Datum

2020-06-18

Diarienummer

SU 2020-01789

COVID-19 publikationer från vecka 24
Detta Covid-19 brev, det sista för sommaren, är en veckovis litteraturgenomgång från PubMed’s
”Covid-19-hub” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/. Antalet publikationer var
2491 under vecka 24. Vi har screenat alla publikationer och presenterar artiklar inom
kategorierna Behandling, Diagnostik, Åtgärder för att skydda hälso- och sjukvårdspersonal samt
Vaccinutveckling. 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 konklusioner är artikelförfattarnas egna och sammanställningen ska självklart inte ses
som
rekommendationer.
Gällande
riktlinjer
för
VGR
finns
här:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/.
Vår samarbetspartner SBU har en upplysningstjänst som i veckan publicerat en ny
sammanställning med titeln ”Clinical Frailty Scale för prediktion av död, framtida funktionsnivå
och livskvalitet för personer i behov av intensivvård”: https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbusupplysningstjanst/clinical-frailty-scale-for-prediktion-av-dod-framtida-funktionsniva-ochlivskvalitet-for-personer-i-behov-av-intensivvard/
Behandling
Förra veckan redovisade RECOVERY-studien det preliminära resultatet att behandling med
hydroxiklorokin (HCQ) inte minskade risken för död eller andra utfall hos sjukhusvårdade
Covid-19 patienter, vilket kommenterades i BMJ (Torjesen). 28-dagars mortaliteten var 25,7%
hos de 1542 som randomiserats till HCQ och 23,5% hos de 3132 som randomiserats till
standardbehandling, hazard ratio (HR) 1,11 (95% KI 0,98-1,26), p=0,10. RECOVERY är en
dynamisk studie, som fortsätter med randomisering till övriga interventionsarmar (lopinavirritonavir, låg-dos dexametason, azithromycin, tocilizumab eller konvalecentplasma).
En systematisk översikt som inkluderat både randomiserade och observationella studier som
jämfört HCQ med standardbehandling kom till samma slutsats, att HCQ i tillägg till
standardbehandling inte minskade risken att dö (Patel T).
I ett pressmeddelande 16 juni presenterades preliminära data från RECOVERY avseende
dexametason, som sänkte 28-dagarsmortaliteten hos respiratorvårdade med
en tredjedel jämfört med dem som fick standardbehandling, relativ risk (RR)
0,65 (95% KI 0,48-0,88), p=0,0003 (http://www.ox.ac.uk/news/2020-0616-low-cost-dexamethasone-reduces-death-one-third-hospitalised-patientssevere ). Även i gruppen som krävde syrgasbehandling men inte respirator
var mortaliteten signifikant sänkt, RR 0,80 (0,67-0,96), p=0,0021.
Resultaten kommenterades i Nature (Ledford) och kommer att publiceras
inom kort.
I relation till denna randomiserade studie blir förra veckans publikationer av
tre små observationsstudier om kortikosteroider närmast betydelselösa.
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I två fallserier behandlades sex patienter med svår pneumoni men innan respiratorvård
(Kolilekas) respektive sju svårt sjuka med pågående respiratorvård (So) med hög dos kortison
under kort tid och sjukdomsförloppet vände hos samtliga. En kohortstudie med 132 patienter
påvisade inga signifikanta skillnader (Yuan).
Inga ytterligare randomiserade behandlingsstudier publicerades under förra veckan, däremot ett
flertal studieprotokoll för planerade randomiserade studier med olika antivirala substanser.
En sökning på registrerade studier identifierade 1308 studier (703 i ClinicalTrials.gov och 291 i
Chinese Clinical Trial), varav 58% utgjorde farmakologiska interventioner, merparten antiparasitläkemedel (Nasrallah). Endast åtta av dessa hade hittills publicerat resultat. Författarna
uttryckte farhågor att långt ifrån alla registrerade studier skulle fullföljas och publiceras. En
tvärsnittsanalys av registrerade studier i USA och på WHO’s plattform sammanfattade
studiedesign och karakteristika för att bedöma deras vetenskapliga potential och fann att många
studier saknade förutsättningar att bidra med något av vetenskapligt värde (Mehta). Författarna
propagerade för global samordning och ekonomiskt stöd till högkvalitativa studier för att
maximera resultat och hitta säkra och effektiva behandlingar. I en kommentar förordades en
adaptiv design, där randomiseringsgrupperna modifieras allteftersom resultat erhålls (Magaret).
RECOVERY från Storbritannien är ett exempel på en sådan design. Andra liknande studier är
DisCoVeRy (Frankrike), Solidarity (WHO) och REMAP-CAP (Australien och Nya Zeeland). I
väntan på dessa studiers resultat kommer ett flertal små och icke-randomiserade studier att
publiceras men inte att bidra på nämnvärt sätt till det vetenskapliga underlaget för att
rekommendera behandling. Ett flertal sådana små studier med olika antivirala läkemedel,
kortikosteroider, antibiotika, konvalescentplasma eller kinesisk örtmedicin har publicerats under
veckan.
Hyperkoagulabilitet och den höga incidensen av tromboemboliska komplikationer vid Covid-19
var ett återkommande tema i många artiklar. I en översiktsartikel diskuterades heparinbehandling
i fulldos (behandlingsdos istället för profylaxdos), samt heparins antivirala och
antiinflammatoriska egenskaper som skulle kunna ligga till grund för en behandlingsregim att
testa i en randomiserad studie (Hippensteel). En högre startdos av heparin stöddes även av Dutt
som monitorerade heparineffekten genom att mäta anti-FXa. Författarna föreslog att en förvärvad
heparinresistens kunde utvecklas vid Covid-19 och genom att mäta anti-FXa kunde en adekvat
dos ges.
Diagnostik
Drygt 200 publikationer som direkt eller indirekt berörde diagnostik identifierades. Mycket
utgjordes av data som bekräftade tidigare kinesiska fallserier vad gäller riskprofil etc. Många
artiklar berörde kardiologi inklusive risk för infarkt (Bavishi) och myokardit. Ett annat stort fält
var neurologi, och då i synnerhet studier av anosmifenomenet (Chary). Bianchetti bekräftade att
demenssjukdom utgör en riskfaktor för död. Canevelli rapporterade att den sociala distanseringen
som sådan ledde till ökad förvirring och nedsatt funktionsstatus i en demenspopulation. Jasti
publicerade en översikt om neurologiska och neurokognitiva aspekter av Covid-19 sjukdomen
och mekanismer bakom detta diskuterades av Koralnik. Solomon beskrev i en fallserie av
obducerade patienter utbredda CNS-förändringar. Zhou B publicerade en översikt över data från
olika kinesiska obduktionsmaterial.
En artikel (Allali) diskuterade avsaknaden av upplevd dyspné hos många hypoxiska patienter,
och spekulerade kring att detta kunde bero på någon neurologisk störning orsakad av viruset.
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Ett märkligt fenomen som diskuterades var att blodgrupp 0 verkar vara associerad med både en
lägre smittorisk och en lägre risk för svårt förlopp. Blodgruppsantigen uttrycks bl.a. i slemlager
(ett liknande fenomen ses vid Helicobacterinfektion), och en möjlig förklaring skulle kunna vara
att blodgruppsantigenen påverkar virusets förmåga att binda till slemhinnor (Zaidi).
Omslaget till RT-PCR-negativitet kan ibland dröja, i en amerikansk fallserie (Gombar)
rapporterades en medelomslagstid på 24 dagar och att 10% förblev positiva efter 33 dagar. Ingen
skillnad i mönster sågs mellan patienter och vårdpersonal. Omslag i andra riktningen verkar vara
ovanligt, i en fallserie på 20 000 initialt provtagningsnegativa hade bara 3,5% blivit PCR-positiva
sju dagar efter symptomdebut (Long).
Kryssningsfartyg skapar lärorika kohorter. RT-PCR positiva men symptomfattiga/symptomfria
passagerare och besättningsmedlemmar på Diamond Princess överfördes till sjukhus och följdes
över tid (Sakurai). Majoriteten förblev symptomfria till utläkning, men tiden för detta ökade med
ökande ålder.
Angiotensinkonverterande enzym 2 (ACE2) utgör den huvudsakliga receptorn för SARS-CoV2 och anses vara en nyckelspelare i Covid-19 sjukdomen. Radzikowska studerade receptoruttryck
i material från bronker och periferblod och fann ökat uttryck vid astma, hypertoni, rökning, fetma
och manligt kön, samtliga kända riskfaktorer för allvarligt förlopp.
Tolkningen av immunglobulinmönster är komplex. Liu rapporterade i en fallserie högre IgMnivåer vid svårt än vid lindrigt sjukdomsförlopp. Kohmer jämförde flera antikroppstest (IgG) och
fann efter 5-9 dagar bara 59-77% sensitivitet, vilken dock efter 10-18 dagar ökade till 94-100%.
Boodman sammanfattade kärnfullt några nyckelfakta om testning: sensitiviteten beror på när och
var man tar provet; testpositivitet behöver inte betyda smittsamhet; positiv serologi behöver inte
betyda livslång immunitet.
Åtgärder för att skydda hälso- och sjukvårdspersonal
En systematisk översikt har sammanställt internationella rekommendationer för trakeotomi på
Covid-19 patienter (Chiesa-Estomba). Författarna konkluderade att trakeotomi utgör en
aerosolgenererande åtgärd med hög smittorisk, på grund av konstant exponering för droppar och
aerosolläckage under det kirurgiska ingreppet. Att använda adekvat personlig skyddsutrustning
sågs som obligatoriskt och inrättandet av Covid-19 specialiserade luftvägsteam ansågs vara
nödvändigt. Författarna poängterade att kirurger som utför trakeotomier och
intensivvårdspersonal ingår i den högsta riskkategorin avseende Covid-19 smittorisk.
Vaccinutveckling
Olika vaccinprojekt och deras progress rapporterades i sammanfattande artiklar med beskrivning
av kliniska studier i Fas I-III som planeras och/eller ska påbörjas (tex. Mullarda; Mullardb, Patel
S). I en ytterligare rapport beskrevs lovande vaccinprojekt med fokus på replikationsdefekta
adenovirus som vektorer (Garofalo), och i en kommentar föreslogs att det är viktigt att framställa
ett övergripande vaccin mot samtliga coronavirus, baserat på målområden som är högt
konserverade hos de olika virusen (Giurgea).
Chumakov diskuterade huruvida stimulering av medfödd immunitet genom levande försvagade
vacciner i allmänhet, såsom Bacillus Calmette–Guérin (BCG) vaccin, och oralt poliovirusvaccin
(OPV) i synnerhet, skulle kunna framkalla ett tillfälligt skydd mot Covid-19. Riskerna med BCG
beskrevs som högre än för OPV, då upp emot 1% av BCG vaccinerade angavs behöva sjukvård
på grund av biverkningar, medan riskerna med OPV beskrevs som extremt låga.
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I en studie där kaniner immuniserades med olika SARS-CoV-2 Spike- (S) protein antigener,
inklusive den receptorbindande domänen (RBD), identifierades immunodominanta epitoper,
varav RBD framkallade de högsta antikroppstitrarna, med femfaldigt högre affinitet hos
antikroppar mot nativa S-antigener jämfört med de övriga S-antigenerna (Ravichandran).
Antikroppsaffiniteten korrelerade starkt med antigenneutraliserande titrar. Författarna
konkluderade att fynden kan vägleda till rationell design av ett vaccin.
I en modelleringsstudie kartlades sju SARS-CoV-2 epitoper som identifieras av human leukocyte
antigen (HLA) alleler (Mukherjee). Dessa sju potentiella immunodominanta epitoper skulle
kunna generera både antikropps- och cellmedierad immunitet med bred populationstäckning,
omfattande 87,4–97,8% av jordens befolkning, och skulle kunna utgöra potentiella kandidater
för vaccindesign. I en annan modelleringsstudie med liknande ansats, konstruerades tre olika
SARS-CoV-2 epitopbaserade potentiella vacciner (Sarkar). En ytterligare studie fokuserade på
en specifik del av S-proteinet (Pro330-Leu650) som innefattade den ACE2 bindande RBD och
potentiellt viktiga B- och T-cells (CD4, CD8) epitoper, och besatt enligt författarna en idealisk
antigen struktur (Su). Zhou D identifierade lovande antikroppsbindningsställen både inom och
utanför SARS-CoV-2 RBD.
Genom att studera släktskap mellan ACE2 kodande regioner från 70 olika däggdjursarter sågs
ett stort antal variabla regioner, varav 30 ansågs relevanta för interaktioner med SARS-CoV-2 Sprotein (Bibiana). Man fann att det förelåg en hög konservering av ACE2 regioner inom
människosläktet, men en relativt hög variation mellan olika däggdjursarter. Författarna ansåg att
dessa data tyder på att SARS-CoV-2 är högspecialiserad på människa, med lika stor potential att
smitta samtliga människopopulationer, men är däremot inte en generalist som har förmåga att
med enkelhet infektera andra djurarter, inklusive husdjur.
I kontrast till ovan har man från Nederländerna rapporterat om ett utbrott av SARS-CoV-2 från
minkfarmer, där åtminstone två människor som arbetat med minkarna blivit smittade av djuren
(Enserink). Det verkar som att SARS-CoV-2 har överförts från människa till mink och sedan
tillbaka till människa, vilket gett forskarna en unik möjlighet att studera hur viruset kan hoppa
mellan olika arter och kan sprida sig genom stora djurpopulationer.
För HTA-centrum
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