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COVID-19 publikationer från vecka 21 - sammanställning från HTA-centrum
Detta brev är en veckovis litteraturgenomgång från PubMed’s ”Covid-19-hub”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/. Antalet publikationer var 2484. Vi har
screenat alla publikationer och presenterar översiktligt flödet av litteratur inom kategorierna
Behandling, Diagnostik, Vaccinutveckling och ger dessutom en kommentar under Riskfaktorer.
Samtliga konklusioner är artikelförfattarnas egna och sammanställningen ska självklart inte ses
som rekommendationer. Gällande riktlinjer för VGR finns här: https://www.vgregion.se/halsaoch-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/. Någon systematisk kvalitetsgranskning är inte
gjord, även om enskilda studier kan kommenteras avseende kvalitet. I syfte att göra forskningen
snabbt tillgänglig publiceras artiklarna tidigt i reviewprocessen och flertalet är därför inte
färdiggranskade från tidskriften. Samtliga referenser är från v 21, 2020.
Behandling
En ny placebokontrollerad studie med remdesivir har publicerats i form av en preliminär rapport
(Beigel). Det är en multicenterstudie, Adaptive Covid-19 Treatment Trial (ACTT-1), i vilken
bl.a flera europeiska länder och USA har deltagit. Under två månader randomiserades 1063
patienter. Primärt utfall var tid till tillfrisknande, vilket utföll till fördel för remdesivir: median
11 dagar (95% KI 9-12) jämfört med 15 dagar för placebo (13-19), relativ risk (RR) 1,32 (1,121,55), p<0,001. Mortalitet vid 14 dagar skiljde sig inte signifikant: 7,1% vs 11,9% (hazard ratio
(HR) 0,70 (0,47-1,04)). Biverkningar rapporterades i 21,1% vs 27,0%. Vid sub-gruppsanalys
tycktes remdesivir förkorta tiden till tillfrisknande oavsett om behandlingen inleddes tidigt eller
sent (gräns vid 10 dagars symptomduration). I brevet vecka 18 refererades den randomiserade
placebokontrollerade studien om remdesivir från Kina (Wang). Då hade den ännu inte nått
PubMed, men uppmärksammats i massmedia. Nu har den slutligen nått PubMed, varför vi
nämner den ännu en gång. Huvudresultatet var att tid till klinisk förbättring inte skiljde sig åt
statistiskt mellan remdesivir och placebo: median 21 vs 23 dagar, HR 1,23 (0,87-1,75). Den
främsta invändningen mot studien är att den bröts i förtid, pga. att insjuknande i Covid-19 i
Wuhan hade minskat så mycket att rekryteringen försvårades. Det innebar att 236 patienter
analyserades istället för 453 och styrkan i analysen minskade därmed från 80% till 58%, vilket
innebar att resultatet blev inkonklusivt, dvs att en positiv effekt inte kunde dokumenteras men
inte heller uteslutas. I en kommentar i Lancet diskuterades problemet med
att flera randomiserade behandlingsstudier för Covid-19 har avbrutits i förtid
eller varit underdimensionerade från början (Norrie). Discovery, ett
europeiskt samarbete som fokuserar på antiviral behandling med bl.a.
remdesivir, har i veckan publicerat en uppdatering över pågående studier och
projektens inriktning (Vanden Eynde).
När det gäller klorokin/hydroxiklorokin (HCQ) har det publicerats
ytterligare en systematisk översikt, inkluderande 14 studier, som
konkluderade att risken för QT-förlängning och arytmi är stor med dessa
läkemedel. Det har refererats i svenska medier, men ännu inte i PubMed, att
WHO nu har avbrutit pågående studier med HCQ.
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Behandling mot den cytokinstorm som drabbar svårt sjuka har provats med olika läkemedel.
Tocilizumab, en monoklonal anti-interleukin (IL)-6 antikropp har tidigare redovisats i flera
observationsstudier. Denna vecka presenterades en italiensk retrospektiv kohortstudie med 111
patienter (Quartoccio). Effekterna var svårvärderade då tocilizumabgruppen generellt var
sjukare och hade bl.a. högre cytokinnivåer. Övriga immunomodulerande läkemedel har
beskrivits i korta fallserier: anakinra, en IL-1 receptor antagonist (Pontali) och thymosin α1
(Liu).
En systematisk översikt sammanfattande litteraturen om behandling med konvalescentserum
(Devasenapathy). Det fanns inga kontrollerade studier avseende Covid-19 och från de sex
studier på andra coronavirus, influensa och ebola konkluderades indirekt att konvalescentserum
möjligen inte har någon eller minimal effekt i behandlingen av Covid-19 och att randomiserade
studier behövs.
Andra teorier som förts fram som alternativ i behandlingsarsenalen är mesenkymala stamceller,
genom att minska uttrycket av proinflammatoriska cytokiner och reparera skadad vävnad
(Rajarshi), statiner, som påverkar lipidmetabolismen och därmed virusets livscykel (AbuFarha), samt D-vitamin med immunomodulerande egenskaper (de Lucena).
En återkommande diskussion är om och i så fall när behandling med kortikosteroider ska sättas
in. I en kohortstudie från USA inkluderades 213 patienter med respektive utan en tre-dagars
behandling med metylprednisolon (Fadel). Primärt utfall var eskalering av sjukdom (behov av
intensivvård, respirator eller död) vilket inträffade mer sällan i steroidgruppen (34,9% vs.
54,3%, p=0,005). Även efter justering av störfaktorer kvarstod en positiv effekt, justerad odds
ratio (OR) 0,41 (0,22-0,77).
Slutligen kan nämnas att det har publicerats en öppen randomiserad studie som värderade en
traditionell kinesisk örtmedicin med vissa antivirala egenskaper hos 284 patienter (Hu).
Författarna rapporterade en positiv effekt avseende tillfrisknandefrekvensen, men det bör
noteras att studien inte var placebokontrollerad.
Diagnostik
Det fanns 216 studier som direkt eller indirekt relaterade till diagnostik. Det största antalet
studier berörde ämnena röntgenologisk diagnostik (27 st), neurologi/neuromuskulär påverkan
(25), tidsförlopp (16), diagnostik på barn (14), nya metoder (13) och antikroppsdiagnostik (11).
Artiklarna om bilddiagnostik bestod i huvudsak av kinesiska fallserier som bekräftade tidigare
kända mönster och kommenteras inte vidare här.
Vad gäller neurologiska symptom vid Covid-19 infektion publicerade Montalvan en
systematisk översikt om detta och möjliga bakomliggande mekanismer. Bianchetti påvisade att
demens var en oberoende riskvariabel för dödlighet, med OR 1,84 (1,09-3,13). Det vanligaste
debutsymptomet i studien var delirium. En svensk studie (Iravani) rapporterade tydliga
skillnader mellan smittade och icke-smittades patienters luktupplevelser men studiens värde
försvagades av att förekomst av Covid-19 smitta baserades på kliniska symptom, inte RT-PCR.
En analys av publicerad litteratur i ämnet (Lehrig) rapporterade luktstörning i 49,6% (46,552,7%) och smakstörning i 47,9% (44,8-51,0%) av fallen.
Vad gäller den kliniska bilden hos barn summerade Cui publicerade fallserier med sammanlagt
2597 fall. Ungefär hälften av fallen var PCR-verifierade och resten var baserade på klinisk
diagnos. I studien fann man att 7,6% var asymtomatiska, 45,5% hade milda symptom, 4,4%
hade allvarliga symptom, 0,9% kritiska symptom och 0,1% av barnen dog. Inkubationstiden
uppskattades till 2-10 dagar undantaget två fall där inkubationstiden var 19 respektive 24 dagar.
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En amerikansk fallserie rapporterade att småbarn hade högre virusnivåer men färre symptom
än äldre barn/tonåringar (Zachariah).
Tidsförloppet av mängd påvisat virus-RNA, symptom, CT-bild, smittsamhet, antikroppsutveckling och immunitet är komplext men viktigt att förstå för tolkning av diagnostiska test. I
en kinesisk fallserie utfördes upprepade RT-PCR-test för SARS-CoV-2 och tidsförloppet
registrerades (Huang). Virus-RNA var som högst efter 2-4 dagar och sjönk sedan, med
varierande förlopp. Mängden virus var högre hos svårt sjuka patienter och lägst hos lindrigt
sjuka. Den var också högre i sputum än i svalgprov eller i avföringsprov. Patienter med tecken
på kardiovaskulär påverkan hade högre mängd RNA. Kucirka beskrev, baserat på en litteraturgenomgång, provtagningstillfällets relation till risken för falskt negativa RT-PCR test. Risken
var som högst (100%) fyra dagar före symptomdebut och minskade sedan till 38% dagen för
symptomdebut. Åtta dagar efter symptomdebut var den 20% och ökade igen dag nio till 66%.
Vad gäller virusutsöndring publicerade Noh data gällande RT-PCR positivitet för SARS-CoV2, symptom och virusutsöndring i en kohort på 199 patienter. I stort sett alla patienter saknade
somatiska riskfaktorer, medelåldern var 38 år, 27% var asymptomatiska och hos resten var
symptombilden den förväntade. Medelvaraktigheten av virusutsöndring var 24,5 dagar längre
hos de med bröstsmärtor och rikliga sputa. Gao gjorde en systematisk översikt över symptomfria fall, där frekvensen varierade dramatiskt, från 1,6% i en stor kinesisk fallserie till 52% på
fartyget Diamond Princess. Noh hittade inga konsistenta skillnader i SARS-CoV-2 RNAutsöndring mellan smittade med eller utan symptom.
Några obduktionsrapporter har publicerats. Buja rapporterade uttalad myokardit i en liten
fallserie av obesa patienter. Pesaresi rapporterade förekomst av virus i hjärta, lungor och njure,
detekterat med hjälp av elektronmikroskopi. En tysk liten obduktionsserie rapporterade bara
tecken till inflammation i lunga och hjärta (Schaller).
Ny metodik för snabbare molekylärdiagnostik har utvärderats. Metoderna bygger på flera olika
principer: CRISPR (Guo), färgade nanopartiklar (Moitra P), dropp-digital PCR (Suo) och RTRAA (reverse transcription recombinase-aided amplification) (Xue). Resultaten verkade vara
beroende av virusnivåer (Mitchell) och storleken av detta problem varierade mellan de olika
testen.
Många publikationer handlade om antikroppsdiagnostik. Bryant diskuterade de generella
problemen med serologisk diagnostik och tog även upp aspekten kring hanteringen av framtida
epidemier. Cao beskrev specifika SARS-Covid-2 neutraliserande antikroppar i konvalescentserum. French diskuterade flockimmunitet ur ett serologiskt perspektiv. Kontou utförde en
metaanalys av jämförelser mellan olika antikroppstest. Suhandynata slutligen, beskrev ett
serologiskt test med nästan 100% sensitivitet och specificitet och utvecklingen av IgM och IgG
titrar över tid.
Sammanfattningsvis kan sägas att variabiliteten hos det komplexa infektionsförloppet, med
variationer av påvisbart virus-RNA taget från olika organsystem, variationer i klinisk
symptombild och variationer i röntgenfynd, börjar nu att klarna. Det verkar också vara så att
man hos vissa patienter kan påvisa fynd av virus-RNA lång tid efter att sjukdomen kliniskt
bedömts som utläkt. Att det på gruppnivå finns ett distinkt specifikt antikroppssvar, med en
initial IgM- och en något fördröjd IgG komponent, verkar också klart.
Några viktiga frågor som fortfarande är obesvarade är huruvida fortsatt utsöndring av virusRNA under konvalescensen också innebär fortsatt smittsamhet, och huruvida det påvisade
antikroppssvaret alltid räcker för att skydda mot ny klinisk infektion.
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Riskfaktorer
Alla artiklar om riskfaktorer har inte granskats systematiskt men det allmänna intrycket är att
den riskfaktorprofil som beskrivits i kinesiska fallserier även gäller i europeiska och
amerikanska patientmaterial. Det har kommit en svensk studie där man räknat fram andelen av
befolkningen med olika riskfaktorer i våra regioner, i syfte att reda ut om detta kan förklara de
relativt stora regionala skillnaderna i risk för död i Covid-19 (Gémes). Något sådant samband
sågs inte, ett exempel är att Stockholm (med relativt sett hög risk för Covid-19 död), hade en
åldersfördelning med 11% 70 år eller äldre, 6,4% med kardiovaskulär sjukdom och 4%
diabetiker, medan i Skåne (med låg risk för Covid-19 död) var motsvarande andelar något
högre: 14%, 7,8% och 5,1%.
Vaccinutveckling
Inom vaccinutveckling har det publicerats en översiktsartikel som på ett illustrativt sätt beskrev
flockimmunitet och vaccinationernas roll för att nå ett övergripande skydd mot spridning av
SARS-CoV-2 i samhället (Clemente-Suárez). Från Frankrike rapporterades resultat från en
nationell internetbaserad undersökning där 26% av de svarande uppgav att de inte skulle
vaccinera sig om ett vaccin mot SARS-CoV-2 skulle bli tillgängligt (COCONEL Group). Den
negativa inställningen mot vaccination var mer utbredd bland låginkomsttagare (37%), bland
individer äldre än 75 år (22%) och bland unga kvinnor (18–35 år; 36%), vilka spelar en
avgörande roll när det gäller vaccination av barn. Bramer i sin tur påminde om vikten av att
fortsätta med nuvarande vaccinationskampanjer för barn, mot andra sjukdomar, trots Covid-19
pandemin.
Det har spekulerats i huruvida lindrigare sjukdomsförlopp i Covid-19 och snabbare immunsvar
mot SARS-CoV-2 hos barn skulle kunna bero på frekvent förekomst av barnvaccinering eller
på upprepade infektioner hos barn (Lyu; Netea). Dessa exponeringar för smittämnen skulle
kunna leda till så kallad ”tränad immunitet”, dvs. att exponering för ett visst smittoämne skulle
framkalla ett skydd mot andra orelaterade patogener via ett ”minne” hos medfödda immunceller
(Lyu; Netea), eller bero på särskilt adaptiva egenskaper hos barnens immunceller, eller på
förekomst av korsskyddande antikroppar hos barn (Lyu).
Frågan om hur stora de antigena skillnaderna är mellan SARS-CoV-2 och SARS-CoV,
undersöktes genom att analysera blodplasma från patienter infekterade av respektive virus, samt
från infekterade eller immuniserade möss (Lv). Studien visade att medan korsreaktivitet i
antikroppsbindning till Spike (S) proteinet var vanligt, verkade korsneutraliserande
antikropssvar mot de båda virusen vara sällsynt förekommande, vilket tydde på ickeneutraliserande antikroppssvar mot konserverade epitoper hos S-proteinet (Lv). Det har
föreslagits att det kan finnas kvar en viss korsreaktivitet i T-cells svaret hos individer som
tidigare exponerats mot SARS-CoV och senare blivit smittade av SARS-CoV-2 (Leslie). Det
har också spekulerats i att en anledning till att en stor del av befolkningen kan hantera SARSCoV-2 så väl, är att de kan ha en viss restimmunitet från exponering mot någon av de fyra
vanliga förkylningsvirus som tillhör coronavirusgruppen (Leslie).
Avseende vaccinutveckling har nya förslag presenterats av olika forskargrupper, såsom
utveckling av T-cellsinriktat vaccin, med kandidatmolekyler bestående av SARS-CoV-2
nukleokapsid peptider med associerade HLA-bindande molekyler (Herst), samt design av nya
multiepitopsvacciner (Ojha; Peele). En ytterligare studie presenterade en syntetisk DNAbaserad vaccinkandidat riktad mot SARS-CoV-2 S-protein, som efter immunisering av möss
och marsvin uppvisade antigenspecifika T-cellssvar, funktionella antikroppar som
neutraliserade SARS-CoV-2-infektionen och blockerade S-proteinbindning till ACE2receptorn samt gav upphov till distribution av SARS-CoV-2 riktade antikroppar till lungorna
(Smith).
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Skyddande immunitet sågs hos apor, som efter tillfriskande från SARS-CoV-2 inducerad
pneumoni åter exponerades för viruset och uppvisade då både humoralt och cellulärt immunsvar
med skyddande effekt mot SARS-CoV-2 (Chandrashekar). I en ytterligare studie utvecklades
en serie DNA-vaccinkandidater som uttryckte olika former av SARS-CoV-2 Spike protein
(Yu). Vaccinerna utvärderades på apor som utvecklade humorala och cellulära immunsvar med
neutraliserande antikroppstitrar som var jämförbara med konvalescenta människor och apor
infekterade med SARS-CoV-2 (Yu).
SARS-CoV-2 fortsätter att förändras genetiskt över tid, och uppvisar olika aminosyramutationer i de virala proteinerna, vilket åtminstone delvis skulle kunna förklara varierande
behandlingseffektivitet hos olika virushämmande läkemedel (Tiwari).
Eftersom viruset konsekvent evolveras för att undvika värdens immunsystem, genom
synonyma mutationer, s.k. positiva selektioner, och eftersom mer evolverade virus är bättre på
att klara sig, kommer sådana virus sannolikt att bli dominerande i SARS-CoV-2 stammen
(Kim).
I en fylogenetisk analys konfirmerades två olika subtyper av SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2a och
b), som skiljde sig åt genom en ny synonym mutation, i regionen innehållande en B-cellsepitop
i S1-domänen (Kim). SARS-CoV-2b varianterna uppvisade klart reducerade antigenindex
jämfört med SARS-CoV-2a i detta specifika område, vilket kan spela en avgörande roll i
virusets evolution för att undvika värdens immunsystem. Om de två subtyperna visar sig ha
betydande skillnader i serologiska egenskaper kommer ett vaccin för båda subtyperna behövas
för att effektivt förhindra Covid-19 (Kim).
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