
 

TRATAREA COVID 19 CU TOCILIZUMAB 

 

Studiile asupra utilizării tratamentului imunosupresiv cu Tocilizumab la pacienţii 

COVID-19 cu pneumonie sunt de mare interes in rândul cercetătorilor. Recent, s-au 

realizat 3 studii, unul dintre ele, un larg studiu observational din SUA, oferă cateva 

promisiuni. Alte 2 studii, realizate in Italia si Franţa nu au găsit inca niciun beneficiu. 

Rezultate neclare la pacienţii din ATI 

Primul studiu a implicat 3 924 pacienţi adulţi infectaţi cu SARS COV-2 internati 

 în secţiile de terapie intensivă din  68 spitale din SUA în perioada 4 martie – 10 mai 

2020 

Din cei 443 de pacienţi care au primit Tocilizumab în primele 2 zile în ATI, 125 ( 

28.9% ) au decedat, comparativ cu 1 419 din 3 491 (40,6% ) care au primit îngrijiri uzuale. 

După o urmărire medie de 27 zile, pacienţii din grupul cărora li s-a administrat 

Tocilizumab au avut un risc mai scăzut de deces decât în cazul pacienţilor fără acest 

tratament (rata de periculozitate, 0.71). Rata de periculozitate estimată pe o perioadă de 

30 zile a fost de 27,5% în grupul cu administrare de Tocilizumab, versus 37.1 % în grupul 

care nu a primit acest tratament (diferenţa de risc, 9.6 puncte procentuale ). 

Pacienţii tratati cu Tocilizumab au fost mai tineri decât cei din grupul de control ( 

vârsta medie, 58 vs 63 ani), au avut mai puţine comorbidități și erau mai predispuși să 

aibă niveluri scăzute ale oxigenului, să necesite ventilare mecanică, să aibă niveluri 

ridicate ai markerilor de inflamație și să primească corticosteroizi la intrarea în ATI decât 

cei tratați convențional. 

Autorii studiului au subliniat faptul că tratamentul cu Tocilizumab nu este lipsit de 

riscuri, acesta poate produce disfuncții hepatice. Astfel pacienţii care primesc acest 

tratament au nevoie de o monitorizare mai atentă asupra toxicităţii hepatice și infecţiilor 

secundare. Este necesară o cântărire a deciziei între administrarea medicamentului și 

potenţialele efecte adverse asociate acestui medicament. 

Totuşi, în cadrul studiului s-a observat că medicamentul ar avea un beneficiu mai 



 

mare pentru cei la care boala evoluează mai rapid și că Tocilizumab este cel mai eficient 

când este administrat înainte ca disfuncția ireversibilă de organ să apară. 

Tratamentul cu Tocilizumab poate reduce mortalitatea la pacienţii COVID 19 critici 

conform autorilor studiului, deşi cercetările pot fi susceptibile de erori și de aceea sunt în 

continuare necesare studii clinice randomizate. 

Nicio diferenţa în agravarea clinică 

Al doilea studiu multicentric deschis, condus de cercetătorii din Reggio Emilia, 

Italia, a implicat 123 pacienţi COVID-19 adulţi, spitalizaţi în perioada 31 mai-11 iunie cu 

detresa respiratorie, febra peste 38 grade C pentru minim 2 zile și/sau niveluri elevate ale 

proteinei C reactive, indicator al inflamației. 

Din cei 60 pacienţi care au primit tocilizumab intravenos, 17                   (28.3%) au 

experimentat deteriorare clinică în 14 zile, rezultat asemănător cu cel din grupul cu 

tratament standard și anume din 63 pacienţi, 17 (27%) au prezentat agravare.  

Pacienții au prezentat deteriorarea clinică în 6 zile după administrarea 

tratamentului, cu nici o diferență notabilă de timp între cele 2 grupuri. 

11 pacienţi au fost transferaţi pe secţia de AT! in 14 zile după incheierea tratamentului, cu 

nicio diferenţa notabila între cele 2 grupuri               (10.0% în grupul cu administrare de 

Tocilizumab vs 7.9% în grupul cu tratament uzual). 

 14 din cei 60 de pacienţi din grupul în care s-a administrat Tocilizumab  ( 23.3% ) și 7 din 

cei 63 de pacienţi din grupul cu tratament uzual au prezentat efecte adverse. 2 pacienţi în grupul 

în care s-a administrat ca tratament Tocilizumab și un pacient din grupul cu tratament uzual au 

decedat în primele 30 zile de la administrarea tratamentului, iar 6 din grupul Tocilizumab și 5 

pacienţi din grupul cu tratament uzual au necesitat intubare. 

Având în vedere faptul că nu au fost observate rezultate notabile în tratamentutl cu 

Tocilizumab față de tratamentul standard, studiul a fost oprit la puţin timp după o analiză 

intermediară care a arătat inutilitatea continuării tratamentului cu Tocilizumab. 

Sunt necesare mult mai multe studii clinice oarbe, placebo-controlate pentru a confirmă 

rezulatele sau pentru a observa posibilele aplicații ale Tocilizumab în diferite stadii ale bolii. 



 

 

Posibila reducere a riscului de ventilatie și deces 

În al treilea studiu, cercetătorii din Paris au analizat datele a 130 de pacienţi COVID-19 cu 

pneumonie moderată și severă în 9 spitale din 31 martie pana în 18 aprilie.  

Au fost aleşi aleatoriu 63 de pacienţi care au primit Tocilizumab intravenos în ziua 1 și 3 de 

tratament și 67 pacienți care au primit  tratament standard. În ziua 4 de tratament, 19% din 

pacienţii cu tratament Tocilizumab si 28,3% din pacienţii cu tratament conventional au avut un 

scor de cel puţin 5 puncte din 10 în Scala de Progresie Clinica ( WHO-CPS) { scorul mare 

indicând deteriorare clinică ). Astfel, mai mulți pacienţi cu tratament standard au prezentat 

deteriorare clinică decât cei cărora li s-a administrat Tocilizumab. 

           Dupa 14 zile de tratament, numărul pacientilor tratați cu Tocilizumab care au avut nevoie 

de ventilaţie non-invazivă sau mecanică sau care au decedat a fost mai mic față de grupul cu 

tratamentul standard (12% față de 24% ). În ceea ce priveşte reacţiile adverse, 20 de pacienţi 

din cei 63 din grupul Tocilizumab au prezentat efecte adverse severe, în comparaţie cu 29 din 

cei 67 de pacienţi din grupul de control. Până în a 28-a zi, 7 pacienţi din grupul care a primit 

tratament cu Tocilizumab și 8 pacienţi din grupul standard au decedat. 

          Autorii studiului au concluzionat ca Tocilizumab nu a redus scorul WHO-CPS cu mai puţin 

de 5 puncte în ziua a 4-a, dar este posibil ca tratamentul să reducă  riscul ventilaţiei 

non-invazive/mecanice sau riscul de deces până în ziua a 14-a. Sunt necesare studii clinice 

randomizate mari, cu o urmărire pe termen lung pentru rezultate mult mai concludente cât și 

pentru a determina care pacienţi obţin cel mai mare beneficiu de la tratament și dacă o terapie 

combinată cu corticosteroizi sau antivirale va îmbunătății si mai mult rezultatele. 

 

Aşteptând date privind rezultatele pe termen mai lung 

Rezultatele unui studiu clinic controlat, dublu-orb, randomizat vor putea constata daca 

Tocilizumab poate reduce severitatea bolii și rata de deces fără frecvente evenimente adverse și 

infecţii secundare apărute în urma administrării tratamentului. 

Noile studii randomizate aparute sugerează potenţialul rol al tratamentului cu Tocilizumab in 

COVID-19 dar nu aduc dovezi clare de eficacitate. 


