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Základní informace
Nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID) jsou jedny z nejčastěji užívaných léčiv a mají širokou škálu použití. NSAID zahrnují
neselektivní inhibitory cyklooxygenázy (COX) (jako je ibuprofen, aspirin (acetylsalicylát), diklofenac a naproxen) a selektivní
inhibitory COX2 (jako je celecoxib, rofecoxib, etoricoxib, lumiracoxib a valecoxib).
Objevily se obavy, že NSAID mohou být spojeny se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků u pacientů s akutní virovými
onemocněními dýchacích cest včetně COVID-19.1,2 Tato rešerše byla zaměřena na posouzení vlivu dřívějšího a současného užívání
NSAID u pacientů s akutními virovými onemocněními dýchacích cest na akutní závažné nežádoucí účinky (včetně úmrtnosti,
syndromu akutní respirační tísně (ARDS), akutního selhání orgánů a oportunní infekce), na využití akutní zdravotní péče (včetně
hospitalizace, přijetí na jednotku intenzivní péče, doplňkového podávání kyslíku a mechanické ventilace) a na kvalitu života a
dlouhodobé přežití.

Metody
Rychlá systematická rešerše byla provedena dne 20. března 2020 v souvislosti s NSAID a virovými infekcemi dýchacích cest pomocí
databází MEDLINE, EMBASE a WHO Global Database. Rešerše zahrnovala studie provedené na pacientech všeho věku s virovými
respiračními onemocněními, kteří byli vystaveni NSAID jakéhokoliv typu. Byly zahrnuty všechny studie zaměřené na COVID-19,
blízkovýchodní respirační syndrom (MERS) a závažný akutní respirační syndrom (SARS) bez ohledu na velikost vzorku.

Přezkum důkazů
Celkem bylo do rešerše zahrnuto 73 studií (28 studií zaměřených na dospělé, 46 studií zaměřených na děti a jedna studie zaměřená jak
na dospělé, tak na děti). Všechny studie se zabývaly akutními virovými infekcemi dýchacích cest nebo onemocněními, které běžně
způsobují respirační viry, ale žádná z nich nebyla konkrétně zaměřena na COVID-19, SARS nebo MERS. Z rešerše vyplynula velmi
nízká míra jistoty ohledně důkazů o úmrtnosti u dospělých a dětí. 3 Vliv NSAID na riziko ischemické nebo hemoragické cévní
mozkové příhody a infarktu myokardu u dospělých s akutní infekcí dýchacích cest je nejasný.4,5 Důkazy spojené se střední až
vysokou mírou jistoty poukazovaly na malý nebo žádný rozdíl mezi ibuprofenem a acetaminofenem (paracetamolem) u dětí s
horečkou, pokud jde o vliv na úmrtí z jakékoliv příčiny, hospitalizaci z jakékoliv příčiny, akutní selhání ledvin a akutní krvácení do
gastrointestinálního traktu.6-9 Z většiny studií vyplývá, že se neobjevily žádné závažné vedlejší účinky nebo že byly pozorovány
pouze mírné nebo středně závažné nežádoucí účinky. 10-13 Nebyly k dispozici žádné důkazy týkající se vlivu užívání NSAID na
využití akutní zdravotní péče, explicitní měřítka kvality života nebo dlouhodobé přežití.

Omezení
K dispozici nebyly žádné přímé důkazy týkající se pacientů s COVID-19, SARS nebo MERS. Proto by v rámci léčby COVID-19
všechny příslušné důkazy týkající se použití NSAID měly být považovány za nepřímé. Pouze jedno randomizované kontrolované
hodnocení zahrnovalo dostatečný počet účastníků, aby bylo možné identifikovat vzácné závažné nežádoucí účinky. Zbývající důkazy
jsou odvozeny z menších randomizovaných kontrolovaných hodnocení, která pravděpodobně nemají dostatečnou výpovědní hodnotu
pro identifikaci vzácných závažných nežádoucích účinků, a z případových kontrolních studií a kohortních studií. Do studií byli
zařazeni nejen pacienti s potvrzenou virovou infekcí dýchacích cest a známými patogeny, ale také pacienti s onemocněními běžně
způsobovanými respiračními viry, jako jsou infekce horních cest dýchacích a horečka u dětí. Je pravděpodobné, že ne všichni pacienti
trpěli virovou infekcí dýchacích cest. NSAID představují rozrůzněnou skupinu léků s různými profily rizik pro různé populace a
onemocnění. Ne všechny studie rozlišovaly mezi různými typy NSAID. Některé starší studie pravděpodobně zahrnovaly pacienty
užívající konkrétní NSAID, které již v důsledku nežádoucích účinků nejsou dostupné.

Závěr
V současnosti neexistují důkazy o závažných nežádoucích účincích, využití akutní zdravotní péče, dlouhodobém přežití nebo kvalitě
života u pacientů s COVID-19 v souvislosti s užíváním NSAID.
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WHO bude situaci i nadále pečlivě sledovat a zaznamenávat jakékoliv změny, které by mohly mít vliv na tyto prozatímní pokyny.
Pokud se jakékoliv faktory změní, vydá WHO další aktualizaci. V opačném případě skončí platnost této stručné vědecké zprávy po
uplynutí 2 let od data jejího vydání.
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