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COVID-19 publikationer från vecka 16 - Sammanställning från HTA-centrum
Detta brev är en veckovis litteraturgenomgång från PubMed’s ”Covid-19-hub”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/. Ökningen i antalet publikationer gick
från 1025 föregående vecka till 1609. 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 16, 2020.

Behandling
Rena behandlingsstudier är relativt få, men desto fler ”opinions” och debattinlägg
publiceras. I avvaktan på resultat från pågående randomiserade studier publiceras diverse
fallserier, från vilka man inte kan dra några slutsatser om behandlingseffekt, även om vissa
författare formulerar försiktiga rekommendationer baserat på otillräckliga underlag. Även
denna vecka rapporterades enstaka fall som behandlats med tocilizumab,
konvalescentserum, transplantation av mesenkymala stamceller respektive
lungtransplantation.
Resultat av ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) redovisades i en översikt
inkluderande fyra kinesiska tidiga rapporter (Henry). Sjutton patienter som behandlades med
ECMO jämfördes med 217 som fick konventionell behandling. Samtliga hade ARDS (acute
respiratory distress syndrome) men svårighetsgraden i grupperna redovisades inte.
Mortaliteten var hög i båda grupperna, men skilde sig inte åt statistiskt. I en separat fallserie
från Kina redovisades 12 patienter behandlade med ECMO (Zeng). Författarna bedömer att
behandling med ECMO hos kritiskt sjuka patienter med ARDS inte är lovande och att
erfarenheterna från Kina hittills inte stöder sådan behandling.
Från Italien presenterades en modell där lungförändringarna vid Covid-19
har två olika karaktärer, antingen som en följd av sjukdomsutvecklingen
eller beroende på hur andningsstödet hanterats (Gattinoni, Gattinoni).
Författarna spekulerar i att hos vissa skulle den negativa lungutvecklingen
kunna undvikas, genom att tracheotomera på ett tidigare stadium. Under
svenska förhållanden gäller en individualiserad handläggning vid
respiratorvård där hänsyn tas till patientens fenotyp. Tidig tracheostomi är
för närvarande en klinisk trend av många andra skäl också.
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När det gäller läkemedel har det skrivits en del om kortikosteroider. En systematisk översikt
innehöll uteslutande retrospektiva observationsstudier, majoriteten kinesiska (Yang).
Användandet av kortison var associerat med svårare sjukdom och ökad mortalitet
(inkluderade även andra Coronavirus än Sars-Cov-2), vilket tydligt visar att det krävs
randomiserade studier som ger lika grupper, för att kunna värdera kliniska utfall vid
läkemedelsinterventioner. I en preliminär rapport undersöktes tiden till att RT-PCR från
svalg eller sputum blev negativt bland en grupp med svår sjukdom (Fang), då tidigare
rapporter visat att steroider kunde förlänga utläkningen. Behandling med kortison förlängde
inte den tiden i den aktuella studien. En grupp från Italien lyfte behovet av att
uppmärksamma risken för binjurebarksinsufficiens vid behandling med höga doser
steroider, specifikt för gruppen med Covid-19, där andra förekommande läkemedel såsom
antiretrovirala kan påverka HPA (hypothalamic–pituitary–adrenal)-axeln (Scaroni).
Ytterligare artiklar tog upp klorokin (CQ)-behandling. I en fransk fallserie behandlades 80
patienter med mild sjukdom, med en kombination av hydroxyklorokin (HCQ) och
azitromycin (Gautret). Författarna redovisade en snabb minskning av virusbelastning
(negativt hos 98% efter fem dagar) och korta vårdtider (medel fem dagar). De diskuterar
huruvida en tidigt insatt behandling med HCQ och azitromycin skulle kunna bidra till att
förhindra utveckling till svår sjukdom och därmed ge ett kortare vårdförlopp, samt minskad
smittspridning. Ytterligare andra grupper föreslår behandling med HCQ eller CQ som
profylax efter exponering (Picot), medan andra avråder från behandling med CQ/HCQ
baserat på biverkningspanoramat (redovisades förra veckan). En fransk grupp startar i maj
en randomiserad dubbel-blind placebo-kontrollerad studie med CQ som profylax till
sjukvårdspersonal (Gendrot). Bland annat kommer man mäta hur många som insjuknar i
Covid-19. Hydroxyklorokin som behandling vid Covid-19 ingår som en behandlingsarm i
den randomiserade studien Discovery (Vanden Eynde), som är ett pågående europeiskt
samarbete.
I den allmänna behandlingen av Covid-19 ingår att överväga trombosprofylax. Många
rapporterar tromboemboliska komplikationer bland dem som intensivvårdas och flera
guidelines har publicerats. I en nederländsk fallserie om 184 kritiskt sjuka patienter som
intensivvårdades rapporterades en hög incidens (31%) av ett kompositutfall inkluderande
lungemboli, djup ventrombos, ischemisk stroke, hjärtinfarkt och arteriell embolism, trots
pågående trombosprofylax (Klok). Författarna menar att man bör överväga högdosprofylax
hos flera av dem som intensivvårdas, trots avsaknad av randomiserade studier.

Diagnostik
Vi fann 90 abstract direkt eller indirekt relaterade till diagnostik. Tretton av dessa var någon typ av
översikter, bl.a. en kritisk diskussion av sensitivitets/specificitetproblem med PCR (Tahamtan), och två
bredare översikter om diagnostik (Shen, Cheng). En systematisk översikt från Kina summerade vad man
vet om klinisk bild (Fu). Det publicerades ytterligare 20-tal arbeten om tolkning av datortomografibilder
och förlopp över tid, och ytterligare några som förordar ökad användning av ultraljud (Benefits, Open
questions…). Tjugo rapporter beskrev konsekvenser av Covid-19 på diagnostik och hantering i olika
medicinska discipliner. Det verkar klart att hjärtpåverkan är relativt vanligt, med såväl myokarditbild
(troponinfrisättning) som förekomst av ST-lyft (Bangalore). Den neurologiska litteraturen växer, förlust
av luktsinnet verkar vara ett relativt vanligt symptom (Butowt). En kort fallserie beskrev
småkärlskoagulation (Magro), vi återkommer till koagulopatifenomenet under riskfaktorer.
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Leverpåverkan är vanligt, och tolkning av transaminaser diskutera i en översikt (Cai). Mekanismen är
okänd, men som vanligt spekulerar man om att angiotensinkonverterande enzym 2 (ACE2) receptorn på
något sätt är inblandad. Allmänna gastrointestinala symptom inkluderande diarréer är också relativt
vanliga (Cholankeril).
Mer renodlat metodologiska aspekter: tidsförlopp, sensitivitets- och specificitetsaspekter,
provtagningsplatser/metoder samt antikroppssvar diskuterades i 24 arbeten. Vad gäller tidsförloppet
handlar det i huvudsak om kinesiska korta fallserier, och fallrapporter. Någon systematik i vilka som
testats och varför går inte att se. Det verkar dock klart att vissa patienter kan fortsätta utsöndra virus
RNA i feces trots att de har blivit symptomfria efter Covid-19 och negativa i slemhinneprov. Hur vanligt
detta är och i vad mån det har någon praktisk betydelse är oklart. Generellt indikerar positiv PCR med
låga virusnivåer inte någon smittsamhet. Man diskuterar också att ta prover från saliv (Xu), men
specificitet och sensitivitet visavi sedvanlig provtagning med pinne är inte säkerställd.

Riskfaktorer/påverkan på subpopulationer
Vi hittade 76 relevanta abstract som berörde dessa frågeställningar. Fjorton arbeten utgjorde
översikter eller fallserier som utmynnade i identifiering av olika riskgrupper. Wang
genomförde en metaanalys på sex studier med 1558 patienter, och identifierade tre
oberoende riskfaktorer: hypertoni (OR 2,47), kroniskt obstruktiv lungsjukdom: (OR 2,93)
och cerebrovaskulär sjukdom (OR 3,89). Gällande prediktion av sjukdomsförlopp (baserade
på retrospektiv analys av fallserier) fann Wynants 27 studier med 31 prediktionsmodeller
som alla utom en var baserade på kinesiska data. Tio modeller adresserade prediktion av
dödligt förlopp. Faktorerna som predicerade ökad risk för död var hög ålder, manligt kön,
CT-bild, CRP, LD och grav lymfopeni. Man påpekar tydligt att den här typen av algoritmer
bör användas inom ramen för prospektiva kontrollerade studier.
Ålders- och könsfaktorn betydelse diskuteras i 14 arbeten. Den symptomfattiga bilden hos
barn bekräftas i USA (CDC Covid-19 Response team). Choi summerade klinisk bild och
spridningsmönster hos barn. Mimouni summerade det man vet om hantering av perinatal
smitta, den allmänna uppfattningen verkar vara att smitta från moder till barn inte
förekommer.
Nikolich-Zugich och Shahid diskuterar geriatriska aspekter på infektionen, utgående från det
man vet om åldrande och immunsystemet. En av flera viktiga slutsatser är att
symptomatologin hos äldre kan vara väldigt variabel, dvs de rekommenderar provtagning på
vida indikationer.
Stora kliniska sjukdomsgrupper (kardiovaskulär sjukdom, diabetes, cancerpatienter) påverkas både
direkt och indirekt av viruset (Ganatra). Diskussionen om angiotensin konverterande enzym- (ACE)
systemets betydelse fortsätter (Messerli). Zuin fick vid metaanalys fram ett OR på 3.36 hos
hypertonipatienter, baserat på sex fallserier och med betydande osäkerhet vad gäller hantering av
confounders. Diabetes är en riskfaktor för ogynnsamt förlopp och i en översikt beskrevs
diabeteshantering hos Covid-19 patienter och spekulerades kring mekanismer för överrisken (Hussain).
Ghosal pekade också på de ogynnsamma effekterna av lock-down som sådan på diabetesvården, vilket
förstås gör data gällande kausalitet och mekanismer svårtolkade.
Det har kommit provisoriska guidelines för hantering av aktivering av koagulationssystemet
vid Covid-19 infektion, inklusive riktlinjer för tolkning av koagulationsmarkörer (Akima).
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Avvikelser i dessa parametrar är också associerat med sämre prognos (Arachchillage) och
detta sågs i synnerhet i intensivvårdsmaterial (Klok). Det hela baseras dock i huvudsak på
fallserier, dvs kausaliteten är obevisad. Låga trombocyter har rapporterats som en oberoende
riskmarkör (Liu). En kort italiensk fallserie på IVA-patienter rapporterade
hyperkoagulabilitet i patientgruppen, mätt med tromboelastogram (Panigada).
Koagulationsstatus bekräftade inte bilden av disseminerad intravasal koagulation (DIC),
vilket rapporterats från de tidigare kinesiska studierna. En metaanalys av Xiong pekade på
PK (protrombin) och PD-dimer som de viktigaste riskmarkörerna. Det verkar klart att
koagulationsrubbningar är vanliga hos Covid-19 infekterade. Den initiala bilden av DIC har
inte bekräftats i senare publikationer, där bilden av hyperkoagulabilitet tycks vara tydligare
än blödningsbenägenhet.
Vad gäller cancerpatienter är troligen undanträngningseffekter det största problemet men det
finns också en liten överrisk för att drabbas av infektionen (kausalitet obevisad) och en
tendens till svårare förlopp i gruppen (Ma).
Sammanfattningsvis inga stora nyheter vad gäller riskfaktorer, dagens riktlinjer baseras i
huvudsak på kinesiska fallserier och de behöver bekräftas i europeiska material med en
annan sjukvårdsstruktur.

Åtgärder för att skydda hälso- och sjukvårdspersonal
I likhet med förra veckan har olika specialistföreningar och företrädare för olika specialiteter
publicerat generella rekommendationer och riktlinjer för att arbeta säkert avseende
smittorisken. Skyddsbehovet varierar mellan olika discipliner och miljöer, med vissa
gemensamma nämnare och vissa för verksamheten specifika behov. Det poängteras i
litteraturen att det är viktigt att skydda hälso- och sjukvårdspersonalen, omsorgsberoende
äldre och andra individer som tillhör olika riskgrupper.
Den mentala stressen är avsevärd för medarbetare inom hälso- och sjukvården, och olika råd
ges för att bevara den mentala hälsan, till exempel rekommenderas att försöka sova och vila
ordentligt, äta balanserad kost, prata med andra som kan stötta en, och att våga be om
professionellt stöd vid behov (Alikhani).
Den sociala distanseringen och ett avstånd mellan individer på två meter har undersökts
genom att studera hur långt droppar med potentiell smitta kan nå. I en amerikansk översikt
inkluderande 10 studier fann man stöd för att droppar från luftvägarna innehållande SARSCoV-2 kan ta sig längre än de 1-2 meter som oftast anges som ett säkert avstånd vid
droppsmitta, vilket enligt författarna stödjer USA:s smittskyddsmyndighet, CDC:s
inställning i frågan. Medan WHO understryker att droppsmitta och indirekt kontaktsmitta är
dominerande smittvägar och rekommenderar tillägg av skydd mot aerosolsmitta i särskilda
situationer, anser CDC att man bör ta högre höjd för möjlig aerosolsmitta även i andra
situationer. Det påpekas dessutom i arbetet att det inte är visat att den lilla mängd RNA som
påvisas på långa avstånd är tillräcklig för att överföra klinisk smitta. Samma reservation har
tidigare gjorts gällande de små mängder RNA som ibland kan påvisas på allmänna ytor.
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Effekten av handdesinfektionsmedel med beredningar rekommenderade av WHO testades
för deras effekt mot Sars-CoV-2 (Kratzel). Beredningar bestod av 80% (vol/vol) etanol,
1,45% (vol/vol) glycerol, och 0.125% (vol/vol) väteperoxid. Samt 75% (vol/vol) 2-propanol,
1,45% (vol/vol) glycerol och 0,125% (vol/vol) väteperoxid. Båda beredningarna av
handdesinfektionsmedel hade god effekt mot Sars.CoV-2 (Kratzel).

Vaccinutveckling
Vaccinutveckling och teorier kring den har behandlats i en hel del kommentarer och
sammanfattande översiktsartiklar om djurmodeller, växtbaserade modeller samt olika
simuleringar, men även tankar om att kanske kunna använda existerande vacciner som är
riktade mot andra sjukdomar för att aktivera immunsvar.
I Läkartidningen sammanfattas den pågående utvecklingen av olika vacciner mot SARSCoV-2 och Covid-19 (Leach). Dessa projekt riktar in sig på olika strategier, såsom
subenhetsvacciner, inaktiverade eller försvagade virusvacciner, samt vacciner som riktas
mot DNA- eller mRNA molekyler. Kliniska prövningar pågår redan.
I en översiktsartikel beskrivs att den receptorbindande domänen (RBD) hos SARS-CoV-2
och SARS-CoV har påtagliga likheter i aminosyrasekvenserna och att båda virusen använder
sig av angiotensin konverterande enzym 2 (ACE2) för att ta sig in i cellen (Chen). Det är
tidigare känt att blockering RBD mot ACE2 bindning är en viktig mekanism för att
neutralisera SARS-CoV, men studier har även visat antikroppsbindning till epitoper utanför
RBD (Chen). Med dessa kunskaper som grund hoppas man att framgent kunna framställa
rekombinanta SARS-CoV-2 RBD proteinbaserade vacciner (Chen). I en annan kort översikt
beskrivs att man har lyckats att framställa SARS-CoV-2 RBD specifika monoklonala
antikroppar med 98–99% blockering av virusets inträde i cellerna, vilket tyder på hög
konkurrerande affinitet till ACE2 receptorn (Catalan-Dibene). I sammanhanget påtalades
också virusspecifik humoral respons (Catalan-Dibene).

För HTA-centrum
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