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COVID-19 hakkında neler biliyoruz 
 

Son web seminerinde, topluluktan aldığımız sorularla ilgili görüşlerini paylaşmak için Prof. Dr. 

Mercuri, Prof. Dr. Muntoni, Prof. Dr. Finder ve Prof. Dr. Goemans ile konuştuk. Kayıtla birlikte 

raporu web sitemizde bulabilirsiniz. Bu bilgileri özetlemek için 

COVID19 hakkında Duchenne ve Becker kas distrofisine ilişkin şimdiye kadar öğrendiğimiz 15 maddelik 
bir liste hazırladık. 

 
 

Klinik araştırmalar 
 

Şimdiye kadar, EMA ve FDA’nın klinik araştırmalarla ilgili konulara nasıl yaklaşacağı konusunda 

çok fazla belirsizlik vardı. Her iki kurum da, COVID-19 süresince klinik araştırmaların nasıl 

yönetileceğine dair rehber olması açısından belgeleri paylaştı. Aynı zamanda, sponsorlar ve 

şirketler bize planlarını ve programlarını göndermeye başladılar, bunlar DSÖ canlı bilgi akışlarında 

bulunabilir. 

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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Dr. Jarod Wong - Glasgow Üniversitesi’nde endokrinoloji uzmanı 
 
 

Steroidlerin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi nedir? 
 

DMD için reçete edilen steroidler bağışıklık sisteminin zayıflamasında bazı etkilere sahip olabilir. Bu 

nedenle, rutin olarak grip aşısı yapılması önerilir. Steroid kullanan kişiler, bazı ülkelerde mevcut 

iklimde risk altındaki gruplar arasında tanımlanmıştır. Bununla birlikte, steroid kullanmakta olup 

DMD hastası olan kişilerde şiddetli, olağandışı ve ciddi enfeksiyonlara yaygın olarak rastlamıyoruz. 
 

 

DMD vakalarında steroidlerin ve COVID-19 enfeksiyonunun etkisi nedir? 
 

Şu anda, DMD hastası olan ve aynı zamanda COVID19 ile enfekte olan herhangi bir vakadan 

haberdar değiliz. Teorik olarak, bu hastaların enfekte olmaları halinde, enfeksiyonu daha şiddetli 

geçirmeleri mümkündür. Ancak, açıkça belirtmek gerekirse yanıtı bilmiyoruz. Bazı ülkelerde, uzun 

süre boyunca steroid kullanan bir kişi risk altındaki kişiler arasında sınıflandırılmıştır ve örneğin 12 

hafta gibi daha uzun bir süre boyunca izolasyon kurallarına uyması önerilir.  
 

 

Bu durumda steroid almayı kesmeli miyim? 
 

Hayır, bu uygulanmamalıdır ve mümkün de değildir. Birkaç aydan daha uzun bir süre gibi uzun süreli 

olarak steroid kullanan kişilerle ilgili bir sorun da, steroidleri doğal olarak üreten böbrek üstü 

bezlerinin baskılanıyor olmasıdır (BÖBREK ÜSTÜ BEZİ YETMEZLİĞİNE NEDEN OLAN ADRENAL 

SUPRESYON). Steroid ilaçları almayı durdurmak istesek dahi, birkaç ay boyunca devam edecek yavaş 

ve kademeli bir azaltma planı uygulanması temel öneme sahiptir. 
 

 

Şiddetli enfeksiyonla başa çıkmak için ekstra steroid ilaçların alınması gerekebilir - buna stres dozu adı 

verilir. Aksi takdirde, kişi çok şiddetli bir şekilde hastalanabilir ve adrenal krizine girebilir. Adrenal 

supresyonu olan kişilerin steroid ilaç kullanmaları nedeniyle daha şiddetli enfeksiyon (her türlü) geçirme 

olasılığı, hastalık sırasında steroid yönetiminin yeterli uygulanamamasına bağlı olabilir. 
 

 

Steroid kullanıyorsanız, hastalık (COVID) sırasında yapmanız gereken ekstra bir şey var 
mı? 

 

DMD hastalığı olan ve steroid kullanan bir kişide görülen enfeksiyon türüne bakılmaksızın, kişinin 

kusma ve/veya ishal belirtileri varsa, steroidler başka bir şekilde uygulanmalıdır. Hidrokortizon iğnesi 

şeklinde evde steroidlere erişim mümkün ise, bunun hastaya verilmesi ve daha sonra hastaneye 

başvurulması gerekir. 
 

 
Steroid kullanan ve DMD hastalığı olan bazı kişilerde (özellikle daha düşük dozlarda steroid 

kullanan yaşı daha büyük erken çocuklar veya yetişkin erkekler), hastalığın ateş de içeren şekilde 

hafif ilâ orta şiddette seyretmesi sırasında oral steroid dozunu arttırmak gerekebilir. Gerekirse bu 

hususu nöromüsküler ekibinize danışmanızda fayda olabilir. Çoğu durumda, bu gerekli olmayabilir. 

Bazı ekipler tüm hastalarına her ihtimale karşın bunu yapmalarını tavsiye etmektedir. Genel 

olarak, bu 48 saatlik bir süre için uygulanmalıdır ancak kişi hasta ise daha uzun bir süre boyunca 

uygulanabilir. Mevcut durumda, görülen semptomların COVID ile ilişkili olma ihtimali varsa ve bu 

semptomlar 48 saat içinde ortadan kalkmazsa, genel olarak kişilerin COVID hakkında tavsiye almak 

için ilgili yerlere, örneğin ulusal yardım hattına başvurmaları önerilir.  
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Aralıklı olarak steroid kullanan hastalar için, DMD hastalığı olan kişinin steroid kullanmadığı günlerde 

kendini iyi hissetmemesi halinde, ne yapabileceğine dair bilgiler içeren bir steroid planı 

hazırlanmalıdır. 
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Hastaneye yatırılmanız halinde nelere dikkat 
etmelisiniz? 

 

DMD hastalığı olan bir kişi herhangi bir nedenle hastaneye yatırılırsa, doktorlara steroidlerin  

kesilemeyeceğini hatırlatmanız çok önemlidir. Tedaviyi uygulayan tıbbi ekibiniz ile konuşurken 

kullanmanızı tavsiye ettiğim anahtar kelimeler aşağıdaki gibidir. Bu çok önemli bir konudur ve 

hakkında düşündüğümüz LAST [SON] şey olmamalıdır: 

L-ongterm steroid treatment (Uzun süreli steroid tedavisi) 

A-drenal suppression (Adrenal supresyonu) 

S-teroid dependent (Steroide bağımlı) 

T-reat with extra steroids when unwell (Rahatsızlanma durumunda ekstra steroid ile tedavi)  

Steroid kullanan ve DMD hastalığı olan kişi, özellikle yoğun bakımda iken, çok kötüleşirse, 

steroidler serum yoluyla damardan verilmelidir. 
 

 

Daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim veya tedaviyi uygulayan doktorum nasıl daha fazla 
bilgi elde edebilir? 

 

Çoğu merkez ve hastanede, hastalık sırasında adrenal supresyonu yönetmek için protokoller 

uygulanmaktadır. Tedaviyi uygulayan doktor bu konuya veya DMD konusuna aşina değilse, PJ 

Nicholoff Protokolünde steroidlerin tedavi dozları da dahil olmak üzere çok yararlı ve ayrıntılı bilgiler 

mevcuttur. Protokol, 2017 yılında söz konusu doktorun da erişebileceği bir bilimsel dergide 

yayınlanmıştır. Ayrıca hastalar tarafından kolay anlaşılabilir bir özet, çevrimiçi olarak da yayınlanmıştır. 

Tıp uzmanları için yayınlanan dergi makalesi 

Hastalar için özet 
 
 

Oğlumun şu anda steroid kullanmaya başlaması gerekiyordu. Salgın bitene 

kadar beklemeli miyim? 

Mevcut koşullar altında, neyin daha pratik olacağını düşünmemiz. gerekir. Ülkelerdeki birçok 

eczane şu anda çok yoğun ve yeni ilaç dağıtımı yapmayabilir. Ayrıca steroid  kullanmaya 

başlamadan önce yapılması gereken testler de vardır ve steroid kullanmaya başladıktan sonra 

hastaların takip edilmesi gerekir. Bu nedenle, gerçekçi olmak gerekirse, şu anda steroid 

kullanmaya başlamaları olası görünmemektedir. 
 

 
Doktorumu/hastanemi beni dinlemeye nasıl ikna edebilirim? 

 

 

DMD ile ilgili sorunlara aşina olmayan doktorlar için, bunları hastalıkla ilgili çevrimiçi bilgilere 

yönlendirebilirsiniz. Örneğin, belirtildiği gibi, DMD için hastalık sırasında steroid tedavisi konusunda 

onları PJ Nicholoff Protokolü’ne yönlendirebilirsiniz. Bu duruma aşina olmayan doktorlara 

göstermek için klinik mektuplarınızın kopyalarına sahip olmanız da yararlı olabilir. Son olarak, tedavi 

eden doktoru nöromüsküler ekibinizle iletişime geçme konusunda teşvik edebilirsiniz. 

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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Prof Dr. Annamaria De Luca - İtalya’da farmakolog 
 
 

Enfeksiyonla savaşmak/hafifletmek için herhangi bir bağışıklık arttırıcı ilaç, vitamin, 
takviye var mı? 

 

COVID-19 durumunda yardımcı olabilecek hiçbir besin takviyesi yoktur. Bağışıklık sistemimizin düzgün 

çalışmasına izin veren tüm vitaminler, mineraller ve diğer bileşenler sağlıklı gıdalarda bulunur. Tavsiye 

çokça meyve, sebze, balık, et ve lif ile uygun biçimde çeşitlendirilmiş sağlıklı beslenmeyi sürdürmektir. 

Duchenne’deki D vitamini veya kalsiyum gibi bazı spesifik vitamin eksikliği vakalarında, ekstra takviye 

önemlidir ve idame ettirilmesi gerekir. 
 

 
Doğal bir bileşik tanımı gereği güvenlidir denemez ve hatta zarar verebilir. Bu, yüksek dozajlarda 

ortaya çıkabilir veya Bakım Standartlarında veya diğer gerekli tedaviler için kullanılan ilaçlarla (ör. 

COVID-19 sırasında) zararlı etkileşimler olabilir. Bir eczaneden veya yetkili tedarikçilerden satın 

alınmayan takviyeler, sağlığımız için ciddi sonuçlar doğurabilecek safsızlıklar ve kirleticiler içerebilir. 

Dolayısıyla da sağlık uzmanlarının kontrolü olmadan kendi kendine ilaç alınması ve internetten 

edinilmesi önerilmez. 
 

 
Aynı şey, antioksidan ve anti-enflamatuar etkiler dahil olmak üzere çok çeşitli etkilere sahip olduğu 

iddia edilen melatonin için de geçerlidir. Bu endojen bileşik sirkadiyen ritmi kontrol eder ve çoğunlukla 

uykuyu düzenlemek için kullanılır. Melatonin seviyeleri ve bir enfeksiyonun şiddeti arasındaki ilişki için 

güçlü bir bilimsel kanıt yoktur; bu nedenle yukarıda açıklanan nedenlerle doktorların kontrolü olmadan 

bunun kullanımı teşvik edilmez. 
 

 

Doğru steroidlerin COVID-19 üzerinde olumlu bir etkisi olduğu doğru mudur? 
 

Düşük doz steroidlerin sitokin fırtınası adı verilen durumda yararlı olabileceği öne sürülmüştür. Bu, 

ileri bir pnömoni evresindeki COVID-19 hastalarında ortaya çıkabilecek ciddi bir fenomendir. 

Normalde bağışıklık sistemimiz enfeksiyonla mücadele edebilir ancak belirli bir aşamada  

enfekte olmuş hücrelerden aşırı derecede virüs deşarjı söz konusu olabilir ve bu da 

büyük miktarda sitokin üretimine yol açar. Çin, alfa metil prednizolon gibi düşük dozlarda 

glukokortikoidlerin, immünosupresyona neden olmadan fırtınayı azaltmaya yardımcı olabileceğini 

önermiştir. COVID-19 hastalarında devam eden klinik çalışmalar vardır ancak bu durumda steroidlerin 

gerçek yararı özellikle de zaten steroid kullanan hastalarda yararı konusunda bazı tartışmalar vardır. 
 

 
Elimizdeki bilgi ve verilere dayanarak özellikle belirtilmedikçe steroid alımını bırakmamak 

önemlidir. Bu, diğer Bakım Standartları, başka bir deyişle ACE inhibitörleri ile tedavi gören 

hastalar için de geçerlidir. ACE inhibitörlerinin potansiyel riskinin kanıtı az ve tartışmalı 

olduğundan, kardiyovasküler fonksiyonu kontrol etmede etkili ilaçları sürdürmek en iyisidir. 
 

 

COVID-19 durumunda ateşi tedavi etmek için en iyi ilaç nedir? 
 

COVID-19 durumunda ibuprofen ve diğer steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) yerine 

tercihen parasetamol kullanımı hakkında birçok rapor vardır. NSAID’lerin virüs enfeksiyonu durumunda 

tehlikeli olmasa bile yararlı olmayabilecek kapsamlı bir anti-enflamatuar reaksiyona neden olduğundan 

şüphelenilmektedir. Ancak bu doğrulanmamıştır ve yakın zamanda European Medicines Agency (Avrupa 

İlaç Ajansı) 



Web semineri 2: COVID-19 ve Duchenne ve Becker kas distrofisi 
 

WDO web seminerinin not dökümü, 21 Mart, Cumartesi - 16:00 CET 

 

 

COVID-19 hastalarının, doktorun ilaca ve risk-fayda oranına göre verdiği karar uyarınca 

anti-enflamatuar ilaçlar kullanabileceğini belirtmiştir. 
 

 
Duchenne ve Becker hastaları için bu farklı olabilir. Steroidin eşzamanlı kullanımı nedeniyle birçok 

steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaç tavsiye edilmez. Bu durumda, ateşi tedavi etmek için ilk ilaç 

tercihi parasetamoldür ve mümkün olan en kısa sürede düşük dozda kullanılmalıdır. 
 

 
Ateşin COVID-19 tanısı için önemli bir semptom olduğunun altını çizmek isterim; bu nedenle ateş 

ortaya çıkarsa, bir doktor uygun bir tanı koyabilmelidir. 
 

 

Klorokin, enfeksiyonu tedavi etmek için yararlı mıdır? DMD hastalarında güvenli midir?  
 

Şu anda COVID-19 için onaylanmış bir tedavi olmadığını söylemek önemlidir. Araştırmalar, 

koronavirüse karşı spesifik ilaçlar bulmayı amaçlasa da halihazırda mevcut olanlar arasında etkili 

ilaçların araştırılması için çok çaba sarf edilmektedir. Bu dinamik bir alan ve her gün 

gördüklerimizden ve bilginin ilerlemesinden öğreniyoruz. Umut ve gerçeklik arasındaki dengeyi 

anlamalıyız. Klorokin, metaboliti olan hidroksiklorokin ile birlikte eski bir sıtma ilacıdır. Bu bileşiğin 

virüslerin hücrelere girişini azaltabileceğine dair bazı kanıtlar vardır ve bu vaka, enfeksiyona karşı 

ve muhtemelen enfekte insanlarda profilaktik bir ilaç olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.  
 

 
Çalışmalar devam etmektedir, bu nedenle klorokinin gerçekten etkili olabileceğine dair açık bir kanıt 

yoktur. Bilimsel kanıt beklerken, klorokinin oldukça güvenli olmasına rağmen özellikle kalp ile ilgili. 

bazı önemli yan etkileri olduğunu unutmamalıyız. Kalpteki QT aralığının uzamasına neden olarak 

tehlikeli aritmilere yol açabilir. Bu risk, yatkın hastalarda veya diğer ilaçlarla birlikte daha yüksektir. 

Birçok DMD hastasında QT aralığının uzaması görülebileceğini biliyoruz. Klorokin ve klorokin 

hidroksitin sıkı tıbbi kontrol altında ve kalp fonksiyonu izlenerek kullanılması gerektiği 

unutulmamalıdır. Kendi kendine ilaç verme mümkün değildir ve oldukça risklidir. 
 
 

Bir hastaya COVID-19 bulaştığında kullanılan herhangi bir ilaç var mı? 
 

Tahmin edildiği gibi halihazırda özel bir ilaç yoktur çünkü bu koronavirüs yeni bir virüstür . HIV 

enfeksiyonu, hepatit, SARS ve Ebola için antiviral ilaçlar alanında çok ilerleme kaydedilmiştir. Bu 

virüsler, hepsi RNA virüsleri olduğu için bir şekilde koronavirüs ile benzerdir. Farklı olsalar bile, bazı 

temel mekanizmaların benzer olabileceği umulmaktadır. Bu, başka bir virüse karşı geliştirilen bir 

ilacın bu yeni koronavirüs durumunda yardımcı olabileceği anlamına gelir. 
 

 

COVID-19 enfeksiyonu durumunda, HIV veya Ebola için kullanılan bazı ilaçlar enfekte hastalarda 

endikasyon dışı olarak kullanılmaktadır. Endikasyon dışı, bir ilacın endikasyonu dışındaki bir hastalık 

için kullanıldığı ancak spesifik bir tedavi olmayan hastalarda etki mekanizması nedeniyle yardımcı 

olabileceğinin umulduğu anlamına gelmektedir. 
 

 

Aşağıda umut verici ilaçlara birkaç örnek verilmiştir. Her biri için, COVID-19’daki yararlı etkilerin 

anekdot raporları mevcuttur ve klinik çalışmalar başlatılmıştır ve etkinliği doğrulamak için gereklidir. 

Remdesivir, Ebola enfeksiyonu için tartışmalı sonuçlarla geliştirilmiş bir nükleosid analogudur. İlgi 

çeken bir başka tedavi, interferon alfa ile 
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viral proteaz inhibitörleri lopinavir/ritonavir kombinasyonudur.. Bu HIV enfeksiyonu için kullanılan bir kokteyldir ve 

iki yaşından büyük çocuklarda da kullanılabilir. 
 

 
Ribavirin gibi diğer antiviral ilaçların (yine HIV için kullanılan) diğer ters transkriptaz inhibitörleri ile 

kullanımı konusunda farklı görüşler vardır. 
 

 
Gelecek vaat eden başka bir ilaç favipiravir’dir. Bu, grip virüsü enfeksiyonu için kullanılan antiviral 

bir ilaçtır ve Japonya’da mevcuttur. Endikasyon dışı kullanılmaktadır ve çeşitli ülkelerde klinik 

çalışmalar başlayacaktır. 
 

 
COVID-19’da fırsatçı bakteriyel enfeksiyon durumunda bazı antibakteriyel ilaçlar düşünülebilir. Bu, 

klorokin ile kombinasyon halinde önerilen azitromisin için geçerlidir. 
 

 

Ayrıca romatoid artrit için onaylanmış bir interlökin-6 inhibitörü olan tolilizumab’tan da 

bahsedeceğim. Sitokin fırtınalarını kontrol etmek için büyük bir potansiyele sahiptir ve 

İtalya’da başarıyla kullanılmıştır. Klinik çalışmalar devam etmektedir. 
 

 
Tüm bu ilaçlar kendi kendine kullanım için değildir ve tıbbi kontrol altında alınmalıdır. Birçoğu 

sadece hastane ortamlarında kullanılabilir. Özellikle DMD gibi zaten karmaşık bir Bakım 

Standardı olan hastalarda ciddi yan etkileri olabilir. Bu nedenle, kendi kendine ilaç tedavisi çok 

tehlikelidir. 
 

 
COVID-19’a karşı yeni spesifik ilaçlar aramaktan başka, bir aşı oluşturmak veya yardımcı olabilecek 

endojen bileşikleri tanımlamak için hastaların plazma ekstraktı üzerinde çalışmak üzere tüm dünyada 

yoğun çalışmalar devam etmektedir. Bu çok dinamik bir durum, işler hızla değişebilir. Güçlü bilimsel 

kanıtlara güvenmeliyiz. 
 
 

 

Home4Duchenne ve Home4Becker 
 

Bu hafta, # Home4Duchenne ve # Home4Becker. hashtagleri ile birçok resim geldi. Özellikle 

Duchenne gibi ciddi hastalıkları olan kişiler için evde kalma konusunda farkındalığı artırmak için 

fotoğrafları sürekli paylaşmak önemlidir. Bir kişinin etkisi toplum için önemlidir. Biz 

İspanya ve Birleşik Devletler gibi farklı yerlerden çocukların karantina altında nasıl yaşadıklarını 

gösteren resimler aldık. Bu kampanyanın ilerlemesi önemlidir; bu nedenle ülkenizi destekleyin ve 

resimlerinizi hashtag ile paylaşın. 


