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začátek roku 2021…proč CoVigi?

̶ prosinec 2020/leden 2021 – první podmínečně registrované vakcíny proti 

onemocnění COVID-19

̶ vakcinace u rizikových subjektů, včetně onkologických pacientů

̶ minimální resp. žádná data z reálné klinické praxe stran vakcinace

̶ shoda v rámci LF MU, FNB a MOÚ na jejich potřebnosti

̶ podpora výzkumné infrastruktury CZECRIN pro realizaci

nekomerčních klinických studií 



Příprava a zahájení KH CoVigi

̶ zadavatel LF MU, provádějící centra MOÚ a FNB

̶ protokol klinického hodnocení fáze IV, verze 1.0. ze dne 12.2.2021;        

verze 1.1. po doplnění ze dne 22.2.2021 (EudraCT no : 2021-000566-14 )

̶ povolení Státního ústavu 

pro kontrolu léčiv 25.2.2021

̶ zahájení klinického hodnocení 

po schválení etickými komisemi

a uzavření smluv o provádění KH 

22.3.2021



Provádějící pracoviště

Hlavní zkoušející

MOÚ - KKOP 

přednosta doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

MUDr. Radka Obermannová Ph.D. / 

kohorta pacienti se solidními nádory

FN Brno - IHOK

přednosta prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

FN Brno – OKMI

Prim. Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD.

Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D./

kohorta hematoonkologičtí pacienti

MUDr. et Mgr. Jiří Nevrlka /

kohorta „zdraví dobrovolníci“

Vstupní kritéria:

̶ Ochota účastnit se studie vyjádřená podpisem formuláře informovaného souhlasu  

̶ Věk ≥ 18 let



Cíle klinického hodnocení CoVigi

Primární

̶ Hodnocení imunitní odpovědi 

vakcinovaných subjektů stanovením 

hladiny protilátek a buněčné imunity v 

čase 

̶ Poregistrační sledování nežádoucích 

příhod a účinků (závažnost, 

očekávanost, intenzita, souvislost s 

vakcinací, charakter NÚ, délka trvání)

̶ Incidence onemocnění COVID-19 u 

vakcinovaných subjektů (klinicky 

symptomatické i asymptomatické 

onemocnění) 

Explorativní

̶ Sledování a vyhodnocení 

primárních cílů v rámci 

„léčebných kohort“ 

̶ Hodnocení cirkulujícího 

imunitního profilu



Design KH CoVigi

̶ Centrum

̶ Plánovaný počet

̶ Zařazených SH ke dni 8.11.2021
Centrum

Zařazených dle 

protokolu v1.1

Zařazených k 

8.11.2021 dle 

protokolu v3.0

FN Brno - OKMI 79 76

MOÚ 215 220

FN Brno - IHOK 106 164

celkově 400 460



Plánované kohorty KH CoVigi

̶ „zdravá populace“ standardně podstupující vakcinaci dle očkovací strategie MZ ČR

̶ pacienti se solidními nádory MOÚ, podstupující vakcinaci dle očkovací strategie MOÚ a 

indikace ošetřujících lékařů, plánovány sub-kohorty s protinádorovou léčbou
Cytostatika (monoterapie nebo kombinace)

Monoklonální protilátky

Cílená perorální léčba

Cílená imunoterapie

Radioterapie 

̶ pacienti s hemato-onkologickými malignitami IHOK FNB, podstupující vakcinaci dle 

očkovací strategie a indikace ošetřujících lékařů, plánovány sub-kohorty s protinádorovou 

léčbou
Cytostatika (monoterapie nebo kombinace)

Monoklonální protilátky

Cílená perorální léčba

HSCT (allogenní, autologní), případně CART



COVID 
naive

Zdraví
n = 52

Hematoonkologičtí
pacienti v remisi

n = 27

Pacienti se 
solidním nádorem

n = 152

Hematoonkologičtí
Pacienti
n = 73

Věk Průměr (rozsah) 43 (25−68) 51 (31−70) 58 (25−78) 58 (18−81)

Pohlaví Ženy (n, %) 36 (69 %) 12 (44 %) 110 (72 %) 34 (47 %)

Poslední 
zaznamená 
vizita

V4 
3 měsíce od 
1. dávky vakcíny

27 (52 %) 2 (7 %) 20 (13 %) 15 (21 %)

V5 
6 měsíců od 
1. dávky vakcíny

22 (42 %) 23 (85 %) 124 (82 %) 48 (66 %)

Typ léčby

aktivní onemocnění bez nutnosti terapie 0 (0 %) 10 (14 %)

cílená léčba, monoklonální protilátky, RT 92 (61 %) 43 (59 %)

chemoterapie 60 (39 %) 16 (22 %)

transplantace krvetvorných kmenových buněk 0 (0 %) 4 (5 %)

Průběžné výsledky KH CoVigi (6M)



V1 V2 V3 V4 V5

Před očkováním Po 1. dávce Po 2. dávce 3 měsíce po 1. dávce 6 měsíců po 1. dávce

52 (100 %) 27 (100 %)

152 (100 %) 73 (100 %)49 (33 %) 11 (7 %) 1 (1 %) 0 (0 %)

0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (8 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

28 (41 %) 11 (18 %) 9 (15 %) 5 (10 %)

Nedetekovatelná 
hladina protilátek

−92 % 

−53 % 
−89 % 

−88 % 
Medián poklesu protilátek 
6 měsíců po 1. dávce 
vzhledem k maximální 
hladině protilátek



V1 V2 V3 V4 V5

Před očkováním Po 1. dávce Po 2. dávce 3 měsíce po 1. dávce 6 měsíců po 1. dávce



Co vyplývá ze současných dat studie…

̶ Podání vakcín proti onemocnění COVID-19 je u onkologických pacientů účinné

̶ Vývoj v čase (analýza 6-ti měsíců) ukazuje na mírně opožděnější nástup a nižší hladiny 

protilátek u onkologických pacientů

̶ V rámci analýzy podskupin onkologických pacientů jsou vysoce rizikovou skupinou zejména 

pacienti s cytostatickou léčbou

̶ Hemato-onkologičtí pacienti v remisi se z hlediska protilátkové odpovědi neliší od zdravých 

dobrovolníků

̶ Data jednoznačně podporují podání třetí dávky vakcíny (nejen) u onkologických pacientů



Protokol verze 3.0 ze dne 8.10.2021

̶ Nová verze protokolu 3.0  schválena 

SÚKL dne 2.11.2021

̶ Zařazení dalších 100 pacientů

̶ podání 3. dávky s odběry + prodloužení 

sledování na 24 měsíců



Poděkování

Fakultní nemocnice Brno - OKMI

Doc. MUDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

MUDr. Jiří Nevrlka

Mgr. Dominika Okruhlicová

Mgr. Marie Mlnaříková

Fakultní nemocnice Brno - IHOK

Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Prof. MUDr. Michal Doubek, Ph.D.

MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D.

Bc. Jiřina Procházková, DiS.

Fakultní nemocnice Brno – TTO

Prim. MUDr. Hana Lejdarová

Zdeňka Procházková

Lea Melounová

Masarykův onkologický ústav - KKOP

MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Bc. Šárka Selvekerová

LF MU / CZECRIN

RNDr. Iveta Sellingerová, Ph.D.

Ing. Karolína Grodová

MVDr. Kateřina Janská

Mgr. Jarmila Havlová 

Mgr. Martina Štorová

Všem pacientům, kteří se 

studie účastní a všem lékařům, 

kteří jim zařazení do studie 

nabídli a starají se o ně


