
Monoklonální protilátky pro profylaxi těžkého průběhu covid-19 u rizikových pacientů 

V České republice jsou dostupné monoklonální protilátky určené pro rizikové 

nemocné, u kterých byla recentně zjištěna pozitivita SARS-CoV-2. Poprvé byla u nás použita 

monoklonální protilátka bamlavinimab (preparát BAMLAVINIMAB) ve Fakultní 

Thomayerově nemocnici v Praze na začátku března 2021. Od této doby byla protilátka 

bamlavinimab podána již desítkám nemocným. Dalším léčivým přípravkem se širšími 

indikacemi než bamlavinimab je směs dvou monoklonálních protilátek casirivimab/ 

imdevimab (preparát REGN-COV2), který je u nás nově dostupný od konce března 2021. 

Monoklonální protilátky prokázaly v klinických studiích vynikající vlastnosti jako profylaxe 

těžkého průběhu covid-19 u rizikových nemocných s nedávno zjištěnou nákazou SARS-CoV-

2. Principem účinku těchto monoklonálních protilátek je vazba na povrchový antigen S (tzv. 

spike protein) viru SARS-CoV-2, čímž je účinně blokován jeho vstup do hostitelské buňky. 

Monoklonální protilátky rovněž aktivují protilátkami zprostředkovanou buněčnou imunitu, 

což vede k eliminaci komplexu viru a protilátky fagocytózou. Monoklonální protilátky 

bamlavinimab i casirivimab/imdevimab se podávají intravenózně do 3 dnů po nákaze SARS-

CoV-2 a do týdne trvání symptomů covid-19; určeny jsou pouze pro rizikové pacienty 

(tabulka 1) s lehký, až středně závažným průběhem covid-19, kteří jsou léčeni ambulantně. 

Monoklonální protilátky jsou podávány na vybraných infuzních místech, jejichž 

seznam je dostupný na webové stránce MZ ČR ( https://www.mzcr.cz/wp-

content/uploads/2021/03/MAb_infuzn%C3%AD-m%C3%ADsta.pdf ). Léčbu 

monoklonálním protilátkami indikuje dispenzarizující praktický lékař nebo ambulantní 

specialista, který vyplní žádanku v systému v informačním systému infekčních nemocí ISIN a 

pacienta vybaví krátkou zprávou pro infuzní místo. Infuzní místa většinou uvádí i telefonický 

kontakt a pracovní dobu na webových stránkách svých zdravotnických zařízení a podání 

monoklonálních protilátek je možné konzultovat. 
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Tabulka 1. Indikace monoklonálních protilátek bamlavinimab a casirivimab/imdevimab 

systémové onemocnění pojiva s aktuálně probíhající kombinovanou imusupresivní léčbou 

nebo monoterapií kortikosteroidy  

stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně 

primární nebo sekundární imunodeficit se závažnou poruchou buněčné složky imunity 

onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou 

vysoce aktivní autoimunitní neurologická onemocnění (skupiny myasthenia gravis, 

neuromyelitis optica, roztroušené sklerózy) léčená anti-CD 20 protilátkami nebo 

imunosupresivy  

plicní hypertenze v dispenzární péči  

diabetes mellitus I. typu 

chronická renální insuficience v pravidelném dialyzačním programu 

chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD III a IV, intersticiální plicní 

onemocnění v dispenzární péči, bronchiální astma na biologické léčbě 

trombofilní stav v dispenzární péči  

nervosvalová onemocnění (zahrnuje i neurodegenerativní onemocnění postihující druhotně 

svalový aparát s domácí intermitentní nebo trvalou přístrojovou podporou ventilace 

BMI vyšší než 40 nebo BMI vyšší než 35 v kombinaci s jedním z výše uvedených faktorů 

Tučně jsou označeny shodné indikace obou léčivých přípravků, bez zvýraznění jsou uvedeny 

další indikace preparátu REGN-COV2. 

 


