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Cel niniejszego 
dokumentu 

Od grudnia 2019 r. epidemia nowego ludzkiego koronawirusa rozprzestrzeniła się na 
wiele krajów i spowodowała tysiące przypadków i zgonów. COVID-19 jest chorobą 
wywołaną przez nowego wirusa SARS-CoV-2. Większość zarażonych osób ma łagodne 
objawy oddechowe, które same znikną, ale u niektórych osób rozwijają się poważniejsze 
choroby, takie jak zapalenie płuc. Wirus jest przenoszony poprzez bezpośredni kontakt z 
osobą zakażoną lub drogą kropelkową, gdy osoba zakażona kaszle lub kicha. Wyższe 
ryzyko zakażenia istnieje, jeśli przebywałeś na obszarze, gdzie wirus się rozprzestrzenia 
lub jeśli miałeś bliski kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem. Wyższe ryzyko 
istnieje również, jeśli cierpisz na choroby współistniejące. 
 
Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie istotnych informacji klinicznych i 
wytycznych dotyczących leczenia pandemii COVID-19. - dla farmaceutów i pracowników 
aptek, zarówno w kontekście podstawowej opieki zdrowotnej (tj. apteki ogólnodostepne i 
placówki podstawowej opieki zdrowotnej), jak i w środowisku szpitalnym, a także dla 
farmaceutów pracujących w innych miejscach. Dokument wskazuje zbiór odniesień, z 
którymi można się zapoznać w celu uzyskania dalszych informacji. 
 
Zakażeniom koronawirusem można zapobiegać, a epidemię można powstrzymać poprzez 
aktywne zaangażowanie decydentów, pracowników ochrony zdrowia, mediów i 
społeczeństwa, jak wykazano w poprzednich epidemiach koronawirusa, np. w 2003 r. w 
przypadku SARS-CoV (koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej) lub w 2012 
r. w przypadku MERS-CoV (koronawirus bliskowschodniego zespołu oddechowego). 
Niniejszy dokument ma na celu pomóc farmaceutom i pracownikom aptek w 
zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby i przyczynieniu się do jej skutecznego 
opanowania. 

 

 
 

 
 

SARS-CoV-2 Coronavirus: Podstawowe fakty 
 

Czym jest koronawirus? Koronawirusy (CoV) to duża rodzina wirusów, które wywołują choroby, począwszy od 
zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak Bliskowschodni Zespół 
Oddechowy (MERS-CoV) i Zespół Ciężkiej Ostrej Niewydolności Oddechowej (SARS-CoV). 
Nowy koronawirus (nCoV) jest nowym szczepem, który nie został wcześniej 
zidentyfikowany u ludzi.  
 
Koronawirusy są odzwierzęce, co oznacza, że są przenoszone między zwierzętami i 
ludźmi. Szczegółowe badania wykazały, że SARS-CoV był przenoszony z kotów 
cywetowych na ludzi, a MERS-CoV z wielbłądów na ludzi. Kilka znanych koronawirusów, 
które nie zainfekowały jeszcze ludzi, krąży wśród zwierząt.  
 

Koronawirusy to duże wirusy z otoczką i dodatnią nicią RNA. Mają największy genom 
spośród wszystkich wirusów RNA. Genom jest upakowany w helikalnym kapsydzie 
utworzonym z białka nukleokapsydu i dodatkowo otoczony otoczką. Z otoczką wirusową 
związane są co najmniej trzy białka strukturalne: białko błonowe i białko otoczki 
uczestniczą w tworzeniu wirusa, natomiast białko kolczaste pośredniczy w wejściu wirusa 
do komórek gospodarza. Spośród białek strukturalnych, białko kolczaste tworzy duże 
wypukłości na powierzchni wirusa, nadając koronawirusom wrażenie posiadania koron 
(stąd ich nazwa, corona po łacinie oznacza koronę). Oprócz pośredniczenia we wnikaniu 
wirusa, białko kolczaste jest krytycznym wyznacznikiem zasięgu wirusowego gospodarza i 
tropizmu tkankowego oraz głównym czynnikiem indukującym odpowiedzi 
immunologiczne gospodarza. (Li, 2016) 
 
Koronawirusy zwykle atakują ssaki i ptaki, powodując różne śmiertelne choroby. 
Zasadniczo koronawirusy wywołują powszechne choroby układu oddechowego, 

https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
https://www.who.int/csr/sars/en/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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żołądkowo-jelitowego i ośrodkowego układu nerwowego u ludzi i innych zwierząt, 
zagrażając zdrowiu ludzkiemu w wyniku łagodnych infekcji górnych lub dolnych dróg 
oddechowych oraz powodując straty ekonomiczne . (Li, 2016) 
Koronawirusy są w stanie przystosować się do nowych środowisk poprzez mutację i 
rekombinację ze względną łatwością. (Li, 2016) Tym samym mogą one infekować nowych 
gospodarzy i tkanki.  
 
Z tego powodu, choć rzadko, niektóre koronawirusy, które zwykle atakują tylko niektóre 
gatunki zwierząt, mogą generować nowe szczepy, które mogą przenikać do ludzkich 
gospodarzy, a następnie być przenoszone między ludźmi. Ponieważ ludzie nie byli 
wcześniej narażeni na takie wirusy i nie mogą być chronieni ani przez istniejące 
szczepionki, ani przez naturalną odporność, mutacje te mogą szybko doprowadzić do 
wybuchu choroby, i ewentualnych pandemii. Tak było w przypadku poprzednich epidemii 
SARS i MERS. 
 

 
 

Co to jest pandemia 
koronawirusa SARS-
CoV-2 / COVID-19? 

SARS-CoV-2 to nowy szczep koronawirusa, który po raz pierwszy wykryto w mieście 
Wuhan, w prowincji Hubei, w Chińskiej Republice Ludowej - mieście liczącym 11 milionów 
mieszkańców. Wybuch epidemii rozpoczął się jako zapalenie płuc o nieznanej etiologii 
pod koniec grudnia 2019 roku.  
 
Analizy filogenetyczne przeprowadzone przy użyciu dostępnych pełnych sekwencji 
genomu sugerują, że nietoperze wydają się być rezerwuarem wirusa COVID-19, ale 
gospodarz pośredni (gospodarze pośredni) nie został jeszcze zidentyfikowany. (World 
Health Organization, 2020) 
 
W dniu 30 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła wybuch 
epidemii stanem zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. WHO 
zaleciła, aby tymczasową nazwą choroby wywołującej obecną epidemię była ostra 
choroba układu oddechowego 2019-nCoV. W akronimie 2019-nCoV "2019" oznacza rok, 
w którym wirus został wykryty po raz pierwszy, "n" oznacza "nowy", a "CoV" odpowiada 
rodzinie koronawirusów.  
 
W dniu 11 lutego 2020 r. Międzynarodowy Komitet ds. Taksonomii Wirusów (ICTV) 
zdecydował nazwać wirusa koronawirusem 2-go zespołu ciężkiej ostrej niewydolności 
oddechowej (SARS-CoV-2), a WHO zdecydowała ostatecznie o nazwaniu choroby 
wywoływanej przez ten wirus jako COVID-19 (choroba koronawirusowa zidentyfikowana 
w 2019 r.).  
 
W następstwie dużych epidemii tej choroby w wielu krajach, w których zginęły tysiące 
osób na całym świecie, 11 marca 2020 r. WHO ogłosiła pandemię.  
 
Aktualne dane dotyczące liczby potwierdzonych przypadków i zgonów, a także dane 
demograficzne i epidemiologiczne dotyczące pandemii można znaleźć na stronie 
internetowej https://www.worldometers.info/coronavirus/ i/lub na stronie internetowej 
opracowanej przez Centrum Nauki i Inżynierii Systemowej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.  
 
Wydaje się, że wirus zmutował po pierwotnym przeniesieniu się ze zwierzęcia-gospodarza 
lub rezerwuaru na człowieka, co doprowadziło do powstania co najmniej dwóch różnych 
szczepów. Analiza genetyczna populacji 103 genomów SARS-CoV-2 wykazała, że wirusy te 
wyewoluowały w dwa główne typy (oznaczone L i S). Mimo iż typ L (∼70%) jest bardziej 
rozpowszechniony niż typ S (∼30%), typ S został uznany za protoplastę. (Xiaolu Tang, 
2020) 
 
Podczas gdy oba typy wirusa odgrywają rolę w obecnym wybuchu epidemii, wyższa 
częstość występowania typu L sugeruje, że jest on bardziej agresywny. Ważne jest, aby 
pamiętać, że wirusy mutują cały czas i że nie wszystkie mutacje wskazują na zwiększone 
nasilenie choroby lub większe tempo przenoszenia. W rzeczywistości różnice pomiędzy 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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tymi dwoma typami nowego koronawirusa są tak małe, że badacze niechętnie klasyfikują 
je jako dwa oddzielne szczepy. Biorąc pod uwagę, że nad szczepionką pracuje wiele grup 
badawczych na całym świecie, znajomość dokładnej liczby szczepów (lub typów) wirusa 
jest kluczowa, ponieważ aby ewentualna szczepionka była skuteczna, musi ona być 
ukierunkowana na cechy występujące we wszystkich znanych szczepach (lub typach). Na 
szczęście wiele ze zidentyfikowanych różnic genetycznych prawdopodobnie nie będzie 
miało wpływu na produkcję białek, co oznacza, że nie powinno być istotnych zmian w 
sposobie działania wirusa lub powodowanych przez niego objawów. (Technology.org, 
2020) 
 
 

 

 
 
 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Informacje kliniczne 
 

Sposoby przenoszenia Przenoszenie SARS-CoV-2 odbywa się za pomocą następujących mechanizmów: 
 

a. Najczęściej rozprzestrzeniają się między osobami w bliskiej odległości (około 6 
stóp/1,8 metra).  

b. Przenoszenie z osoby na osobę zachodzi drogą kropelkową, gdy zarażona osoba 
kaszle lub kicha, podobnie jak przy rozprzestrzenianiu się grypy i innych 
patogenów oddechowych.  

c. Kropelki te mogą trafić do ust, nosa lub oczu osób znajdujących się w pobliżu lub 
mogą być wdychane.  

d. Zarażenie COVID-19 jest możliwe poprzez, dotknięcie powierzchni lub 
przedmiotu, na którym znajduje się wirus, a następnie dotknięcie własnych ust, 
nosa lub ewentualnie oczu, ale nie jest to uważane za główny sposób 
rozprzestrzeniania się wirusa. (Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom, 2020). 
Istnieją dowody na to, że koronawirusy mogą pozostawać zakaźne na 
powierzchniach nieożywionych przez kilka godzin, a nawet dni. (Kampf G, 2020). 
Patrz również sekcja "Zarządzanie czyszczeniem i dezynfekcją". 

e. W przypadku większości wirusów układu oddechowego, uważa się, że ludzie 
zarażają najbardziej kiedy wykazują najwięcej symptomów (są najbardziej 
chorzy). Jednak w przypadku COVID-19 zgłaszano przypadki rozprzestrzeniania 
się przez zakażonych pacjentów bez objawów przez bliski kontakt. (Centra 
Kontroli i Zapobiegania Chorobom, 2020) (Rothe, 2020). Ostatnie badania 
sugerują, że pacjenci bezobjawowi (lub przedobjawowi) mogą rzeczywiście być 
motorem szybkiego rozwoju choroby. (Ruiyun Li, 2020).  

f. Ponadto, pacjenci mogą pozostać zakaźni do dwóch tygodni po ustąpieniu 
objawów. Według Wölfela i współpracowników, podczas gdy objawy ustępowały 
przeważnie pod koniec pierwszego tygodnia, wirusowe RNA pozostało 
wykrywalne w wymazach z gardła nawet do drugiego tygodnia. Próbki kału i 
plwociny wykazywały dodatnie testy RNA przez jeszcze dłuższy czas, mimo 
pełnego ustąpienia objawów. (Roman Wölfel, 2020) 

g. Dostępne są minimalne informacje dotyczące COVID-19 podczas ciąży. Nie 
stwierdzono transmisji wewnątrzmacicznej ani okołoporodowej. W dwóch 
raportach obejmujących łącznie 18 ciężarnych kobiet z podejrzeniem lub 
potwierdzonym zapaleniem płuc COVID-19, nie było dowodów laboratoryjnych 
na przenoszenie wirusa na noworodka. Udokumentowano jednak dwa przypadki 
zakażenia noworodków. W jednym przypadku rozpoznanie zostało postawione w 
17. dniu życia po bliskim kontakcie z matką noworodka i położną, które były 
zakażone wirusem. Drugi przypadek został rozpoznany 36 godzin po porodzie; 
jednak źródło i czas przeniesienia wirusa były w tym przypadku niejasne. 
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(McIntosh, 2020) Zalecenia pojawiające się w różnych krajach, takich jak Wielka 
Brytania, nakazujące kobietom w ciąży izolację społeczną, ma charakter 
prewencyjny, który nie jest oparty na dowodach zwiększonego ryzyka 
wystąpienia choroby. 

h. W ograniczonych badaniach z udziałem kobiet z COVID-19 i inną infekcją 
koronawirusową, ciężkim ostrym zespołem oddechowym (SARS-CoV), wirus nie 
został wykryty w mleku matki. Nie wiadomo jednak, czy wirus może się przenosić 
przez pokarm matek cierpiących z powodu COVID-19. Należy pamiętać, że mleko 
matki zapewnia ochronę przed wieloma chorobami.  

i. Rzadko zdarzają się wyjątki, gdy nie zaleca się karmienia piersią lub karmienia 
odciągniętym pokarmem. CDC nie ma szczególnych wytycznych dotyczących 
karmienia piersią podczas infekcji podobnymi koronawirusami, takimi jak SARS-
CoV lub Middle Eastern Respiratory Syndrome (MERS-CoV). W podobnej 
sytuacji, jak w przypadku COVID-19, CDC zaleca, aby matka z grypą 
kontynuowała karmienie piersią lub podawała niemowlęciu odciągnięty pokarm, 
podejmując jednocześnie środki ostrożności w celu uniknięcia rozprzestrzeniania 
się wirusa na dziecko. Biorąc pod uwagę niskie wskaźniki przenoszenia wirusów 
oddechowych przez mleko matki, Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza, że 
matki z COVID-19 mogą karmić piersią. (Academy of Breastfeeding Medicine, 
2020) 

 

 

 
 
 

Zapobieganie chorobie Aby pomóc w kontrolowaniu dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, osoby podejrzane 
lub z potwierdzona chorobą powinny być odizolowane od innych pacjentów i leczone 
przez pracowników ochrony zdrowia z zachowaniem ścisłych środków ostrożności w 
zakresie kontroli zakażeń.  
 
Osoby, które miały kontakt z osobami z objawami, u których potwierdzono COVID-19, 
powinny być monitorowane za pośrednictwem lokalnych zespołów opieki zdrowotnej. 
 
Standardowe zalecenia WHO dla ogółu społeczeństwa dotyczące ograniczenia narażenia i 
przenoszenia tej i innych chorób układu oddechowego są następujące, i obejmują higienę 
rąk i układu oddechowego oraz bezpieczne praktyki żywieniowe: 
 

1. Często myj ręce przy użyciu środka na bazie alkoholu lub wody z mydłem;  
2. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - 

natychmiast wyrzuć chusteczkę i umyj ręce; 
3. Unikaj bliskiego kontaktu z każdym, kto ma gorączkę i kaszel; 
4. Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności w oddychaniu, zwróć się o pomoc lekarską 

jak najwcześniej i powiedz o swojej historii podróży lekarzowi; 
5. Odwiedzając targowiska w miejscach, gdzie obecnie występują przypadki 

nowego koronawirusa, unikaj bezpośredniego, niezabezpieczonego kontaktu z 
żywymi zwierzętami oraz powierzchni mających z nimi kontakt; 

6. Należy unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów 
zwierzęcych. Z surowym mięsem, mlekiem lub podrobami zwierzęcymi należy 
obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego niegotowaną 
żywnością, zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa żywności. (World 
Health Organization, 2020) 

 
Samoizolacja osób z objawami i/lub osób, które mogły mieć kontakt z osobami 
zakażonymi 

Samoizolacja oznacza unikanie sytuacji, w których można zarazić inne osoby. Oznacza to 
wszystkie sytuacje, w których możesz mieć kontakt z innymi, takie jak spotkania 
towarzyskie, miejsca pracy, szkoły, ośrodki opieki nad dziećmi/przedszkola, uniwersytety, 
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spotkania wyznaniowe, placówki opieki nad osobami starszymi i opieki zdrowotnej, 
więzienia, spotkania sportowe, supermarkety, restauracje, centra handlowe i wszystkie 
spotkania publiczne. (Ministry of Health of New Zealand, 2020) 
 

 

 

 
 

Badania diagnostyczne 
na obecność COVID-19 w 
podejrzanych 
przypadkach u ludzi 

Obecnie na rynku dostępnych lub opracowywanych jest kilka testów do diagnozowania 
zakażenia COVID-19 (SARS-COV-2). Opierają się one głównie na diagnostyce molekularnej 
(złożona reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) lub reakcja łańcuchowa polimerazy z 
odwrotną transkrypcją (RT-PCR)) skierowanej na różne części genomu wirusa.  
 
Niektóre testy serologiczne są również w trakcie opracowywania, ale obecnie nie mogą 
one konkurować w dokładności z diagnostyką molekularną, szczególnie we wczesnej fazie 
zakażenia. Dotyczy to w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością, a także osób 
starszych. Ten brak równoważności dotyczy również wydajności analitycznej. 
 
Więcej szczegółów na temat testów diagnostycznych i roli farmaceutów w tej dziedzinie 
można znaleźć w wytycznych FIP "COVID-19": Wytyczne dla farmaceutów i pracowników 
aptek" na stronie www.fip.org/coronavirus  

 

 
 

Początek choroby Okres inkubacji SARS-CoV-2 wynosi od 2 do 14 dni przed wystąpieniem objawów.  
 
Badania prowadzone przez naukowców z Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health szacują medianę okresu inkubacji choroby na 5,1 dnia. Mediana czasu od 
narażenia do wystąpienia objawów sugeruje, że 14-dniowy okres kwarantanny zalecany 
przez WHO i inne organizacje jest uzasadniony. 
 
Z analizy wynika, że u około 97,5% osób, objawy zakażenia SARS-CoV-2 wystąpią  w 
ciągu 11,5 dnia od ekspozycji. Naukowcy oszacowali, że na każde 10.000 osób 
poddanych 14-dniowej kwarantannie, tylko około 101 osób będzie miało objawy po 
zwolnieniu z kwarantanny. (Lauer SA, 2020) 
 

 

 
 

Symptomy W przypadku potwierdzonych zakażeń COVID-19, zgłaszane choroby obejmowały osoby o 
niewielkich lub bez objawów, po osoby poważnie chore i umierające. Objawy mogą 
obejmować (przy przyjęciu do szpitala) (Nanshan Chen, 2020): 
 

• Gorączkę (>80% pacjentów) 

• Kaszel (>80%) 

• Duszności (31%) 

• Ból mięśni (11%) 
 

Choroba może również wystąpić tylko z łagodnymi objawami, w tym gorączką o niskim 
stop-niu nasilenia, kaszlem, złym samopoczuciem, nieżytem nosa, bólem gardła bez 
żadnych oznak niepokojących takich jak duszności lub trudności w oddychaniu, 
zwiększonym wydzielaniem z dróg oddechowych (tj. plwocina lub krwioplucie), objawami 
żołądkowo-jelitowymi takimi jak nudności, wymioty i/lub biegunka, bez zmian stanu 
psychicznego (tj. splątanie, letarg). (Światowa Organizacja Zdrowia, 2020) 
 
Wstępne dane wskazują na 11% śmiertelność wśród hospitalizowanych pacjentów. 
Powikłania wystąpiły u 33% pacjentów i obejmowały: zespół ostrej niewydolności 
oddechowej (ARDS) (17%), ostre uszkodzenie nerek, ostre uszkodzenie dróg 

http://www.fip.org/coronavirus
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oddechowych, wstrząs septyczny oraz zapalenie płuc wywołane respiratorem. (Nanshan 
Chen, 2020) 
 

Czynniki ryzyka choroby nie są jeszcze jasne, chociaż starsi pacjenci lub pacjenci ze 
współistniejącymi chorobami towarzyszącymi (cukrzyca, nadciśnienie, choroby sercowo-
naczyniowe, nowotwory) mogą być bardziej narażeni. W najcięższych przypadkach 
infekcja może powodować zapalenie płuc, ciężki ostry zespół oddechowy, niewydolność 
nerek, a nawet śmierć. (World Health Organization, 2020) 
 
Choroby u dzieci wydają się być stosunkowo rzadkie i łagodne - około 2,4% wszystkich 
zgłoszonych przypadków dotyczy osób poniżej 19 roku życia. Bardzo niewielki odsetek 
osób w wieku poniżej 19 lat rozwinął poważną (2,5%) lub śmiertelną chorobę 
(0,2%). (Światowa Organizacja Zdrowia, 2020 r.) 

 
 

COVID-19: Wytyczne dotyczące leczenia i aktualizacje badań 
 

Leki stosowane w 
leczeniu klinicznym 
  

Obecnie nie istnieje żaden specyficzny lek ani szczepionka dla COVID-19 i żadne leki ani 
szczepionki nie zostały w pełni przetestowane pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności. 
 
Obecnie stosuje się głównie terapię przeciwwirusową, a także leczenie objawowe i 
wspomagające w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Leczenie wspomagające 
obejmuje terapię tlenową, nawodnienie, kontrolę gorączki/bólu oraz antybiotyki w 
obecności współzakażenia bakteryjnego. 
 
Zgodnie z diagnozą i planem leczenia zalecanym przez chińskie władze zdrowotne, do 
leków przeciwwirusowych, które mogą być badane pod kątem leczenia, należą głównie α-
Interferon (aerozolowa terapia wziewna), lopinawir/rytonawir, rybawiryna, fosforan 
chlorochiny, umifenowir i inne. Władze zalecają dalszą ocenę skuteczności obecnie 
rekomendowanych leków będących w trakcie badań w zastosowaniach klinicznych.  
 
W odniesieniu do immunoterapii, u pacjentów z rozległą chorobą płuc i ciężkim 
przebiegiem choroby, u których, w badaniach laboratoryjnych, stwierdzono podwyższony 
poziomów IL-6, można wypróbować tocilizumab. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania 
trzech lub więcej leków przeciwwirusowych. Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia 
kładą nacisk na unikanie ślepego lub nieracjonalnego stosowania leków 
przeciwbakteryjnych lub glikokortykoidów. (National Health Commission of the People’s 
Republic of China, 2020) 
 
W doniesieniu o pierwszym przypadku COVID-19 w Stanach Zjednoczonych 
opublikowanym w NEJM, objawy pacjentki uległy znacznej poprawie po otrzymaniu 
Remdesiviru. (Michelle L. Holshue, 2020) 
 
W badaniach zespołu profesora Li Lan-juana porównano efekty przeciwwirusowe 
kombinacji potrójnej (umifenowir + rekombinowany interferon α-2b + 
lopinawir/rytonawir) i podwójnej (rekombinowany interferon α-2b + 
lopinawir/rytonawir). Wyniki badań wykazały, że potrójna kombinacja zawierająca 
umifenowir istotnie skraca czas eradykacji kwasu nukleinowego wirusa oraz średni czas 
hospitalizacji. (Wei Runan, 2020)  
 
Również zespół profesorów Li Lan-juana i XU Kai-juna ocenił wpływ niskich i średnich 
dawek glikokortykoidów na klirens wirusa. Wyniki badań wykazały, że niskie i średnie 
dawki glikokortykoidów nie skróciły istotnie mediany czasu eradykacji kwasu 
nukleinowego wirusa oraz mediany czasu wymaganego do poprawy obrazu klinicznego 
płuc. Nie zaobserwowano istotnej korzyści w przypadku ograniczenia zaszeregowania do 
chorych z COVID-19. (Ni Qin, 2020) 
 
Podsumowując, większość obecnie publikowanych doniesień dotyczy badań 



 
 
 
 

 8 

COVID-19: Informacje kliniczne i wytyczne dotyczące leczenia    |    Strona 8 z 14 

 

epidemiologicznym COVID-19 lub analiz charakterystyki klinicznej. Nadal niewiele jest 
badań mających na celu ocenę skuteczności / bezpieczeństwa leków, a ich większość jest 
wciąż w fazie testów klinicznych. W przypadku stosowania wyżej wymienionych 
możliwych leków w leczeniu COVID-19, konieczne jest staranne określenie schematu 
dawkowania i ścisłe monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności leku w celu uniknięcia 
działań niepożądanych lub interakcji lekowych.  
 
W łagodnych przypadkach zaleca się pacjentom izolację domową, z wyjątkiem pacjentów, 
którzy mogą być bardziej narażeni na rozwój ciężkich form choroby, w tym osób starszych 
(>65 lat w niektórych krajach, >70 lat w innych), osób z chorobami współistniejacymi 
(takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca, choroby układu oddechowego, takie jak 
POChP lub nowotwory) oraz pacjentów z obniżoną odpornością (wrodzoną lub nabytą).  
 
Leczenie objawów może obejmować stosowanie leków przeciwgorączkowych i/lub 
przeciwzapalnych w przypadku gorączki i łagodnego bólu. Bezpieczeństwo stosowania 
ibuprofenu u pacjentów z COVID-19 zostało zakwestionowane w opinii opublikowanej 
przez The Lancet sugerującej, że pacjenci leczeni lekami zwiększającymi ekspresję enzymu 
konwertującego angiotensynę 2 (ACE2) mogą być narażeni na zwiększone ryzyko 
zakażenia i/lub ciężki przebieg choroby COVID-19. (Lei Fang, 2020) W innej pracy 
udowodniono, że ACE2 pośredniczy we wnikaniu SARS-CoV-2 do wnętrza komórki. 
(Markus Hoffmann, 2020). Jednak dowody przeciwko stosowaniu ibuprofenu u pacjentów 
z COVID-19 nie są wystarczająco mocne, aby wykluczyć jego stosowanie. W ogólnej 
praktyce klinicznej stosowanie ibuprofenu według wskazań ma ugruntowaną skuteczność 
w zwalczaniu objawów występujących zarówno w łagodnej, jak i ciężkiej chorobie 
zakaźnej. Obecnie nie ma rozstrzygających dowodów pozwalających na ustalenie 
bezpośredniego związku pomiędzy stosowaniem niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych (w tym ibuprofenu) a zwiększonym ryzykiem zakażenia lub ciężkim 
przebiegiem choroby. (European Medicines Agency, 2020)  Niemniej jednak inne leki, 
takie jak paracetamol /acetaminofen, mogą być brane pod uwagę w leczeniu gorączki u 
pacjentów z COVID-19, jeśli są do tego wskazania. 
 
Podobnie, nie ma dowodów na poparcie twierdzenia i że leczenie inhibitorami ACE (ACEi) 
lub blokerami receptora angiotensyny (ARB) może predysponować pacjentów do 
ciężkiego przebiegu choroby w przypadku zakażenia COVID-19. Różne organizacje 
naukowe i zawodowe stwierdziły, że pacjenci powinni kontynuować leczenie inhibitorami 
ACEi i ARB, chyba że ich zespół terapeutyczny wyraźnie zaleci im przerwanie leczenia. 
(British Cardiovascular Society and British Society for Heart Failure, 2020) 
Kortykosteroidy nie są rutynowo zalecane w przypadku wirusowego zapalenia płuc lub 
zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) i należy ich unikać ze względu na 
możliwość wydłużenia replikacji wirusa, co obserwuje się u pacjentów z MERS-CoV, chyba 
że istnieją inne wskazania do stosowania tej grupy leków (np. zaostrzenie POChP, oporny 
wstrząs septyczny zgodni z wytycznymi Surviving Sepsis Campaign). (Centers for Disease 
Control and Prevention, 2020) (Russell CD, 2020)  
 
 
W przypadku pacjentów z postępującym pogorszeniem wskaźników oksygenacji, szybkim 
postępem choroby i nadmierną aktywacją odpowiedzi zapalnej organizmu należy 
rozważyć krótkotrwałe zastosowanie glikokortykoidów (3-5 dni). Zalecana dawka 
metyloprednizolonu nie powinna przekraczać 1 -2mg / kg / dobę. 

 
Uzasadnienie dla różnych opcji leczenia, jak również wskazówki dotyczące leczenia 
szczególnych populacji pacjentów (pacjenci w ciąży, noworodki, dzieci i młodzież) oraz 
wsparcia żywieniowego, znajdują się w wytycznych (w języku angielskim lub chińskim) 
przygotowanych przez Chińskie Stowarzyszenie Farmaceutyczne, dostępnych również na 
specjalnej stronie internetowej FIP. (Chińskie Stowarzyszenie Farmaceutyczne, 2020), a 
także w tabeli opracowanej przez CPA w załączniku 1. 
 
Dalsze informacje z krajów europejskich są dostępne na stronie internetowej 
Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych. Amerykańskie Towarzystwo 

http://www.fip.org/coronavirus
http://www.fip.org/coronavirus
https://www.eahp.eu/hp-practice/hospital-pharmacy/eahp-covid-19-resource-centre
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Farmaceutów Systemu Zdrowia (American Society of Health-System Pharmacists) 
opracowało również obszerną "Ocenę dowodów dla terapii COVID-19", która jest 
dostępna tutaj. 
 

 
 

Plazmafereza 
rekonwalescencyjna 

U pacjentów COVID-19 z szybkim postępem oraz ciężkim i krytycznym przebiegiem 
choroby, można wypróbować plazmaferezę rekonwalescencyjną (CPT) (National Health 
Commission of the People’s Republic of China, 2020). CPT wykorzystuje pewne miano 
przeciwciał swoistych dla wirusa w osoczu osoby rekonwalescentnej, aby umożliwić 
pacjentowi otrzymującemu wlew uzyskanie biernej odporności i usunięcie patogenów z 
krążenia krwi. Terapia ta została z powodzeniem zastosowana w leczeniu grypy SARS i 
H1N1 i jest skuteczną metodą leczenia. (Chen L, 2020). 
 
Stosowanie leczenia CPT może odbywać się według następujących zasad (National Health 
Commission of the People’s Republic of China, 2020):  

1. Zasadniczo, przebieg choroby nie przekracza trzech tygodni. Ponadto, pacjent 
powinien mieć dodatni wynik testu na obecność kwasu nukleinowego lub 
wirusemii, potwierdzony przez ekspertów klinicznych.  

2. Pacjenci z ciężkim przebiegiem choroby, o szybkim postępie choroby lub 
krytycznie chorzy we wczesnym stadium choroby, lub pacjenci kompleksowo 
oceniani przez ekspertów klinicznych jako wymagający terapii osoczowej. Dawkę 
wlewu określa się w zależności od sytuacji klinicznej i masy ciała pacjenta, zwykle 
wynosi ona 200-500 ml (4-5 ml/kg).  

 
Przed, w trakcie i po wlewie należy dokonać szczegółowej dokumentacji i obserwacji 
klinicznej w celu oceny niepożądanych skutków wlewu osocza. Do głównych rodzajów 
działań niepożądanych po przetoczeniu należą: przeciążenie krążenia w następstwie 
przetoczenia, ostre poprzetoczeniowe uszkodzenie płuc, duszność związana z 
przetoczeniem, odczyny alergiczne, niedociśnienie w następstwie przetoczenia, 
niehemolityczna reakcja gorączkowa, ostre reakcje hemolityczne po przetoczeniu, 
opóźnione odczyny hemolityczne po przetoczeniu, odczyny zakaźne po przetoczeniu, 
inne/nieznane itp. 

 

 
 

Postępy w 
opracowywaniu 
szczepionek do leczenia 
COVID-19 

Ponieważ proces opracowywania szczepionki obejmuje takie procedury jak izolacja i 
selekcja szczepów wirusa, eksperymenty in vitro, eksperymenty na zwierzętach, próby 
kliniczne i działania rejestracyjne, trwa on długo. Obecnie znaleziono kilka miejsc 
rozpoznawania SARS-CoV-2, które mogą być wykorzystane do opracowania szczepionki. 
(Ahmed SF, 2020) (Ramaiasz A, 2020).  
 
Ministerstwo Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej powołało krajowe jednostki 
wiodące w celu prowadzenia wspólnych badań i w ramach pięciu równoległych szlaków 
technologicznych, w tym szczepionki inaktywowanej, rekombinowanej szczepionki 
zmodyfikowanej genetycznie, szczepionki przeciwko wektorom adenowirusów, 
szczepionki przeciwko kwasom nukleinowym (szczepionka mRNA i szczepionka przeciwko 
DNA) oraz szczepionki wykonanej z wektorów szczepionek atenuowanych przeciwko 
grypie. 
 
Niektóre szczepionki weszły w fazę badań nad bezpieczeństwem i skutecznością u 
zwierząt doświadczalnych. Oczekuje się, że do kwietnia 2020 r., zgodnie z krajowymi 
przepisami ustawowymi i wykonawczymi, niektóre szczepionki zostaną wprowadzone do 
badań klinicznych lub użycia w nagłych przypadkach. (Sun C, 2020) 
 

 
 

Postępy w badaniach 
klinicznych w zakresie 

Obecnie prowadzone są badania kliniczne nad nowymi lekami na koronawirusowe 
zapalenie płuc. Na dzień 28 marca 2020 r., godz. 9.00 rano, pobrano w sumie 436 badań 

https://www.ashp.org/-/media/assets/pharmacy-practice/resource-centers/Coronavirus/docs/ASHP-COVID-19-Evidence-Table.ashx?la=en&hash=B414CC64FD64E1AE8CA47AD753BA744EDF4FFB8C&hash=B414CC64FD64E1AE8CA47AD753BA744EDF4FFB8C
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leczenia COVID-19 klinicznych z chińskiego rejestru badań klinicznych, przeanalizowano 181 badań 
klinicznych dotyczących terapii z użyciem leków, z czego 107 było randomizowanymi 
badaniami kontrolowanymi, cztery były badaniami prowadzonymi w warunkach 
rzeczywistych (real-world studies), a 70 było badaniami kontrolowanymi 
nierandomizowanymi.  
 
Spośród 181 badań 176 zostało zainicjowanych przez chińskie instytucje badawcze, 
głównie w Hubei (43), Szanghaju (25), Pekinie (20), Zhejiang (20) i Guangdong (19). 
Pozostałe pięć badań zostało zainicjowanych przez inne kraje. 
 
Do leków biorących udział w badaniach klinicznych należą głównie interwencje 
tradycyjnej medycyny chińskiej (64 pozycje), leki przeciwwirusowe (40 pozycji), leki do 
immunoterapii (28 pozycji, takie jak Interferon, Tymozyna, Immunoglobulina, inhibitory 
PD1 itp.), leki przeciwmalaryczne (21 pozycji, takie jak chlorochina, hydroksychlorochina, 
fosforan chlorochiny), glikokortykoidy (6 pozycji), oraz inne (22 pozycje, takie jak 
witamina C, witamina D, wstrzykiwanie polimiocytów, siarczan cynku, acetylocysteina 
itd.).  
 
Najwięcej badań klinicznych nad lekami przeciwwirusowymi stanowią leki przeciw 
wirusowi HIV (14 pozycji, takich jak lopinawir/rytonawir, darunawir/kobistastat, 
aziwudyna), następnie leki przeciw wirusom grypy (13, takich jak umifenowir, fapilawir) 
oraz pięć badań klinicznych remdesiviru, które są uważane za potencjalnie skuteczne 
przeciwko COVID-19. 
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ZAŁĄCZNIK 1: Wykaz kluczowych leków stosowanych w leczeniu COVID-19 
 
Lista ta została opracowana przez Chińskie Stowarzyszenie Farmaceutyczne, z wyjątkiem paracetamolu, który został dodany przez FIP. 
Uzasadnienie i dodatkowe odniesienia dla każdej opcji terapeutycznej można znaleźć w oryginalnym dokumencie (w języku 
angielskim), dostępnym na stronie internetowej poświęconej FIP. (Chinese Pharmaceutical Association, 2020) Uwaga: Niniejszy wykaz 
ma charakter wyłącznie informacyjny, instytucja medyczna może wprowadzać korekty w zależności od konkretnych warunków. 

 

 

Rodzaj leczenia Nazwa leku Forma i specyfikacja dozowania 

Leczenie przeciwwirusowe 

Recombinowany ludzki interferon 

Iniekcje rekombinowanego ludzkiego interferonu 
α-2a: 3 miliony IU, 5 milionów IU;  
Iniekcje rekombinowanego ludzkiego interferonu 
α-2b, Rekombinowany ludzki interferon α-2b 
Iniekcja (P.putida): 3 miliony IU, 5 milionów IU 

Lopinawir/rytonawir Kapsułka： lopinawir 200mg, ritonawir 50mg 

Rybawiryna Iniekcja: 1ml: 0.1g 

Środki przeciwdrobnoustrojowe Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami służb ochrony zdrowia 

Leczenie przeciwgorączkowe i 
przeciwbólowe 

Ibuprofen 

Tabletki, granulat: 0,1g,0,2g ; 
Kapsułki: 0,2g ; 
Powolne uwalnianie (tabletki, kapsułki): 0,3g; 
Zawiesina: 60ml:1.2g, 100ml:2g 

Paracetamol / acetaminofen Do 4 g na dzień 

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami służb ochrony zdrowia 

Kortykosteroidy (w razie 
absolutnej konieczności, zgodnie z 
oceną kliniczną poszczególnych 
pacjentów, głównie w warunkach 
szpitalnych)  

Metyloprednizolon 

Tabletki: 4mg 
(Bursztynian sodowy) sterylny proszek do 

iniekcji： 40mg, 500mg 

Jelitowe preparaty probiotyczne Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami służb ochrony zdrowia 

Inne leczenie żołądkowo-jelitowe Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami służb ochrony zdrowia 

Leczenie przeciwdrgawkowe Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami służb ochrony zdrowia 

Zabieg usuwania plwociny Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami służb ochrony zdrowia 

Leczenie przeciw astmatyczne Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami służb ochrony zdrowia 

Chińskie leki patentowe 

Huoxiangzhengqi 

Kapsułka miękka: 0,45 g; pigułka: 2,6 g / torebka 
Skoncentrowana pigułka: 8 tabletek odpowiada 3 
g surowca ziołowego  
Nalewka: 10 ml;  
Roztwór doustny: 10 ml 

Jinhua Qinggan  
Granulat: 5g (odpowiednik 17,3g surowca 
ziołowego) 

LianhuaQingwen  
Kapsułki: 0,35g; 
Granulat: 6g/torebkę 

ShufengJiedu  Kapsułki: 0,52g 

Fangfengtongsheng  

Skoncentrowane pigułki: 8 tabletek, co 
odpowiada 6 g surowca ziołowego; 
Watered pill: 6 g / torebka  

Granulat: 3 g / torebka 

Xiyanping  Injekcja：2ml:50mg,5ml:125mg 

Xuebijing  Injekcja：10ml 

Shenfu  Injekcja：10ml 

Shengmai  Injekcja : 10ml, 20ml 



 

 
 

 
 

Ważność 
Dokument ten został wstępnie przygotowany w oparciu o powszechnie przyjęte dowody na dzień 5 lutego 2020 r. Został on 
zaktualizowany w odniesieniu do nomenklatury wirusa i choroby dnia 12 lutego 2020 r., a następnie ponownie 
zaktualizowany dnia 26 marca 2020 r. zgodnie z nowo dostępnymi dowodami. 
 

Zrzeczenie się odpowiedzialności 
Niniejszy dokument opiera się na dostępnych dowodach i zaleceniach renomowanych organizacji, takich jak Światowa 
Organizacja Zdrowia, Amerykańskie i Europejskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób oraz inne, przytoczone w momencie 
publikacji. Dostępna wiedza na temat COVID-19 szybko się zmienia i rekomendacje również mogą ulec zmianie. Pomimo 
tego, że FIP będzie dążyć do aktualizacji tych wytycznych, zalecamy zapoznanie się ze stronami internetowymi tych 
organizacji i wszelkimi nowo dostępnymi dowodami dotyczącymi najnowszych aktualizacji.  

 

Podziękowania 
 
FIP uznaje międzynarodową grupę zadaniową, która opracowała ten dokument: 
 
Przewodniczący: Jane Dawson, FPS - Wojskowa i Emergency Pharmacy Section FIP, Nowa Zelandia 

Marwan Akel, Libański Uniwersytet Międzynarodowy, Liban 

Julien Fonsart, przewodniczący Sekcji Biologii Klinicznej FIP, Francja 

Scarlett Pong, Towarzystwo Farmaceutyczne Hongkongu  

Eduardo Savio, Urugwajskie Stowarzyszenie Chemii i Farmacji, Urugwaj 

Lars-Åke Söderlund, Przewodniczący Sekcji Aptek Wspólnoty FIP, Szwecja 

Gonçalo Sousa Pinto, FIP Lead for Practice Development and Transformation. 

Jacqueline Surugue, Wiceprezes FIP, Szpitalny Farmaceuta, Francja  

Zhao Rongsheng, Uniwersytet Pekiński Trzeci Szpital, Oddział Apteczny; Wiceprzewodniczący Komitetu Apteki Szpitalnej 
Chińskiego Stowarzyszenia Farmaceutycznego; Wiceprzewodniczący Komitetu Apteki opartej na dowodach Chińskiego 
Stowarzyszenia Farmaceutycznego, Chiny 

 
Dokument został przetłumaczony z języka angielskiego przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. W przypadku 
rozbieżności między tymi dwoma tekstami, rozstrzygający będzie oryginalny dokument Międzynarodowej Federacji 
Farmaceutycznej w języku angielskim. Prawa autorskie pozostają własnością Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej.  
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