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Behandling av luftvägssjukdomen
covid-19
Observera att innehållet i detta dokument kan komma att ändras med kort varsel.
Läkemedel
Kortison
Preliminära resultat från RECOVERY-studien har publicerats som preprint 2020-06-22 [1].
2 104 patienter med covid-19 i Storbritannien randomiserades till lågdos dexametason (6 mg
x 1 po eller iv) och 4 321 till standardbehandling utan kortison. Dexametason reducerade
mortaliteten med 1/3 (rate ratio 0,65, p=0,0003) hos respiratorbehandlade patienter och med
1/5 hos patienter med enbart syrgasbehov (rate ratio 0,8, p=0,0021) vilket motsvarar att ett
dödsfall kunde undvikas per 8 behandlade patienter i respirator och 1/ 25 med syrgasbehov.
För patienter utan behov av andningshjälp sågs ingen förbättring (rate ratio 1,22, p=0.14).
Bedömning: Dexametason (eller betametason) 6 mg x 1 p.o. eller i.v. i upp till 10 dagar bör
övervägas till svårare sjuka patienter med hypoxi, behov av syrgas och tecken på
inflammation (feber, CRP-stegring).
Remdesivir är en nukleotidanalog som har hög antiviral aktivitet mot RNA-virus [2]. Remdesivir
utvecklades mot ebola, men var ineffektiv mot just detta. Det har testats på SARS och MERS i
musmodeller och visat sig vara effektiv mot båda [3]. Remdesivir (Veklury) beviljades villkorat
godkännande den 3 juli 2020 för behandling av covid-19. I den pivotala studien ACTT-1
randomiserades totalt 1 063 patienter till remdesivir eller placebo och patienter som fick remdesivir
förbättrades kliniskt efter i median 11 dagar jämfört med 15 dagar i placeboarmen (p<0,001). Studien
visade också en trend mot lägre 14-dagars-mortalitet (7,1% för remdesivir vs 11,6% för placebo,
p=0,06). Effekten var särskilt tydlig för patienter med syrgasbehov där också mortaliteten var
signifikant lägre i remdesivirarmen än i placeboarmen medan ingen signifikant skillnad mellan
armarna kunde visas för patienter med högflödessyrgas- eller respiratorbehov [4].
Rekommenderad dos: 200 mg i.v. dag 1, därefter 100 mg/dag i 5-10 dagar.
Biverkningar: vältolererat, illamående förekommer liksom påverkan på levertransaminaser. Har få
interaktioner.
Bedömning: Remdesivir bör övervägas till patienter med hypoxi och behov av syrgasbehandling,
under förutsättning att det finns tecken på pågående virusreplikation. Ansvarig överläkare/bakjour
fattar beslut om remdesivir ska ges till patienten. Behandlingen bör initieras så tidigt som möjligt.
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Indikationer (Obs! att detta är riktmärken och att individuell bedömning bör göras. Gäller
immunfriska patienter, andra överväganden kan vara aktuella vid immunsuppression).
• Sjukdomsduration ≤ 7 dagar
• Tecken på pågående virusreplikation (positiv PCR i luftvägar med Ct-värde <25-28)
• Ökande/betydande syrgasbehov (≥ 4 liter)
• Ej till patienter i respirator och oftast inte till patienter med Optiflow
• Beakta kontraindikationer, ej vid eGFR<30 ml/min eller ALAT >5ggr övre
normalgränsen
Annan immunmodulerande behandling inklusive IL6-receptorhämmare och JAK-inhibitorer
har använts vid svår covid-19-infektion. Ett flertal okontrollerade retrospektiva fallstudier har
publicerats och flera av dessa har indikerat god effekt av IL6-hämmare. I en nyligen publicerad RCT
fanns ingen skillnad mellan IL6-hämmaren tocilizumab och placebo avseende primärt effektmått [5].
I en annan ännu icke publicerad studie (EMPACTA) minskade tocilizumab sannolikheten för
respiratorbehov men inte mortalitet [6] medan två ytterligare randomiserade placebokontrollerade
studier har avbrutits i förtid då primärt effektmått inte kunde uppnås [7, 8].
Bedömning: Användning utanför kliniska prövningar rekommenderas inte.
Konvalescentplasma
Konvalescentplasma, passiv överföring av immunglobuliner mot coronavirus, har hypotetisk effekt
för att neutralisera virus. Mindre fall-serier utan kontrollgrupp har presenterats [9, 10] och flera
kontrollerade studier pågår. Nyligen publicerades en studie från Wuhan i Kina där 103 patienter
randomiserades till behandling med konvalescentplasma (n=52) eller endast ’standard of care’
(n=51). Ingen statistisk signifikant skillnad avseende klinisk förbättring eller mortalitet efter 28 dagar
kunde påvisas. I en subgruppsanalys, där endast patienter med syrgasbehov men utan behov av
respiratorbehandling och IVA-vård ingick, observerades däremot att en signifikant större andel av
patienterna som fått konvalescentplasma förbättrades kliniskt inom 28 dagar (91% vs 68%, p=0.03)
[11]. Flera andra kontrollerade studier pågår.
Bedömning: Användning utanför kliniska prövningar rekommenderas för närvarande inte men kan
eventuellt övervägas i speciella situationer med försämring och kvarstående höga virustal.
Klorokinfosfat och hydroxiklorokin (Plaquenil). Det finns ingen indikation för klorokin som
behandling av eller profylax vid covid-19.
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