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Besides their well-known lowering effect on cholesterol 
levels, inhibitors of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme 
A reductase, better known as statins, also exert systemic 
and pulmonary anti-inflammatory and immunomodulating 
effects.1 Based on these effects it was thought that statins 
may be able to improve clinical outcome in inflammation and 
infection, and this potentially beneficial effect was extensively 
investigated in the last decade. Most animal experiments 
confirm these immunomodulating effects and statin use has 
been associated with lower mortality after pneumonia in 
observational studies, an effect that was found to be attenuated 
by confounders in a large meta-analysis of mostly retrospective 
studies.2 In relatively small prospective randomised studies 
in intensive care unit (ICU) patients with sepsis conflicting 
data were obtained.3,4 A meta-analysis of five randomised, 
placebo-controlled trials in a total of 650 patients with sepsis, 
showed that neither atorvastatin nor simvastatin provided 
benefit with respect to survival.5 
The need for robust data about the putative benefits of de novo 
statin therapy in ICU patients has now been met with the 
publication of two large prospective randomised trials. Last 
October the results of the STATIN-VAP study were published, 
a trial performed in France by Papazian et al., in which patients 
were given simvastatin or placebo in order to investigate the 
effect on mortality following ventilator-associated pneumonia.6 
This trial was terminated for futility after enrolment of 300 
patients. Day-28 mortality was not lower in the simvastatin 
group (21% [95% CI 15% to 29%]) than in the placebo group (15% 
[95% CI 10% to 22%]), nor was there a significant difference in 
the subgroup analysis of statin-naive patients.
Now we also have the results of the National Heart, Lung, and 
Blood Institute for the ARDS Clinical Trials Network that 
compared mortality in patients with sepsis-associated ARDS 
receiving either rosuvastatin or placebo.7 This randomised 
prospective trial was ended for futility as well, after enrolment 
of 745 patients. Most participants suffered moderate 
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ARDS according to the Berlin criteria and a suspected 
or proven pulmonary or non-pulmonary infection. They 
were not allowed to have had a statin in the 48 hours before 
randomisation. The study drug was continued until the third 
day after discharge from the ICU for a maximum of 28 days. 
There was no significant difference between study groups in 
the 60-day in-hospital mortality or in ventilator-free days. In 
the rosuvastatin group 29% died, in the placebo group 25%, 
a difference that was not statistically significant. Of interest, 
a small, but statistically significant, higher incidence of renal 
and hepatic dysfunction in the rosuvastatin-treated group 
was observed. Although in general statins are known for their 
favourable safety profile, in a compromised ICU population 
these side effects could have a detrimental effect on survival.5

In conclusion, these results, combined with the results of the 
earlier mentioned trials of other statins, do not provide support 
for initiating or continuing statin therapy for the treatment of 
sepsis-associated ARDS or sepsis in general. As a consequence, 
in our view, there is no role for statins as an adjunctive 
anti-inflammatory drug in the management of sepsis, whether 
associated with ARDS or not. It appears not to be harmful to 
continue the use of statins following admission to the ICU, but 
there is now evidence that statins should not be prescribed de 
novo in a septic patient because of their immune-modulating 
effects. In contrast to the success of this class of drugs in 
cardiovascular medicine, for sepsis it is another one that bites 
the dust.
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