
 

Poniżej prezentujemy odpowiedzi wykładowców na pytania zadane 

przez uczestników webinaru: Leczenie chorych na choroby 

reumatyczne w dobie pandemii COVID-19- postępowanie z dnia 16 

kwietnia: 
 

1. Bez względu na chorobę, pacjenci bólowi nadal odczuwają ból w chorobach zwyrodnieniowych. Jak 

wyglądałyby zalecenia Pana Profesora, dotyczące leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi 

(NLPZ), na przykład meloksykamem, etorykoksybem u pacjenta zarażonego (potwierdzona infekcja), 

niezarażonego, bez potwierdzonego zarażenia? 

— Europejska Agencja ds. Leków (EMA, European Medicines Agency) wskazuje, że w chwili obecnej 

brak jest naukowych dowodów potwierdzających związek pomiędzy NLPZ a pogorszeniem przebiegu 

choroby COVID-19. 

— Stanowisko Europejskiej Agencji ds. Leków z dnia 18 marca 2020 roku, wskazuje że: 

„W momencie rozpoczęcia leczenia gorączki lub bólu u chorych z COVID-19, pacjenci i personel 

medyczny powinni rozważyć wszystkie dostępne opcje leczenia, włączając w to paracetamol oraz 

niesteroidowe leki przeciwzapalne. Użycie każdego produktu leczniczego niesie ze sobą korzyści i 

ryzyka, które są odzwierciedlone w zatwierdzonych drukach informacyjnych i które powinny być wzięte 

pod uwagę razem z krajowymi wytycznymi dotyczącymi leczenia, których większość zaleca 

paracetamol jako lek pierwszego wyboru w leczeniu gorączki i bólu. Pacjenci oraz personel medyczny 

nadal powinni stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym także ibuprofen) zgodnie z 

zatwierdzonymi drukami informacyjnymi oraz według krajowych wytycznych dotyczących leczenia. W 

obecnej sytuacji zalecane jest aby leki te stosować w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie 

najkrótszy okres.” 

— Biorąc pod uwagę powyższe, wydaje się zasadne kontynuowanie terapii NLPZ bez względu na 

narażenie na SARS-CoV-2. 

 

 

 



2. Lekarz lat 60 z polimialgią reumatyczną, przewlekle leczony Encortonem 5 mg — czy jest celowe i 

bezpieczne wykonanie obecnie szczepień przeciwko grypie oraz przeciwko pneumokokom lub czy jest 

celowe leczenie profilaktyczne hydroksychlorochiną? 

— Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny w dniu 17 kwietnia 2020 roku wydali komunikat w 

sprawie wykonywania szczepień w czasie pandemii COVID-19. Wskazują w nim, że „rekomenduje się 

upowszechnianie szczepień przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach ryzyka dorosłych, w tym 

osób po 60 roku życia i przewlekle chorych”. Zaleca się więc wykonanie takich szczepień. 

— Nie ma żadnych dowodów na skuteczność profilaktycznego stosowania chlorochiny czy 

hydroksychlorochiny w zapobieganiu infekcji SARS-CoV2. Leczenie takie może natomiast mieć działania 

niepożądane. W związku z tym nie jest ono zalecane w profilaktyce. Można takie leczenie rozważyć po 

potwierdzeniu choroby COVID-19. 

 

3. Czy w Państwa ocenie rozpoznanie u pacjenta twardziny układowej może zwiększać ryzyko COVID-

19 i jako choroba współistniejąca może wpływać na przebieg ewentualnego zakażenia bądź do niego 

predysponować? 

— Prawdopodobnie twardzina układowa, zwłaszcza z zajęciem płuc i nadciśnieniem płucnym, jest 

czynnikiem ryzyka gorszego rokowania w przebiegu choroby COVID-19, podobnie jak inne choroby 

przewlekłe (Zhou F., et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-

19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020; 395(10229): 1054–1062). Nie ma 

jednak na to bezpośrednich dowodów. 

— Dotychczas opisano jeden przypadek — 57-letniej chorej z twardziną układową zarażonej SARS-

CoV2, który daje nadzieję dla tej grupy chorych (Mihai C., et al. COVID-19 in a patient with systemic 

sclerosis treated with tocilizumab for SSc-ILD. Ann. Rheum. Dis. 2020; 79(5): 668–669). 

 

4. A co Państwo sądzą o wynikach leczenia Covid Tcz przez profesora Tomasiewcza? Kiedy takie 

leczenie powinno się rozpocząć? 

— Terapia tocilizumabem w kontekście teorii „burzy cytokinowej” wydaje się obiecująca. W kontekście 

infekcji tocilizumab został wcześniej zatwierdzony w terapii zespołu różyczki wrodzonej. Trwające 

próby zastosowania tocilizumabu pomogą określić bezpieczeństwo i skuteczność tego leku w terapii 

COVID-19 (Mehta P., et al. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. 

Lancet. 2020; 395(10229): 1033–1034). 

— Na razie brak jednoznacznych dowodów i wytycznych, dotyczących zastosowania tocilizumabu w 

leczeniu COVID-19. Tocilizumab nie został dotychczas zatwierdzony do stosowania w powyższym 

wskazaniu przez odpowiednie organy regulacyjne, więc jego zastosowanie w leczeniu COVID-19 

wymaga zgody Komisji Bioetycznej. Ferro i współpracownicy zalecają, aby rozpocząć terapię 

tocilizumabem dopiero w ciężkim przebiegu choroby (rycina) (Ferro F., et al. COVID-19: the new 

challenge for rheumatologists. Clin. Exp. Rheumatol. 2020; 38(2): 175–180). 



 

 

 

5. Dzień Dobry, obecnie uważa się aby nie odstawiać Metotreksatu (MTX) u chorych na 

reumatoidalne zapalenie stawów. A co w przypadku Aravy? 

— Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Ligi Przeciwreumatycznej (EULAR, European League Against 

Rheumatism), w oparciu o aktualną wiedzę brak jest podstaw do formułowania oficjalnych wytycznych 

dotyczących ewentualnego zwiększonego ryzyka infekcji COVID-19 u pacjentów stosujących leczenie 

immunosupresyjne. Nie zaleca się przerywania leczenia lub zmniejszania dawek leków u pacjentów bez 

potwierdzonej infekcji COVID-19 (EULAR Guidance for patients COVID-19 outbreak — 17 March 2020).  

— W związku z tym leczenie leflunomidem powinno być również kontynuowane. Ponadto leflunomid 

ma długi okres półtrwania i odstawienie leku, bez procedury wypłukiwania, nie dałoby większego 

efektu. 

 

6. Czy nie ma ryzyka, że w chwili włączenia tocilizumabu do standardowego leczenia COVID-19 

zabraknie tego leku dla naszych pacjentów? Już teraz są ogromne problemy z Arechiną... 

— Na razie brak jednoznacznych dowodów i wytycznych, dotyczących zastosowania tocilizumabu w 

leczeniu COVID-19. Tocilizumab nie został dotychczas zatwierdzony do stosowania w powyższym 

wskazaniu przez odpowiednie organy regulacyjne, więc jego zastosowanie w leczeniu COVID-19 

wymaga zgody Komisji Bioetycznej. Ferro i współpracownicy zalecają, aby rozpocząć terapię 

tocilizumabem dopiero w ciężkim przebiegu choroby (Ferro F., et al. COVID-19: the new challenge for 

rheumatologists. Clin. Exp. Rheumatol. 2020; 38(2): 175–180). 

— Leczenie tocilizumabem dotyczy na razie małej, wyselekcjonowanej grupy chorych z najcięższym 

przebiegiem COVID-19 (ok. 5–10% chorych) i raczej nie powinno spowodować problemów w 

dostępności leku dla „naszych” chorych.  



— Nieco inaczej jest w przypadku chlorochiny, która została już zarejestrowana do leczenia COVID-19 

i jest zalecana w początkowym okresie choroby (Ferro F., et al. COVID-19: the new challenge for 

rheumatologists. Clin. Exp. Rheumatol. 2020; 38(2): 175–180) (rycina w pytaniu 4). 

  

7. Jakie są różnice w obrazie tomografii komputerowej (TK) płuc w przebiegu infekcji COVID-19 a 

chorobie śródmiąższowej w przebiegu choroby tkanki łącznej? 

— Nie jesteśmy radiologami, aby jednoznacznie wypowiadać się na ten temat. Wydaje się, że badanie 

TK płuc ma stosunkowo wysoką czułość i swoistość w rozpoznawaniu COVID-19. Stwierdzane w nim 

zmiany w przebiegu COVID-19 są najczęściej obustronne, głównie z dystrybucją obwodową i w dolnych 

partiach płuc. Najczęściej występuje obraz mlecznej szyby (ponad 50% chorych) z towarzyszącymi 

obszarami konsolidacji płucnych. Rzadko obserwuje się wysięki opłucnowe, guzki czy obszary 

limfadenopatii (Li K, et al. CT image visual quantitative evaluation and clinical classification of 

coronavirus disease -COVID-19. Eur. Radiol. 2020).  

— Należy jednak pamiętać, że do ostatecznego rozpoznania COVID-19 obowiązuje dodatkowo 

potwierdzenie obecności wirusa w badaniu genetycznym PCR. 

  

 8. Czy w dobie pandemii zasadne jest włączanie leczenia biologicznego u pacjentów z postacią 

agresywną reumatoidalnego zapalenia stawów, będących na klasycznych lekach 

przeciwreumatycznych modyfikujących przebieg choroby, jeśli nigdy wcześniej nie mieli ekspozycji na 

leki biologiczne? 

— Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Ligi Przeciwreumatycznej (EULAR, European League Against 

Rheumatism), w oparciu o aktualną wiedzę brak jest podstaw do formułowania oficjalnych wytycznych 

dotyczących ewentualnego zwiększonego ryzyka infekcji COVID-19 u pacjentów stosujących leczenie 

immunosupresyjne. Nie zaleca się przerywania leczenia lub zmniejszania dawek leków u pacjentów bez 

potwierdzonej infekcji COVID-19 (EULAR Guidance for patients COVID-19 outbreak — 17 March 2020). 

— Jednocześnie, wiemy że ryzyko infekcji wzrasta zwłaszcza na początku leczenia biologicznego, ale 

aktywna, źle kontrolowana zapalna choroba reumatyczna wiąże się ze zwiększoną podatnością na 

infekcję per se.  

- Wydaje się więc, że powinna to być indywidualna decyzja w oparciu o całkowity obraz kliniczny. W 

uzasadnionych przypadkach warto rozważyć włączenie leczenia biologicznego, pomimo obecnej 

sytuacji epidemiologicznej. 


