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Teoretic
În prezent, nu există agenți antivirali specifici aprobați pentru noua boală coronavirus 2019 (COVID-19). În
acest studiu, au fost înscriși, zece pacienți cu forme severe confirmați în timp real prin testul ARN viral. O doză
de plasmă convalescentă de 200 ml (CP), derivată de la donatori recuperați recent, cu titruri de anticorpi
neutralizanți peste 1: 640, a fost transfuzată la pacienți ca o completare la tratamentul de sustinere maximal
și agenții antivirali. Obiectivul principal a fost siguranța transfuziei de CP (plasmă convalescentă). Al doilea
obiectiv a fost îmbunătățirea simptomelor clinice și a parametrilor de laborator în termen de 3 zile de la
transfuzia cu CP. Perioada medie de la debutul bolii până la transfuzia cu CP a fost de 16,5 zile.
După transfuzia cu CP, nivelul de anticorpi de neutralizare a crescut rapid până la 1: 640 în cinci cazuri, în timp
ce la celelalte patru cazuri s-a menținut la un nivel ridicat (1: 640).
În decursul de 3 zile simptomele clinice au fost îmbunătățite în mod semnificativ, odată cu creșterea saturației
de oximoglobină. Câțiva parametri au avut tendința de a se îmbunătăți în comparație cu pre-transfuzia,
incluzând numărul crescut de limfocite (0,65 × 109 / L vs. 0,76 × 109 / L) și scăderea proteinei C reactive (55,98
mg / L vs. 18,13 mg / L). În decursul de 7 zile examinările radiologice au arătat diferite grade de absorbție a
leziunilor pulmonare. Sarcina virală a fost nedetectabilă după transfuzie la șapte pacienți care aveau anterior
viremia crescută. Nu au fost observate efecte adverse severe. Acest studiu a arătat că terapia plasmă
convalescentă a fost bine tolerată și ar putea îmbunătăți rezultatele clinice prin neutralizarea viremiei în cazuri
severe de COVID-19. Doza optimă și punctul de timp, precum și beneficiul clinic al terapiei cu plasmă
convalescentă, necesită investigații suplimentare în studii mai mari și mai bine controlate.
Declarație de semnificație
COVID-19 este în prezent o mare amenințare la adresa sănătății globale. Cu toate acestea, pentru tratamentul
său nu sunt disponibili agenți antivirali specifici.
În această lucrare, am explorat fezabilitatea transfuziei cu plasmă convalescentă (CP) pentru salvarea
paciențilorcu forme severe COVID19.
Rezultatele obținute din 10 cazuri severe, pacienții adulți, au arătat că o doză (200 ml) de plasmă
convalescentă a fost bine tolerată și ar putea crește sau menține în mod semnificativ anticorpii de neutralizare
la un nivel ridicat, ceea ce duce la dispariția viremiei în 7 zile. Între timp, simptomele clinice și criteriile
paraclinice s-au îmbunătățit rapid în 3 zile. În decursul a 7 zile examenul radiologic a arătat diferite grade de
absorbție a leziunilor. Aceste rezultate indică faptul că plasma convalescentă poate fi o opțiune de salvare
promițătoare pentru COVID-19 - formă severă, în timp ce procesul randomizat este justificat.
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Introducere text principal
Din decembrie 2019, în Wuhan, China (1-3), a apărut o pneumonie asociată cu sindromul respirator acut sever
coronavirus 2 (SARS-CoV-2), numită de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ) noua boală coronavirus
2019 (COVID-19).
Epidemia s-a răspândit rapid în toată lumea în decurs de trei luni și a fost caracterizată ca o pandemie de către
OMS la data de 11 martie 2020. La data de 12 martie 2020, un total 80.980 de cazuri confirmate și 3.173 de
morți au fost raportate în China. Între timp, un număr de 44.377 de cazuri confirmate și 1.446 de decese au
fost raportate în alte 108 țări sau regiuni.
În prezent, nu există agenți antivirali specifici care vizează virusul nou, în timp ce unele medicamente sunt
încă în curs de investigare, inclusiv remdesivir și lopinavir / ritonavir (4, 5).
Deși remdesivir a fost raportat că deține un efect antiviral eficient la un pacient COVID-19 din S.U.A., studiile
randomizate controlate ale acestui medicament sunt în curs de desfășurare pentru a determina siguranța și
eficacitatea acestuia (6). Mai mult decât atât, tratamentul cu corticosteroizi pentru leziunea pulmonară
COVID-19 rămâne controversat, din cauza eliminării întârziate a infecției virale și a complicațiilor (7,8).
Deoarece un vaccin eficient și medicamentele antivirale specifice nu sunt disponibile, este urgent si necesar
să căutăm o strategie alternativă pentru tratamentu COVID-19, în special în rândul pacienților cu forme
severe. Terapia cu plasmă convalescentă (CP), o imunoterapie clasică adaptivă, a fost aplicată pentru
prevenirea și tratarea multor boli infecțioase de mai bine de un secol. În ultimele două decenii, terapia CP a
fost utilizată cu succes în tratamentul SARS, MERS și pandemiei H1N1 din 2009, cu o eficacitate și o siguranță
satisfăcătoare (9-12). O meta-analiză din 32 de studii efectuate cu infecție cu coronavirus SARS și gripă severă
a arătat statistic o reducere semnificativă a șanselor de mortalitate în urma terapiei CP, comparativ cu placebo
sau fără terapie (rata proporțională, 0,25; 95% interval de încredere, 0,14-0,45) (13).
Cu toate acestea, terapia cu plasmă convalescentă nu a putut să îmbunătățească în mod semnificativ
supraviețuirea în boala cu virusul Ebola, probabil din cauza absenței datelor de neutralizare a anticorpului
pentru analiza stratificată (14). Deoarece caracteristicile virusologice și clinice au similaritate între SARS, MERS
și COVID-19 (15), terapia CP poate fi o opțiune de tratament promițătoare pentru salvarea pacienților afectați
de COVID-19 (16). Pacienții care s-au recuperat din COVID-19 cu un titru de anticorpi neutralizant ridicat pot
fi o sursă valoroasă de plasmă convalescentă – donatori. Cu toate acestea, potențialul beneficiului clinic și
riscul produselor sanguine convalescente în COVID-19 rămâne incert.
Prin urmare, am efectuat acest studiu pilot în trei spitale participante pentru a explora fezabilitatea
tratamentului CP la 10 pacienți cu forme severe COVID-19.
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Rezultate
Activitatea de neutralizare a plasmei convalescente împotriva SARS-CoV-2
Activitatea de neutralizare împotriva SARS-CoV-2 a fost evaluată prin testul clasic de reducere a plăcii utilizând
o tulpină virală recent izolată (1).
Printre primele loturi de probe de plasmă convalescentă de la 40 de pacienți recuperați cu COVID-19, 39 au
prezentat titruri ridicate de anticorpi de cel puțin 1: 160, în timp ce doar unul avea un titlu de anticorpi de
1:32. Acest rezultat a pus bazele studiului nostru clinic pilot folosind CP la pacienții cu forme severe.
Caracteristicile generale ale pacienților din studiu
Începând cu 23 ianuarie 2020 până în 19 februarie 2020, zece pacienți cu forme severe de COVID-19 (șase
bărbați și patru femei) au fost înscriși și au primit transfuzie cu plasmă convalescentă. Vârsta medie a fost de
52,5 ani (IQR, 45,0-59,5 ani) (Tabelul 1). Niciunul dintre pacienți nu a avut o expunere directă la piața angro
de fructe de mare din Huanan. Perioada medie de la debutul simptomelor până la internarea în spital și
transfuzia cu plasmă convalescentă a fost de 6 zile (IQR, 2,5–8,5 zile) și, respectiv, 16,5 zile (IQR11,0–19,3 zile).
Trei pacienți au fost afectați de infecția grupată. Cele mai frecvente simptome la debutul bolii au fost febra
(șapte din zece pacienți), tuse (opt cazuri) și scurtarea respirației (opt cazuri), în timp ce simptomele mai puțin
frecvente au inclus producția de spută (cinci cazuri), dureri în piept (două cazuri), diaree (două cazuri), greață
și vărsături (două cazuri), cefalee (un caz) și dureri în gât (un caz).
Patru pacienți aveau boli cronice subiacente, inclusiv boli cardiovasculare și / sau cerebrovasculare și
hipertensiune arterială esențială. Nouă pacienți au primit arbidolmonoterapie sau terapie combinată cu
remdesivir (într-un caz care nu este inclus în studiul clinic actual), sau ribavirină sau peramivir, în timp ce un
pacient a primit monoterapie cu ribavirină (tabelul 2). Tratamentul antibacterian sau antifungic a fost utilizat
atunci când pacienții au avut co-infecție. Șase pacienți au primit intravenos metilprednisolon (20 mg la fiecare
24 de ore).
Pe tomografie asistată de computer (CT), toți pacienții au prezentat opacitate bilaterală din sticlă solară și /
sau consolidare parenchimatică pulmonară, cu distribuție predominant subpleurală și bronhovasculară în
plămâni. Șapte pacienți au avut multiple implicări ale lobului și patru pacienți au avut o îngroșare septală
interlobulară.
Efectele transfuziei cu plasmă convalecentă
Îmbunătățirea simptomelor clinice, toate simptomele celor 10 pacienți, în special febră, tuse, respirație și
dureri toracice, au dispărut sau s-au îmbunătățit în mare măsură în 1-3 zile de la transfuzia cu CP.
Înainte de tratamentul cu CP, trei pacienți au primit ventilație mecanică, trei au primit oxigenare cu canulă
nazală cu flux ridicat și doi au primit oxigenare convențională a fluxului nazal cu flux scăzut.
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După tratament cu CP, doi pacienți au fost schimbați de la ventilația mecanică la canula nazală cu flux mare și
un pacient a întrerupt canula nazală cu flux mare. În plus, la un pacient tratat cu oxigenare nazală
convențională a canulei, oxigenarea continuă a fost mutată la una intermitentă (tabelul 2).
Reducerea leziunilor pulmonare s-a constata la examenele de tomografie toracică conform CT-uri toracice,
toți pacienții au arătat grade diferite de absorbție a leziunilor pulmonare după transfuzia cu CP. Imaginile
reprezentative ale CT-ului toracice ale pacientului 9 și ale pacientului 10 au fost prezentate pe Fig. 1.
Pacientul 9, o femeie în vârstă de 49 de ani internată la 1 zi după debutul bolii (dpoi), a arătat cea mai evidentă
îmbunătățire a imaginii pulmonare. La 10 dpoi, s-a administrat o doză de 200 ml transfuzie cu CP. ARN-ul
SARS-CoV-2 convertit în negativ după 12 de la dpoi. Comparativ cu rezultatul de după 7 dpoi, s-au atenuat
infiltrările masive și opacitatea asemanatoare cu sticla macinată a dispărut de pe imaginea CT efectuată după
13 dpoi, însoțită de o funcție pulmonară mult mai bună. Pacientul 10, un bărbat în vârstă de 50 de ani, a fost
internat pe 3 de la dpoi și i s-a administrat o transfuzie de 200 ml cu CP la 20 după dpoi. CT-ul toracic a
prezentat la internare o infiltrare masivă și o largă opacitate precum a sticla macinată, după transfuzia cu CP,
la 5 zile, a început să arate o absorbție treptată a leziunilor. ARN-ul SARS-CoV-2 a devenit negativ 25 dupa
dpoi.
Ameliorarea criteriilor de laborator de rutină și a funcției pulmonare
Lymphocytopenia, un indice important pentru prognostic in COVID-19 (2), a avut tendința de a fi îmbunătățită
după transfuzia cu CP (median: 0,65 × 109 pe L față de 0,76 × 109 pe L), șapte din zece pacienți au prezentat
o creștere a numărului de limfocite (Fig. 2). În ceea ce privește alte teste de laborator, am observat o tendință
de micșorare a parametrilor indicatori ai inflamației și / sau disfuncției hepatice, comparativ cu starea înainte
de terapia cu plasmă convalescentă. Acestea includ proteine C-reactive (CRP) (mediană: 55,98 mg / L vs. 18,13
mg / L), alanină aminotransferază (mediană: 42,00 U / L vs. 34,30 U / L) și aspartat aminotransferază (median:
38,10 U / L vs. 30,30 U / L) (Tabelul 3). Bilirubina totală (mediană: 12,40 µmol / L vs. 13,98 μmol / L) a rămas
neschimbată, cu excepția unei creșteri evidente la pacientul 1 (Fig. 2). S-a constatat o creștere a SaO2
(mediană: 93,00% vs. 96,00%), o măsurătoare efectuată în mod constant la majoritatea pacienților din studiul
nostru, ceea ce ar putea indica descoperirea funcției pulmonare. Această relație temporală a fost notabilă în
ciuda furnizării de îngrijiri maxime de susținere și agenți antivirali. .
A prezentat o atenuare a infiltrarii masive pulmonare și o atenuare a opacitații asemanatoare sticlei macinate
și a început să se evidențieze o absorbție treptată a leziunilor pulmonare la 5 zile de la transfuzia cu CP. ARNul SARS-CoV-2 a devenit negativ la 25 de zile.
În mod remarcabil, pacientul 1, un bărbat în vârstă de 46 de ani internat la 8 zile dupa debutul bolii, a avut o
recuperare rapidă, cu rezultat mult îmbunătățit al testelor de laborator. El a primit tratament cu medicamente
antivirale (arbidol și ribavirină) și canulă nazală cu flux mare la internare. Ventilarea mecanică a fost dată dupa
10 zile de la debutul bolii pentru asistență critică. Transfuzia cu plasmă convalescentă (CP) a fost efectuată la
11 zile de la dpoi. La 12 zile după dpoi, testul SARS-CoV-2 s-a transformat în negativ, cu o scădere accentuată
a CRP de la 65,04 mg / L la 23,57 mg / L și SaO2 de la 86% la 90% (Fig. 3). Ventilarea mecanică a fost elimintă
cu succes la 2 zile după transfuzia cu CP. După 15 zile de la dpoi s-a observat o creștere constantă a numărului
de limfocite și o scădere a nivelului aminoferezei, ceea ce indică îmbunătățirea funcției imunologice și
hepatice.
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Creșterea titrurilor de neutralizare a anticorpului și dispariția ARN-ului SARS-CoV-2
Am determinat neutralizarea titrurilor de anticorpi înainte și după transfuzia cu CP la toți pacienții, cu excepția
unuia (pacient2) (tabelul 4). Titrul de neutralizare a anticorpilor la cinci pacienți a crescut și patru pacienți au
rămas la același nivel după transfuzia cu CP. SARS-CoV-2 ARN, analizat prin reacția inversă în lanț transcriptazapolimerazei (RT-PCR), a fost pozitiv la șapte pacienți și negativ în trei cazuri, înainte de transfuzie cu CP. De
remarcat, ARN-ul SARS-CoV-2 a fost scăzut la un nivel inundetectabil la 3 pacienți în ziua 2, la 3 pacienți în
ziua 3 și 1 pacienți în ziua 6 după terapia cu CP. Aceste rezultate au fost în sprijinul unui efect neutralizant al
plasmei convalescente asupra SARS seric-CoV-2.
Rezultatul pacienților tratați cu plasmă convalescentă comparativ cu un grup de control istoric recent Grupul
de control “Ahistoric” a fost format prin selecția aleatorie a 10 pacienți din grupul tratat în aceleași spitale și
adaptat în funcție de vârstă, sex și severitatea bolilor la cele 10 cazuri din studiul nostru.
Caracteristicile de bază ale pacienților între grupul de tratament cu CP și grupul de control nu au arătat
diferențe semnificative, în timp ce rezultatele clinice ale acestor două grupuri au fost diferite: in grupul tratat
cu CP au fost 3 cazuri externate și 7 cazuri în stare mult îmbunătățită și gata pentru externare, comparativ cu
grupul de control in care au fost 3 decese și 6 cazuri în stare stabilizată și un caz în îmbunătățit (p <0,001,
Tabelul suplimentar 1).
Efectele adverse ale transfuziilor cu plasmă convalescentă
Pacientul 2 a prezentat o pată facială evanescentă de culoare roșie. Nu au fost înregistrate reacții adverse
grave sau evenimente de siguranță după transfuzia cu CP.

Discuţie
După cunoștința noastră, acesta este primul studiu care cercetează fezabilitatea terapiei cu plasmă
convalescentă în COVID-19. Toți pacienții cu forme severe COVID-19 înscriși au obținut rezultate primare și
secundare. O doză de transfuzie cu CP de 200 ml a fost bine tolerată, în timp ce simptomele clinice s-au
îmbunătățit semnificativ odată cu creșterea saturației de oximoglobină în 3 zile, însoțită de neutralizarea
rapidă a viremiei. Pneumonia severă cauzată de coronavirusul uman s-a caracterizat prin replicarea virală
rapidă, infiltrarea masivă a celulelor inflamatorii și creșterea citokinelor proinflamatorii sau chiar “furtună” de
citokine în alveolele plămânilor, rezultând leziuni pulmonare acute și sindrom de detresă respiratorie acută
(ARDS) (17). Studii recente asupra COVID-19 au demonstrat că numărul limfocitelor în sângele periferic a fost
redus în mod remarcabil și că nivelurile de citokine din plasmă de la pacienții care au nevoie de suport ATI,
inclusiv IL-6, IL-10, TNF-ɑ, GM-CSF, au fost semnificativ mai mari decât cei care nu au necesitat condiții ATI (2,
18). Plasma convalescentă obținută de la pacienții cu COVID-19 recuperați, care au stabilit imunitatea umorală
împotriva virusului, conține o cantitate mare de anticorpi neutralizanți capabili să neutralizeze SARS-CoV-2 și
să eradice agentul patogen din circulația sângelui și a țesuturilor pulmonare (19). În studiul de față, toți
pacienții investigați au obținut rezultat SARS-CoV-2 ARN negativ după transfuzia cu CP, însoțit de creșterea
7
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saturației de oxigen și a numărului de limfocite și îmbunătățirea funcției hepatice și a proteinei C-reactive.
Rezultatele au sugerat că inflamația și suprareacția sistemului imunitar au fost atenuate de anticorpii din
plasma convalescentă. Ratele cazurilor de fatalitate/deces (CFR) din studiul de față au fost de 0% (0/10), ceea
ce a fost comparabil cu CFR-urile din SARS, care a variat de la 0% (0/10) la 12,5% (10/80) în patru -studii
comparative care utilizează tratamentul cu CP (9, 20-22). Pe baza rezultatelor noastre preliminare, terapia cu
CP poate fi o opțiune de salvare ușor accesibilă, promițătoare și sigură pentru pacienții cu forme severe
COVID-19. Menționam totuși că absorbția leziunilor pulmonare a fost adesea în spatele îmbunătățirii
simptomelor clinice, așa cum se arată la pacienții 9 și 10 din acest studiu. Primul factor cheie asociat cu terapia
cu CP este titrul de anticorpi neutralizanți. Un mic studiu în infecția cu MERS-CoV a arătat că titrul de anticorpi
neutralizanți ar trebui să depășească 1:80 pentru a obține o terapie cu CP eficientă (12). Găsirea donatorilor
eligibili care au niveluri ridicate de anticorp neutralizant este o condiție prealabilă. W. C. Cao (23), a arătat că
nivelul anticorpului neutralizant specific împotriva SARS-CoV a scăzut treptat la 4 luni după procesul bolii,
atingând niveluri nedetectabile la 25,6% (IgG) și 16,1% (anticorpi neutralizanți) ale pacienților la 36 de luni
după boală. Un studiu efectuat pe pacienții infectați cu MERS-CoV și pe cadre medicale expuse a arătat că
prevalența activității MERS-CoVIgGoreoreactivitate a fost foarte mică (2,7%), iar titrul de anticorpi a scăzut
rapid în 3 luni (24). Aceste studii au sugerat că anticorpii de neutralizare reprezentau răspuns imun umoral de
scurtă durată și plasma de la pacienții recuperați recent ar trebui să fie mai eficientă. În studiul de față,
pacienții cu COVID-19 recuperați recent, care au fost infectați prin SARS-CoV-2 cu titru de anticorpi
neutralizatori peste 1: 640 și recrutați din spitale locale ar trebui să fie considerați donatori adecvați. Vârsta
medie a donatorilor a fost mai mică decât cea a beneficiarilor (42,0 vs. 52,5 ani). Din cele nouă cazuri
investigate, la cinci pacienți titrurile de anticorpi neutralizanți au crescut în timp ce la patru pacienți au
păstrat același nivel până la 1: 640, în două zile. Titrurile de anticorpi în plasma convalescentă COVID-19 par
astfel mai mari decât cele utilizate în tratamentul pacientului MERS (1:80) (12). Al doilea factor cheie asociat
cu eficacitatea este momentul aplicării tratamentului. Un rezultat mai bun al tratamentului a fost observat la
pacienții SARS cărora li s-a administrat plasmă convalescentă înainte de 14 zile de la debutul bolii (58,3% față
de 15,6%; P <0,01), subliniind importanța terapiei de salvare în timp util (9). Durata medie de la debutul bolii
până la transfuzia cu CP a fost de 16,5 zile.
În concordanță cu cercetările anterioare, toți cei trei pacienți care au primit transfuzie plasmatică
administrată înainte de 14 zile de la debutul bolii (pacienții 1, 2 și 9) în studiul nostru au arătat o creștere
rapidă a numărului de limfocite și o scădere a CRP, cu absorbție remarcabilă a leziunilor pulmonare în CT. În
special, pacienții care au primit transfuzie cu CP după 14 zile au prezentat o îmbunătățire mult mai puțin
semnificativă, cum ar fi pacientul 10. Cu toate acestea, dinamica viremiei de SARS-CoV-2 nu este clară, astfel
încât momentul de transfuzie optim trebuie să fie determinat în viitor.
În studiul de față, nu au fost observate efecte adverse severe.
Unul dintre riscurile transfuziei plasmatice este transmiterea potențialului agent patogen.
În acest studiu s-a aplicat o fotochimie albastră de metilen pentru inactivarea potențialului virus rezidual și
menținerea activității de neutralizare a anticorpilor pe cât posibil, metodă cunoscută ca fiind mult mai bună
decât lumina ultravioletă C (25). Nu a fost detectat niciun virus specific înainte de transfuzie.
Leziunile pulmonare acute asociate transfuziei (TRALI) au fost raportate la o femeie bolnavă cu virus Ebola
care a primit terapie cu CP (26). Deși, neobișnuită în populația generală care beneficiază de transfuzie
plasmatică, această reacție adversă specifică este demnă de remarcat, în special în rândul pacienților bolnavi
critici care suferă de leziuni pulmonare semnificative (27). Un alt risc rar demn de menționat în timpul terapiei
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cu CP este creșterea infecției dependente de anticorpi, care apare la concentrații de sub-neutralizare, care ar
putea suprima sistemele antivirale înnăscute și, astfel, ar putea permite creșterea logaritmică intracelulară a
virusului (28). Creșterea imunității speciale a fost mai frecventă în febra Dengue, dar poate fi întâlnită și în
infecția SARS-CoV in vitro (29).
La pacienții noștri nu s-a observat o astfel de vătămare pulmonară sau creșterea infecției, probabil datorită
nivelului ridicat de anticorpi neutralizanți, transfuziei în timp util și a volumului plasmatic adecvat.
Au existat unele limitări ale studiului de față. În primul rând, cu excepția transfuziei cu CP, pacienții au primit
alte îngrijiri standard. Toți pacienții au primit tratament antiviral, în ciuda incertitudinii eficacității
medicamentelor utilizate. Ca urmare, nu ar putea fi exclusă posibilitatea ca acești agenți antivirali să
contribuie la recuperarea pacienților sau să sinergizeze cu efectul terapeutic al CP. Mai mult, unii pacienți au
primit terapie cu glucocorticoizi, care ar putea interfera cu răspunsul imun și să întârzie eliberarea virusului.
În al doilea rând, timpul mediu de la debutul simptomelor până la transfuzia cu CP a fost de 16,5 zile (IQR11.019.3 zile).
Deși cinetica viremiei în timpul istoriei naturale rămâne neclară, relația dintre reducerea ARN SARS-CoV-2 și
terapia cu plasmă convalescentă (CP), precum și concentrația optimă de anticorpi neutralizanți și schema de
tratament, ar trebui clarificate în continuare. În al treilea rând, modificările dinamice ale citokinelor în timpul
tratamentului nu au fost investigate. Cu toate acestea, rezultatele preliminare ale acestui studiu par
promițătoare, justificând un studiu clinic randomizat controlat cu un grup de pacienți mai mare.
În concluzie, acest studiu pilot asupra terapiei cu plasmă convalescentă a arătat un efect terapeutic potențial
și risc scăzut în tratamentul pacienților cu forme severe COVID-19.
O doză de plasmă convalescentă cu concentrație mare de anticorpii poate reduce rapid încărcătura virală și
tinde să îmbunătățească rezultatele clinice. Doza optimă și momentul de tratament, precum și beneficiile
clinice definite ale terapiei cu CP, trebuie să fie cercetate în continuare în studiile clinice randomizate.
Materiale si metode
Pacienții
În perioada 23 ianuarie 2020 - 19 februarie 2020, zece pacienți din trei spitale participante (Spitalul Wuhan
Jinyintan, Spitalul Districtului Jiangxia de Medicină Tradițională Chineză și Occidentală Integrativă, Wuhan și
Primul Spital al Poporului din districtul Jiangxia, Wuhan) au fost recrutați în acest studiu pilot. Toți pacienții
au fost diagnosticați cu forme severe COVID-19 conform Ghidului interimar al OMS (30) și Ghidul de diagnostic
și tratament al COVID-19 al Comisiei Naționale de Sănătate din China (versiunea 5.0) (31), cu confirmare în
timp real Test RT-PCR.
Criteriile de înscriere au fost una dintre condițiile (2 - 4) plus condiția (1):
1). Vârsta ≥18 ani;
2). Distres respirator, RR ≥30 bătăi / min;
3).Nivelul de saturație de oxigen sub 93% în stare de repaus;
4).Presiunea parțială a oxigenului (PaO2) / concentrației de oxigen (FiO2) ≤300 mmHg (1 mmHg = 0,133 kPa).
9

medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.16.20036145. The copyright holder for this preprint (which was not peer-reviewed) is the
author/funder, who has granted medRxiv a license to display the preprint in perpetuity.
All rights reserved. No reuse allowed without permission.

Criteriile de excludere au fost următoarele:
1). Istoric alergic anterior la plasmă sau ingrediente (citrat de sodiu);
2). Cazuri cu afecțiuni generale grave, cum ar fi disfuncție severă de organ, care nu erau adecvate pentru
transfuzia cu CP; Consimțământul scris în conformitate cu Declarația de la Helsinki a fost obținut de la fiecare
pacient sau rude legale. Acest studiu a fost aprobat de Comitetul de etică al China National Biotec Group Co.,
Ltd. (Numărul de aprobare: 2020- 0001). Numărul de înregistrare al acestui studiu clinic a fost
ChiCTR2000030048.
Donatorii de plasmă convalescentă pentru transfuzie
Zece pacienți donatori care și-au revenit din COVID-19 au fost recrutați din trei spitale participante.
Criteriile de recrutare au fost următoarele:
1). Temperatură normală corpului mai mult de 3 zile;
2). Rezolvarea simptomelor tractului respirator;
3). Două rezultate negative consecutive ale SARS-CoV-2 ale testului de reacție inversă în lanț, în timp real a
transcriptază-polimerază (RT-PCR), test efectuat la interval de eșantionare de o zi. Sângele donatorului a fost
colectat după trei săptămâni după debutul bolii și 4 zile după externare. Consimțământul scris a fost obținut
de la fiecare pacient.
Procedura de preparare a plasmei și controlul calității
Afereza a fost efectuată folosind un separator de celule Baxter CS 300 (Baxter, Deerfield, IL, SUA). Plasma de
convalescență pentru tratament a fost colectată de la 40 de donori. Vârsta mediană a fost de 42,0 ani (IQR,
32,5-49 ani).
Au fost recoltate de la fiecare donator un eșantion plasmatic compatibil ABO de 400–600 ml, în funcție de
vârstă și greutatea corporală și fiecare probă a fost împărțită și depozitată sub formă de alicote de 200 ml la
4C, fără nicio soluție sau tratament termic. Plasma convalescentă a fost apoi tratată cu albastru de metilen și
i s-a efectuat un tratament ușor timp de 30 de minute în cabinetul medical de inactivare a virusului plasmatic
(Shandong Zhongbaokang Medical Appliance Co., Ltd).

Test de serologie și detecție RT-PCR în timp real a SARS-CoV-2 și a altor agenți patogeni
Activitatea neutralizată a plasmei a fost determinată prin testul de neutralizare a reducerii plăcii, utilizând
virusul SARS-CoV-2, cu un nivel ridicat de biosafie (BSL-4) al laboratorului Institutului de Virologie din Wuhan,
Academia Chineză de Științe.
Titrul de neutralizare a fost definit ca cea mai mare diluție serică cu o reducere de 50% a numărului de plăci,
în comparație cu numărul de plăci în sonde în absența anticorpului a noului coronavirus ca blank martor.
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Activitatea de neutralizare a domeniului de legare a receptorului (RBD) a anticorpului în CP a fost detectată
printr-un test ELISA. Titrul de anticorpi SARS-CoV-2-IgG a fost testat prin test imunosorbant legat de enzimă.
ARN SARS-CoV-2 a fost detectat prin test RT-PCR și rezultatul a fost prezentat ca valoare a pragului ciclului
(Ct) (Shanghai BioGerm Medical Biotechnology Co., Ltd).

Reziduul albastru de metilen a fost detectat prin metoda ultraviolete verificată.
Screeningul serologic pentru virusul hepatitei B și C, al imunodeficienței umane și al sifilisului a fost negativ.
Protocoalele pentru serologia SARS-CoV-2 și RNAtest sunt prezentate în materialele suplimentare.
Tratament
Toți pacienții au fost admiși în unitatea de terapie intensivă (ATI) și au primit terapie antivirală și alte îngrijiri
de susținere, în timp ce unii pacienți au primit tratament cu antibiotice, tratament antifungic, glucocorticoid
și suport de oxigen în situația adecvată. O doză de 200 ml de plasmă convalescentă inactivată cu activitate de
neutralizare> 1: 640 a fost transfuzată la pacienți în 4 ore după protocolul transfuzie de sânge al OMS.
Colectare de date
Informațiile clinice ale tuturor pacienților înscriși au fost preluate din sistemul istoric electronic al spitalului,
incluzând datele demografice de bază, zilele de durată ale bolii, prezentare simptome, diferite tipuri de
examinare și metode de tratament. Co-infecția bacteriană a fost identificată printr-o cultură pozitivă din
cultura respiratorie, urinară sau din sânge în 48 de ore de la internarea în spital. Au fost înregistrate
complicații, inclusiv insuficiență renală acută, sindrom coronarian acut, miocardită, sindrom de detresă
respiratorie acută și infecție nosocomială. Au fost înregistrate aplicațiile de ventilație mecanică asistată,
inhalare de oxigen intranazal și regim de medicamente. ARN-ul SARS-CoV-2 a fost monitorizat în timpul
tratamentului din eșantionul seric.

Măsuri și definiții privind rezultatele
Simptomele clinice au fost înregistrate zilnic de către medici. Testul de sânge și testele biochimice au fost
efectuate la fiecare 1-2 zile. ARS SAR-CoV-2 a fost detectat la fiecare 2-3 zile. Scanarea CT a fost repetată la
fiecare 3-5 zile. Obiectivul principal a fost siguranța transfuziei cu plasmă convalescentă. Al doilea punct final
a fost îmbunătățirea simptomelor clinice, a parametrilor de laborator și radiologici în termen de 3 zile de la
transfuzia cu plasmă convalescentă. Ameliorarea simptomelor clinice a fost definită ca normalizarea
temperaturii, ameliorarea dispneei și normalizarea saturației de oxigen, iar îmbunătățirea radiologică a fost
definită ca diferite grade de absorbție a leziunilor pulmonare.
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Analize statistice
Variabilele continue au fost prezentate ca interval median și intercuartilic (IQR). Graficele au fost
reprezentate utilizând GraphPad Prism 7.0. Programele statistice utilizate includ SPSS 24.0.

Declarația privind disponibilitatea datelor
Datele care susțin concluziile acestui studiu sunt disponibile de la autorul corespunzător, la cerere
rezonabilă. Datele participanților fără nume și identificatori vor fi puse la dispoziție după aprobarea
autorului corespunzător. După publicarea concluziilor studiului, datele vor fi disponibile pentru alții. Echipa
de cercetare va oferi o adresă de e-mail pentru comunicare odată ce datele sunt aprobate pentru a fi
partajate cu alții. Propunerea cu descrierea detaliată a obiectivelor studiului și a planului de analiză statistică
va fi necesară pentru evaluarea motivării solicitării datelor noastre. Autorul corespunzător va lua o decizie
pe baza acestor materiale. În timpul procesului pot fi necesare materiale suplimentare.
Mulțumiri

Acest studiu a fost finanțat prin proiecte cheie ale Ministerului Științei și Tehnologiei China „Pregătirea
plasmei specifice și globulinei specifice de la pacienții cu o perioadă de recuperare a infecției cu COVID-19”
(numărul proiectului: 2020YFC0841800). Această lucrare a fost susținută și de Shanghai Guangci Fundația
pentru Dezvoltarea Medicinii Tradiționale. Mulțumim tuturor pacienților și donatorilor implicați în acest
studiu.
Figuri și tabele
Figura 1. CT-uri ale pieptului a doi pacienți
(A) CT-ul toracic al pacientului 9 obținut pe 9 februarie (7 zile de la debutul bolii) înainte de transfuzia cu
plasma convalescentă (10 zile de la debutulu bolii) a arătat opacitatea pulmonară cu densitate inegală care
implică segmentele multilobale ale ambilor plămâni.
Conturul umbrei inimii nu era clar.Leziunea era aproape de pleura.
(B) Imaginile CT ale pacientului 9 luate pe 15 februarie (13 zile de la debutul bolii) au arătat absorbția de
opacitatății bilaterală după transfuzie cu plasma convalescentă.
(C) CT-ul toracic al pacientului 10 a fost obținut pe 8 februarie (19 zile de la debutul bolii) înainte de
transfuzia cu plasmă convalescentă (20 zile de la debutul bolii).
Luminozitatea ambilor plămâni a fost redusă în mod difuz și au fost observate multiple umbre de densitate
ridicată în ambii plămâni.
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(D) CT-ul toracic al pacientului 10 pe 18 februarie (29 zile de la debutul bolii) a arătat aceste leziuni
îmbunătățite ulterior transfuziei cu plasmă convalescentă.
Figura 2. Modificări dinamice ale parametrilor de laborator la toți pacienții.
Linia orizontală punctată reprezintă intervalul valorilor de referință. CP = plasmă convalescentă. CRP =
proteină C-reactivă. SaO2 = saturație de oxihemoglobină. TBIL = bilirubină totală. ALT = alanină
aminotransferază. AST = aspartat aminotransferază.
Figura 3. Schimbarea parametrilor de laborator la pacientul 1
Axa X reprezintă ziua 1 după transfuzia cu plasmă convalescentă. Linia orizontală punctată reprezintă
intervalul valorilor de referință. CP = plasmă convalescentă. CRP = proteină C-reactivă. SaO2 = saturație de
oxihemoglobină. TBIL = bilirubină totală. ALT = alanină aminotransferază. AST = aspartat aminotransferază.
Tabelul 1. Caracteristicile clinice ale pacienților care primesc transfuzie de plasma convalescentă.
No. Sex

vârstă

Clinical.

Zile

de Zile Grupare

Simptome principale

clasificare

Internarea
de la
debutul
bolii

terapia
convalescent
ă cu plasma
de la debutul
simptomelor

infecție

comorbiditate

1

M

46

Severe

8

11

Nu

Febră, tuse, producție
de spută, respirație
scurtă, dureri în piept

Hipertensiune

2

F

34

Severe

0

11

Da

Tuse, respirație scurtă,
dureri în piept, greață și
vărsături

Niciuna

3

M

42

Severe

8

19

Da

Febră, tuse, producție
de spută, respirație,
dureri în gât, diaree

Hipertensiune

4

F

55

Severe

10

19

Nu

Febră, tuse, producție
de spută, respirație
scurtă

Niciuna

5

M

57

Severe

4

14

Nu

Febra, lipsa de
respiratie

Niciuna

6

F

78

Severe

8

17

Da

Febră, tuse, producție
de spută, lipsa
respirației, dureri
musculare

Niciuna

7

M

56

Severe

4

16

Nu

Febră, tuse, producție
de spută, artralgie

Niciuna
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M

67

Severe

10

20

Nu

Febra, tuse, dureri de
cap, diaree, vărsături

Boli
cardiovasculare și
cerebrovasculare

9

F

49

Severe

1

10

Nu

Tuse, respirație scurtă
sau lipsă

Niciuna

10

M

50

Severe

3

20

Nu

respirație scurtă sau lipsă Hipertensiune

M-male/barbat.F=female/femeie
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Tabelul 2. Alte tratamente a zece pacienți care au primit transfuzie cu plasma convalescentă.
No.

Medicamente administrate
Tratament antiviral Tratament cu antibiotic
si antifungic

Suport de oxigen
corticosteroizii
Tratament

1

Arbidol0.2g q8h po.

Înainte de
tratament cu
plasmă
convalescentă

După tratamentcu
plasmă
convalescentă

Cefoperazone Sodium i.v.

Niciunul

Canula nazală cu
flux ridicat,
ventilație
mecanică

Ventilație mecanică

Niciunul

Niciunul

Ribavirin 0.5gqdi.v.

2

Arbidol0.2g q8hpo.

Cefoperazone Sodium i.v.

Niciunul

3

Arbidol0.2g q8hpo.

Moxifloxacini.v.

Methylprednisolone
i.v.

4

Ribavirin 0.5g qdi.v.

Linezolid i.v.Imipenem Sitastatin Sodium i.v.

Methylprednisolone
i.v.

5

Arbidol0.2g q8hpo.

Moxifloxacini.v.Cefoperagone
Sodium

Methylprednisolone Canula nazală cu
flux redus
i.v.

Canula nazală
cu flux
ridicat,
ventilație
mecanică
Ventilație
mecanică

Canula nazală cu flux ridicat

Canula nazală cu flux ridicat

Canula nazală cu flux redus

Remdesivir0.2gqdi.v.
and Tazobactam Sodium i.v.
Interferon-ɑ
500MIUqdinh.
Canula nazală cu flux ridicat
6

Arbidol0.2g q8h po.

Cefoperazone Sodium i.v.
Levofloxacin i.v.

Methylprednisolone
i.v.

Canula nazală cu
flux ridicat
Canula nazală
cu flux ridicat

7

Arbidol0.2g q8h po.

Cefoperagone Sodium and
Tazobactam Sodium i.v.
Fluconazole i.v.

Methylprednisolone
i.v.

8

Arbidol0.2g q8h po.

Nu

Niciunul

Niciunul

Niciunul

Niciunul

Ribavirin 0.5gqdi.v.
Oseltamivir75mg q12h po.
9

Nu

Arbidol0.2g q8h po.
Peramivir0.3gqdi.v.
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Arbidol0.2g q8h po.

Interferon-ɑ 500MIU qdinh.

Po-peros. i.v = injecție intravenos inh.= inhalare.

Table 3. Compararea parametrilor de laborator înainte și după transfuzia cu plasmă convalescentă
Factori clinici

Înainte de transfuzie

După transfuzie

proteina C-reactiva (mg/L, normal range 0-6)

55.98
(15.57-66.67)
0.65
(0.53-0.90)
42.00
(28.25-61.85)
38.10
(28.50-44.00)
12.40
(11.71-22.05)
93.00
(89.00-96.50)

18.13
(10.92-71.44)
0.76
(0.52-1.43)
34.30
(25.75-53.90)
30.30
(17.30-38.10)
13.98
(12.20-20.80)
96.00
(95.00-96.50)

Limfocite (109 per L, normal range 1.1-3.2)
Alanina aminotransferază (U/L, normal range 9-50)
Aspartat aminotransferază (U/L, normal range 15-40)
Bilirubina totală (μmol/L, normal range 0-26)
SaO2 (%, normal range ≥95)
SaO2= saturația oximoglobinei.

Tabelul 4. Compararea titrurilor de anticorpi care neutralizează serul și ARN-ul SARS-CoV-2 înainte și după terapia cu plasma
convalescentă
Înainte de transfuzie
pacient
No.

CP
Data transfuziei

Data

Neutralizarea serului
anticorpi titru

1

Februarie 9

Februarie y 8

1:160

2

Februarie 9

Februarie 8

Indisponibil

3

Februarie 13

Februarie 12

4

Februarie 13

5

După transfuzie
Ser SARS-CoV-2
Sarcina RNA
Valoarea Ct)
37.25

Data

Neutralizarea serului
anticorpi titru

Serum SARS-CoV-2
Sarcina RNA
Valoarea Ct)
Negativ

Februarie 10

1:640

35.08

Februarie 11

Indisponibil

Negativ

1:320

38.07

Februarie 14

1:640

Negativ

Februarie 12

1:160

37.68

Februarie 14

1:640

Negativ

Februarie 12

Februarie 11

1:640

Negativ

Februarie 14

1:640

Negativ

6

Februarie 12

Februarie 11

1:640

Negativ

Februarie 14

1:640

Negativ

7

Februarie 12

Februarie 11

1:320

34.64

Februarie 14

1:640

Negativ

8

Februarie 12

Februarie 11

1:640

35.45

Februarie 14

1:640

Negativ

9

Februarie 12

Februarie 11

1:160

negative

Februarie 14

1:640

Negativ

10

Februarie 9

Februarie 8

1:640

38.19

Februarie 14

1:640

Negativ
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