2020-04-08. Sergančių sunkiomis COVID-19 formomis gydymas pasveikusiųjų plazma
(imunoterapija)
Lietuvoje rengiamasi pradėti naudoti nuo COVID-19 pasveikusiųjų pacientų kraujo plazmą
(imuninę plazmą) sunkiai sergantiems COVID-19 pacientams. Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų Kraujo centras šiam tikslui jau kviečia visus COVID-19 sirgusiuosius ir
pasveikusiuosius donuoti kraujo.
Žmonių, pasveikusių nuo COVID-19, plazmoje gali būti antikūnų prieš SARS-CoV-2 virusą,
kurie gali būti efektyvūs gydant sunkias COVID-19 formas. Imuninės plazmos paruošimui
reikalingas donorų kraujas iš pasveikusiųjų pacientų, kurie gali paaukoti kraują ir 14 dienų
laikotarpiu neturėjo jokių simptomų, o Covid-19 tyrimų rezultatai buvo neigiami.
JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA) patvirtino nuo COVID-19 pasveikusių pacientų
plazmos naudojimą kritinės būklės pacientų gydymui. FDA sprendimas priimtas kitą dieną po
to, kai Niujorko valstijos gubernatorius Andrew Cuomo pareiškė, kad valstijos sveikatos
departamentas pradės gydyti kritiškai sergančius pacientus pasveikusiųjų plazma.1
Ankstesnė patirtis gydant infekcijas
Pasveikusiųjų plazmos naudojimas infekcinių ligų gydyme nėra naujiena. Šis metodas
anksčiau buvo naudojamas tokioms ligoms kaip poliomielitas, tymai ir kiaulytė gydyti, 1918
m. gripo epidemijai ir ankstesniems kvėpavimo takų infekcijų protrūkiams, panašiems į
COVID-19. Pasveikusiųjų plazma buvo naudota sergančiųjų kitomis kvėpavimo takų
infekcijomis, tokiomis kaip H1N1 gripas, sunkus ūminis respiracinis sindromas (SARS) ir
Artimųjų rytų respiracinis sindromas (MERS), gydymui.
Pasveikusiųjų plazma ar imunoglobulinai buvo naudoti kaip paskutinė priemonė kritinės
būklės pacientams, sergantiems SARS. Keletas studijų parodė trumpesnę hospitalizacijos
trukmę ir mažesnį mirtingumą pacientų, gydytų imunine plazma, nei pacientų, kuriems toks
gydymas nebuvo taikomas. 2014 metais gydymas plazma, surinkta iš pasveikusiųjų nuo
Ebola viruso sukeltos ligos, buvo rekomenduojamas PSO kaip empirinio gydymo galimybė
protrūkių metu2.
Hung ir kolegų (2011) aprašytas 2009 metų H1N1 gripo pandemijos metu atliktas
prospektyvinis kohortinis klininis tyrimas parodė imuninės plazmos efektyvumą –
pacientams reikšmingai sumažėjo mirtingumo rizika bei virusų kopijų skaičius. Šalutinio
poveikio reiškinių nebuvo 3,4. Mair-Jenkins ir kolegų (2015) atlikta meta-analizė parodė, kad
pacientų, sergančių sunkiomis kvėpavimo takų infekcijų formomis mirtingumas buvo
sumažintas skiriant imuninę plazmą įvairiomis dozėmis, po gydymo nebuvo šalutinių
reiškinių ar komplikacijų.5 Kita meta-analizė, atlikta Luke (2006),6 išskyrė aštuonis tyrimus,
kuriuose aprašyti 1703 pacientų, sirgusių 1918 metų Ispaniškojo gripo pneumonija nuo 1918
iki 1925 m., ir kuriems buvo sušvirkšti nuo gripo pasveikusiųjų žmonių kraujo produktai.
Meta-analizės rezultatai parodė, kad kraujo produktais gydytų pacientų mirtingumas buvo
mažesnis 21% (95% CI 15–27; p <0,001), lyginant su bendru mirtingumo rodikliu.
Pirmieji sunkios formos COVID-19 gydymo imunine plazma rezultatai

2020 m. kovo mėnesį pasirodė pirmieji moksliniai pranešimai apie tokios plazmos naudojimą
sunkia COVID-19 ligos forma sergantiems pacientams. Preliminarūs tyrimų duomenys
parodė imuninės plazmos naudą pacientų gydymo rezultatams.7 Kinijoje aprašytas
klinikinis tyrimas, kuomet imuninė plazma buvo perpilta 5 sunkiai sergantiems pacientams su
ūmiu kvėpavimo distreso sindromu. 3 pacientai pasveiko ir buvo išrašyti iš ligoninės, kitų
dviejų pacientų būklė stabilizavosi. Tyrimą aprašė Kinijos mokslininkas Shen su kolegomis
(2020). Tyrimas atliktas infekcinių ligų skyriuje Shenzhen ligoninėje, Kinijoje šių metų
sausio 20 – kovo 25 dienomis. Pacientai gavo imuninę plazmą su SARS-CoV-2 specifiniais
antikūniais IgG, 10 - 22 dieną nuo hospitalizacijos pradžios. Buvo vertinama kaip keičiasi
kūno temperatūra, gyvybinės organų funkcijos (SOFA kriterjai), PAO2/FIO2, virusų kiekis,
serumo antikūnų titras, biocheminiai kraujo rodikliai, pagalbinių kvėpavimo aparatų ar
ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos (EKMO) poreikis prieš ir po konvalescentinės
plazmos transfuzijos.
Visiems 5 pacientams (amžius 36 - 65 m.) reikėjo dirbtinės plaučių ventiliacijos prieš
transfuziją, jie taip pat gavo priešvirusinį gydymą ir metilprednizoloną. Po transfuzijos
stebėtas pacientų būklės pagerėjimas: kūno temperatūra normalizavosi per tris dienas 4 iš 5
pacientų, gyvybinių funkcijų rodikliai pagerėjo, ūmaus kvėpavimo distreso požymiai išnyko,
virusų koncentracija sumažėjo per 12 dienų 4 iš 5 pacientų. Atkreiptinas dėmesys, kad PSO
nerekomenduoja skirti sisteminių kortikosteroidų COVID-19 gydymui, išskyrus tam tikrus
atvejus.
Kitame, Kinijoje atliktame bandomajame tyrime imuninė plazma buvo taikyta 10 sunkia
COVID-19 infekcija sergančių pacientų (amžiaus mediana - 52,5m.). Pacientai gavo po vieną
200 ml imuninės plazmos dozę su neutralizuojančių antikūnų titru didesniu nei 1:640, kartu
taikant palaikomąjį gydymą ir antivirusinę terapiją. Imuninė plazma buvo skirta praėjus 1119 dienų nuo ligos pradžios. Tyrimas atskleidė, kad imuninė plazma buvo saugi ir gerai
toleruojama bei pacientų būklės pagerėjimas stebėtas per 3 dienas po plazmos transfuzijų.
Šie nedidelės apimties, nekontroliuojami tyrimai parodė imuninės plazmos naudą, gydant
kritinės būklės pacientus, sergančius COVID-19, tačiau dėl mažų tyrimo imčių ir tyrimų
dizaino aprašytas imuninės plazmos efektyvumas negali būti vertinamas kaip mokslo
įrodymai. Tam turėtų būti atlikti didesnės imties moksliniai randomizuoti klinikiniai tyrimai.
8

Vienas iš pasveikusiųjų plazmos efektyvumo paaiškinimų yra tai, kad pasveikusiųjų plazmos
antikūnai gali slopinti viruso dauginimąsi ir pagreitinti infekuotų ląstelių pašalinimą.
Didžiausia virusų koncentracija būna pirmąją ligos savaitę, o pirminis imuninis atsakas, kuris
ir padeda išnaikinti virusą, paprastai susiformuoja 10-14 dieną. Taigi teoriškai turėtų būti
didesnis efektyvumas skiriant plazmą ankstyvoje ligos stadijoje. Nors duomenys iš klinikinių
tyrimų ir ankstesnės patirties byloja apie pasveikusiųjų plazmos naudingumą gydant sunkias
virusines infekcijas, tačiau vis dar kyla abejonių dėl jos naudojimo pradinėje gydymo
stadijoje.9
Naujausia 27 publikacijų apie pacientų gydymą imunine plazma meta-analizė parodė, kad
plazma gali sumažinti mirtingumą sunkių SARS-CoV ir gripo atvejais, ir gali turėti poveikį
viruso koncentracijos sumažėjimui ir pacientų sveikatos būklės pagerėjimui (sumažėja
karščiavimas, pagerėja kraujo įsotinimas deguonimi ir gyvybinių funkcijų rodikliai), tačiau

visos studijos yra mažos apimties, daugiausiai aprašančios pavienius klinikinius atvejus,
nenaudojama kontrolinė grupė, tad tyrimų rezultatų moksliniai įrodymai yra nepakankami.
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