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Що ми знаємо про COVID-19 
 

На минулому вебінарі професор Меркурі, професор Мунтоні, професор Фіндер та професор 

Гоеманс поділилися з нами своїми думками щодо питань, які назбирались у суспільства. Ви можете 

знайти записи та звітна нашому веб-сайті. Узагальнивши ці думки, ми створили списокз 15 речей, 

про які ми знаємо на даний момент про COVID19 стосовно м’язової дистрофії Дюшена-Беккера. 
 
 

Клінічні випробування 
 

Дотепер було багато невизначеностей щодо того, яким чином EMA та FDA 

вирішуватимуть проблеми пов’язані з клінічними випробуваннями. Зараз обидва 

відомства надали документи з вказівками щодо того, як проводити клінічні 

випробування у часи поширення COVID-19. У той же час спонсори та компанії 

надсилають нам свої плани та графіки, які можна знайти на сайті WDO live feed. 

 
Доктор Джерод Вонг - ендокринолог з Університету Глазго 

 
 

Який вплив стероїдів на імунну систему? 
 

Стероїди, призначені при МДД (м’язовій дистрофії Дюшена), можуть мати певний вплив 

на зниження імунної системи. Тому рекомендується регулярно проводити вакцинацію 

проти грипу. Люди, які приймають стероїди, були визначені деякими урядами групою 

ризику в нинішній ситуації. Однак ми не часто спостерігаємо важкі, незвичайні та 

серйозні інфекції у людей із МДД, які приймають стероїди. 
 

 

Який вплив стероїдів та інфекції COVID-19 при МДД? 
 

На даний час нам невідомі жодні випадки людей, які страждають на МДД та мають 

інфекцію COVID19. Теоретично можливо, що у випадку зараження, інфекція може 

протікати важче. Однак ми цього просто не знаємо. У деяких країнах будь-яку людину, 

яка приймає довгострокові стероїди, було віднесено до групи ризику і рекомендовано 

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/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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ізолювати протягом більш тривалого періоду часу, наприклад, на 12 тижнів. 
 

 

Чи слід мені припиняти приймати стероїди в цьому випадку? 
 

Ні, цього не повинно статися і це неможливо. Одна із проблем у тих, хто приймає 

стероїди протягом тривалого періоду, тобто довше, ніж кілька місяців, полягає в тому, що 

надниркові залози, які виробляють стероїди природним шляхом, пригнічуються 

(ПРИГНІЧЕННЯ ФУНКЦІЇ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ, ЩО ПРИЗВОДИТЬ ДО НАДНИРКОВОЇ 

НЕДОСТАТНОСТІ). Навіть якщо ми хочемо припинити приймати стероїди, повільний план 

поступового зменшення протягом кількох місяців є важливим. 
 

 
Щоб впоратися з важкою інфекцією, потрібні додаткові стероїди - посилене дозування. В 

іншому випадку людина може захворіти дуже сильно і в неї може виникнути наднирковий 

криз. Однією з ймовірностей більш важкої інфекції (усіх видів) у людей з пригніченою 

функцією надниркових залоз від прийому стероїдів може бути те, що лікування стероїдами 

під час хвороби не є адекватним. 
 

 

Чи є ще щось, що Вам потрібно зробити, якщо Ви приймаєте стероїди під  
час хвороби (COVID)? 

 

Незалежно від типу інфекції у людини із МДД, яка приймає стероїди, якщо у людини 

блювота та/або діарея, стероїди слід давати в іншій формі. Якщо вдома є доступ до 

стероїдів у вигляді ін’єкцій гідрокортизону, потрібно їх дати, а потім відправити до лікарні. 
 

 
У деяких людей із МДД, які приймають стероїди (особливо хлопці старшого віку або 

чоловіки, які отримують менші дози стероїдів), може виникнути потреба у збільшенні 

дози пероральних стероїдів під час легкої та середньої тяжкості захворювання, що 

включає підвищення температури. Варто було б звернутися до нервово-м’язової групи, 

при потребі. У більшості випадків у цьому немає потреби. Деякі групи радять всім своїм 

пацієнтам робити це, з міркувань безпеки. Як правило, це може тривати протягом 48 

годин, але може бути і довше, якщо людина хвора. На даний час, якщо симптоми 

можуть бути пов’язані з COVID і не проходять протягом 48 годин, загалом радимо 

звернутися до відповідних місць для отримання консультації щодо COVID, наприклад, 

до державної гарячої лінії. 
 

 
Для тих, хто вживає переривчасті стероїди, слід скласти план вживання стероїдів з 

інформацією про те, що робити, якщо людина із МДД погано себе почуває, у дні, коли 

вона не приймає стероїди. 

 
Що потрібно враховувати, якщо Ви потрапляєте до лікарні? 

 

Дуже важливо, щоб у випадку, коли людина із МДД з будь-якої причини потрапляє до 

лікарні, нагадала лікарям, що приймання стероїдів не можна припиняти. Ключові слова, 

які я рекомендую Вам використовувати разом із лікувальною медичною командою, 

наведені нижче. Це дуже важливе питання і воно не повинно бути ОСТАННІМ, про що 

ми подумаємо: 

L-ongterm steroid treatment (Довгострокове лікування стероїдами) 
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A-drenal suppression (Пригнічення функції надниркових залоз) 

S-teroid dependent (Залежний від стероїдів) 

T-reat with extra steroids when unwell (Лікування додатковими стероїдами при  

поганому самопочутті) 

Якщо людина із МДД, яка приймає стероїди почувається дуже погано, особливо в 

реанімації, стероїди слід вводити крапельно. 
 

 

Де я або мій лікуючий лікар можемо знайти більше інформації? 
 

У більшості центрів та лікарень є протоколи лікування пригнічення функції надниркових 

залоз під час захворювання. Якщо лікуючий лікар не знайомий з цим питанням або з МДД, 

протокол PJ Nicholoff містить дуже корисну та детальну інформацію, включаючи дози 

стероїдів. Протокол був опублікований у науковому журналі у 2017 році, до якого лікар 

може отримати доступ. Звіт по пацієнтах також доступний в Інтернеті. 

Опубліковані статті в наукових журналах для медичних працівників 

Звіт по пацієнту 
 
 

Мій син повинен був зараз розпочати прийом стероїдів. Чи варто 

зачекати, поки закінчиться пандемія? 

У нинішній ситуації нам потрібно врахувати, що є практичним. Аптеки в більшості країн є 

надзвичайно зайнятими і можуть також не відпускати нові ліки. Існують також аналізи, які 

потрібно виконати до початку приймання стероїдів; необхідне подальше спостереження 

після початку приймання стероїдів. Таким чином, реалістично, приймання стероїдів в даний 

час, швидше за все, не почнеться. 
 

 
Як я переконаю свого лікаря/лікарню послухати мене? 

 

 
Лікарям, які не знайомі з проблемами, пов’язаними з МДД, Ви можете показати 

інформацію в Інтернеті про захворювання. Наприклад, як було сказано, щодо лікування 

стероїдами під час хвороби, пов’язаної з МДД, Ви можете вказати їм на протокол PJ 

Nicholoff. Також можуть пригодитися, якщо у Вас є, копії листів Вашої клініки, щоб 

показати лікарям, які не знайомі із захворюванням. І врешті, ви також можете 

наполегливо попросити свого лікуючого лікаря зв’язатися з Вашою групою спеціалістів 

нервово-м’язового профілю. 

Професор, доктор Анна-Марія Де Люка - фармаколог в Італії 
 
 

Чи існують будь-які препарати, що підсилюють імунітет, вітаміни, добавки для 
боротьби/полегшення інфекції? 

 

Немає дієтичних добавок, які можуть допомогти у випадку зараження COVID-19. Всі 

вітаміни, мінерали та інші компоненти, які дозволяють нормально функціонувати нашій 

імунній системи, є у здоровій їжі. Порада полягає у дотриманні здорового раціону 

харчування з належною різноманітною великою кількістю фруктів, овочів, риби, м’яса та 

клітковини. У деяких окремих випадках дефіциту вітамінів, таких як вітамін D або кальцій 

при захворюванні Дюшена, додаткові добавки є важливими і їх потрібно приймати. 
 

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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Натуральна речовина за визначенням не є безпечною і навіть може заподіяти шкоду. Це 

може виникнути при високих дозах, або можуть бути шкідливі взаємодії з препаратами, 

які використовуються в стандартах лікування або для інших необхідних методів терапії 

(тобто під час COVID-19). Добавки, які не придбані в аптеці чи в уповноважених 

постачальників, можуть містити домішки та контамінанти, які можуть мати серйозні 

наслідки для нашого здоров’я. Тому, самолікування без контролю медичних 

працівників та придбання ліків в Інтернеті не рекомендується. 
 

 
Те саме стосується і мелатоніну, який, як стверджують, має найрізноманітніші дії, 

включаючи антиоксидантну та протизапальну. Ця ендогенна сполука контролює 

циркадний ритм і в основному використовується для регулювання сну. Немає вагомих 

наукових доказів щодо залежності між рівнями мелатоніну та тяжкістю інфекції, тому 

використання цього препарату не рекомендується без контролю лікарів з причин, 

описаних вище. 
 

 

Чи правда, що стероїди можуть позитивно впливати на COVID-19? 
 

Були припущення, що низька доза стероїдів може бути корисною у так званій 

цитокіновій бурі. Це важке явище, яке може виникнути у пацієнтів із COVID-19 у 

прогресуючій стадії пневмонії. Зазвичай наша імунна система може боротися з 

інфекцією, однак на певній стадії може спостерігатися  

надмірне виділення вірусу з заражених клітин, що призводить до масового вироблення  

цитокінів. У Китаї зробили припущення, що низькі дози глюкокортикоїдів, таких як альфа-

метил-преднізолон, можуть допомогти зменшити бурю, не викликаючи імуносупресії. 

Тривають клінічні випробування на пацієнтах із COVID-19, проте є певні дискусії щодо 

безсумнівної корисності стероїдів у цьому стані, особливо у пацієнтів, які вже вживали 

стероїди. 
 

 

Відповідно до інформації та даних, якими ми володіємо, важливо не припиняти 

лікування стероїдами, окрім випадків особливих показань. Це стосується також і 

інших стандартів лікування у пацієнтів, тобто тих, хто отримує лікування інгібіторами 

АПФ. Найкраще приймати препарати, які є ефективними в боротьбі з серцево-

судинною функцією, оскільки докази потенційного ризику інгібіторів АПФ є 

незначними і суперечливими. 
 

 

Який найкращий препарат для лікування гарячки у випадку COVID-19? 
 

Існує багато повідомлень про те, що краще використовувати парацетамол, а не ібупрофен та 

інші нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) у випадку COVID-19. Є підозри, що НПЗП 

можуть викликати велику протизапальну реакцію, яка може бути некорисною, або й навіть 

небезпечною, у разі вірусної інфекції. Однак, це не підтверджено, і нещодавно Європейське 

агентство з лікарських засобів заявило, що пацієнти із COVID-19 можуть застосовувати 

протизапальні препарати відповідно до того, що вирішить лікар стосовно препарату та 

співвідношення ризику і користі. 

Але це може не стосуватися пацієнтів із м’язовою дистрофією Дюшена-Беккера. Багато 

нестероїдних протизапальних препаратів не рекомендується вживати у зв’язку із супутнім 
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застосуванням стероїдів. У цьому випадку парацетамол є оптимальним вибором 

препарату для лікування гарячки і його слід застосовувати в низькій дозі протягом 

найкоротшого часу. 
 

 
Я хотіла би підкреслити, що гарячка є важливим симптомом для діагностування 

COVID-19, тому, якщо виникає гарячка, лікар повинен вміти поставити правильний 

діагноз. 
 

 

Чи корисний хлорохін для лікування інфекції? Чи безпечний він для  
пацієнтів з МДД? 

 

Важливо сказати, що на даний момент не існує затвердженого лікування COVID-19. 

Хоча дослідження спрямовані на пошук конкретних препаратів проти коронавірусу, 

багато зусиль докладаються до пошуку ефективних препаратів серед уже доступних. Це 

динамічне поле, і ми вчимося з того, що бачимо щодня та завдяки просуванню знань. 

Ми повинні розуміти баланс між надією та реальністю. Хлорохін - це старий препарат 

проти малярії, разом з його метаболітом гідроксихлорохіном. Існують певні докази 

того, що ця сполука може зменшити потрапляння вірусу в клітини, і цей випадок 

говорить про те, що він може використовуватися як профілактичний препарат проти 

інфекції та, можливо, у заражених людей. 
 

 
Дослідження ще тривають, тому немає чітких доказів того, що хлорохін насправді може 

бути ефективним. Чекаючи наукових доказів, ми повинні пам’ятати, що хлорохін, хоча і 

досить безпечний, однак має деякі важливі побічні ефекти, особливо щодо серця. Це 

може спричинити подовження інтервалу QT у серці, що призведе до небезпечних аритмій. 

Цей ризик вищий у схильних пацієнтів або у поєднанні з іншими лікарськими препаратами. 

Ми знаємо, що багато пацієнтів із МДД можуть мати подовження інтервалів QT. Важливо 

пам’ятати, що хлорохін та хлорохін гідроксид повинні використовуватися під суворим 

медичним контролем та моніторингом роботи серця. Самолікування є неможливим і дуже 

ризикованим. 
 
 

Чи використовуються якісь препарати, коли пацієнт інфікований COVID-19? 
 

Як і передбачалося, немає конкретних препаратів, оскільки цей коронавірус є новим 

вірусом. Значний прогрес досягнуто в галузі противірусних препаратів проти ВІЛ-

інфекції, гепатиту, ГРВІ та Еболи. Ці віруси певним чином схожі на коронавірус, оскільки 

вони всі РНК-віруси. Навіть якщо вони різні, можна сподіватися, що певний базовий 

механізм може бути подібним. Це означає, що препарат, розроблений проти іншого 

вірусу, може допомогти у випадку з цим новим коронавірусом. 
 

 
У разі зараження COVID-19 деякі препарати, що застосовуються для лікування ВІЛ або 

Еболи, застосовуються не по інструкції у інфікованих пацієнтів. Не по інструкції означає, 

що препарат застосовується для лікування захворювання поза його показаннями, але, 

сподіваємось, він може допомогти завдяки механізму дії пацієнтам, для яких немає 

специфічної терапії. 
 

 



Вебінар 2: COVID-19 та м’язова дистрофія Дюшена-Беккера 
 
Стенограма вебінару Всесвітньої організації по боротьбі з хворобою Дюшена (WDO), субота 21 березня - 16:00  
(за центральноєвропейським часом)  

 

 

Нижче наведено кілька прикладів потенційно можливих препаратів. Для кожного з них 

доступні поодинокі повідомлення про сприятливий вплив при лікуванні COVID-19 та 

розпочато клінічні випробування, необхідні для підтвердження ефективності. Ремдезивір 

- це нуклеозидний аналог, розроблений із суперечливими результатами для лікування 

інфекції Ебола. Ще одне лікування, яке викликало інтерес, - це комбінація інтерферону 

альфа з інгібіторами вірусних протеаз лопінавір/ритонавір. Це коктейль, який 

використовується при ВІЛ-інфекції, а також його можна давати дітям старше двох років. 
 

 
Інші противірусні препарати, такі як рибавірин з іншими інгібіторами зворотної транскриптази 
 (застосовуються знову ж таки при ВІЛ), розглядалися з різним рівнем ентузіазму. 

 

 
Ще одним потенційно можливим препаратом є фавіпіравір. Це противірусний препарат, 

який застосовується при зараженні вірусом грипу і доступний в Японії. Він 

використовується не по інструкції, а клінічні випробування розпочнуться в різних 

країнах. 
 

 

Деякі антибактеріальні препарати можуть розглядатися у випадку умовно-патогенної 

бактеріальної інфекції при COVID-19. Це стосується азитроміцину, запропонованого 

використовувати у поєднанні з хлорохіном. 
 

 
Я б також зазначила тоцилізумаб, інгібітор інтерлейкіну-6, дозволений при 

ревматоїдному артриті. Він має значний потенціал для боротьби з цитокіновими 

«бурями» і успішно використовувався в Італії. Клінічні випробування тривають. 
 

 

Усі ці препарати не призначені для самолікування і повинні використовуватися під 

медичним контролем. Багато з них можна використовувати лише в стаціонарних 

умовах. Вони можуть мати серйозні побічні явища, особливо у пацієнтів, які вже 

отримують комплексний стандарт лікування, наприклад, для МДД. Тож наголошую, 

самолікування є дуже небезпечним. 
 

 
Окрім пошуку нових специфічних препаратів проти COVID-19, у всьому світі триває 

інтенсивна робота над створенням вакцини або вивченням екстракту плазми пацієнтів для 

виявлення ендогенних сполук, які можуть бути корисними. Це дуже динамічна ситуація, 

все може швидко змінитися. Ми повинні покладатися на надійні наукові дані. 
 
 

Home4Duchenne & Home4Becker 
 

На цьому тижні надійшло багато фотографій з хештегами #Home4Duchenne та 

#Home4Becker. Важливо постійно ділитися фотографіями, щоб підвищити усвідомлення 

про важливість залишатися вдома, особливо для людей із важкими захворюваннями, 

такими як захворювання Дюшена. Вплив однієї людини важливий для суспільства. Ми 

отримали фотографії дітей з різних країн, таких як Іспанія та США, на яких зображено, як 

вони проживають свій карантин. Важливо, щоб ця кампанія продовжувалась, тож 

підтримуйте свою країну та діліться своїми фотографіями з хештегом. 


