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Tocilizumab, also known as atlizumab, is an immunosuppressive drug, mainly for 
the treatment of rheumatoid arthritis and systemic juvenile idiopathic arthritis, a 
severe form of arthritis in children. It is a humanized monoclonal antibody against 
the interleukin-6 receptor. 

S-a evaluat eficacitatea şi siguranţa blocării IL-6 cu tocilizumab într-o cohortă 

monocentrică de pacienţi cu COVID-19 care necesită ventilaţie mecanică.  

Au fost incluşi 154 de pacienţi, dintre care 78 au primit tocilizumab şi 76 nu. Urmărirea 

mediană a fost de 47 de zile (intervalul 28-67). Caracteristicile de referinţă au fost similare 

între grupuri, deşi pacienţii trataţi cu tocilizumab au fost mai tineri (în medie de 55 vs. 60 

de ani), mai puţin susceptibili de a avea boală pulmonară cronică (10% vs. 28%) şi au 

avut valori mai mici de dimeri D la momentul intubaţiei. (mediana 2,4 vs. 6,5 mg / dL). în 

modelele ajustate IPTW, tocilizumab a fost asociat cu o reducere de 45% a riscului de 

deces [raport de risc 0,55 (95% CI 0,33, 0,90)] şi o stare îmbunătăţită pe scara ordinală de 

rezultate [rata proporţională pentru o creştere la 1 nivel: 0,58 ( 0,36, 0,94)]. Deşi 

tocilizumab a fost asociat cu o proporţie crescută de pacienţi cu suprainfecţii (54% faţă de 

26%; p <0,001), nu a existat nicio diferenţă în rata de fatalitate a cazurilor la 28 de zile la 

pacienţii trataţi cu tocilizumab în raport cu cei fără suprainfecţie [22% vs. 15%; p = 0,42]. 

Staphylococcus aureus a reprezentat ~ 50% din pneumonia bacteriană. 

CONCLUZII 

În această cohortă de pacienţi cu COVID-19 ventilaţi mecanic, tocilizumab a fost asociat 
cu o mortalitate mai mică, în ciuda unei suprainfecţii mai mari. 
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