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COVID-19 publikationer från vecka 18 - 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 1740, dvs
samma nivå som föregående vecka. Vi har screenat alla publikationer och presenterar
översiktligt flödet av litteratur inom kategorierna Behandling, Diagnostik, Riskfaktorer,
Åtgärder för att skydda personal samt Vaccinutveckling. Samtliga konklusioner är
artikelförfattarnas egna och sammanställningen ska självklart inte ses som rekommendationer
för VGR. 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 18, 2020.
Behandling
Det har varit stort fokus på remdesivir under den gångna veckan i den allmänna pressen. Det
beror på att det har läckt data från en randomiserad studie från USA. Remdesivir utvecklades
för Ebola och har nu testats för Covid-19. Läkemedlet interfererar med virus’ replikation och
har hämmat virustillväxt i human cellodling (Wang M). En randomiserad placebokontrollerad
studie från Kina med negativt resultat publicerades i veckan (Wang Y). Studien avbröts i förtid
och analyserades med endast 237 patienter. Primärt utfall, tid till klinisk förbättring, skiljde sig
inte åt statistiskt mellan remdesivir och placebo: median 21 vs 23 dagar, hazard ratio 1,23 (95%
KI 0,87 – 1,75). Biverkningar som föranledde patienterna att avbryta sin medverkan i studien
förekom i 12% resp. 5%. Vissa data från den amerikanska studien, i vilken flera andra länder
har medverkat, har redovisats och kommenterats i Nature (Ledford) och BMJ (Mahase) efter
en interimsanalys i veckan. Studien hade inkluderat mer än 1000 patienter och rapporterade en
signifikant kortare tid till klinisk förbättring med remdesivir jämfört med placebo (medel 11 vs
15 dagar). Mortaliteten var 8,0% resp 11,6% (p=0,059). Sammanfattningsvis finns det nu två
randomiserade studier med delvis motstridiga resultat som redovisats innan den planerade
rekryteringen var klar. Svenska Läkemedelsverket får fortlöpande
information från pågående studier och kommer att rapportera sin bedömning
av effekt och säkerhet hos remdesivir så snart data anses tillräckligt pålitliga.
Publikationer om klorokin/hydroxiklorokin (CQ/HCQ) var fortsatt
frekventa. Två nya fallserier, en prospektiv från USA med 201 patienter
(Saleh), samt en retrospektiv från Nederländerna med 95 patienter (van den
Broek) studerade primärt den kända biverkan med förlängd QT-tid. I dessa
relativt små serier fanns inga allvarliga arytmier. Två artiklar diskuterade
CQ-profylax ur olika aspekter. Den ena hade undersökt olika tänkbara doser
av HCQ inför planering av en randomiserad studie (Al-Kofahi), medan den
andra spekulerade om HCQ kunde vara effektivt som profylax då Covid-19
smittan syntes vara lägre i malariadrabbade länder, där behandling med CQ
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mot malaria varit vanlig (Sargin). Flera översikter för CQ/HCQ har tillkommit, men
kunskapsläget är fortfarande oklart då studierna var av låg kvalitet och visade motstridiga
resultat. Det är stort fokus på biverkningar, fr.f.a förlängd QT-tid, men även toxisk påverkan
på retina (Ruamviboonsuk).
Tozulimab är en IL-6 blockerare som bland annat används vid behandling av reumatoid artrit.
Erfarenheterna av tozulimab vid Covid-19 är ytterst begränsade och består enbart av fallserier
och fallrapporter. Under veckan har ytterligare två fallserier publicerats; 63 patienter från Italien
(Sciascia) och 20 från Kina (Xu), där författarna beskrev ett positivt förlopp utan biverkningar.
Däremot, i en annan serie utvecklade två patienter cytokinstorm under behandling med
tozulimab (Radbel). Alla efterlyste kontrollerade studier, vilket krävs för att bedöma effekt och
säkerhet. Zhang S har identifierat två pågående randomiserade studier med tozulimab som
inkluderar patienter med svår Covid-19, en studie från Kina och en från USA.
Andra immunmodulerande läkemedel som studerats är favipiravir och lopinavir /ritonavir som
jämfördes i en öppen icke-randomiserad liten (35 vs 45 patienter) studie från Kina (Cai).
Favipiravir bedömdes mer gynnsamt avseende regress av lungförändringar och hur snabbt virus
försvann vid provtagning i nasopharynx.
Andra läkemedel/substanser med antiviral och/eller immunmodulerande effekt som föreslagits
som potentiella kandidater att undersöka i studier är statiner (Castiglione), melatonin (Shneider)
och cyklosporin A (Sanchez-Pernaute).
Behandling med konvalescentserum sågs som lovande i en systematisk översikt (Rajendran).
Den baseras på fyra studier från Kina och en från Sydkorea, sammanlagt bara 27 patienter och
utan kontroller. Senare fallserier har visat blandade resultat och från den gångna veckan finns
en fallserie där fem av sex svårt sjuka patienter dog (Zeng). Hur effektivt behandling med IgG
är går bara att bedöma i randomiserade studier och flera sådana är på gång (Sheridan).
ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) behandling för de kritiskt sjuka har fortsatt att
redovisas i fallserier. Dessutom har European Extracorporeal Life Support Organization
(EuroELSO) en gemensam databas från vilken de har rapporterat resultat baserat på 333
patienter från 90 olika institutioner i 17 länder (Marullo). Mortaliteten var 17% med stor
variation upp till 100% i vissa centra. Ålder (>60 år), men inte kön var associerat med ökad risk
för mortalitet.
Diagnostik
Bland veckans publikationer identifierades ett hundratal som direkt eller indirekt berörde
diagnostik. En hel del studier bekräftade tidigare kända resultat, men nu utanför Kina. Som
tidigare berörde många publikationer bilddiagnostik av lungförändringarna. Flera
sammanfattningar av i huvudsak kinesiska erfarenheter har publicerats, bl.a Chen; Yang. På
basen av en systematisk litteratursökning föreslogs nya algoritmer för att beskriva fynden
(Salehi). Granskningen är personalkrävande och man har i flera publikationer testat
automatiserad bildbehandling. Resultaten uppfattades som lovande men var fortfarande
signifikant bättre vid manuell granskning (90 vs 85% sensitivitet och 91 vs 88% specificitet)
(Bai).
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Vad gäller symptomdiagnostik fortsatte inflödet av rapporter om olika neurologiska avvikelser
där det vanligaste verkar vara anosmi. I en stor europeisk fallserie (n=1420) förekom detta i
70% av fallen (Lechien). Herman fann i en systematisk litteratursökning att 8% av patienterna
hade neurologisk komorbiditet. En allvarlig neurologisk komplikation var stroke pga
trombotisering i stora kärl. Oxley beskrev fem fall hos unga patienter. Det verkar nu klart att
Covid-19 har trombogena effekter. Laboratoriemässiga tecken till koagulationsrubbningar
rapporterades förekomma hos 20-55% av patienterna och om det inte finns några uppenbara
kontraindikationer rekommenderas trombosprofylax (Lee SG). Ett ytterligare nytt symptom
som har börjat beskrivas är olika typer av hudförändringar (Suchonwanit).
Utvärderingen av olika typer av testmetoder, val av provtagningslokal och optimalt tidsfönster
för provtagning fortsätter. En för icke-laboratoriemedicinare begriplig redogörelse för tekniska
aspekter på säkerheten i RT-PCR resultat publicerades av Bustin. Zhen jämförde fyra olika RTPCR assays, med mycket god överensstämmelse (kappa scores >0.96), men inte desto mindre
med ca 1-2/50 falskt negativa test.
Att fortsatt utsöndring av RNA i avföring efter negativt luftvägstest förekommer bekräftades
på nytt i en kort fallserie (Zhang B). Att detta skulle innebära fortsatt risk för överföring av
smitta är dock obevisat. Flera jämförelser mellan olika testers specificitet och sensitivitet har
gjorts, sammanfattat av Bachelet i en översikt. Baserat på en stor kinesisk fallserie förordade
Shen upprepning (max 2 gånger) av negativa test vid stark klinisk misstanke i riskpopulationer.
Visseaux publicerade lovande resultat med ett snabbtest (97% sensitivitet och 93% specificitet),
utan tecken till korsreaktivitet med andra respiratoriska agens, jämfört med standarden
WHO-PCR.
Antalet publikationer om antikroppsvaret (typ av immunglobulin, amplitud och tidsförlopp) vid
infektion har ökat. Huruvida dessa räcker för att uppnå klinisk immunitet är fortfarande oklart.
Carvalho och Theel varnade för okritisk tolkning av serologiska data. Ett starkt variabelt
antikroppssvar beskrevs i en kinesisk fallserie (Lee YL) men ett betydligt mer robust svar både
vad gäller IgM och IgG beskrevs av Long och Perera. Zhang G fann emellertid ingen signifikant
skillnad i IgM eller IgG nivåer mellan PCR-positiva och PCR-negativa patienter. Van der Heide
rapporterade förekomst av neutraliserande antikroppar hos 94% av patienter som hade haft
lindrig sjukdom, och med tydligare svar hos äldre patienter. Padoan rapporterade något oväntat
ett tydligt och stabilt IgA-svar. Qu J rapporterade ett övergående IgM-svar i en fallserie (41
patienter). Spicuzza varnade för bristande kvalitet på snabbtest (4/19 falskt negativa versus RTPCR, konkordans 86%). Wang B rapporterade samtidig förekomst av positiv RT-PCR och ett
tydligt IgG svar hos 4/26 patienter i en fallserie. Zainol Rashid har evaluerat flera snabbtest och
beskrev en sensitivitet så låg som 73%.
Litteraturen gällande antikroppsbaserad diagnostik var som synes motsägelsefull.
Riskfaktorer
Den tidigare beskrivna riskfaktorprofilen för allvarligt förlopp, baserat på i huvudsak kinesiska
patientmaterial, kvantifierades i en publicerad metaanalys (Zheng). Riskfaktorer för allvarligt
förlopp var manligt kön (Oddskvot (OR) 1,76 (95% CI 1,41-2,18)), ålder över 65 år (OR 6,06
(95% CI 3,98-9,22)) och rökning (OR 2,51 (95% CI 1,39-3,32)). Hos allvarligt sjuka fann man
också en signifikant överrepresentation av diabetes (OR 3.68 (95% CI 2,68-5,03)), hypertoni
(OR 2,72 (95% CI 1,60-4,64)), hjärtkärlsjukdom (OR 5,19, (95% CI 3,25-8,29)) och
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lungsjukdom (OR 5,15 (95% CI 2,51-10,57)). I en engelsk fallserie (n=95) sågs ett något
annorlunda mönster: bland bakgrundsfaktorerna utgjorde enbart ålder, hjärtkärlsjukdom och
diabetes signifikanta riskmarkörer, och bland symptomen enbart förekomst av dyspné
(p=0,013) (Tomlins).
Cook och Ruocco diskuterade riskfaktorn hypertoni. Mekanismen är fortfarande okänd och
huvudhypotesen är fortfarande någon typ av interaktion med angiotensinkonverterande enzym
2 (ACE2) receptorn. Konsensus verkar vara att denna hypotes inte är tillräckligt väl underbyggd
för att motivera preparatbyte eller utsättning av ACE-hämmare. Detta belystes i en stor fallserie
(n=2573), där man inte kunde se någon konsistent relation mellan preparatval vid behandling
av blodtrycket och risk för allvarligt förlopp i Covid-19 sjukdomen (Reynolds). En intressant
ingång i ACE2 debatten gjordes av Li som med hjälp av proteomikdata från mänsklig vävnad
kvantifierade ACE2 uttrycket i olika organ. Man fann högre nivåer av ACE2 uttryck i tarm,
testiklar, hjärta, tyroidea och fettväv än i lunga, och inga skillnader vad gäller faktorerna kön
och ålder.
Shenoy diskuterade mekanismer bakom den höga mortaliteten bland intensivvårdade diabetespatienter i Kina, ett fenomen som också stöddes av en publicerad mindre fallserie (Wang F).
Det publicerades också en del avvikande resultat. Riskfaktorn manligt kön analyserades av
Meng, som i en fallserie (n=168) märkligt nog fann att ovanstående komorbiditetsfaktorer
enbart var signifikanta hos män men inte hos kvinnor. Rossato påstod också i ett inlägg - baserat
på en kort italiensk fallserie - att det fortfarande saknas stöd för att rökning utgör en riskfaktor
för att bli infekterad av SARS-CoV-2.
Kunskapsläget vad gäller barn sammanfattades av De Rose. Det verkar nu råda konsensus om
att sjukdomen som regel är symptomfattig, men Biban påminde i en editorial om att även barn
kan drabbas av ett allvarligt förlopp. I den gruppen har man dock ännu inte kunnat identifiera
några tydliga riskmarkörer. Mekanismerna bakom deras som regel milda symptomatologi är
okända och en ny hypotes som lanserades är åldersberoende skillnader i T-cellsutmognaden
(Ruggiero).
Sammanfattningsvis har storleken på de tidigare kända riskfaktorerna för allvarligt förlopp/död
i de kinesiska vuxna patientmaterialen nu kunnat kvantifieras, men de behöver bekräftas i
europeiska material. Mekanismerna bakom dessa, liksom orsaken till det relativt sett betydligt
gynnsammare förloppet hos barn, förblir i huvudsak okända.
Åtgärder för att skydda hälso- och sjukvårdspersonal
Det har fortsatt publicerats många specifika rekommendationer och riktlinjer från olika
ämnesområden och enskilda avdelningar som vi valt att inte sammanfatta på grund av
osäkerheter i överförbarheten.
I syfte att minska antalet patientkontakter i vården har konsultationer via telemedicin föreslagits
inom olika områden såsom vid dysfagi (Ku), fysioterapi (Lee A), huvud-hals kirurgi
(Anderson), och urologi/gynekologi (Grimes).
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Aerosolgenererande åtgärder har associerats med högre infektionsrisk hos medicinsk personal
och med potentiell spridning av viruspartiklar till omgivningen (Skoog). För att minska dessa
risker har riktlinjer för trakeotomi tagits fram (Shiba; Skoog). Det har också föreslagits en
kvantitativ modell för att bestämma längden på en "post-aerosolpaus" efter intubation av Covid19 patienter (Wald).
Den markanta ökningen av användning av tätt åtsittande andningsskydd, har lett till trycksår på
näsryggen hos vårdpersonal (Dell’Era; Field). För att behandla trycksåret och samtidigt kunna
ha på sig andningsmask har hydrokolloidförband (tex. DuoDERM® Extra thin) med en
hudbarriärfilm under (tex. Cavilon™) applicerats på näsryggen med lyckat resultat (Field).
Förekomsten av viralt SARS-CoV-2-RNA i miljön uppmättes på två sjukhus under pågående
Covid-19 utbrott (Liu). Koncentrationen av SARS-CoV-2-RNA i luft var mycket låg på
isoleringsavdelningar och i ventilerade patientrum, medan högre koncentrationer uppmättes på
små patienttoaletter. I de flesta allmänna utrymmen på sjukhuset var nivåerna av luftburen
SARS-CoV-2 RNA ej detekterbara, med undantag av två områden där det fanns benägenhet till
trängsel, och där smittbärande människor möjligen uppehöll sig. I vissa personalutrymmen
uppmättes höga koncentrationer av viralt RNA, men nivåerna kunde reducerades till ej
detekterbara nivåer efter implementering av strikta saneringsåtgärder. SARS-CoV-2 uppvisade
potential att överföras via aerosoler och studiens resultat indikerade att rumsventilation, öppna
utrymmen och korrekt desinfektion av toaletter kunde effektivt begränsa koncentrationen av
SARS-CoV-2-RNA i miljön. Författarna tydliggjorde att påvisbart virus-RNA inte är liktydigt
med smittrisk.
Att arbeta under pågående pandemi har psykologiskt liknats med slagfältsliknande
förhållanden, där hälso- och sjukvårdspersonalen ständigt konfronteras med pågående
osäkerhet om resurser, kapacitet och risker, liksom exponering för lidande, död och även hot
mot deras egen hälsa (Albott). Dessa förhållanden beskrevs som orsak till höga nivåer av rädsla
och ångest på kort sikt, och som riskfaktorer för stressyndrom, och på sikt för professionell
utbrändhet. För att bibehålla motståndskraften mot svår stress hos hälso- och sjukvårdspersonal
presenterades en intervention som var utvecklad av USAs armé med kollegialt stöd (”battle
buddies”), som också innehöll element (Anticipate-Plan-Deter) för att mildra psykologiska
konsekvenser för hälso- och sjukvårdspersonal under katastrofer (Albott). På grund av
pandemins psykologiska påverkan har även datorbaserade utbildningspaket introducerats för
att hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att hantera den svåra situationen (Blake).
Vaccinutveckling
Inom vaccinutveckling har det rapporterats lovande resultat från studier på apor med uppnått
skydd mot Covid-19 utan några uppenbara biverkningar, med ett vaccin bestående av en
kemiskt inaktiverad version av viruset (Cohen). Försök på människor har också påbörjats i flera
olika vaccinprojekt (Cohen).
Det finns olika vägar för att nå fram till ett fungerade vaccin (Callaway), och ett av dem är att
använda sig av försvagade virus (Armengaud). Såsom andra virus under tidigare pandemier,
kommer SARS-CoV-2 sannolikt att mutera och naturligt försvagas över tid, och genom
nukleinsyrasekvensering kan man i detalj följa hur SARS-CoV-2 förändras medan det sprider
sig över jorden. Virusets naturligt försvagade varianter kan bidra med viktig kunskap för
utveckling vacciner (Armengaud).
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Eftersom SARS-CoV-2 förändras är det också viktigt vid vaccinutveckling att ta hänsyn till
olika muterade substammar, för att täcka in de förekommande patogena virusvarianterna
(Koyama).
Det har publicerats olika SARS-CoV-2 epitoper som utgör potentiella mål för immunsystemet,
och kan komma till nytta vid vaccinutveckling (Santoni; Joshi).
Det har diskuterats att det troligen kommer att bildas en specifik IgM antikroppsrespons som
varar omkring 12 veckor vid SARS-CoV-2 infektion, medan IgG antikroppar kommer att finnas
kvar under en längre period. Utöver bildandet av antikroppar föreslås att exponering för detta
virus orsakar bildning av CD4 T-celler och ett CD8 T-cells minne som kan vara i fyra år
(Astuti). Det har även beskrivits, hos patienter som återhämtat sig efter annan
coronavirusinfektion, att T-cellsminnet kunde identifiera ett specifikt virusprotein (protein S
”spike”) efter sex år, vilket kan vara en viktig aspekt att beakta vid vaccinutveckling mot SARSCOV-2 (Astuti).
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