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Úvod 

Infekcia koronavírusom (SARS-CoV-2; severe acute respiratory syndrome- Coronavirus-2) 
spôsobuje ťažký akútny respiračný syndróm. Prvýkrát bola táto infekcia zaznamenaná v Číne 
(provincia Wu-chan) koncom roku 2019, preto ochorenie nesie názov (COVID-19; 
Coronavirus disease-19). Svetovou zdravotníckou organizáciou bola infekcia SARS-COV-2 
od marca roku 2020 označená za pandémiu.  

Pri závažnom priebehu infekcie SARS-COV-2 sa môže rozvinúť ťažká zápalová reakcia vo 
forme bilaterálnej pneumónie. Lipidový metabolizmus hrá pri tomto zápale rozhodujúcu 
úlohu. Zápalovú reakciu môže ovplyvniť dvoma spôsobmi. Prvým je pôsobenie na štruktúru 
bunkovej membrány – BM.  Lipidy sú základnými prvkami BM, ktoré pomáhajú 
internalizovať vírus a uľahčujú jeho ďalšiu replikáciu a transkripciu . Ukázalo sa, že vysoké 
hladiny cholesterolu v tkanivách podporujú SARS-CoV-2 endocytózu v hostiteľskej bunke a 
umožňujú vznik infekcie.  Druhým je pôsobenie na signálnu dráhu bunky cez cytokíny. 
Cytokíny sú lipidové deriváty. Telo reaguje na vírusovú infekciu vytváraním veľkého 
množstva prozápalových cytokínov, ako je tumor nekrotizujúci faktor (TNF), interleukíny- 
najmä 6 a 1β (IL-6, IL-1β). Myeloidný diferenciačný faktor 88 je kľúčový adaptorový proteín 
v signálnej dráhe interleukínu 1β - prozápalového cytokínu (1). Ako infekcia koronavírusom 
v ľudskom tele postupuje, systémové účinky týchto cytokínov vedú k zvýšenej vaskulárnej 
permeabilite a môžu viesť až k multiorgánovému zlyhaniu a smrti. 

Statíny pôsobia tak, že vo vnútri buniek inhibujú enzým 3-hydroxy-3-metyl-glutaryl-CoA 
(HMG-CoA) reduktázu. Toto pôsobenie zabraňuje zvýšenej regulácii primárnej odpovede 
myeloidného diferenciačného faktoru 88 (MYD88) na prítomnosť vírusu vo forme zníženia 
tvorby prozápalového cytokínu- interleukínu IL-1β. Boli publikované aj rôzne mechanizmy 
statínom sprostredkovaného zlepšenia endoteliálnych funkcií, ktoré zahŕňajú napríklad 
redukciu zvyškových lipoproteínov (2), inhibíciu mikroRNA-133a expresie (3), indukciu 
uvoľňovania oxidu dusnatého (4), zníženie hladiny proteínov akútnej fázy (ako C-reaktívny 
proteín) (5). Tento posledný mechanizmus sa tiež podieľa na protizápalových účinkoch 
statínov (5,6). Niekoľko štúdií identifikovalo aktiváciu autofágie ako jeden z primárnych 
molekulárnych mechanizmov podporujúcich protizápalové účinky statínov (7,8). 

Lipofilné statíny majú veľký distribučný rozsah, ktorý zasahuje všetky tkanivá tela, čo môže 
zohrať podstatnú úlohu pri ochrannej činnosti tkanív a organizmu pred vírusom indukovanou 
zápalovou reakciou . Naopak, hydrofilné statíny majú určité ťažkosti s prienikom do orgánov, 
vrátane tukového tkaniva a tkanív chránených funkčnými bariérami (t. j. hematoencefalickou 
bariérou). Preto majú hydrofilné statíny aj pri rovnakej účinnosti znižovania lipidov menšie 
protizápalové vlastnosti. 



Okrem respiračných príznakov má väčšina pacientov infikovaných SARS-CoV-2 zvýšené 
riziko kardiovaskulárnych komplikácií a tromboembolizmu. Tieto komplikujú priebeh po 
infekcii cerebrovaskulárnymi príhodami, hlbokou žilovou trombózou alebo pľúcnou 
embóliou. Pacienti s ochorením COVID-19 majú často multimorbiditu (t.j. koexistenciu 
viacerých komorbidít), vrátane hypertenzie, kardiovaskulárnych chorôb a diabetes mellitus. 
Retrospektívna analýza 72 314 prípadov s pozitivitou infekcie SARS-CoV-2 z Číny ukázala, 
že pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami vykazovali významne vyššiu úmrtnosť (10,5% 
oproti 2,3%) (9). Keďže používanie statínov je spojené s výrazným znížením rizika úmrtia na 
kardiovaskulárne ochorenia v bežnej populácii, začalo sa uvažovať, či by statíny 
prostredníctvom svojich pleiotropných mechanizmov účinku, ktoré zahŕňajú zlepšenie 
endotelových funkcií, protizápalové a antitrombotické účinky (10,11,12), mohli terapeuticky 
prospievať pacientom s  ochorením COVID-19. Retrospektívna analýza realizovaná na 13 
981 pacientoch s ochorením COVID-19 (v provincii Hubei, Čína), z ktorých 1219 pacientov 
dostávalo statíny, odhalila, že užívanie statínov bolo spojené so zníženou úmrtnosťou (13). 

 
Materiál a metódy 

V našej retrospektívnej štúdii sme vychádzali z predpokladu, že pacienti užívajúci statíny 
majú lepšiu prognózu prežívania pri závažnejšom priebehu SARS-COV-2 infekcie ako 
pacienti, ktorí statíny neužívali vôbec. Štúdia bola realizovaná na COVID oddelení 
Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia v termíne od 1.11.2020 do 31.3.2021 
na vzorke 40 pacientov. Pacienti boli rozdelení na dve rovnaké skupiny : 1. skupina 
pacientov, ktorá mala v liekovej anamnéze pri príjme na oddelenie uvedený statín aj 
deklarovala jeho pravidelné užívanie po dobu aspoň jedného roka, 2. skupina pacientov, ktorá 
nemala v liekovej anamnéze pri príjme na oddelenie ani v inej dostupnej dokumentácii 
uvedený statín. Všetci pacienti v našej štúdii dostávali plnú podpornú liečbu COVID-19.  
Žiadnemu z pacientov v našej štúdii nebol podávaný ivermektín. 

Hlavnými cieľmi štúdie bolo zhodnotenie úmrtnosti zo všetkých príčin a zhodnotenie 
klinického vývoja stavu pacientov – od vyliečenia až po nutnosť umelej pľúcnej ventilácie pri 
užívaní a bez užívania statínov. 

Do štúdie boli zaradení pacienti, ktorí splnili kritériá pre diagnózu pneumónie spôsobenej 
SARS-COV-2 infekciou podľa Svetovej zdravotníckej organizácie. Medzi tieto kritéria patrí:  
1.pozitívny test na COVID-19 realizovaný polymerázovou reťazovou reakciou (PCR) 
štandardizovaným spôsobom výteru z nazofarynxu a orofarynxu.  

2. prítomnosť infiltrátov v pľúcnom parenchýme charakteru opacity mliečneho skla (GGO 
infiltrátov), zápalovej konsolidácie, lymfadenopatie na snímkach hrudníka realizovaných 
pomocou počítačovej tomografie (CT). 

3. vyšetrenie acidobázickej rovnováhy z arteriálnej krvi s hodnotami saturácie krvi kyslíkom 
 ≤ 93%.  

Zo štúdie boli vyradení pacienti, ktorí mali autoimunitné ochorenie, onkologické ochorenie 
s nutnosťou hormonálnej, biologickej liečby či prebiehajúcim cyklom chemoterapie, 
dialyzovaní pacienti, pacienti s akútnym hepatálnym a obličkovým zlyhávaním, pacienti 
s akútnym či subakútnym infarktom myokardu. V prípade smrti pacienta boli žo štúdie 
vyradení takí pacienti, u ktorých v pitevnej správe nebolo stanovené ochorenie COVID-19 
ako hlavná príčina úmrtia. Minimálna dĺžka hospitalizácie našich pacientov bola 15 dní 
a maximálna 61 dní. 



Kontinuálne premenné boli vyjadrené ako priemer a kategorické dáta ako percentá. Všetky 
dichotomické premenné boli porovnané pomocou testu χ2. Na hladine významnosti 5 %  
(p=0.05), nulovú hypotézu (H0) o nezávislosti jednotlivých znakov zamietame a prijímame 
hypotézu H1, ktorá nám potvrdzuje, že existuje štatisticky významná závislosť medzi 
pozorovanými znakmi.  
 
Výsledky 
 
Pacientov sme podľa vyššie uvedených kritérií rozdelili na 2 skupiny, v každej skupine bolo 
20 pacientov. U jednotlivých pacientov sme analyzovali prítomnosť: 1. arteriálnej hypertenzie 
(AH), 2. diabetes mellitus 2. typu (DM 2.typu) alebo poruchy glukózovej tolerancie, 3. 
ischemickej choroby srdca (ICHS) alebo prítomnosti tranzitórneho ischemického ataku (TIA) 
či cievnej mozgovej príhody (CMP), 4. hyperlipidémie alebo hypercholesterolémie, 5. obezity 
(BMI nad 30kg/m²), 6. embolizácie do artérie pulmonalis (AP), 7. chronickej obštrukčnej 
choroby pľúc (CHOCHP) (tabuľka číslo 1). 
 
Tab.1: Porovnanie parametrov u pacientov s a bez užívania statínov 
 
Parameter Statíny áno Statíny nie Hodnota 

pravdepodobnosti 
n 20 20   
Vek (priemer) 73,5 67,5   
Mužské pohlavie 40% 45% 0,749 
AH 75% 65% 0,490 
Porucha glukózovej 
tolerancie 

20% 5% 0,151 

DM 2. typu 40% 30% 0,507 
ICHS 45% 15% 0,038 
TIA/CMP 15% 10% 0,632 
Hypercholesterolémia 10% 35% 0,058 
Zvýšená hodnota LDL 5% 20% 0,091 
Zvýšená hodnota TAG 5% 10% 0,548 
Obezita (BMI > 30 kg/ m²) 40% 30% 0,507 
Embolizácia do AP 5% 10% 0,548 
CHOCHP 20% 10% 0,375 
Nutnosť HFOT 10% 20% 0,375 
Nutnosť UPV 0% 20% 0,035 
Počet úmrtí 0% 20% 0,035 

AH – arteriálna hypertenzia, DM 2. typu – Diabetes mellitus 2. typu, ICHS – ischemická 
choroba srdca, TIA – tranzitórny ischemický atak, CMP – cievna mozgová príhoda, LDL - 
low density lipoprotein (lipoproteín s nízkou hustotou), TAG – triacylglyceroly, BMI – body 
mass index (index telesnej hmotnosti), AP – artéria pulmonalis, CHOCHP – chronická 
obštrukčná choroba pľúc, HFOT – high- flow oxygen therapy (vysokoprietoková kyslíková 
liečba), UPV – umelá pľúcna ventilácia  



 

Tab.2.: Lieková anamnéza pacientov v našej štúdii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2Y12 inhibítory – inhibítory chemoreceptora pre adenozín difosfát, patria sem: klopidogrel, 
prasugrel, tikagrelor, kangrelor, ACEI- inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín 

Diskusia 

V našej štúdii sme vyhodnotili zo sledovaných parametrov v tabuľke č.1 potrebu umelej 
pľúcnej ventilácie, ICHS, počet úmrtí u pacientov, ktorí neužívali statíny, za štatisticky 
významné. Diagnóza hypercholesterolémie sa blížila k hladine štatistickej významnosti. Tento 
parameter je preto vhodné pri zväčšení súboru opäť analyzovať. Hoci skupina pacientov 
užívajúcich statíny bola polymorbídnejšia, v tejto skupine bola nižšia úmrtnosť a menej 
pacientov vyžadovalo umelú pľúcnu ventiláciu. Ostatné parametre vrátane užívania 
antiagregancií, antikoagulancií a antihypertenzív spomenutých v tabuľke č.2, nedosahovali 
štatistickú významnosť.  

Americká kardiologická spoločnosť rozdeľuje užívanie statínov podľa výšky dennej dávky na 
nízku, stredne vysokú a vysokú dávku statínov. Všetci pacienti v našej štúdii užívali lipofilné 
statíny, z toho 80% pacientov atorvastatín a 20% pacientov simvastatín. Podľa rozdelenia 
Americkej kardiologickej spoločnosti, všetci pacienti ktorí užívali simvastatín (4 z 20 
pacientov), mali stredne vysokú dávku. U pacientov s atorvastatínom v terapii bolo 
dávkovanie nasledovné: 6 z 20 pacientov užívalo stredne vysokú dávku, 10 z 20 pacientov 
užívalo vysokú dávku. 

V štúdii realizovanej v nemocnici Modena v Taliansku doktorom Rossariom Rossi a kol., na 
vzorke 71 pacientov s ochorením COVID-19, bola miera úmrtnosti u pacientov, ktorí užívali 
statíny 21.4%, zatiaľ čo v skupine pacientov, ktorí statíny neužívali bola miera úmrtnosti 
34,5%. Hoci tieto údaje nedosahovali štatistickú významnosť, poukázali na trend v redukcii 
rizika mortality v skupine pacientov užívajúcich statíny. V štúdii z Modeny užívalo vysokú 
dávku statínov 42,86% pacientov, nízku a stredne vysokú dávku 57,14% pacientov. V skupine 
pacientov s vysokou dávkou statínov zaznamenali 22,2% úmrtnosť, zatiaľ čo v druhej 
skupine, s nízkou až stredne vysokou dávkou statínov bola úmrtnosť 25%. Atorvastatín 
užívalo 52,38% pacientov, simvastatin 9,52% pacientov. Zvyšok pacientov užíval hydrofilný 
rosuvastatín (14). 

Parameter 
Statíny 
áno 

Statíny 
nie 

Hodnota 
pravdepodobnosti 

n 20 20   
Kyselina acetylsalicylová 50% 35% 0,337 
P2Y12 inhibítory 10% 0% 0,146 
Nové orálne antikoagulanciá 5% 15% 0,291 
ACEI 60% 55% 0,749 
Sartany 15% 10% 0,632 
Beta- blokátory 25% 30% 0,723 
Blokátory kalciových 
kanálov 15% 10% 0,632 
Warfarin 5% 15% 0,291 



V retrospektívnej kohortovej štúdii, realizovanej v provincii Shiraz v Iráne medzinárodným 
tímom pod vedením Peymaniho s kolektívom, sledovali 150 pacientov s COVID-19 
infekciou, ktorých si rozdelili na dve rovnaké skupiny. V jednej skupine pacienti užívali 
statíny a v druhej skupine boli pacienti bez statínov v terapii. Zistili, že v skupine pacientov 
užívajúcich statíny, bolo o 15% menej pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu, 
alebo vysokoprietokovú kyslíkovú liečbu, v porovnaní s pacientmi ktorí statíny neužívali.  
Taktiež zaznamenali redukciu mortality o 24% v skupine pacientov so statínmi v liečbe. Ich 
výsledky však nedosahovali štatistickú významnosť, ale poukázali na asociáciu medzi 
užívaním statínov a klinickým priebehom ochorenia u pacientov s COVID-19 (15). 

Kvôli prísnym inklúznym aj exklúznym kritériám sme mohli do našej štúdie zahrnúť celkovo 
iba 40 pacientov.  Ďalšou limitáciou oproti predchádzajúcim štúdiám bolo, že sme nemohli 
porovnať rozdiely v sledovaných parametroch medzi pacientmi s hydrofilnými a lipofilnými 
statínmi v liečbe, keďže všetci naši  sledovaní pacienti užívali lipofilné statíny. Naše zistenia 
vyžadujú ďalšie skúmanie na väčšej vzorke pacientov a potvrdenie našich výsledkov  
v prospektívnej štúdii.  

Naša a aj vyššie spomenuté zahraničné štúdie preukázali výrazné zníženie úmrtnosti a potreby 
umelej pľúcnej ventilácie u pacientov s infekciou COVID-19 užívajúcich statíny. Užívanie 
statínov u pacientov s COVID-19 a ICHS bolo štatisticky významné. Keď zoberieme do 
úvahy dobrú dostupnosť, bezpečnosť a pomerne nízku cenu statínov, stálo by za zváženie ich 
používanie ako súčasť liečby pacientov s infekciou COVID-19. 
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