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Úvod 

Nový koronavírus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) 
využíva ACE-2 (Angiotensin-Converting Enzyme 2) receptor na vstup do makrofágov a 
monocytov, čo u niektorých pacientov vedie k rozvoju hyperinflamačného syndrómu, 
syndrómu akútnej respiračnej tiesne a orgánovému poškodeniu (1). Imunomodulačné účinky 
vitamínu D by mohli pozitívne ovplyvniť excesívnu zápalovú odpoveď pri ochorení COVID-
19 (Coronavirus Disease 2019) (2). Hoci je 25-hydroxy vitamín D (25OHD) považovaný za 
najlepší marker zásob vitamínu D v tele, presné definíce deficitu respektíve nedostatočnej 
koncentrácie vitamínu D sú stále predmetom diskusie (3). Vysoká miera zhody však panuje v 
tom, že hodnota 25(OH)D < 12 ng/ml predstavuje absolútny deficit vitamínu D (4). V 
kontexte ochorenia COVID-19 môžeme predpokladať, že pacienti s aboslútnym deficitom 
vitamínu D nemajú dostatočnú koncentráciu 25(OH)D v periférnych tkanivách (napr. 
pľúcnom parenchýme), čo v konečnom dôsledku môže viesť k nedostatočnej 
imunomodulačnej funkcii vitamínu D v týchto tkanivách a tým k ťažšiemu priebehu 
ochorenia COVID-19 (5). Naším cieľom bolo vyhodnotiť mortalitu pacientov 
hospitalizovaných s COVID-19 pneumóniou v kontexte absolútneho deficitu 25(OH)D.  

Materiál a metódy 

Štúdia bola realizovaná na V. internej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Do štúdie boli 
zaradení hospitalizovaní pacienti medzi 1. novembrom 2020 a 30. aprílom 2021 , ktorí spĺňali 
všetky nasledovné inklúzne kritériá: 

 pneumónia asociovaná s COVID-19 bola primárnou diagnózou pri prijatí, 
 pacient mal pozitívny RT-PCR test na SARS-CoV-2, 
 pacienti mali pri prijatí vyšetrenú sérovú koncentráciu 25(OH)D, 
 pacienti počas liečby neboli preložení do iného zdravotníckeho zariadenia. 

 
Pacienti boli monitorovaní do prepustenia z nemocnice (preživší) alebo do doby úmrtia v 
nemocnici (zomrelí). Terapeutický manažment bol realizovaný v súlade s vnútornými 
odporúčaniami pre liečbu ochorenia COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Bratislava, 
Ružinov. Tieto odporúčania vychádzali z odporúčaní publikovaných Centrom pre kontrolu a 



prevenciu chorôb (USA) dostupných online (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html). Laboratórne paramtere boli 
stanovované pomocou štandardných komerčných laboratórnych setov. Odber venóznej krvi 
bol realizovaný u každého pacienta v raňajších hodinách medzi 7:00-8:00 hod. Odber 
arteriálnej krvi za účelom stanovenia hodnôt krvných plynov bol realizovaný ± 2 hodiny od 
odberu venóznej krvi. Hodnota 25(OH)D (ng/ml) v sére bola stanovená  pomocou 
automatického elektrochemiluminisenčného systému (Eclesys Vitamin D Total II, 2019, 
Roche Diagnostics GmBH, Mannheim, Germany). Detekčný limit 25(OH)D bol 3 ng/ml. 
Hodnota 25(OH)D < 12 ng/ml bola považovaná za absolútny tkanivový deficit vitamínu D 
(4). Charlson Comorbidity Index bol použitý za účelom získania číselného údaja 
vyjadrujúceho mieru polymorbidity u daného pacienta. Na jeho výpočet bola použitá online 
aplikácia (www.mdcalc.com/charlson-comorbidity-index-cci.com). Výsledné dáta sú 
prezentované ako priemer ± štandardná odchýlka alebo ako čísla a percentá. Pre porovnanie 
skupín (preživší vs zomrelí a < 12 ng/ml vs > 12 ng/ml) sme použili analýzu rozptylu pre 
kontinuálne premenné a chi-square test pre kategorické premenné. Za účelom zhodnotenia 
prediktorov mortality bola použitá multivariantná regresná analýza. Do modelu boli zaradené 
nezávislé premenné na základe preštudovania publikovanej literatúry na danú 
problematiku.Vo finálnom modeli bola pre identifikovanie nezávislých prediktorov mortality 
využítá metóda backward selection. Hodnoty p < 0.05 boli považované za signifikantné.  

Výsledky 

Celkovo bolo v sledovanom období hospitalizovaných 558 pacientov, 201 pacientov 
nespĺňalo inklúzne kritériá. Analyzovaných bolo 357 pacientov (198 mužov a 159 žien). 168 
(47%) pacientov zomrelo počas hospitalizácie. Rozdiely medzi základnými demografickými, 
klinickými a laboratórnymi parametrami u preživších a zomrelých sú uvedené v tabuľke č. 1. 

Tabuľka 1: Základné demografické, klinické a laboratórne charakteristiky preživších a 
zomrelých. 

Parameter Preživší (n=189) Zomrelí (n=168) p hodnota 
Vek (roky) 63.5±13.9 73.5 ±10.5 <0.0001 
BMI (kg/m2) 29.8±7.6 30.4 ±7.1 0.45 
Muži/ženy, n (%) 104(55)/85(45) 94(56) /74(44) 0.86 
Artériová hypertenzia, 
n (%) 

130 (69) 132 (78.5) 0.05 

Chronické srdcové 
zlyhávanie, n (%) 

17 (9) 35(21) 0.002 

Diabetes mellitus bez 
komplikácií, n (%) 

48 (26) 27(16) 0.03 

Diabetes mellitus s 
komplikáciami, n (%) 

23(12) 40(24) 0.003 

Chronické ochorenie 
obličiek, n (%) 

34 (17) 65(39) <0.0001 

Charlson comorbidity 
index 

3.6 ±2.7 5.7±2.6 <0.0001 

Preparáty vitamínu D 
pred hospitalizáciou, n 
(%) 

31(16) 32 (19) 0.51 



Vysokoprietoková 
oxygenoterapia, n (%) 

44 (24) 132 (79) <0.0001 

Umelá pľúcna 
ventilácia, n (%) 

2 (1) 22 (13) <0.0001 

Leukocyty (10x9/L) 7.4 ±3.3 9.0±5.1 0.0006 
Neutrofily (10x9/L) 6.0±3.1 7.7±4.6 0.0001 
Lymfocyty (10x9/L) 1.0 ±0.8 0.8 ±0.9 0.08 
Trombocyty (10x9/L) 263.2 ±110.5 231.2 ±97.0 0.0042 

CRP (mg/L) 107.3 ±88.1 153.6 ±90.9 <0.0001 
IL-6 (ng/L) 122.7±435.5 215.5±476.5 0.07 
D-dimér (mg/L) 2.7±4.6 3.6±5.1 0.09 
Procalcitonín (ug/L) 1.5±10.4 2.6±9.7 0.30 
25(OH)D (ng/ml) 24.6±14.6 20.8±11.1 0.007 
Vírusová nálož (CT e 
gene) 

24.2±5.0 21.0±4.6 <0.0001 

Saturácia krvi 
kyslíkom (%) 

89.6±7.47 86.1±10.3 0.0003 

 

80% pacientov malo buď insuficientné alebo deficientné hodnoty 25(OH)D pri prijatí (<30 
ng/ml). 74 (21%) pacientov malo ťažký tkanivový deficit 25(OH)D (<12 ng/ml). Pozorovali 
sme nižšiu koncentráciu 25(OH)D, nižśí počet trombocytov, nižšiu hodnotu saturácie krvi 
kyslíkom (SpO2), a vyšší vek, hodnotu C-reaktívneho proteínu (CRP), vírusovú nálož, počet 
leukocytov, neutrofilov, a vyššiu hodnotu Charlson Comorbidity indexu u pacientov, ktorí 
zomreli v porovnaní s preživšími (všetko p<0.005). Sérová koncentrácia 25(OH)D pri prijatí 
bola nezávisle asociovaná s mortalitou (p=0.0398). Vek, CRP, SpO2, trombocyty, BMI a 
Charlson Comorbidity Index boli takisto nezávisle asociované s mortalitou (všetko p < 0.05). 
Výsledky multivariantnej lineárnej regresnej analýzy sú uvedené v tabuľke č. 2.  

Tabuľka 2: Výsledky lineárnej regresnej analýzy. Uvedené sú iba výsedky s p < 0.05. 

Nezávislé 
premenné 

Coefficien
t 

Std. Error t p rpartial rsemipartia

l 
VIF 

 0,2628             

Vek (roky) 0,01049 0,002462 4,258 <0.0001 0,2365 0,2075 1,815 

BMI (kg/m2)  0,007869 0,003524 2,233 0,0263 0,1266 0,1088 1,063 

CRP (mg/L)  0,001071 0,000275 3,899 0,0001 0,2176 0,19 1,086 

Charlson 
Comorbidity Index 

0,02327 0,01136 2,048 0,0414 0,1163 0,09976 1,797 

Trombocyty 
(10x9/L)  

-0,0007356 0,000239 -
3,077 

0,0023 -
0,1732 

0,1499 1,031 

Saturácia krvi 
kyslíkom (%)  

-0,008144 0,002905 -
2,803 

0,0054 -
0,1582 

0,1366 1,09 



25(OH)D (ng/mL)  -0,00395 0,001913 -
2,065 

0,0398 -
0,1172 

0,1006 1,028 

 

Pacienti s hodnotou 25(OH)D < 12 ng/ml mali v porovnaní s pacientmi s hodnotou 25 (OH)D 
> 12 ng/ml vyššiu prevalenicu chronického ochorenia obličiek, vyššiu hodnotu Charlson 
Comorbidity Indexu a vyššiu vírusovú nálož. Nebol prítomný rozdiel v hodnotách zápalových 
parametrov (CRP, IL-6, prokalcitonín,neutrofily, celkové leukocyty, lymfocyty)  medzi 
jednotlivými podskupinami. Pacienti s hodnotou 25(OH)D < 12 ng/ml mali o 11% vyššiu 
mortalitu oproti pacientom s hodnotou 25(OH)D > 12 ng/ml (p<0.05). Porovnanie klinických 
parametrov vo vzťahu k absolútnemu deficitu 25(OH)D (<12 ng/ml) je uvedené v tabuľke 3.  

Tabuľka 3: Porovnanie klinických a laboratórnych parametrov vo vzťahu k 
absolútnemu deficitu 25(OH) (< 12 ng/ml vs > 12 ng/ml). 

Parameter 25(OH)D ≥12 ng/ml 
(n=283) 
 

25(OH)D <12 ng/ml    
(n=74) 
 

p hodnota 

Vek (roky) 67.9±13 69.4±14.7 0.39 
BMI (kg/m2) 30.5±7.4 28.7±7.2 0.08 
Muži/ženy, n (%) 164(58) / 119 (42) 34 (46) /40 (54) 0.07 
Artériová 
hypertenzia, n (%) 

210 (74) 52 (70) 0.60 

Chronické srdcové 
zlyhávanie, n (%) 

38 (13) 14 (19) 0.41 

Diabetes mellitus 
bez komplikácií, n 
(%) 

62 (22) 13 (17) 0.41 

Diabetes mellitus s 
komplikáciami, n 
(%) 

50 (18) 13(18) 0.8 

Chronické ochorenie 
obličiek, n (%) 

70 (25) 29 (40) 0.007 

Charlson 
Comorbidity Index 

4.4±2.8 5.3±3.09 0.022 

Preparáty vitamínu 
D pred 
hospitalizáciou, n 
(%) 

50(18) 13 (17) 0.81 

Vysokoprietoková 
oxygenoterapia, n 
(%) 

141 (49) 35(46) 0.56 

Umelá pľúcna 
ventilácia, n (%) 

18 (6) 4 (5) 0.61 

Leukocyty (10x9/L) 8.4±4.6 8.1±3.6 0.65 
Neutrofily (10x9/L) 7±4.2 6.8±3.5 0.73 
Lymfocyty(10x9/L) 0.97±0.8 1.07±1.1 0.43 
Trombocyty 
(10x9/L) 

251±108 246±100 0.75 

CRP (mg/l) 131.6±93 125.15±91 0.59 



IL-6 (ng/l) 171.1±475 143.6±330 0.65 
D-dimer (mg/L) 3.4±5.2 3.2±4.8 0.79 
Prokalcitonín 1.7 ±9.3 2.8±12.1 0.41 
25(OH)D (ng/ml) 26.7±12 8.2±2.6 <0.0001 
Saturácia krvi 
kyslíkom (%) 

87.7±9.3 87.6±10.5 0.9 

Vírusová nálož (CT 
e gene) 

23.2±5.2 21.5±4.9 0.04 

Zomrelí/Preživší, n 
(%) 

127(44)/166(54) 41(55)/31(46) 0.05 

 

Diskusia 

Výsledky štúdií už z obdobia pred pandémiou ochorenia COVID-19 naznačujú, že 
imnuologické účinky vitamínu D môžu zohrávať významnú úlohu v modulovaní excesívnej 
zápalovej reakcie na úrovni pľúcneho parenchýmu (6). Suplementácia vitamínu D napríklad 
znižuje incidenciu akútnych respiračných ochorení, pričom pacienti s najťažším deficitom 
25(OH)D zo suplementácie najviac benefitujú (7). Viaceré práce naznačujú, že nízka hodnota 
25(OH)D je asociovaná aj s horším priebehom a vyššou mortalitou ochorenia COVID-19 (8). 
Podľa niektorých autorov však nízka hodnota 25(OH)D je u pacientov s COVID-19 
pneumóniou spôsobená dôsledkom tzv. reverznej kauzality. Sérová koncentrácia 25(OH)D v 
tomto prípade predstavuje negatívny reaktant akútnej fázy zápalu, a nízka hodnota 
jednoducho znamená silnejšiu zápalovú reakciu (9). V našej štúdii sme zistili, že hodnota 
25(OH)D pri prijatí je nezávisle asociovaná s mortalitou. Absolútny deficit 25(OH)D (<12 
ng/ml) je spojený s 11% vzostupom mortality. Napriek tomu, že pacienti s absolútnym 
deficitom 25(OH)D mali signifikantne vyššiu mortalitu, medzi skupinami (<12 ng/ml vs. > 12 
ng/ml) sme nepozorovali významné rozdiely v hodnotách zápalových markerov. Toto zistenie 
by mohlo podporovať tvrdenie, že deficit 25(OH)D nie je iba vedľajší produkt zápalovej 
reakcie, ale skôr potenciálne modifikovateľný rizikový faktor ochorenia COVID-19. Zistenie, 
že absolútny deficit 25(OH)D je signifikantne asociovaný s mortalitou, môže byť relevantné 
aj pre plánovanie intervenčných štúdii so suplementáciou vitamínu D pri ochorení COVID-
19. Vitamín D je tzv. prahový mikronutrient, t.z. pokiaľ sa dosiahne určitá prahová 
koncentrácia pre konkrétny fyziologický účinok, ďalším zvýšením koncentrácie 
mikronutrientu nad túto prahovú hodnotu nedôjde k zvýrazneniu želaného efektu (10).  Teda 
ak sa do intervenčnej štúdie zaradia iba pacienti s koncentráiou 25(OH)D nad touto prahovou 
hodnotou, nemožno zo suplementácie očakávať významnejší benefit. To môže byť jedným z 
hlavných dôvodov, prečo výsledky intervenčných štúdií nepreukazujú pri suplementácii 
vitamínom D želaný efekt (10). Napríklad štúdia realizovaná v Brazílii nepreukázala 
signifikantný benefit suplementácie vitamínu D na redukciu dĺžky hospitalizácie u pacientov 
so stredne ťažkým až ťažkým ochorením COVID-19. Avšak ani do placebo skupiny, a ani do 
intervenčnej skupiny neboli zaradení pacient s ťažkým deficitom 25(OH)D, pričom v oboch 
skupinách mali pacienti koncentráciu 25(OH)D vyššiu než 20 ng/ml (11). Záverom možno 
konštatovať, že hodnota 25(OH)D sa javí ako potenciálny prediktor ťažkého priebehu 
ochorenia COVID-19 a jeho stanovovanie môže byť relevantné z hľadiska stratifikácie rizika 
ale aj plánovania liečebnej stratégie (12).  
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