ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΟ COVID-19
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΝΕΣΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ <ΜΗΤΕΡΑ>

Οδηγίες NIH: Φάσμα σοβαρότητας νόσου COVID-19
Στάδιο

Ασυμπτωματική ή
προσυμπτωματική λοίμωξη

Ήπια ασθένεια

Μέτρια ασθένεια
Σοβαρή ασθένεια
Κρίσιμη ασθένεια

Χαρακτηριστικά

▪ Θετική ιολογική δοκιμή για SARS-CoV-2 (δηλαδή, naat ή αντιγόνο)
αλλά κανένα σύμπτωμα που να συνάδει με το COVID-19
▪ κεφαλαλγία, μυϊκός πόνος, ναυτία, έμετος, διάρροια, απώλεια
γεύσης ή οσμής) αλλά χωρίς δύσπνοια, ρηχές αναπνοές
παθολογική απεικόνιση του θώρακα
▪ SpO2 ≥94% και νόσος του κατώτερου αναπνευστικού που
αποδεικνύεται από κλινική αξιολόγηση η απεικόνιση
▪ SpO2 <94%, PaO2/FiO2 <300 mm Hg, αναπνευστικός ρυθμός >30
αναπνοές/ λεπτό, ή πνευμονικές διηθήσεις >50%
▪ Αναπνευστική ανεπάρκεια, σηπτικό σοκ ή/και πολυοργανική
δυσλειτουργία

NIH COVID-19 Treatment Guidelines. Clinical spectrum of SARS-CoV-2 infection. Last updated April 21, 2021.

Τρέχουσα μη θεραπευτική διαχείριση και
υποστηρικτική φροντίδα

Μη θεραπευτική Διαχείριση Ήπιας λοίμωξης
COVID-19
NIH[2,3]

WHO[1]
• Απομόνωση υπόπτων/επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων SARS-CoV-2 στο σπίτι ,σε
καθορισμένη υγειονομική η κοινοτική
εγκατάσταση

▪ Δεν ενδείκνυται εργαστηριακός η
απεικονιστικός έλεγχος σε υγιείς κατά τα
άλλα ασθενείς

▪ Αντιμετωπίστε τα συμπτώματα (αντιπυρετικά
για πόνο /πυρετό, επαρκή διατροφή
,κατάλληλη ενυδάτωση)

▪ Συνιστάται στενή παρακολούθηση σε
ηλικιωμένους ασθενείς και ασθενείς με
συννοσυρότητες λόγω αυξημένου κινδύνου
εξέλιξης της νόσου.

▪ Εκπαιδεύστε τους ασθενείς σχετικά με σημεία
συμπτώματα επιπλοκών που αν αναπτυχθούν
θα πρέπει να ζητηθεί επείγουσα φροντίδα

▪ Σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς μην
ξεκινήσετε αντιπηκτική η αντιαιμοπεταλιακή
αγωγή

1. WHO. COVID-19 clinical management: living guidance. January 25, 2021.
2. NIH COVID-19 Treatment Guidelines. Clinical spectrum of SARS-CoV-2 infection. Last updated December 17, 2020.
3. NIH COVID-19 Treatment Guidelines. Antithrombotic therapy in patients with COVID-19. Last updated February 11, 2021.

Μη θεραπευτική Διαχείριση μέτριας λοίμωξης
COVID-19
Απομόνωση (οικία η νοσηλεία)[2]
Διαχείρηση[1]

•

Παρακολουθείστε στενά, καθώς η πνευμονική
νόσος μπορεί να προχωρήσει γρήγορα

•

Χορήγηση εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής
εάν υπάρχει σοβαρή υπόνοια μικροβιακής
πνευμονίας ,καθημερινή επαναξιολόγηση και
αποκλιμάκωση /διακοπή της θεραπείας εάν
δεν υπάρχουν ενδείξεις λοίμωξης

▪

Εξαρτάται από την κλινική εικόνα, την
απαίτηση υποστηρικτικής φροντίδας,
παρουσία ευάλωτων οικιακών επαφών και εάν
υπάρχει υψηλός κίνδυνος επιδείνωσης, η
νοσηλεία προτιμάται

Αρχική αξιολόγηση3

▪ Περιλαμβάνει RO θώρακος ,CT ,u/s ,ECG
▪ Εργαστηριακός έλεγχος
• Οι φλεγμονώδεις δείκτες είναι προγνωστικά
πολύτιμοι (π.χ crp ,d-dimer,φερριτίνη)

1. NIH COVID-19 Treatment Guidelines. Clinical spectrum of SARS-CoV-2 infection. Last updated December 17, 2020.
2. WHO. COVID-19 clinical management: living guidance. January 25, 2021.

Μη θεραπευτική Διαχείριση Σοβαρής νόσου COVID-19
Θεραπεία σοβαρής πνευμονίας

Θεραπεία επιλοιμωξης[1]

[1]

▪

Εξοπλίστε τους χώρους φροντίδας των ασθενών με
παλμικά οξύμετρα, λειτουργικά συστήματα
οξυγόνου και μίας χρήσης, παροχή οξυγόνου

▪

Παροχή άμεσου συμπληρωματικού οξυγόνου σε
ασθενείς με σημεία έκτακτης ανάγκης κατά τη
διάρκεια της ανάνηψης (π.χ.αποφρακτική/απούσα
αναπνοή, σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια, σοκ,
κώμα/σπασμοί) και σε σταθερούς υποξαιμικούς
ασθενείς

▪

▪

Παρακολούθηση για κλινική επιδείνωση (π.χ.
ταχέως προοδευτική αναπνευστική ανεπάρκεια,
σοκ). παροχή άμεσης υποστηρικτικής φροντίδας
Προσεκτική διαχείριση υγρών

▪

Χορήγηση εμπειρικών αντιμικροβιακών ουσιών
εντός 1 ώρας από την αρχική αξιολόγηση με βάση
την κλινική κατάσταση, τους παράγοντες ξενιστή
και την τοπική επιδημιολογία. Λήψη καλλιεργειών
αίματος πριν από τη χορήγηση ιδανικών
αντιμικροβιακών

▪

Αξιολογείτε καθημερινά για την αποκλιμάκωση
των αντιμικροβιακών ουσιών
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ[2]

▪

Εκτέλεση αξιολογήσεων που περιγράφονται για
μέτρια νόσο

1. WHO. COVID-19 clinical management: living guidance. January 25, 2021.
2. NIH COVID-19 Treatment Guidelines. Clinical spectrum of SARS-CoV-2 infection. Last updated December 17, 2020.

Εξωπνευμονικές εκδηλώσεις
Neurologic

Dermatologic
▪
▪
▪

Petechaie
Livedo reticularis
Erythematous rash

▪
▪
▪

Urticaria
Vesicles
Pernio-like lesions

▪
▪
▪
▪

Headaches
Dizziness
Encephalopathy
Guillain-Barré

Ageusia
Myalgia
Anosmia
Stroke

Thromboembolism

Cardiac
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Takotsubo cardiomyopathy
Myocardial injury/myocarditis
Cardiac arrhythmias

▪
▪
▪

Cardiogenic shock
Myocardial ischemia
Acute cor pulmonale

▪
▪
▪

Deep vein thrombosis
Pulmonary embolism
Catheter-related thrombosis

Hepatic
Endocrine
▪
▪

Hyperglycemia
Diabetic ketoacidosis

▪
▪

Elevated ALT/AST
Elevated bilirubin

Renal
Gastrointestinal
▪
▪

Diarrhea
Nausea/vomiting

Gupta. Nat Med. 2020;26:1017.

▪
▪

Abdominal pain
Anorexia

▪
▪
▪

Acute kidney injury
Proteinuria
Hematuria

Slide credit: clinicaloptions.com

Εξωπνευμονικές εκδηλώσεις
Κατάσταση

Σύσταση
▪

Νεφρική
δυσλειτουργία

Αιματολογικό]

▪

Όταν ενδείκνυται θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης για ασθενείς με COVID-19 σε
κρίσιμη κατάσταση, συνιστάται συνεχής θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης
(CRRT), εάν υπάρχει
Εάν το CRRT δεν είναι διαθέσιμο ή δεν είναι δυνατό, συνιστάται παρατεταμένη
διαλείπουσα θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης και όχι διαλείπουσα αιμοκάθαρση

▪ Χορήγηση προφυλακτικής δόσης αντιπηκτικής αγωγής σε νοσηλευμένους
ενήλικες με COVID-19. μην χρησιμοποιείτε αντιπηκτική ή αντιαιμοπεταλιακή
θεραπεία για την πρόληψη της αρτηριακής θρόμβωσης εκτός του
συνηθισμένου προτύπου φροντίδας
▪ Η διάγνωση COVID-19 δεν πρέπει να επηρεάζει τη σύσταση για προφύλαξη ΦΘΕ
σε νοσηλευόμενα παιδιά

1. NIH COVID-19 Treatment Guidelines. Acute kidney injury and renal replacement therapy. Last updated December 17, 2020.
2. NIH COVID-19 Treatment Guidelines. Antithrombotic therapy in patients with COVID-19. Last updated February 11, 2021.

Εξωνοσοκομειακές θεραπείες όπου η
αποτελεσματικότητα λείπει ή απαιτεί επιβεβαίωση
Agent
Azithromycin or doxycycline1,2
Colchicine3
Fluvoxamine4

Hydroxychloroquine5
Inhaled budesonide6,7
Ivermectin8-10

Shortcoming
Δεν είναι αποτελεσματικά στην πρόληψη της νοσηλείας
Μεγάλος αριθμός απαιτείται για τη θεραπεία.
Οριακό αποτέλεσμα
Τα πρώτα δεδομένα χρειάζονται επιβεβαίωση

Η in vitro δράση δεν συμβαδίζει σε αποτελεσματικότητα
Τα πρώτα δεδομένα χρειάζονται επιβεβαίωση
Η φαρμακοκινητική δεν είναι ευνοϊκή δεν βελτίωσε το χρόνο
για την λύση των συμπτωμάτων ή την πρόληψη νοσηλείας

1. PRINCIPLE Trial Collaborative Group. Lancet. 2021;397:1063. 2. Butler. Lancet Respir Med. 2021;[Epub].
3. Tardif. Lancet Respir Med. 2021;9:924. 4. Lenze. JAMA. 2020;324:2292. 5. Skipper. Ann Intern Med. 2020;173:623.
6. Yu. Lancet. 2021;[Epub]. 7. Ramakrishnan. Lancet Respir Med. 2021;9:763. 8. Caly. Antiviral Res. 2020;178:104787.
9. Vallejos. BMC Infect Dis. 2021;21:635. 10. López-Medina. JAMA. 2021;325:1426.

Βασικές θεραπευτικές κατηγορίες υπό διερεύνηση για
τη θεραπεία του COVID-19
Αντιικα

ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΕΣ

Baloxivir
Convalescent plasma
Favipiravir
(Hydroxy)chloroquine
Interferon
Lopinavir/ritonavir
Nitazoxanide
Oseltamivir
Remdesivir
Ribavirin

Corticosteroids (eg, dexamethasone)
IL-1 inhibitors (eg, anakinra)
IL-6 inhibitors (eg, tocilizumab)
Intravenous immunoglobulin
JAK inhibitors (eg, baricitinib)

Barlow. Pharmacotherapy. 2020;40:416. McCreary. Open Forum Infect Dis. 2020;7:ofaa105. Sanders. JAMA. 2020;323:1824.

NIH Guidelines:
Therapeutic Management
Disease Severity

Recommendation

Not hospitalized,
mild to moderate
COVID-19

▪ Bamlanivimab plus etesevimab
recommended if high risk of clinical
progression as defined by EUA
▪ Bamlanivimab and casirivimab plus
imdevimab available through EUAs if high
risk of disease progression (insufficient data
to recommend for or against)
▪ Recommend against dexamethasone

Hospitalized but
does not require
supplemental
oxygen

▪ Recommend against dexamethasone
▪ Insufficient data to recommend for or
against remdesivir; may be appropriate if
high risk of disease progression

Hospitalized and
requires
supplemental
oxygen (but no
high-flow oxygen,
ventilation, or
ECMO)

Use 1 of the following:
▪ Remdesivir (eg, in case of minimal
supplemental oxygen requirement)
▪ Remdesivir plus dexamethasone (eg, with
increasing need for supplemental oxygen)*
▪ Dexamethasone (eg, if remdesivir cannot be
used or is unavailable)

Updated

Disease Severity
Hospitalized and requires
high-flow oxygen or
noninvasive ventilation

Recommendation
▪ Remdesivir plus dexamethasone*
▪ Tocilizumab plus dexamethasone
▪ Dexamethasone*

▪ Dexamethasone
Hospitalized and requires
▪ For patients recently intubated,
invasive mechanical
consider tocilizumab or remdesivir
ventilation or ECMO
plus dexamethasone (remdesivir
alone not recommended)
remdesivir plus baricitinib available
Baricitinib: 4 mg PO QD for 14 days or until discharge.
Dexamethasone: 6 mg IV or PO QD for 10 days or until discharge.
Etesevimab: 1400 mg IV once, as soon as possible after positive
SARS-CoV-2 Ag test or NAAT and within 10 days of symptom onset.
Remdesivir: 200 mg IV once, then 100 mg IV QD for 4 days or until
discharge. Treatment may continue up to 10 days if no substantial
clinical improvement by Day 5.

NIH COVID-19 Treatment Guidelines. Therapeutic management of adults with COVID-19. Last updated February 11, 2021.
NIH COVID-19 Treatment Guidelines. Statement on bamlanivimab plus etesevimab EUA. Last updated March 2, 2021.

Νοσηλευόμενοι ασθενείς

Νοσηλευόμενοι που
δεν χρειάζονται
συμπληρωματικό
οξυγόνο

▪ Δεν συνιστάται η χρήση
Dexamethasone ή άλλων
κορτικοστεροειδών. Δεν
υπάρχουν αρκετά δεδομένα για
τη χρήση της Remdesivir σε
αυτούς τους ασθενείς. Για
ασθενείς σε υψηλό κίνδυνο από
την εξέλιξη της νόσου, η
Remdesivir μπορεί να είναι
κατάλληλη.

Νοσηλευόμενοι ασθενείς
Χρησιμοποιείται μία από τις ακόλουθες
επιλογές:

Νοσηλευόμενοι που
χρειάζονται
συμπληρωματικό
οξυγόνο

• Remdesivir (π.χ. για ασθενείς που
χρειάζονται ελάχιστο συμπληρωματικό
οξυγόνο)
• Dexamethasone και Remdesivir (π.χ. για
ασθενείς που χρειάζονται υψηλή παροχή
συμπληρωματικού οξυγόνου)

• Dexamethasone (όταν ο συνδυασμός με
Remdesivir δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ή δεν είναι διαθέσιμη)

Νοσηλευόμενοι ασθενείς

Νοσηλευόμενοι που
χρειάζονται παροχή
οξυγόνου μέσω μιας
συσκευής υψηλής ροής ή
μη επεμβατικού αερισμού

▪

Χρησιμοποιείται μία από τις ακόλουθες επιλογές:

▪

• Dexamethasone

▪

• Dexamethasone και Remdesivir

▪

Για πρόσφατα νοσηλευμένους ασθενείς με
ταχέως αυξανόμενες ανάγκες οξυγόνου και
συστηματική φλεγμονή:

▪

• Προσθέστε είτε Baricitinib είτε IV Tocilizumab
σε μία από τις δύο παραπάνω επιλογές

▪

• Εάν δεν είναι διαθέσιμη ή εφικτή η χρήση ούτε
Baricitinib ούτε IV Tocilizumab, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το Tofacitinib αντί του Baricitinib
ή IV Sarilumab αντί του IV Tocilizumab

Νοσηλευόμενοι ασθενείς
▪ • Dexamethasone

Νοσηλευόμενοι που
χρειάζονται IMV
( μηχανικό αερισμό)
ECMO

▪ Για ασθενείς που βρίσκονται εντός
24 ωρών από την εισαγωγή τους
στη ΜΕΘ:
▪ • Dexamethasone και IV
Tocilizumab.
▪ • Εάν το IV Tocilizumab δεν είναι
διαθέσιμο ή δεν είναι εφικτό να
χρησιμοποιηθεί, τότε το IV
Sarilumab μπορεί να
χρησιμοποιηθεί.

Νοσηλεία?

Μη απαίτηση νοσηλείας ή
συμπληρωματικού
οξυγόνου, όπως
καθορίζεται από τον
θεράποντα ιατρό.

▪

Τα μονοκλωνικά προϊόντα αντισωμάτων κατά του
SARS-CoV-2 συνιστώνται για εξωτερικούς
ασθενείς με ήπια έως μέτρια COVID-19 που
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εξέλιξης της νόσου,
όπως ορίζεται από τα κριτήρια του EUA (οι
θεραπείες παρατίθενται με αλφαβητική σειρά).

▪

• Bamlanivimab και Etesevimab ή

▪

• Casirivimab και Ιmdevimab ή

▪

• Sotrovimab

▪

Η επιτροπή συνιστά να μην χρησιμοποιείται
Dexamethasone ή άλλα γλυκοκορτικοειδή
ελλείψει άλλης ένδειξης

Νοσηλευόμενοι ασθενείς

Εξιτήριο από νοσοκομείο
ενδονοσοκομειακή ρύθμιση
σε σταθερή κατάσταση και
δεν απαιτεί
συμπληρωματικό οξυγόνο

Η επιτροπή συνιστά να μην
συνεχιστεί η χρήση της
Remdesivir, της Dexamethasone ή
της Baricitinib μετά το εξιτήριο
από το νοσοκομείο.

Νοσηλευόμενοι ασθενείς

Εξιτήριο από το
νοσοκομείο και απαίτηση
για συμπληρωματική
οξυγονοθεραπεία

▪ Ολοκλήρωση της θεραπείας αν
έχει λάβει Dexamethasone
μέχρι της συμπλήρωσης 10
ημερών ή/και Baricitinib μέχρι
14 ημέρες

COVID-19 Therapies Predicted to Provide Benefit at
Different Stages
Severity of Illness

Stage I
(Early Infection)

Stage II
(Pulmonary Phase)
IIA
IIB

Stage III
(Hyperinflammation Phase)

Viral Response Phase
Host Inflammatory Response Phase
Benefit
demonstrated

Time Course
Clinical
symptoms

Mild constitutional symptoms
Fever > 99.6°F
Dry cough

Shortness of breath without
(IIA) and with hypoxia (IIB)
(PaO2/FiO2 ≤ 300 mm Hg)

ARDS
SIRS/shock
Cardiac failure

Clinical
signs

Lymphopenia

Abnormal chest imaging
Transaminitis
Low-normal procalcitonin

Elevated inflammatory markers
(CRP, LDH, IL-6, D-dimer, ferritin)
Troponin, NT-proBNP elevation

Remdesivir tocilizumab
Dexamethasone
Oxygen
Siddiqi. J Heart Lung Transplant. 2020;39:405.

Benefit unclear

IDSA Recommendations
FOR Treatment of Patients With COVID-19

Updated

▪ Overarching goal: recruit patients into ongoing trials to provide needed evidence
regarding efficacy and safety of potential therapies
IDSA Guidance

Patient Population

Treatment

Recommends

▪ Hospitalized with critical* COVID-19

▪ Dexamethasone† vs none

Suggests

▪ Hospitalized with severe‡ COVID-19
▪ Hospitalized with progressive severe‡ or critical*
COVID-19, elevated markers of inflammation
▪ Hospitalized with severe*‡ COVID-19
▪ Ambulatory at high risk for severe disease
▪ Hospitalized with severe‡ COVID-19 and
corticosteroids contraindicated

▪ Dexamethasone† vs none
▪ Tocilizumab + SoC (ie, steroids) vs SoC
alone
▪ Remdesivir§ vs no antiviral
▪ Bamlanivimab/etesevimab vs none
▪ Baricitinib + remdesivir vs remdesivir
alone

Recommends only in
clinical trial

▪ Hospitalized with COVID-19
▪ Hospitalized with COVID-19

▪ Convalescent plasma
▪ Baricitinib + remdesivir + steroids

*Mechanical ventilation or ECMO. Includes end organ dysfunction (eg, ARDS). †If unavailable, methylprednisolone and prednisone acceptable at
equivalent total daily doses. ‡SpO2 ≤ 94% on room air, including those on supplemental oxygen. §For patients on supplemental oxygen, 5 days
suggested; for patients on mechanical ventilation or ECMO, 10 days.
IDSA. COVID-19 Guideline, Part 1: Treatment and Management. Version 4.1.0.

Slide credit: clinicaloptions.com

IDSA Recommendations
AGAINST Treatment of Patients With COVID-19

Updated

▪ Overarching goal: recruit patients into ongoing trials to provide needed evidence
regarding efficacy and safety of potential therapies
IDSA Guidance

Patient Population

Treatment

Recommends against

▪
▪
▪
▪

Suggests against

▪ Hospitalized with nonsevere* COVID-19
▪ Hospitalized with COVID-19*

▪ Glucocorticoids
▪ Routine remdesivir

Suggests against
outside clinical trial

▪ Hospitalized with severe COVID-19
▪ Hospitalized with severe COVID-19 or an
outpatient with COVID-19

▪ Famotidine
▪ Ivermectin

COVID-19
Hospitalized with COVID-19
Hospitalized with COVID-19
Hospitalized with severe COVID-19

*SpO2 > 94%, no supplemental oxygen.

IDSA. COVID-19 Guideline, Part 1: Treatment and Management. Version 4.1.0.

▪
▪
▪
▪

(Hydroxy)chloroquine
(Hydroxy)chloroquine + azithromycin
Lopinavir/ritonavir
Bamlanivimab monotherapy

Οδηγίες NIH: Διερευνητικές θεραπείες COVID-19
Antivirals[1]
Guidance

Recommends
against

Recommends
against except in a
clinical trial

Insufficient data to
recommend for or
against

Treatment
▪ High-dose chloroquine (600 mg BID
for 10 days)
▪ (Hydroxy)chloroquine ± azithromycin
for hospitalized patients
▪ Lopinavir/ritonavir or other HIV
protease inhibitors

Immune-Based Therapies[2,3]
Guidance

Treatment
▪
▪

Insufficient data
to recommend
for or against

▪ (Hydroxy)chloroquine ± azithromycin
for non-hospitalized patients
▪ Ivermectin

Updated

Recommends
against except
in a clinical trial

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

IL-1 inhibitors
IFN-β for early mild to moderate
COVID-19
COVID-19 convalescent plasma or
SARS-CoV-2 Ig
Baricitinib + corticosteroids
Baricitinib + remdesivir for
hospitalized patients able to use
corticosteroids
Siltuximab
Baricitinib without remdesivir
IFN-α/β for severe or critical COVID-19
BTK and JAK inhibitors (not baricitinib)
Non-SARS-CoV-2–specific IVIG

1. NIH COVID-19 Treatment Guidelines. Antiviral drugs that are approved or under evaluation for the treatment of COVID-19. Last updated February 11, 2021.
2. NIH COVID-19 Treatment Guidelines. Anti-SARS-CoV-2 antibody products. Last updated February 11, 2021.
3. NIH COVID-19 Treatment Guidelines. Immunomodulators under evaluation for the treatment of COVID-19. Last updated February 11, 2021

RECOVERY Trial: Mortality With Dexamethasone +
Usual Care vs Usual Care Alone
All Participants (N = 6425)
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RECOVERY Collaborative Group. NEJM. 2021;384:693.
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RECOVERY Trial: Mortality in Patients on Oxygen
or Mechanical Ventilation ± Dexamethasone
Oxygen Only (n = 3883)
50

RR: 0.82 (95% CI: 0.72-0.94)
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RECOVERY Trial: Mortality at Day 28
(Primary Outcome)
▪ Addition of dexamethasone to usual care associated with lower
mortality among subsets receiving invasive mechanical ventilation or
oxygen alone but not in those receiving no baseline respiratory support
Respiratory Support at
Randomization

Dexamethasone +
Usual Care

95/324 (29.3%)
Invasive mechanical ventilation
298/1279 (23.3%)
Oxygen only
89/501 (17.8%)
No oxygen received
482/2104 (22.9%)
All patients
Chi-square trend across 3 categories: 11.5

Usual Care Only

28-Day Mortality RR
(95% CI)

P Value

283/683 (41.4%)
682/2604 (26.2%)
145/1034 (14.0%)
1110/4321 (25.7%)

0.64 (0.51-0.81)
0.82 (0.72-0.94)
1.19 (0.91-1.55)
0.83 (0.75-0.93)

< .001

0.5

0.75

Dexamethasone
Better

RECOVERY Collaborative Group. NEJM. 2021;384:693.
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1.5

2

Usual Care
Better
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CoDex: Dexamethasone to Treat COVID-19–Related
ARDS
▪ Multicenter, randomized, open-label trial in
patients with COVID-19 and moderate to severe
ARDS

▪ During first 28 days, mean ventilator-free days:
‒ Dexamethasone + SoC: 6.6 (95% CI: 5.0-8.2)
‒ SoC alone: 4.0 (95% CI: 2.9-5.4)
‒ Difference: 2.26 (95% CI: 0.2-4.38; P = .04)

▪ No difference in mortality with dexamethasone
+ SoC vs SoC alone (56.3% vs 61.5%)
Tomazini. JAMA. 2020;324:1307. NCT04327401.

SoC Alone

0.8
Dexamethasone + SoC

0.6
0.4
0.2
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Death

‒ SOC alone (n = 148)

1.0

Cumulative Frequency

‒ Dexamethasone 20 mg/day for 5 days then
10 mg/day for 5 days or until ICU discharge +
SoC (n = 151) vs

Ventilator-Free Days (Primary Endpoint)

Days
Slide credit: clinicaloptions.com

NIH/IDSA: Dexamethasone for Severe COVID-19
NIH[1]*
▪
▪
▪
▪
▪

For those not hospitalized (AIII) or hospitalized but not requiring
supplemental oxygen (AIIa), the Panel recommends against the use of
dexamethasone
For those hospitalized and requiring supplemental oxygen, the Panel
recommends remdesivir alone (BIIa), remdesivir + dexamethasone (BIII), or
dexamethasone alone (BI)
For those hospitalized and requiring high-flow oxygen or noninvasive
ventilation, the Panel recommends remdesivir + dexamethasone (BIII) or
dexamethasone alone (AI)
For those hospitalized and requiring invasive mechanical ventilation or
ECMO, the Panel recommends dexamethasone (AI); for patients recently
intubated, remdesivir + dexamethasone may be considered (CIII)
Dose: Dexamethasone 6 mg IV or PO for 10 days or until discharge;
equivalent corticosteroid dose (eg, prednisone, methylprednisolone, or
hydrocortisone) may be used if dexamethasone unavailable

IDSA[2]
▪

▪

▪

For hospitalized patients with critical† COVID-19,
the Panel recommends dexamethasone rather
than no dexamethasone (Strong recommendation,
Moderate certainty of evidence)
For hospitalized patients with severe‡ COVID-19,
the Panel suggests dexamethasone rather than no
dexamethasone (Conditional recommendation,
Moderate certainty of evidence)
Dose: Dexamethasone 6 mg IV or PO for 10 days
(or until discharge) or equivalent glucocorticoid
dose (eg, methylprednisolone 32 mg, prednisone
40 mg) may be substituted if dexamethasone
unavailable

*Recommendation rating: A = Strong; B = Moderate; C = Optional. Evidence rating: I = ≥ 1 randomized trials without major limitations; IIa = Other randomized
trials or subgroup analyses of randomized trials; IIb = Nonrandomized trials or observational cohort studies; III = Expert opinion. †Mechanical ventilation or
ECMO. ‡Patients with SpO2 ≤ 94% on room air, including those who require supplemental oxygen.
1. NIH COVID-19 Treatment Guidelines. Therapeutic management of adults with COVID-19. Last updated February 11, 2021.
2. IDSA. COVID-19 Guideline, Part 1: Treatment and Management. Version 4.1.0.

Remdesivir

FDA Approval: Remdesivir for Hospitalized Patients
▪ Remdesivir is a nucleoside analogue of ATP that inhibits SARS-CoV-2
RNA polymerase by competing with ATP for inclusion into nascent
RNA→ delayed chain termination during viral RNA replication
FDA Indication
“. . . indicated for adults and pediatric patients
(≥ 12 yrs of age and weighing ≥ 40 kg) for the
treatment of COVID-19 requiring hospitalization.
Remdesivir should only be administered in a hospital
or in a healthcare setting capable of providing acute
care comparable to inpatient hospital care.”
Remdesivir PI. Updated February 2021.
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FDA Approval for Remdesivir:
Safety Information and Warnings
▪ Contraindicated in patients with a history of clinically significant
hypersensitivity reactions to remdesivir or any components
▪ Not recommended for patients with eGFR < 30 mL/min
▪ Warnings and precautions:
‒ Hypersensitivity reactions have occurred in patients receiving remdesivir;
immediately discontinue if signs of a clinically significant reaction occur
‒ Transaminase elevations have occurred in healthy volunteers and
patients with COVID-19 receiving remdesivir; consider discontinuing if
ALT > 10 x ULN
Remdesivir PI. Updated February 2021.

Remdesivir EMA Conditional Marketing Authorization
Therapeutic Indication
“. . . indicated for treatment of COVID-19 in adults and adolescents (≥ 12 yrs of age
and with body weight ≥ 40 kg) with pneumonia requiring supplemental oxygen . . .”

▪ Recommended dose/duration:
‒ Day 1: single 200 mg IV dose

▪ Warnings:

‒ Day 2 onwards: 100 mg IV once daily

‒ Hypersensitivity reactions and
transaminase elevations have been
observed

‒ Total treatment duration should be
5-10 days

‒ Should not be used in patients with
eGFR < 30 mL/min

▪ Contraindicated in patients with
hypersensitivity to remdesivir or
excipients
Remdesivir EMA PI.

‒ Risk of reduced antiviral activity when
administered with chloroquine or
HCQ

JAK1/2 Inhibitors

Hyperinflammatory
Stage

Elevated in blood
IL-1b, IL-2, IL-6, IL-7, IL-8,
IL-9, IL-10, IL-17, G-CSF, GM-CSF,
IFNα, IFNγ, TNF-α, IP10, MCP1,
MIP1A, MIP1B
Cytokine
R

Jak1
JAK1/2 inhibitor

P

R

Jak2
JAK1/2 inhibitor

STAT

P
STAT STAT

P
Stebbing. EMBO Mol Med. 2020;12:e12697.

IL6 mRNA

Baricitinib

Baricitinib may have mechanisms of action within
both infected cells and immune responder cells

Αναστολέας κινάσης Janus εγκεκριμένος ως DMARD για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα
▪ Προσδιορίζεται ως θεραπευτικός παράγων από τεχνητή νοημοσύνη τόσο για
ανοσοτροποποιητικές όσο και για πιθανές αντιιικές ιδιότητες

▪ Αναστέλλει τις πρωτεΐνες ξενιστή (κινάση 1 AAK1 που σχετίζεται με το P2 και την
GAK που σχετίζεται με την κυκλίνη G)
▪ Μπορεί να εμποδίσει την είσοδο του ιού στα κύτταρα και να μειώσει τις
φλεγμονώδεις αντιδράσεις

Stebbing. Sci Adv. 2021;7:eabe4724.

Baricitinib in Rhesus Macaque Model of
SARS-CoV-2 Infection
▪ SARS-CoV-2–infected rhesus macaques mimic signatures of
inflammation seen in COVID-19 patients
Baricitinib Treatment Results
↓ Inflammatory cytokines and chemokines
↓ Neutrophil and macrophage recruitment
↓ NETosis activity
↓ Activated T-cells
Preserved innate viral responses
No change in viral shedding
Hoang. Cell. 2021;184:460.

+
SARS-CoV-2 + Baricitinib

Slide credit: clinicaloptions.com

NIAID ACTT-2: Results for Baricitinib + Remdesivir vs
Remdesivir in Severe COVID-19
▪ 30% higher odds of improvement in clinical status at Day 15 (according to ordinal
scale) with baricitinib + remdesivir vs placebo + remdesivir
‒ OR: 1.3 (95% CI: 1.0-1.6)
Baricitinib +
Remdesivir

Placebo +
Remdesivir

Rate Ratio for Recovery or
HR* (95% CI)

P Value

7

8

1.16 (1.01-1.32)

.03

▪ In patients receiving high-flow
oxygen or noninvasive
ventilation at enrollment

10

18

1.51 (1.10-2.08)

NR

28-day mortality, %

5.1

7.8

0.65 (0.39-1.09)

NR

Outcome

Median time to recovery
(primary endpoint), days

*Rate ratio for time to recovery endpoints, HR for mortality.

Kalil. NEJM. 2021;384:795.

Slide credit: clinicaloptions.com

FDA EUA for Baricitinib
“. . . permit the emergency use of
baricitinib, in combination with
remdesivir, for treatment of
suspected or laboratory confirmed
COVID-19 in hospitalized adults and
pediatric patients ≥ 2 yrs of age
requiring supplemental oxygen,
invasive mechanical ventilation, or
extracorporeal membrane
oxygenation (ECMO).”

Baricitinib. EUA Fact Sheet for Healthcare Providers. Last updated November 2020.

▪ Recommended dosage under EUA:
‒ Adults and pediatric patients ≥ 9 yrs
of age: 4 mg orally once daily
‒ Pediatric patients 2 yrs to < 9 yrs of
age: 2 mg orally once daily
‒ Optimal duration of treatment
unknown; 14 days or until hospital
discharge (if first) recommended

▪ eGFR, aminotransferase levels, and
CBC with differential must be
determined before first dose
Slide credit: clinicaloptions.com

Baricitinib EUA: Contraindications and Warnings
▪ No known contraindications
▪ Hypersensitivity:
‒ If serious hypersensitivity occurs,
discontinue baricitinib

▪ Serious infections:
‒ Serious infections have occurred in
patients receiving baricitinib

▪ Thrombosis:
‒ In hospitalized patients with COVID-19,
VTE prophylaxis recommended, unless
contraindicated

▪ Vaccinations:
‒ Avoid use of live vaccines with baricitinib

▪ Abnormal laboratory values:

‒ Avoid use in cases of known active
tuberculosis

‒ Evaluate at baseline and thereafter
according to management practice

‒ Weigh potential benefits vs risks in
situations with active coinfections other
than COVID-19

‒ Dose adjustments for patients with
abnormal renal, hepatic, and
hematologic values

Baricitinib. EUA Fact Sheet for Healthcare Providers. Last updated November 2020.

Slide credit: clinicaloptions.com

Updated

Baricitinib EUA: Special Populations
▪ Pregnancy:
‒ Limited data are insufficient to inform
drug-associated risk for major birth
defects or miscarriage
‒ Use only if potential benefit justifies
potential risk to mother and fetus

▪ Hepatic impairment:
‒ Not studied in patients with severe
hepatic impairment; unknown if dose
adjustment required
‒ Use only if potential benefit outweighs
potential risk

Baricitinib. EUA Fact Sheet for Healthcare Providers. Last updated November 2020.

▪ Renal impairment:
‒ Limited data on use in patients with
severe renal impairment
‒ Not recommended in:
‒ Patients on dialysis; with end-stage
renal disease or acute kidney injury
‒ Patients ≥ 9 yrs of age with
eGFR < 15 mL/min/1.73 m2
‒ Patients 2-8 yrs of age with
eGFR < 30 mL/min/1.73 m2

‒ Among patients ≥ 9 yrs of age with
eGFR 15-29 mL/min/1.73 m2, use only if
potential benefit outweighs potential risk
Slide credit: clinicaloptions.com

NIH Guidelines on Baricitinib
▪ Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την ομάδα κατευθυντήριων γραμμών
θεραπείας COVID-19 για να συστήσει είτε υπέρ είτε κατά της χρήσης του
baricitinib σε συνδυασμό με ρεμδεσιβίρη για τη θεραπεία του COVID-19 σε
νοσηλευμένους ασθενείς, όταν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στεροειδή

▪ Στη σπάνια περίπτωση όπου τα κορτικοστεροειδή δεν μπορούν να

χρησιμοποιηθούν, η επιτροπή συνιστά baricitinib σε συνδυασμό με
ρεμδεσιβίρη για τη θεραπεία του COVID-19 σε νοσηλευμένους, μη δια
σωληνωμένους ασθενείς που χρειάζονται συμπληρωματικά οξυγόνο."

▪ Η επιτροπή δεν συνιστά την χρήση baricitinib χωρίς ρεμδεσιβίρη, εκτός
από κλινική δοκιμή."
NIH COVID-19 Treatment Guidelines. Kinase inhibitors. Last updated February 11, 2021.

IL-6R Inhibitors

Anti–IL-6 Receptor Antibodies
Soluble IL-6 receptor

Anti–IL-6 receptor antibodies

IL-6

X

X

gp130
Signal transduction

Blocking signal transduction

Inflammatory storm

Calm inflammatory storm

Fu. J Translational Medicine. 2020;18:164.

Κατευθυντήριες οδηγίες NIH σχετικά με το
Tocilizumab για την θεραπεία του COVID-19
▪ Συνιστά τη χρήση tocilizumab + dexamethasone:
‒ Ασθενείς εντός 24 ωρών από την εισαγωγή τους σε ΜΕΘ που
χρειάζονται επεμβατικό ή μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό ή
οξυγόνο υψηλής ροής
‒ Πρόσφατα νοσηλευόμενοι ασθενείς με ταχέως αυξανόμενες
ανάγκες οξυγόνου και σημαντικά αυξημένους δείκτες φλεγμονής
(π.χ. CRP ≥ 75 mg/L)
‒ Ανεπαρκή δεδομένα για τον εντοπισμό υποομάδων που ενδέχεται
να επωφεληθούν από την προσθήκη tocilizumab στη ρεμδεσιβίρη,
τη δεξαμεθαζόνη ± τη ρεμδεσιβίρη
NIH COVID-19 Treatment Guidelines. Statement on tocilizumab. Last updated March 5, 2021.

TESEO Cohort: Tocilizumab to Treat
Severe COVID-19 in Italy
▪ Retrospective, observational, cohort study of adults with severe COVID-19 pneumonia admitted to
tertiary care centers in Italy between February and March 2020 who received tocilizumab plus
standard of care (n = 179) vs standard of care alone (n = 365)
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Guarlandi. Lancet Rheumatology. 2020;20:30173.

Mechanical Ventilation and Death

Cumulative Probability

Cumulative Probability

‒ Tocilizumab: 8 mg/kg via 2 infusions 12 hrs apart or 162 mg SQ in each thigh (324 mg total) when IV
formulation unavailable
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Tocilizumab to Treat Patients With COVID-19
Receiving Mechanical Ventilation
▪ Retrospective, observational, cohort study
of patients with COVID-19 receiving
mechanical ventilation and tocilizumab
(n = 78) vs mechanical ventilation and no
tocilizumab (n = 76)

▪ In IPTW-adjusted models of tocilizumab vs
no tocilizumab:
‒ Reduced death (HR: 0.55; 95% CI: 0.33-0.90;
P = .02)
‒ Improved status on ordinal scale (OR: 0.58;
95% CI: 0.36-0.94; P = .03)

▪ 54% of patients on tocilizumab had
superinfection vs 26% of patients who did
not receive tocilizumab (P < .001)

‒ 51% and 50% of superinfections were
caused by Staphylococcus aureus,
respectively

Probability

‒ No different in case fatality rate (22% vs
28%; P = .61)

Survival
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Somers. Clin Infect Dis. 2020;[Epub].
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Παθητική ανοσοποίηση
Πολλαπλοί τρόποι έγχυσης εξουδετερωτικών αντισωμάτων
Monoclonal
Antibodies[1]
▪ Produced in
laboratories
▪ Scalable
▪ Genetic modification of
Fc domain can reduce
the risk of AE and
extend half-life

Hyperimmune
Immunoglobulins[2]
▪ Derived from plasma
▪ Standardized product

1. Abraham. Nat Rev Immun. 2020;20:401. 2. Piechotta. Cochrane Database Syst Rev. 2020;7:CD013600.

Convalescent
Plasma[1,2]
▪ Plasma from recovered
individuals
▪ Batch-to-batch
variability
▪ Requires blood-type
matching

Convalescent Plasma

Theory of Using Convalescent
Plasma to Treat COVID-19
Donors Recovered
From COVID-19

Convalescent Plasma

Blood

Plasma

Patients With
COVID-19

Plasma

Matching: ABO Compatible
Donor Apheresis
Plasma Infusion (1-2 Units)

Y YY Y

Y YY Y

SARS-CoV-2
Neutralizing Antibodies

SARS-CoV-2
Neutralizing Antibodies

IDEA. COVID-19 Tx. https://covid.idea.medicine.uw.edu/page/treatment/drugs/human-coronavirus-immune-plasma-hcip

Slide credit: clinicaloptions.com

Randomized Controlled Trial in China: Convalescent
Plasma for Severe or Life-threatening COVID-19
▪ Open-label trial enrolling from 7 medical centers in Wuhan, China (Feb-April 2020)
Stratified by disease severity

Hospitalized adults with
lab-confirmed severe* or
life-threatening† COVID-19
(N = 103)

Standard Treatment + Convalescent Plasma‡
(n = 52)
Standard Treatment Alone
(n = 51)

Trial terminated early due to containment of local epidemic; may be underpowered to register clinically important differences.
*Respiratory distress and/or hypoxemia. †Shock, organ failure, or mechanical ventilation. ‡4-13 mL/kg, S-RBD–specific IgG titer ≥ 1:640.

▪ Primary endpoint: time to clinical improvement (ie, discharged alive or 2-point
reduction on 6-point disease severity scale) within 28 days
▪ Secondary outcomes: 28-day mortality, time to discharge, rate of viral PCR result
changing from BL positive to negative within 72 hrs
Li. JAMA. 2020;324:460.

Randomized Controlled Trial in China:
Time to Clinical Improvement
Convalescent plasma

All Patients
(N = 103)

Cumulative
Improvement Rate (%)
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HR: 1.40 (95% CI: 0.79-2.49;
P = .26)
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HR: 0.88 (95% CI: 0.30-2.63;
P = .83)
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7

14

21

28

▪ Test for interaction not significant (P = .17); interpretation limited by early
termination of trial (potentially underpowered)
Li. JAMA. 2020;324:460.

Slide credit: clinicaloptions.com

Observational Data From the Expanded Access
Treatment Protocol Sponsored by the Mayo Clinic
▪ Single-arm open-label protocol executed across 2807 acute care facilities in the US (April-July 2020)[1,2]
‒ N = 35,322 adults hospitalized with severe or life-threatening COVID-19
‒ Transfused with ≥ 1 unit of human COVID-19 convalescent plasma

▪ Rates of 7-day mortality[1]
‒ 8.7% if transfused within 3 days of diagnosis vs 11.9% if ≥ 4 days (P < .001)
‒ 8.9% with “high-titer” plasma, 11.6% with “medium,” 13.7% with “low” (P = .048)

▪ Safety analysis in 20,000 patients reported serious AEs in < 1% of transfusions[3]
‒ Thromboembolic or thrombotic events, < 1%; cardiac events, ~ 3%; most considered unrelated to
plasma transfusion

▪ Investigators conclude data provide evidence that convalescent plasma is safe in hospitalized
patients with COVID-19 and suggest earlier administration is more likely to reduce mortality
1. Joyner. May Clin Proc. 2020;95:1888. 2. NCT04338360. 3. Joyner. Mayo Clin Proc. 2020;95:1888.

Slide credit: clinicaloptions.com

FDA EUA for COVID-19 Convalescent Plasma:
Safety Information and Warnings
Potential Adverse Events
▪ Transfusion-transmitted infections
(ie, HIV, HBV, HCV)
▪ Allergic or anaphylactic reactions
▪ Hemolytic reactions
▪ Febrile nonhemolytic reactions
▪ TRALI
▪ TACO
▪ Hypothermia
▪ Metabolic complications
▪ Posttransfusion purpura

Theoretical Risks
▪ Antibody-dependent enhancement of
infection
▪ Attenuation of immune response leading
to increased susceptibility to reinfection

Provider Role
▪ Maintain records
▪ Conduct thorough investigation of
posttransfusion adverse reactions
▪ Report transfusion-related fatalities

COVID-19 Convalescent Plasma. EUA Fact Sheet for Healthcare Providers. Last updated February 4, 2021.

Slide credit: clinicaloptions.com

Anti–SARS-CoV-2 mAbs

FDA EUA Criteria for Anti–SARS-CoV-2 mAb Treatment
Bamlanivimab Plus Etesevimab1
“. . . for the treatment of mild to moderate
COVID-19 in adults and pediatric patients
with positive results of direct SARS-CoV-2
viral testing and who are at high risk for
progressing to severe COVID-19 and/or
hospitalization”

Casirivimab Plus Imdevimab2
“. . . for the treatment of mild to moderate
COVID-19 in adult and pediatric patients
with positive results of direct SARS-CoV-2
viral testing and who are at high risk for
progression to severe COVID-19, including
hospitalization or death”

Sotrovimab3
“. . . for the treatment of mild to moderate COVID-19 in adults
and pediatric patients with positive results of direct SARS-CoV-2
viral testing and who are at high risk for progression to severe
COVID-19, including hospitalization or death”
1. Bamlanivimab and etesivimab. EUA Fact Sheet for HCPs. Last updated May 2021.
2. Casirivimab and imdevimab. EUA Fact Sheet for HCPs. Last updated August 2021.
3. Sotrovimab. EUA Fact Sheet for HCPs. Last updated May 2021.

FDA EUA for Bamlanivimab
“. . . permit the emergency use of the unapproved product bamlanivimab
for the treatment of mild to moderate coronavirus disease 2019 (COVID-19)
in adults and pediatric patients (12 yrs of age and older weighing at least 40 kg)
with positive results of direct SARS-CoV-2 viral testing, and who are
at high risk for progressing to severe COVID-19 and/or hospitalization.”
▪

Πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση (700 mg πάνω από 16-60 λεπτά). θα πρέπει να χορηγείται το
συντομότερο δυνατό μετά από θετικό τεστ SARS-CoV-2 και εντός 10 ημερών από την έναρξη των
συμπτωμάτων

▪ Δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε
‒

Νοσηλευόμενοι ασθενείς (δεν έχει παρατηρηθεί όφελος από τη θεραπεία)

‒

Ασθενείς που χρειάζονται οξυγόνο λόγω του COVID-19 (τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορεί να σχετίζονται με χειρότερα
αποτελέσματα σε νοσηλευόμενους ασθενείς που λαμβάνουν οξυγόνο υψηλής ροής ή μηχανικό αερισμό)

‒

Ασθενείς με χρόνια οξυγονοθεραπεία για συννοσηρότητα που δεν σχετίζεται με το COVID-19 και οι οποίοι απαιτούν
αύξηση του ρυθμού ροής οξυγόνου κατά την έναρξη λόγω του COVID-19

Bamlanivimab. EUA Fact Sheet for Healthcare Providers. Last updated February 9, 2021.

Μη διασωληνωμένοι ασθενείς υψηλού κινδύνου
υποψήφιοι για Bamlanivimab
▪ Ασθενείς με ≥ 1 από τα ακόλουθα:
‒ BMI ≥ 35
‒ Διαβήτης

ΔΜΣ ≥ 85ο εκατοστημόριο για την ηλικία /
φύλο με βάση τα διαγράμματα ανάπτυξης
του CDC

‒ Ανοσοκατασταλτική νόσος

Δρεπανοκυτταρική νόσος

‒ Ανοσοκατασταλτική θεραπεία

‒ Καρδιακή νόσος

‒ ≥ 65 ετών

‒ Νευροεκφυλιστικές νόσοι

‒ Χ.Ν.Α

▪

▪ Ασθενείς ηλικίας 12-17 ετών και με ≥ 1
από τα ακόλουθα:

Ασθενείς ηλικίας ≥ 55 ετών και με ≥ 1
από τα ακόλουθα:
‒ Καρδιαγγειακή νόσος, υπέρταση
‒ ΧΑΠ/χρόνια αναπνευστική νόσος

Bamlanivimab. EUA Fact Sheet for Healthcare Providers. Last updated February 9, 2021.

‒ Τεχνολογική εξάρτηση σχετιζόμενη με
την ιατρική (π.χ. τραχειοστομία,
γαστροστομία)

‒ Άσθμα, ή άλλη χρόνια αναπνευστική
νόσος που απαιτεί καθημερινή
φαρμακευτική αγωγή

FDA EUA for Casirivimab + Imdevimab
“ . . επιτρέπουν τη χορήγηση
επείγουσας χρήσης του μη
εγκεκριμένου προϊόντος, casirivimab
με imdevimab, για τη θεραπεία
ήπιας έως μέτριας COVID-19 σε
ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς
(≥ 12 ετών ηλικίας βάρους ≥ 40 kg)
με θετικά αποτελέσματα άμεσων
ιογενών δοκιμών SARS-CoV-2 και οι
οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο
να οδηγηθούν σε σοβαρή COVID-19
ή/και νοσηλεία."
.

▪ Must be administered by single IV
infusion (1200 mg casirivimab +
1200 mg imdevimab over
≥ 60 mins) following dilution
▪ Should be given as soon as possible
after positive SARS-CoV-2 viral test,
within 10 days of symptom onset
▪ No recommended dose
adjustments for pregnant or
lactating women, patients with
renal impairment

Casirivimab With Imdevimab. EUA Fact Sheet for Healthcare Providers. Last updated February 2021.

FDA EUA for Casirivimab + Imdevimab:
περιορισμοί άδειας χρήσης και προειδοποιήσεις
▪ Δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε:

▪ Ανεπιθύμητες ενέργειες

‒ Νοσηλευόμενοι ασθενείς (δεν έχει
παρατηρηθεί όφελος από τη θεραπεία)
‒ Ασθενείς που χρειάζονται οξυγόνο λόγω του
COVID-19 (τα μονοκλωνικά αντισώματα
μπορεί να σχετίζονται με χειρότερα
αποτελέσματα σε νοσηλευόμενους ασθενείς
που λαμβάνουν οξυγόνο υψηλής ροής ή
μηχανικό αερισμό)
‒ Ασθενείς με χρόνια οξυγονοθεραπεία για
συννοσηρότητα που δεν σχετίζεται με το
COVID-19 και οι οποίοι απαιτούν αύξηση του
ρυθμού ροής οξυγόνου λόγω του COVID
▪

Πιθανότητα σοβαρών αντιδράσεων
υπερευαισθησίας (π.χ. αναφυλαξία)Εάν
εμφανιστούν σημεία/συμπτώματα, διακόψτε
αμέσως την έγχυση, ξεκινήστε υποστήριξη

Casirivimab With Imdevimab. EUA Fact Sheet for Healthcare Providers. Last updated February 2021.

‒

Σοβαρή ή απειλητική για τη ζωή

‒ Τα σημεία/συμπτώματα μπορεί να
περιλαμβάνουν πυρετό, δυσκολία στην
αναπνοή, μειωμένο κορεσμό οξυγόνου, ρίγη,
κόπωση, αρρυθμία (π.χ. κολπική μαρμαρυγή,
ταχυκαρδία, βραδυκαρδία), πόνο στο στήθος
ή δυσφορία, αδυναμία, αλλοιωμένη ψυχική
κατάσταση, ναυτία, κεφαλαλγία,
βρογχόσπασμο υπόταση, υπέρταση,
αγγειοοίδημα, ερεθισμό του λαιμού,
εξάνθημα συμπεριλαμβανομένης της
κνίδωσης, της κνησμού, της κνησμού, της
κνησμού, της ζάλης και της διάρροιας
‒ Κατά την εμφάνιση εξετάστε το ενδεχόμενο
επιβράδυνσης/ διακοπής της έγχυσης,
ξεκινήστε υποστηρικτική φροντίδα

Προφύλαξη σε εκτεθειμένα άτομα υψηλού κινδύνου
▪ Casirivimab with imdevimab (IV or SC)1: : Η EUA λέει ότι «μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως προφύλαξη
μετά την έκθεση για ενήλικες και παιδιατρικά άτομα (≥12 ετών ηλικίας βάρους ≥40 kg) τα οποία είναι:

Σε υψηλό κίνδυνο εξέλιξης σε σοβαρή COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της νοσηλείας ή του θανάτου, και
Δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως ή δεν αναμένεται να εχουν επαρκή ανοσολογική απόκριση για την ολοκλήρωση
του εμβολιασμού κατά του SARS-CoV-2 (π.χ. άτομα με ανοσοκατασταλτικές καταστάσεις,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα), και
Έχουν εκτεθεί σε άτομο που έχει προσβληθεί από τον SARS-CoV-2 σύμφωνα με κριτήρια στενής επαφής , ή
Οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης σε άτομο που έχει προσβληθεί από τον SARS-CoV-2 λόγω
εμφάνισης λοίμωξης από τον SARS-CoV-2 σε άλλα άτομα στο ίδιο περιβάλλον (π.χ. γηροκομεία ή φυλακές)" B
▪

Bamlanivimab (IV)2: Η δοκιμή προφύλαξης σε εξειδικευμένες νοσηλευτικές/υποβοηθούμενης διαβίωσης εγκαταστάσεις μείωσε
τη συχνότητα εμφάνισης του COVID-19 (OR: 0,43; 95% CI: 0,28-0,68), αλλά καμία επέκταση του EUA για να συμπεριλάβει
προφύλαξη

1. da.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-authorizes-regen-cov-monoclonal-antibody-therapy-post-exposure-prophylaxisprevention-covid-19. 2. Cohen. JAMA. 2021;326:46. 3. gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-and-vir-biotechnology-announcecontinuing-progress-of-the-comet-clinical-development-programme-for-sotrovimab/.

Μονοκλωνικά αντισώματα
• Στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης (EUA) για
casirivimab-imdevimab για θεραπεία και πρόληψη και για
•

sotrovimab και bamlanivimab-etesevimab για τη θεραπεία του SARS-CoV-2 σε
επιλεγμένα άτομα με υψηλό κίνδυνο εξέλιξης σοβαρής COVID-19.

•

Οι συνθήκες που αναφέρονται ισχύουν για ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς (ηλικίας
12 έως 17 ετών και βάρους 40 kg).

• Άλλες καταστάσεις μπορεί επίσης να θέσουν μεμονωμένους ασθενείς σε υψηλό κίνδυνο
εξέλιξης σοβαρής COVID-19 και η χρήση αυτών των παραγόντων δεν περιορίζεται στις

ιατρικές καταστάσεις ή τους παράγοντες που αναφέρονται

Treating Outpatients With Anti–SARS-CoV-2 mAbs
Requires . . .
▪ Testing access
‒ Rapid results early in infection

▪ Risk stratification process
‒ Identify and contact high-risk persons eligible for mAb therapy

▪ Place and resources
‒ Capacity to administer intravenous or subcutaneous medication, with
monitoring for COVID-19–positive patients

‒ Outpatient infusion center? Hospital? Home based/paramedic?

Άλλες Διερευνητικές Θεραπείες

Αντιιικές Θεραπείες
Agent

Mechanism of Action

Notes

Anakinra

Ανταγωνιστής του
υποδοχέα
ιντερλευκινης-1

Κατευνάζει την καταιγίδα των
κυτταροκινών

EXO-CD24

Εισπνεόμενα
νανοσωματιδια

Στόχος η πρωτεΐνη ακίδα του ιού

Efficacy/Ongoing Trials

Εκκρεμή αποτελέσματα
φάσης ΙΙΙ

Φάση II

Select Candidate Outpatient Oral Antiviral Therapies
Agent

Mechanism of Action

Notes

Efficacy/Ongoing Trials

Camostat1-3

Entry inhibitor

Blocks TMPRSS-2; approved for
treatment of pancreatitis-associated
pain, post-op reflux esophagitis
in Japan

Pending phase III results

Favipiravir4-6

Polymerase inhibitor

Repurposed antiviral; approved for
treatment of novel influenza in Japan

Small trials show marginal
benefits or neutral results

Molnupiravir7

Error catastrophe

Developed for SARS-CoV-1 and MERS

Phase II/III

PF-073213328

Protease inhibitor

Ritonavir required for pharmacologic
boosting

Phase II/III

RO7496998/
AT-5279,10

Polymerase inhibitor

Developed for HCV; guanosine
nucleotide

Phase II/III

1. NCT04583592. 2. NCT04608266. 3. NCT04730206. 4. Lou. Eur J Pharm Sci. 2021;157:105631. 5. Udwadia. Int J Infect Dis.
2021;103:62. 6. Dabbous. Arch Virol. 2021;166:949. 7. NCT04575597. 8. NCT04960202. 9. NCT04889040. 10. NCT04709835.

Novel Oral Antivirals: Human Data for Molnupiravir
▪ Well tolerated in randomized, double-blind, placebo-controlled phase I
study of healthy volunteers (N = 130)1
▪ Double-blind phase IIa study of COVID-19 outpatients randomized
within 7 days of symptom onset (N = 202)2
‒ Day 3: Infectious virus isolation in 1.9% (1/53) of patients receiving
molnupiravir 800 mg BID vs 16.7% (9/54) receiving placebo; P = .02
‒ Among those seronegative at baseline, median time to viral RNA
clearance significantly shorter with molnupiravir 800 mg BID (14 days)
vs placebo (27 days); P = .001
1. Painter. Antimicrob Agents Chemother. 2021;[Epub].
2. Fischer. medRxiv;[Preprint]. Note: This study has not been peer reviewed.

Novel Oral Antivirals: Human Data for AT-527
▪ Double-blind phase II study of hospitalized patients with moderate
COVID-19 randomized within 5 days of symptom onset1
▪ At interim analysis (N = 62)2:
‒ Day 2: 0.7 log10 (80%) greater mean reduction in viral load with AT-527
550 mg BID vs placebo

‒ Day 8: Difference in viral load reduction sustained

1. NCT04396106. 2. ir.ateapharma.com/news-releases/news-release-details/ateas-527-oral-antiviral-drug-candidate-reduces-viral.

Slide credit: clinicaloptions.com

Key RCT Data for Other Investigational Agents
Agent

N

Population

Comparator

Primary Outcome

Lopinavir/ritonavir[1]

199

Adults, severe

SoC alone

Lopinavir/ritonavir[2]

86

Adults,
mild to moderate

Umifenovir or
no antiviral

▪ No difference in rate of positive-to-negative
conversion of SARS-CoV-2 nucleic acid
▪ Significantly shorter median time from start
of study treatment to negative
nasopharyngeal swab for combination
treatment

▪ No difference in time to clinical
improvement

Lopinavir/ritonavir +
ribavirin + IFNβ1b[3]

127

Adults, hospitalized

LPV/RTV

Lopinavir/ritonavir[4]

5040

Hospitalized

SoC alone

▪ No difference in 28-day mortality

Favipiravir[5]

240

Adults, pneumonia

Umifenovir

▪ No difference in clinical recovery rate of
Day 7

IFNκ + TFF2[6]

80

Adults, moderate

SoC alone

▪ Shortened mean time to viral RNA negative
conversion (3.8 vs 7.4 days; P = .031)

1. Cao. NEJM. 2020;382:1787. 2. Li. Med (NY). 2020;1:105. 3. Hung. Lancet. 2020;395:1695. 4. RECOVERY Collaborative Group. Lancet.
2020;396:1345. 5. Chen. medRxiv. 2020;[Preprint]. Note: This paper has not been peer reviewed. 6. Fu. EClinicalMedicine. 2020;27:100547.

Slide credit: clinicaloptions.com

Ο όρος Long-COVID είναι ένας όρος
“ομπρέλα”
▪ Είναι ένας ευρύς όρος που
περιγράφει ένα μεγάλο φάσμα
σωματικών και νοητικών
συμπτωμάτων που βιώνουν
ορισμένοι ασθενείς και που
παραμένουν 4 ή περισσότερες
εβδομάδες μετά τη λοίμωξη από
τον SARS- CoV-2,
συμπεριλαμβανομένου και
ασθενών που ήταν ασυμπτωματικοί
ή είχαν ήπια νόσηση.

68
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Το long COVID σχετίζεται με ένα φάσμα
σωματικών, κοινωνικών και ψυχολογικών
συνεπειών

Το long - COVID είναι ένα ετερογενές σύνδρομο
– Έχουν ταυτοποιηθεί διάφορα κλινικά μοτίβα
• Επίμονα συμπτώματα
•

Όψιμης έναρξης καινούρια συμπτώματα

•

Εξελισσόμενα συμπτώματα

– Αποδίδεται σε ποικίλες παθοφυσιολογικές διεργασίες
– Η εκδήλωση του συνδρόμου επιπλέκεται από διάφορους
παράγοντες
– Έχει αρκετές ομοιότητες με άλλα μετα-ιογενή σύνδρομα
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Τα συμπτώματα που αναφέρονται περιλαμβάνουν δύσπνοια, κόπωση, κακουχία μετά από
άσκηση και λεγόμενη «εγκεφαλική ομίχλη»
Κοινά συμπτώματα μετά το COVID
• Δύσπνοια ή αυξημένη αναπνευστική
προσπάθεια

• Κοιλιακό άλγος

•
•
•
•
•

Κούραση
Κακουχία μετά από άσκηση
« Ομίχλη εγκεφάλου », « νοητική έκπτωση »
Βήχας
Πόνος στο στήθος

• Διάρροια
• Αϋπνία και άλλες διαταραχές ύπνου
• Πυρετός

•
•
•
•
•

Πονοκέφαλος
Αίσθημα παλμών ή/και ταχυκαρδία
Αρθραλγία
Μυαλγία
Παραισθησία

•
•
•
•
•

• Μειωμένη λειτουργικότητα και κινητικότητα
Πόνος
Εξάνθημα (π.χ. κνίδωση)
Αλλαγές διάθεσης
Ανοσμία ή δυσγευσία
Ανωμαλίες εμμηνορροησιακού κύκλου
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Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια εργαστηριακή δοκιμασία για
την ταυτοποίηση του συνδρόμου long-Covid
• Δεν απαιτείται θετικό ιολογικό τεστ για να
τεθεί η διάγνωση του συνδρόμου
• Ο εργαστηριακός έλεγχος θα πρέπει να
κατευθύνεται από κλινικά ευρήματα
• Ένα βασικό πακέτο εργαστηριακών
εξετάσεων συνιστάται μεταξύ 4 και 12
εβδομάδων
• Περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος
συνιστάται να γίνεται εάν τα συμπτώματα
επιμένουν για 12 εβδομάδες ή
περισσότερο
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Απαιτούνται περισσότερα στοιχεία για να αποδειχθεί η χρησιμότητα ειδικών
απεικονιστικών εξετάσεων για την αξιολόγηση του long-Covid
▪ Οι απεικονιστικές εξετάσεις συνήθως δε βοηθούν,
πχ.

•

Ct θώρακος με φυσιολογική ακτινογραφία
θώρακος και φυσιολογικό κορεσμό οξυγόνου

•

CTPA με φυσιολογικά D-dimers και απουσία
συμπτωμάτων

•

ΜRI εγκεφάλου στην «εγκεφαλική ομίχλη»

▪ Πιο εξειδικευμένες απεικονιστικές μελέτες (π.χ. MRI
καρδιάς) ενδείκνυνται σε ορισμένες περιπτώσεις
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Για τους περισσότερους ασθενείς, ο στόχος της ιατρικής
διαχείρισης είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας και της
ποιότητας ζωής
▪ Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
πλάνου αποκατάστασης μπορεί να είναι
χρήσιμη για ορισμένους ασθενείς
▪ Πολλά από τα συμπτώματα του longCOVID μπορούν να βελτιωθούν μέσω
των καθιερωμένων θεραπευτικών
προσεγγίσεων
▪ Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ολιστική
υποστήριξη του ασθενούς καθ 'όλη τη
διάρκεια της ασθένειάς του μπορεί να
είναι ευεργετική

74

Οι ασθενείς με long-COVID ενδέχεται να επωφεληθούν από την
επανεξέταση του καθημερινού τρόπου διαβίωσής τους
▪ Συζητήσεις σχετικά με τη διατροφή,
τη σωματική δραστηριότητα, τον
ύπνο, τη διαχείριση του στρες, τις
διαπροσωπικές σχέσεις και τη
διαχείριση χρόνιων ασθενειών
▪ Οι κατάλληλοι για την ηλικία
προληπτικοί έλεγχοι της υγείας και οι
εμβολιασμοί ενδέχεται να έχουν
καθυστερήσει λόγω της πανδημίας
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
▪ Εννοιολογικά, η θεραπεία του COVID-19 μπορεί να χωριστεί σε αντιιικές και ανοσοτροποποιητικές
θεραπείες
▪ Κάθε παράγοντας θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο σωστό στάδιο της νόσου για να υπάρχει το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
▪ Τα αντιιικά φάρμακα και τα mAbs δείχνουν τη μεγαλύτερη υπόσχεση νωρίς κατά τη διάρκεια του
COVID-19, πριν από την έναρξη της ανοσολογικής απόκρισης του ξενιστή
▪ Η παθητική ανοσοποίηση με mAbs μπορεί να αποτρέψει τη μόλυνση και τη σοβαρή ασθένεια - και
τη θνησιμότητα εάν δοθεί νωρίς μεταξύ των νοσηλευόμενων
▪ Υπάρχουν λειτουργικές προκλήσεις για τη χρήση αυτών των φαρμάκων, αλλά δεδομένης της
επιδημίας των ανεμβολίαστων ατόμων, αυτές οι θεραπείες γίνονται όλο και πιο σημαντικές για τη
μείωση της επιβάρυνσης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης

Slide credit: clinicaloptions.com

