
Doporučení České transplantační společnosti k očkování 3. dávkou vakcín proti covid-19 u pacientů 

po transplantaci solidního orgánu 

 

Pacienti po transplantaci solidních orgánů patří mezi vysoce rizikovou skupinu pro těžký průběh covid 

-19 s mortalitou pohybující se ve většině studií mezi 10-30 %. Vakcinace je základní nástroj proti šíření 

covid-19 v populaci. Řada publikací dokládá nedostatečnou imunitní odpověď po vakcinaci u pacientů 

po transplantaci, u kterých se ve vysokém procentu nevyvinula protilátková odpověď proti SARS-CoV-

2. Vzhledem k tomuto faktu a riziku nového rozšíření SARS-CoV-2, především varianty delta, vydává 

Česká transplantační společnost ve spolupráci se  Společností pro epidemiologii a mikrobiologii 

následující doporučení, která reflektují nedávno zveřejněné stanovisko American Society of 

Transplantation.  

Doporučení vycházejí z následujících poznatků se snahou optimalizovat účinnost vakcinace u 

zranitelných skupin obyvatelstva, mezi které patří pacienti po orgánových transplantacích. 

- Tvorba SARS-CoV-2 protilátek po vakcinaci je po transplantaci ve srovnání s běžnou populací 

snížená. Není však dosud definována hladina protektivních protilátek, která je navíc výrazně 

nižší pro ochranu před těžkých průběhem covid-19 v porovnání s hladinami nutnými k prevenci 

před virovou infekcí. Stanovení ochranné hladiny protilátek je komplikováno širokou škálou 

komerčně dostupných testů na protilátky. 

 

- Ochranné složky buněčné a humorální odpovědi nemusí být u jednotlivých pacientů v korelaci. 

Je možné mít aktivní získanou nebo vrozenou imunitní odpověď při absenci protilátek a 

naopak.  

 

- Úroveň imunosuprese, konkrétně užívání antiproliferativních látek, je faktor, který ovlivňuje 

špatnou protilátkovou odpověď po očkování. Neexistuje však žádný spolehlivý návod na řízení 

imunosuprese v průběhu očkování. 

 

- Recentní studie naznačují, že podání třetí dávky mRNA vakcíny pacientům po transplantaci 

solidního orgánu, kteří předtím obdrželi dvě dávky mRNA vakcíny, může zvýšit titry protilátek 

proti SARS-CoV-2. Ve dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studii třetí 

dávka mRNA vakcíny podaná v intervalu dvou měsíců po druhé dávce významně zvýšila titry 

protilátek, neutralizační protilátky a buněčnou imunitní odpověď na SARS-CoV-2 ve srovnání s 

třetí dávkou placeba. 

 

- Dosud publikované údaje při omezeném počtu testovaných pacientů naznačují, že další dávky 

jsou bezpečné a přiměřeně dobře tolerované bez důkazů o zvýšeném riziku rejekce štěpu. 

 

Doporučujeme: 

• Všichni pacienti po transplantaci solidních orgánů by měli být očkováni schválenými vakcínami 

proti SARS-CoV-2. 

 

• Všechny osoby ve společné domácnosti a blízké kontakty by měly být očkovány proti SARS-

CoV-2, aby se minimalizovalo riziko pro příjemce. 

 



• Pokud je to možné, mělo by očkování proběhnout před transplantací (ideálně s dokončením 

očkovací série minimálně 2 týdny před transplantací). 

 

• Rutinní testování protilátek po očkování se nedoporučuje. V jednotlivých případech může být 

testování žádoucí při správné interpretaci výsledků testu pro diskuzi rizik nákazy a průběhu 

covid -19. 

 

• Doporučujeme podat třetí dávku mRNA vakcíny pacientům po transplantaci, kteří předtím 

absolvovali očkování 2 dávkami mRNA vakcíny. Použití třetí dávky by mělo vycházet 

z individuálního zhodnocení rizika u konkrétního pacienta. 

 

• Protože úroveň ochrany u pacientů po transplantaci není známa, doporučujeme, aby kandidáti 

a příjemci nadále dodržovali ochranná režimová opatření proti covid -19 a to bez ohledu na to, 

zda pacient dostal další dávky vakcíny. 
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