
Informace o použití a výrobě rekonvalescentní plazmy pro léčbu onemocnění covid-19 

 

Vzhledem ke značnému zájmu o použití rekonvalescentní plazmy (RP) k léčbě onemocnění covid-19,           

ze kterého pramení její relativní nedostatek, je nutné zdůraznit následující fakta:  

 

1. Kauzální léčba a profylaxe onemocnění covid-19  způsobené virem SARS-CoV-2 je nadále předmětem 

klinického výzkumu. Tomu odpovídá i použití RP, která je sice jako forma pasivní imunizace jednou 

z možných terapeutických alternativ, ale pro její účinost a bezpečnost dosud neexistují dostatečné 

důkazy.  

 

2. Možnosti použití a výroby RP v ČR je popsáno v multioborovém Doporučeném postupu pro použití 

RP v léčbě dospělých pacientů s covid-19, verze 2, ze dne 13.10.2020, který naleznete zde: 

https://www.transfuznispolecnost.cz/aktuality/doporouceny-postup-pro-pouziti-rekonvalescentni-

plazmy-v-lecbe-dospelych-pacientu-s-covid-19-1748 

 

3. Při zvažování indikace RP je proto vhodná velmi pečlivá klinická rozvaha a posouzení možných 
přínosů nebo rizik spojených s touto léčbou a kvalitou dostupné RP. Přesto, že podání RP je 
považováno za relativně bezpečné, je nutné zvážení každé jednotlivé indikace i konkrétního 
přípravku z pohledu bezpečnosti, jako jsou rizika krví přenosné infekce a dalších možných 
nežádoucích účinků (alergické reakce, oběhové přetížení, vliv koagulačních faktorů) a vzít v úvahu, že 
zásadním kvalitativním parametrem je přítomnost virus neutralizačních protilátek v dostatečném 
titru, případně ekvivalentní hodnoty použitého imunologického protilátkového testu, která byla prokázaná 

srovnávací korelační studií.  
 

4. Při zvažování indikace RP je vhodné u pacienta stanovení anti-SARS-CoV-2 protilátek, protože největší 
klinický přínos podání RP lze předpokládat u těch nemocných s covid-19, kteří nemají dosud 
vytvořenou vlastní protilátkovou odpověď.  
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