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Dr n. med.  Katarzyna Kurowska 

Opracowanie wykładów - webinar 13 maja 2020 „COVID-19 i SM - wyzwania, przed 

którymi stoimy”. 

Wykładowcy Prof. Dr Thomas Berger - Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Prof. Dr 

Afrim Blyta  - Uniwersytet Medyczny w Kosowie. 

 

 

 

COVID-19 (od angielskiego Coronavirus Disease 2019) jest to ostra choroba zakaźna 

układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.  

Została po raz pierwszy rozpoznana i opisana w grudniu 2019, w środkowych Chinach 

(miasto Wuhan, w prowincji Hubei) podczas serii zachorowań, które zapoczątkowały 

pandemię tej choroby. Wirus wykazuje wysoką zakaźność i łatwe rozprzestrzenianie 

się - wnikanie przez nabłonek górnych dróg oddechowych gdzie replikuje i 

rozprzestrzenia się wraz z aerosolem oddechowym. 

 

SARS-CoV-2 to RNA wirus występujący w dwóch postaciach -  

1) ludzkie CoVs powodujące przeziębienia, infekcje górnych dróg oddechowych a 

u osób z obniżoną odpornością infekcje dolnych dróg oddechowych 

2) inne ludzkie CoVs- o ciężkim przebiegu infekcje dolnych dróg oddechowych 

(SARS-CoV, SARS-CoV2, MERS-CoV). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_zaka%C5%BAne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_oddechowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirusy
https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ska_Republika_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hubei
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_COVID-19
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Opisywano już kilka lat temu transmisję ze zwierząt na ludzi - MERS CoV - w 2012 z 

wielbłądów na ludzi Arabia Saudyjska, SARS CoV zidentyfikowany w 2003, pierwsze 

infekcje 2002 w Chinach (przeniesienie z nietoperzy i kotów cywet na ludzi). 

 

Mechanizm zakażenia następuje przez receptor ACE 2- który znajduje się w nabłonku 

górnych dróg oddechowych, w płucach, jelitach, nerkach a w OUN jest głównie w pniu 

mózgu.  

W immunopatogenezie dominuje efekt cytopatyczny wirusa dający zapalenie, 

dochodzi do dysregulacji odpowiedzi  immunologicznej czego efektem jest burza 

cytokinowa, co w połączeniu z niedokrwieniem i niedotlenieniem daje niewydolność 

oddechową (ARDS) i narządową, nadkażenia, uszkodzenie śródbłonka i zmiany 

zatorowo-zakrzepowe. 

Dysregulcja układu immunologicznego objawia się - podwyższeniem poziomu 

leukocytów w tym neurtofilii, podwyższeniem poziomu prozapalnych cytokin jak IL- 1, 

6, 8 i 21, TNF beta, MCP-1, spadkiem odsetka makrofagów, eozynofilii i bazofili, 

spadek odsetka limfocytów poniżej 500 - w tym spadek Th i Ts poniżej dolnej granicy 

normy. 

 

 

 

 

W 81 % przebiega bez objawów lub z łagodnym zapaleniem płuc, w 14 % ciężki 

przebieg z dusznością, tachypnoe, spadkami saturacji, w 5% przebieg niepomyślny z 

niewydolnością oddechową i wielonarządową. 
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W pierwszym tygodniu rozwoju choroby dominuje gorączka, kaszel ból w klatce 

piersiowej 15 % , obustronne zapalenie płuc rozwija się u 75%, limfocytopenia u 35%, 

trombocytopenia u 12%, działanie prozakrzepowe u 30%, wzrost enzymów 

wątrobowych u 30%, część osób może  w tym okresie wymagać tlenoterapii, często 

bez nadkażeń i wskazań do antybiotykoterapii, natomiast w drugim tygodniu infekcji 

pojawia się częściej niewydolność oddechowa (z ARDS) wymagająca  opieki w OIOM 

i respiratora, dołączają się nadkażenia niewydolność wielonarządowa. 

 

 

   

SARS jest wirusem neurotopowym, dane płynące  z Chin Wuhan - pacjenci z objawami 

neurologicznymi 36,4 % - bóle głowy, zaburzenia świadomości, udar mózgu, drgawki, 

ponad 18,7 % wymagało terapii w OIOM, opisano tez przypadki zespołu Guillain- 

Barre. 

 

SM nie zwiększa ryzyka zachorowania na COVID19, zalecenia dla pacjentów chorych 

na stwardnienie rozsiane są jak dla populacji ogólnej, większość pacjentów leczonych 

z SM to młodzi dorośli,   ryzyko powikłań wzrasta jak w populacji ogólnej powyżej 60 

rż, przy współistnieniu chorób dodatkowych, przy wyższym stopniu 

niepełnosprawności. 
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Ciekawe wydaje się zestawienie oszacowania ryzyka powikłań i przebiegu infekcji 

coronavirusm u pacjentów z SM w zależności od wieku, BMI, EDSS, DMT 

wpływającego na limfocyty. 

1. Ryzyko powikłań w zależności od wieku : do 45 rż  niskie, 45-60 średnie, 

powyżej 60 wysokie,  

2. W  zależności od BMI (otyłości) – nie ma ryzyka przy BMI do 30, pomiędzy 30-

40 i powyżej 40 występuje . 

3. W zależności od EDSS  :  0-4 niskie, 4-6  średnie, powyżej 6 – wysokie. 

4. DMT z limfopenią - stopnia 0-1- niskie ryzyko, stopień 2- średnie, 3-4 stopnień 

- wysokie. 

 

 

 

 

Zalecenia co do leczenia rzutu - sterydoterapia przy ciężkich rzutach z zachowaniem 

ograniczeń epidemiologicznych. Korzystanie z teleporad - zmniejszenie kontaktu z 

pacjentem, przesunięcie wykonania badań laboratoryjnych - podobnie zalecenia PTN. 

 

Decyzje co do rozpoczęcia leczenia DMT - przede wszystkim immunomodulacja 

(interferony, octan glatirameru, teriflunomid, natalizumab)  potem immunosupresja ze 

względu na ryzyko limfopenii (alemtuzumab, mitoksantron, kladrybina, rytuksymab, 

okrelizumab, fingolimod). 
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Kontynuacja klasyczne DMT (octan glatirameru, interferon, teriflunomid), fumaran 

dimetylu i fingolimod (zwrócić uwagę na odsetek limfocytów),  natalizumab - co 6 

tygodni.,  

Natomiast – alemtuzumab i kladrybina drugi kurs po pomiarze limfocytów , 

rytuksymab, okrelizumab co 6 miesięcy z odroczeniem o 1-2 miesiące po pomiarze 

limfocytów. 

 

 

 

 

 

Okrelizumab i SM w czasie COVID19. 

 

Okrelizumab jest rekombinowanym humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym, 

które jest selektywnie skierowane przeciwko limfocytom B z ekspresją antygenu CD20.    

CD20 jest powierzchniowym antygenem znajdującym się na limfocytach pre-B, 

dojrzałych limfocytach B i limfocytach B pamięci, który nie podlega ekspresji na 

limfoidalnych komórkach macierzystych i komórkach plazmatycznych.     

Na podstawie badań OPERA i ORATORIO pokazano zależność pomiędzy odsetkiem 

limfocytów CD3+, CD4+ i CD8+ a ciężkimi infekcjami w trakcie leczenia 

okrelizumabem. Neutrofile spadały głównie do poziomu 1 i 2 stopnia neutropenii, nie 

obserwowano wpływu na odsetek komórek NK, co  świadczy o niewielkim wpływie na 

wrodzony układ immunologiczny leku. 
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Odsetek infekcji oceniony  na podstawie badania OPERA - na interferonie 67,8 %, na 

OCR- 84%, w badaniu ORATORIO - placebo- 72,5 %, na OCR- 70, 8 %,  

 

 

 

 

Najczęściej zgłaszane infekcje w obu badaniach to:  infekcje dróg moczowych, 

zapalenia nosogardła, infekcje górnych dróg oddechowych, zapalenia oskrzeli, grypa. 
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Pokazano też 6 letnie wyniki leczenia okrelizumabem pod kątem wystąpienia nowych 

zakażeń w trakcie kolejnych lat leczenia - nie obserwowano wzrostu nowych zakażeń 

– a nawet spadek . 
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Rejestry z leczenia okrelizumabem na 100 pacjento/lat (styczeń 2019) - hospitalizacje 

z powodu infekcji w kolejności co do częstości występowania (Brytyjska Kolumbia) - 

infekcje dróg oddechowych, pneumonia, infekcje jelit, zapalenia skóry i tkanki 

podskórnej, sepsa.  

Na podstawie wszystkich podań leku (styczeń 2019) w kolejności co do częstości 

występowania -  infekcje górnych dróg oddechowych, pneumonia, zapalenie skóry i 

tkanki podskórne, sepsa, zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie jelit. 

 

Wyniki badania VELOCE oceniające wpływ leczenia OCR na podanie szczepionki 

p/grypie - nie obniża odsetka wytworzonych przeciwciał bez względu na czas podania 

szczepienia - przed czy po rozpoczęciu leczenia. 

 

 

 

 

 

 

Podsumowując : 

1. Coronavirus w 82 % jest podobny do ludzkiego SARS-Cov. 

2. 20%  pacjentów ma ciężki przebieg choroby. 

3. Okrelizumab nie wpływa na wrodzony układ immunologiczny. 

4. Ma ograniczony wpływ na odsetek limfocytów T, ustalony wpływ na reakcje 

humoralną, ale w większości przypadków  ma działanie ochronne. 

5. Nie wiemy o coronavirusie -  czy reakcja humoralna będzie długotrwała. 
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6. Nie wiemy czy wirus zmutuje w bardziej zjadliwy szczep. 

7. Czy jest silna reakcja krzyżowa z pozytywnym po zakażeniu ludzkim osoczem 

8. Czy nabyta odporność będzie odgrywać role w przyszłych epidemiach. 

9. O leku nie wiemy - czy pacjenci leczeni OCR maja wyższe ryzyko zakażenia 

SARSCov, czy lek chroni przed cięższym przebiegiem infekcji, czy pacjenci 

leczeni ocrevusem odpowiedzą w przyszłości na szczepienie p/ coronavirusowi. 

 

 

 

 

 

 


