké lieky zvyšujúce imunitu, vitamíny, doplnky na boj proti 
infekcii? 

 

V prípade vírusu COVID-19 neexistujú žiadne potravinové doplnky, ktoré môžu infekcii predchádzať. 

Všetky vitamíny, minerály a ďalšie zložky, ktoré umožňujú správne fungovanie nášho imunitného 

systému, sa nachádzajú v zdravej strave. Radím vám zdravo sa stravovať, strava by mala obsahovať 

veľa ovocia, zeleniny, rýb, mäsa a proteínov. V niektorých špecifických prípadoch nedostatku 

vitamínov, ako je nedostatok vitamínu D alebo vápnika pri Duchennovej svalovej dystrofii je dôležité 

ďalšie doplňovanie týchto látok, ktoré je potrebné zachovať. 
 

 
Prírodná zlúčenina nie je však automaticky bezpečná a môže dokonca spôsobiť škodu. K tomu môže 

dôjsť pri vysokých dávkach alebo môžu existovať škodlivé interakcie s liekmi používanými pri 

štandardnej starostlivosti alebo pri iných nevyhnutných liečbach (t.j. počas infekcie vírusom COVID-

19). Doplnky stravy, ktoré nie sú zakúpené v lekárni alebo od autorizovaných dodávateľov, môžu 

obsahovať nečistoty a kontaminanty, ktoré môžu mať vážne následky pre naše zdravie. Takže 

samoliečba bez kontroly zdravotníckych odborníkov a kupovanie doplnkov na internete sa 

neodporúča. 
 

 
To isté platí pre melatonín, o ktorom sa tvrdí, že má širokú škálu účinkov, vrátane antioxidačného a 

protizápalového účinku. Táto endogénna zlúčenina reguluje cirkadiánny rytmus a používa sa väčšinou 

na reguláciu spánku. Neexistujú žiadne presvedčivé vedecké dôkazy o vzťahu medzi hladinami 

melatonínu a závažnosťou infekcie, takže jeho užívanie sa neodporúča bez kontroly lekárov z u vyššie 

vedených dôvodov. 
 

 

Je pravda, že steroidy môžu mať pozitívny vplyv na COVID-19? 
 

Existuje hypotéza, že nízka dávka steroidov môže byť užitočná pri tzv. cytokínovej búrke. Jedná sa o 

závažný jav, ktorý sa môže vyskytnúť u pacientov s COVID-19 v pokročilom štádiu pneumónie. 

Obvykle náš imunitný systém zvláda bojovať s infekciou, avšak v určitom štádiu môže  

dôjsť k nadmernému vypúšťaniu vírusu z infikovaných buniek, čo vedie k masívnej produkcii 

cytokínov. Čína navrhla, že nízke dávky glukokortikoidov, ako je alfa-metyl prednizolón, môžu pomôcť 

znížiť búrku bez toho, aby spôsobili imunosupresiu. U pacientov s ochorením COVID-19 prebiehajú 

klinické štúdie, ale existuje debata o skutočnej užitočnosti steroidov v tomto stave, najmä u 

pacientov, ktorí už steroidy užívajú. 
 

 

S informáciami a údajmi, ktoré máme, je dôležité nezastavovať užívanie steroidov, pokiaľ to nie 

je konkrétne odporučené odborníkmi. To platí aj pre iné štandardné starostlivosti o pacientov, 

napr. pre tých, ktorí dostávajú liečbu ACE inhibítormi. Najlepšie je neprestávať užívať lieky, ktoré 

sú účinné pri kontrole kardiovaskulárnych funkcií, pretože dôkazov o potenciálnom riziku pri 

užívaní ACE inhibítorov je málo a sú kontroverzné. 
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Aký je najlepší liek na liečbu horúčky pri ochorení vírusom COVID-19? 
 

Existuje veľa správ o preferenčnom použití paracetamolu namiesto ibuprofenu a iných nesteroidných 

protizápalových liekov (non-steroidal anti-inflammatory drugs, ďalej len NSAID) v prípade ochorenia 

COVID-19. U NSAID sa vyskytlo podozrenie, že v prípade vírusovej infekcie spôsobujú rozsiahlu 

protizápalovú reakciu, ktorá nemusí byť užitočná a môže byť nebezpečná. To sa však nepotvrdilo a 

Európska agentúra pre lieky nedávno uviedla, že pacienti s COVID-19 môžu používať protizápalové lieky 

podľa rozhodnutia lekára na základe pomeru rizika a prínosu lieku. 
 

 
U pacientov s Duchennovou a Beckerovou svalovou dystrofiou to môže byť iné. Mnoho nesteroidných 

protizápalových liekov sa kvôli súčasnému užívaniu steroidov neodporúča. V tomto prípade je 

preferovaným liekom na liečbu horúčky paracetamol, ktorý sa má užívať čo najkratšie a v čo 

najnižších dávkach. 
 

 
Chcela by som zdôrazniť, že horúčka je dôležitým príznakom pre diagnostikovanie COVID-19, 

takže ak sa objaví horúčka, lekár by mal byť schopný určiť správnu diagnózu. 
 

 

Je chlorochín užitočný pri liečbe infekcie? Je pre pacientov s DMD bezpečný? 
 

Je dôležité povedať, že v súčasnosti neexistuje žiadna schválená liečba pre COVID-19. Zatiaľ čo 

výskum je zameraný na nájdenie konkrétnych liekov proti koronavírusu, veľké úsilie sa vynakladá 

aj na hľadanie účinných liekov medzi tými, ktoré už existujú. Je to dynamický obor a my sa učíme 

sa z toho, čo vidíme každý deň a z nových zistení, ktoré tiež prichádzajú každý deň. Musíme 

pochopiť rovnováhu medzi nádejou a realitou. Chlorochín je starý liek proti malárii, rovnako ako 

jeho metabolit hydroxid chlorochínu. Existujú dôkazy, že táto zlúčenina môže obmedziť vstup 

vírusu do buniek, čo naznačuje, že sa môže použiť ako profylaktický liek proti infekcii a prípadne aj 

u infikovaných ľudí. 
 

 
Štúdie stále prebiehajú, takže neexistuje jasný dôkaz o tom, že by chlorochín mohol byť skutočne 

účinný. Pri čakaní na vedecké dôkazy musíme pamätať na to, že chlorochín, aj keď je celkom 

bezpečný, spôsobuje niektoré významné vedľajšie účinky, a to hlavne na srdce. Môže viesť k 

predĺženiu QT intervalu srdca, čo môže viesť k nebezpečným arytmiám. Toto riziko je vyššie u 

pacientov s predispozíciou alebo v kombinácii s inými liekmi. Vieme, že u veľa pacientov s DMD sa 

môžu objaviť predĺžené QT intervaly. Je dôležité pamätať na to, že chlorochín a hydroxid chlorochínu 

sa musia užívať pod prísnym lekárskym dohľadom a pri monitorovaní funkcie srdca. Užívanie týchto 

liekov na vlastnú päsť je nemožné a je vysoko-rizikové. 
 
 

Existujú nejaké lieky na liečbu infekcie vírusom COVID-19? 
 

Ako sme očakávali, k dispozícii nie sú žiadne konkrétne lieky, pretože tento koronavírus je nový 

vírus. Značný pokrok sa dosiahol v oblasti antivírusových liekov na infekciu HIV, hepatitídu, SARS a 

Ebolu. Tieto vírusy sú určitým spôsobom podobné koronavírusu, pretože sú všetky vírusmi RNA. Aj 

keď sú odlišné, je tu nádej, že niektoré ich základné mechanizmy môžu byť podobné. To znamená, 

že liek vyvinutý proti inému vírusu by mohol pomôcť pri liečbe nového koronavírusu.  
 

 
V prípade infekcie COVID-19 sa niektoré lieky používané na HIV alebo Ebolu používajú pre 

infikovaných pacientov na iné, než doporučené použitie (off-label). Iné, než doporučené použitie 
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znamená, že liek sa používa na ochorenie mimo indikácie, ale vďaka svojmu mechanizmu účinku 

môže pomôcť pacientom, pre ktorých neexistuje špecifická liečba. 
 

 
Nasleduje niekoľko príkladov sľubných liekov. Pre každý z nich sú k dispozícii neoficiálne správy o 

priaznivých účinkoch lieku na COVID-19 a začali sa klinické skúšania, ktoré sú potrebné na potvrdenie 

účinnosti daného lieku. Remdesivir je nukleozidový analóg vyvinutý pre infekciu Ebolou, ktorý však 

má kontroverzné výsledky. Ďalšou liečbou, ktorá vzbudila záujem, je kombinácia interferónu alfa s 

inhibítormi vírususových proteáz lopinavir/ritonavir. Ide o kokteil, ktorý sa používa na infekciu HIV a 

môže sa používať aj u detí starších ako dva roky. 
 

 
Iné antivirotiká, ako je ribavirín, s inými inhibítormi reverznej transkriptázy (používané tiež na liečbu HIV) sa zvažujú s 
rôznymi úrovňami nadšenia. 

 

 

Ďalším sľubným liekom je favipiravir. Toto je antivirotikum používané na infekciu vírusom chrípky a 

je dostupné v Japonsku. Používa sa na iné, než doporučené použitie a klinické skúšania sa v rôznych 

krajinách zakrátko začnú. 
 

 
Niektoré antibakteriálne lieky je možné zvážiť v prípade oportúnnej bakteriálnej infekcie pri ochorení 

vírusom COVID-19. To je prípad azitromycínu v kombinácii s chlorochínom. 
 

 
Tiež by som chcela spomenúť tocilizumab, inhibítor interleukínu-6, ktorý bol schválený na 

reumatoidnú artritídu. Má veľký potenciál regulovať cytokínové búrky a úspešne sa používa v 

Taliansku. Klinické skúšania tohto lieku prebiehajú. 
 

 

Všetky tieto lieky nie sú určené na samoliečbu a majú sa používať pod lekárskym dohľadom. 

Mnohé z nich môžu byť použité iba v nemocničnom prostredí. Môžu mať vážne vedľajšie účinky, 

najmä u pacientov, ktorí už majú komplexnú štandardnú starostlivosť, napríklad pri DMD. Takže 

samoliečba je veľmi nebezpečná. 
 

 
Okrem hľadania nových špecifických liekov proti COVID-19 pokračuje intenzívna práca na celom svete s 

cieľom vytvoriť vakcínu alebo študovať plazmatický extrakt pacientov, aby sa identifikovali endogénne 

zlúčeniny, ktoré by mohli byť užitočné. Toto je veľmi dynamická situácia, veci sa môžu rýchlo zmeniť. 

Musíme sa spoľahnúť na priamočiare vedecké dôkazy. 
 
 

 

Home4Duchenne a Home4Becker 
 

Tento víkend sme dostali mnoho obrázkov s hashtagom #Home4Duchenne a #Home4Becker. Je 

dôležité neustále zdieľať obrázky, aby sa zvýšila informovanosť o domácej izolácii, najmä u ľudí so 

závažnými chorobami, ako je Duchennova svalová atrofia. Dopad jednej osoby je dôležitý pre celú 

komunitu. Dostali sme fotografie detí z rôznych miest, napríklad zo Španielska a Spojených štátov, 

ktoré ukazujú, ako žijú v karanténe. Je dôležité, aby táto kampaň pokračovala, takže podporujte 

svoju krajinu a zdieľajte svoje obrázky s týmto hashtagom. 


