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Grantová výzva na podporu diagnostiky aktivace specifického 
imunitního systému jako odpovědi na proběhlé onemocnění 
COVID-19, nebo očkování pacientů na imunosupresivní terapii 
Roztroušené sklerózy 
Zaměření grantové výzvy 
Současná pandemie COVID-19 přináší celosvětově zásadní výzvy. Kromě samotné podstaty 
pochopení působení viru SARS-CoV-2 v lidském organismu je momentálně velmi zásadní i otázka 
působení viru v kontextu určitých onemocnění. 
 
Pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) trpí závažnou, chronickou a nevyléčitelnou autoimunitní 
chorobou, pro jejíž léčbu se nezřídka používají imunosupresivní přípravky. V současné době je 
diskutováno, jaký dopad má u takových pacientů onemocnění COVID-19, zejména pak na jejich 
prognózu. Není totiž zcela objasněno, zda je imunitní systém u imunosuprimovaných pacientů s 
RS schopen po překonání onemocnění, případně po vakcinaci, vytvořit patřičnou imunitní paměť, 
která chrání pacienta před případnou reinfekcí.  
Z dostupné literatury je zřejmé, že měření protilátkové odpovědi jak na proběhlé onemocnění, tak 
na vakcinaci je měření pouze části celkové reakce imunitního systému. V ochraně proti 
nitrobuněčným parazitům, kterými viry jsou, se uplatňuje i buněčná imunita: a to jak nespecifická, 
tak antigenně specifická.1 
 
Všechny tyto otázky jsou celosvětově intenzivně diskutovány i studovány vědeckou obcí a 
vzhledem k dosavadní absenci metod na měření aktivace antigenně specifické buněčné imunity 
proti viru SARS-CoV-2 jsou navrhovány zejména vakcinační protokoly a doporučení pro 
maximalizaci pravděpodobnosti tvorby neutralizačních protilátek2-4. Avšak u pacientů na 
konkrétních typech imunosupresivní léčby lze očekávat tvorbu pouze nízkých titrů, což může vést k 
zavádějícím závěrům o absenci imunitní reakce na onemocnění, či vakcínu1. Každým dnem se 
také objevují nové výsledky sledování tohoto jevu u pacientů s RS, které potvrzují, v závislosti na 
typu léčby, potlačení produkce protilátek se zachovanou funkcí T lymfocytů5,6. 
 
Věříme, že podpora těchto metod umožní odborné obci lépe prostudovat interakci SARS-CoV-2 s 
imunitním systémem pacientů na imunosupresivní terapii a tudíž i lepší optimalizaci léčebného 
přístupu pro pacienta tak, aby na něj současná situace měla co nejmenší dopad z krátkodobého i 
dlouhodobého hlediska. 

Základní podmínky 
Předkládaná žádost musí být založena na využití některé z dostupných metod na měření aktivace 
antigenně-specifického imunitního systému a nesmí splňovat kritéria intervenční studie.  
 
Oprávnění žadatelé a výše podpory 
O příspěvky mohou žádat centra vysoce specializované péče o pacienty s RS a NMOSD na 
základě předepsané žádosti a ve stanoveném termínu. 
 
Celková částka k přerozdělení: 400 000 Kč 
Minimální požadovaná částka: 30 000 Kč 
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Harmonogram 
Vyhlášení grantové výzvy: 10. 5. 2021 
Uzávěrka podání žádostí: 27. 5. 2021 
Oznámení výsledků udělení grantů: 8. červen 2021 

Postup pro podání žádosti o grant 
Řádně vyplněný formulář “Žádost o grant” je možné podat písemně poštou na adresu společnosti: 
 
Roche s.r.o. 
Sokolovská 685/136f 
186 00 Praha 8 
 
Případně e-mailem na david.adamek@roche.com. 
 
V žádosti je nezbytné uvést detailní rozpočet, včetně specifikace testů a jednotkovou cenu.  

Posouzení jednotlivých žádostí  
Žádosti, které splní podmínky stanoveny v této grantové výzvě budou pečlivě vyhodnoceny podle 
interních kritérií Společností Roche s.r.o. s ohledem na co největší pozitivní přínos pro péči o 
pacienty. Splněním podmínek této grantové výzvy nevzniká žadateli nárok na schválení žádosti. 
Společnost Roche s.r.o. si vyhrazuje právo upravit podmínky grantové výzvy kdykoliv během 
grantové výzvy a právo zamítnout některé nebo všechny žádosti.  
Výše přiznaných finančních prostředků jednotlivým žádostem může být rovněž ponížena v případě, 
že celková částka všech žádostí překročí výši prostředků grantového programu. 
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