Stanovisko České transplantační společnosti k prevenci a léčbě Covid-19 kombinací monoklonálních
protilátek proti SARS-COV-2 spike proteinu s prolongovaným účinkem: AZD7447 (Evusheld,
tixagevimab + cilgavimab) u pacientů po transplantaci solidního orgánu
Východisko
Pacienti po transplantaci solidního orgánu patří mezi nejrizikovější skupinu pro těžký průběh Covid-19
s vysokou mortalitou (10 – 30%). Výsledky vakcinace dostupnými vakcínami proti Covid-19 (včetně
mRNA vakcín) ukazují u transplantovaných výrazně redukovanou responzi s tvorbou SARS-CoV-2 IgG
pouze u menší (0 – 40%) části pacientů. Navzdory dokončené vakcinaci přetrvává vysoké riziko nákazy
a především těžkého průběhu Covid-19 s mortalitou srovnatelnou s neočkovanou populací. Přestože
aplikace 3. dávky mRNA vakcíny navozuje humorální odpověď u další části pacientů, zůstává zhruba
třetina pacientů bez dostatečné imunitní odpovědi.
AZD7447 (Evusheld) je kombinace dvou monoklonálních protilátek (tixagevimab a cilgavimab)
s prodlouženým účinkem získaných z B buněk pacientů zotavených z Covid-19. Předběžná data
dvou randomizovaných studií (studie PROVENT a TACKLE) zveřejněná výrobcem (AstraZeneca)
prokázala při preventivním intramuskulárním podání AZD7447 83% snížení rizika vzniku
symptomatického Covid-19 s absencí těžkého průběhu v 6ti měsíčním sledování u pacientů ve
vysokém riziku neadekvátní responze na vakcinaci. Komplementární studie prokázal a 88% snížení
rizika progrese do těžkého onemocnění nebo úmrtí při podání do 3 dnů od vzniku symptomů
Covid-19.
Stanovisko
ČTS jednoznačně podporuje preventivní léčbu preparátem AZD7447 u populace pacientů po
transplantaci solidního orgánu bez adekvátní imunitní responze na dokončenou vakcinaci.
Potenciální využití je i v případě léčby prokázaného Covid-19 jako alternativního postupu
k intravenózním monoklonálním protilátkám podávaným v současnosti.
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