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▪ Symtomatisk behandling

▪ Undvika utveckling av ARDS

▪ Lindra svår ARDS

▪ Undvika koagulationsrubbningar

▪ VID ARDS, ABSOLUT VIKTIGAST MED FUNGERANDE 

TRADITIONELL INTENSIVVÅRD

Behandlingens syfte
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Virusets struktur och targets för behandling

Spikes: S1 och S2,             
S-proteinerna behöver modifieras för att 

fusion skall ses, detta kräver 

serinproteaser, inaktivering av dessa 

prövas i studier i USA, Japan och 

Danmark. Godkända för pankreatit 

(Camostat mesylate)

ACE-2: receptor 
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Bilden av kliniskt svår COVID-19 hos 

sjukhusvårdade vuxna

▪ Plötslig snabb försämring, oftast 1-2 veckor efter debut

▪ Låga lymfocyter i perifert blod

▪ Kraftig stegring av inflammationsparametrar (CRP, 

prokalcitonin, IL-1, IL-6, TNF-alfa mm)

▪ IL-6 högre i fall med mortalitet än hos överlevare i Kina 

(DOI.10.1016/s0140-6736(20)30566-3)

▪ SARS-1 visade att barn hade betydligt lägre IL-6 än vuxna



Vilka symtom får barn?

▪ En varierande sjukdomsbild:

→ Inga symptom alls / feber / hosta / förkylningsymtom

▪ +/- kräkningar/diarré

▪ Slutsatser:

→ Utan provtagning går det inte att ställa diagnosen!

→ Hos symptomfria utesluter inte negativt prov att man ändå är smittad 

och senare kan insjukna.

5
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Laboratoriska parametrar

D-dimer Lymfocyter

Ferritin LD
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▪ Remdesivir inhiberar RNA-polymeras

▪ Remdesivir, studier pågår på flera ställen, först ut med resultat 

bör vara Kina och i slutet av april, Norge i del av WHO-studie

▪ Klorokin, biverkningar, beslut att inte användas i Sverige 

utanför studieprotokoll

▪ Lopinavir-ritonavir, tveksam effekt (18 mars, 2020 NEJM)

▪ WHO har en studie som pågår med samtliga ovanstående samt 

sedvanlig behandling i fyra armar

Farmakologisk behandling som hämmar tillväxt 

av virus
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Farmakologisk behandling som hämmar 

inflammation

▪ Kortison

→ Testats ffa i Sydkorea (förebygga ARDS)

→ Inga systematiska studier på gång

→ Även erfarenhet vid ARDS från Italien och 

Kina  

▪ Tocilizumab

→ binder både fritt och membranbundet IL-6

→ tanken är att hämma cytokinstormen

→ testas för närvarande i Kina och i Italien

Figur från Creative Biolabs
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IL-6 signallering kan hämmas på flera 

olika nivåer

Figur från Creative Biolabs
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Farmakologisk behandling som hämmar 

inflammation

▪ Anakinra

→ IL-1R-antagonist

→ SOBI testar i studie i Italien

▪ Emapalumab

→ Anti-interferon gamma

→ SOBI testar i studie i Italien
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Övrig farmakologisk behandling

▪ Koagulationsrubbning (ta kontakt med koagulationsexpert hos 

alla med svår COVID-2) 

▪ Vaskulit
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Studier på gång i Sverige

▪ Remdesivir

▪ Tocilizumab

▪ Anakinra

▪ Antikroppar från konvalescentsera

▪ Vaccinforskning
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Sammanfattningsvis

▪ Det finns idag inga bra studier som ger stöd för användning av 

farmakologisk behandling vid COVID-19 hos barn. Så hur gör 

vi?

▪ Stora barncentra som GOSH, CHOP och JHCH har kommit 

med MYCKET FÖRSIKTIGA rekommendationer där 

ovanstående läkemedel finns med. Förslag till barndosering 

finns fastställt för flera av dem.

▪ Vi uppdaterar tillgänglighet via barnläkemedelsgruppen-
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TACK


