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Zprávu vypracoval: 
 

Celosvětová 

bezpečnost Pfizer 

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou chráněné a důvěrné. Jakékoli zveřejnění, reprodukce, 
distribuce nebo jiné šíření těchto informací mimo společnost Pfizer, její přidružené společnosti, její držitele 
licence nebo regulační orgány je přísně zakázáno. Pokud není písemně dohodnuto jinak, souhlasíte přijetím 
nebo přezkoumáním těchto materiálů s tím, že budete tyto informace považovat za důvěrné a nebudete je 

sdělovat jiným osobám (s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné právní předpisy), ani je nebudete 
používat k neoprávněným účelům. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

Zkratka Termín 

AE nežádoucí událost 
AESI nežádoucí událost zvláštního významu 
BC Spolupráce v Brightonu 
CDC Centra pro kontrolu a prevenci nemocí 
COVID-19 koronavirové onemocnění 2019 
DLP bod uzamčení dat 
EUA povolení k nouzovému použití 
HLGT (MedDRA) Termín na vysoké úrovni skupiny 
HLT (MedDRA) Termín na vysoké úrovni 
MAH držitel rozhodnutí o registraci 
MedDRA lékařský slovník pro regulační činnosti 
MHRA Regulační agentura pro léčivé přípravky a zdravotní péči 
PCR Polymerázová řetězová reakce 
PT (MedDRA) Preferovaný termín 
PVP farmakovigilanční plán 
RT-PCR Reverzní transkripce - polymerázová řetězová reakce 
RSI referenční bezpečnostní informace 
TME cílená lékařská událost 
SARS-CoV-2 koronavirus 2 těžkého akutního respiračního syndromu 
SMQ standardizovaný dotaz MedDRA 
SOC (MedDRA) Systém Třída orgánu 
UK Spojené království 
US Spojené státy americké 
VAED zvýšená nemoc spojená s očkováním 
VAERD rozšířené respirační onemocnění spojené s očkováním 
VAERS systém hlášení nežádoucích účinků vakcín 
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1. ÚVOD 

Odkazujeme na žádost o připomínky a poradenství podanou 4. února 2021 týkající se návrhu 
společnosti Pfizer/BioNTech na balíček klinických a poregistračních bezpečnostních údajů 
pro žádost o biologickou licenci (BLA) pro naši zkoušenou vakcínu COVID-19 
(BNT162b2). Dále odkazujeme na březnovou09 odpověď2021 agentury na tuto žádost, 
konkrétně na následující žádost agentury. 

 
"Měsíční zprávy o bezpečnosti se primárně zaměřují na události, které se vyskytly během 
intervalu hlášení, a obsahují informace, které nejsou relevantní pro předložení BLA, jako 
jsou například řádkové seznamy nežádoucích účinků podle zemí. Nejvíce nás zajímá 
kumulativní analýza bezpečnostních údajů po registraci, která podpoří vaše budoucí 
předložení BLA. Ve svém nadcházejícím předložení BLA předložte integrovanou analýzu 
vašich kumulativních poregistračních bezpečnostních údajů, včetně amerických a 
zahraničních poregistračních zkušeností. Zahrňte prosím kumulativní analýzu důležitých 
identifikovaných rizik, důležitých potenciálních rizik a oblastí důležitých chybějících 
informací identifikovaných ve vašem plánu farmakovigilance, jakož i nežádoucích příhod 
zvláštního významu a chyb při podávání vakcíny (ať už jsou spojeny s nežádoucí příhodou, 
nebo ne). Uveďte také údaje o distribuci a analýzu nejčastějších nežádoucích příhod. Kromě 
toho předložte svůj aktualizovaný farmakovigilanční plán spolu s předložením BLA." 

 
Tento dokument obsahuje integrovanou analýzu kumulativních poregistračních 
bezpečnostních údajů, včetně amerických a zahraničních poregistračních hlášení nežádoucích 
příhod přijatých do února. 282021. 

 
2. METODIKA 

Společnost Pfizer je odpovědná za správu poregistračních bezpečnostních údajů 
jménem společnosti MAH BioNTech v souladu s platnou smlouvou o 
farmakovigilanci. Údaje od společnosti BioNTech jsou v příslušných případech 
zahrnuty do zprávy. 

 
Bezpečnostní databáze společnosti Pfizer obsahuje případy nežádoucích účinků hlášených 
spontánně společnosti Pfizer, případy hlášené zdravotnickými orgány, případy 
publikované v lékařské literatuře, případy z marketingových programů sponzorovaných 
společností Pfizer, neintervenční studie a případy závažných nežádoucích účinků 
hlášených z klinických studií bez ohledu na posouzení příčinné souvislosti. 

 
Při interpretaci těchto údajů je třeba vzít v úvahu omezení hlášení nežádoucích účinků 
léčiv po uvedení na trh: 

 

• Hlášení jsou podávána dobrovolně a rozsah nedostatečného hlášení není znám. Mezi 
faktory, které mohou ovlivnit, zda je událost hlášena, patří: doba od uvedení na trh, 
podíl léku na trhu, publicita léku nebo nežádoucí příhody, závažnost reakce, 
regulační opatření, povědomí zdravotníků a spotřebitelů o hlášení nežádoucích příhod 
a soudní spory. 

 

• Vzhledem k tomu, že na hlášení nežádoucích účinků má vliv mnoho vnějších 
faktorů, systém spontánního hlášení poskytuje údaje o podílech hlášení, nikoli o 
míře výskytu. V důsledku toho není obecně vhodné provádět srovnání mezi 
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jednotlivými léky pomocí těchto údajů. 



BNT162b2 
5.3.6 Kumulativní analýza hlášení nežádoucích příhod po autorizaci 

DŮVĚRNÉ 
Stránka 6 

FDA-CBER-2021-5683-0000059 

 

 

 

poměry; systém spontánního hlášení by měl být používán spíše k detekci signálů než 
k testování hypotéz. 

 

• V některých hlášeních chybí nebo jsou neúplné klinické informace (např. anamnéza, 
potvrzení diagnózy, doba od užití léku do začátku nemoci, dávka a užívání 
souběžných léků) a nemusí být k dispozici informace o následném sledování. 

 

• Hromadění hlášení nežádoucích účinků (NÚ) nemusí nutně znamenat, že konkrétní 
NÚ byl způsoben léčivým přípravkem; příčina může být spíše v základním 
onemocnění nebo v jiném faktoru (faktorech), jako je anamnéza nebo souběžná 
medikace. 

 

• Z hlášení nežádoucích příhod přijatých do bezpečnostní databáze společnosti Pfizer 
během kumulativního období jsou do měsíčního SMSR zahrnuty pouze ty, které prošly 
kompletním pracovním cyklem v bezpečnostní databázi (což znamená, že postoupily do 
stavu distribuce nebo uzavřeného pracovního postupu). Tento přístup zabraňuje zahrnutí 
případů, které nejsou zcela zpracovány, a tudíž přesně neodrážejí konečné informace. 
Vzhledem k velkému počtu spontánních hlášení nežádoucích příhod přijatých pro tento 
přípravek upřednostňuje MAH zpracování závažných případů, aby dodržel zrychlené 
lhůty pro regulační hlášení a zajistil, že tato hlášení budou k dispozici pro činnost detekce 
a hodnocení signálů. Zvýšený objem hlášení neměl vliv na zpracování případů závažných 
hlášení a metriky shody jsou nadále týdně monitorovány a v případě potřeby jsou 
přijímána rychlá opatření k udržení souladu s povinnostmi urychleného hlášení. Případy, 
které nejsou závažné, jsou zadávány do bezpečnostní databáze nejpozději do 4 
kalendářních dnů od jejich přijetí. Vkládání do databáze zahrnuje kódování všech 
nežádoucích událostí; to umožňuje manuální kontrolu přijatých událostí, ale nemusí 
zahrnovat okamžité zpracování případu až do konce. 
Případy, které nejsou závažné, jsou vyřizovány co nejdříve, nejpozději však do 90 dnů od 
jejich obdržení. Společnost Pfizer rovněž přijala řadu opatření, která mají pomoci zmírnit 
velký nárůst hlášení nežádoucích účinků. Patří sem významná technologická vylepšení a 
řešení procesů a pracovních postupů, jakož i zvýšení počtu kolegů, kteří zadávají údaje a 
zpracovávají případy. K dnešnímu dni společnost Pfizer přijala přibližně (b) (4) další 
zaměstnance na plný úvazek (FTE). Každý měsíc nastupují další, přičemž do konce 
června 2021 se očekává celkový počet více než (b) (4) dodatečných zdrojů. 

3. VÝSLEDKY 

3.1. Bezpečnostní databáze 

3.1.1. Obecný přehled 

Odhaduje se, že od obdržení prvního dočasného povolení k nouzovému zásobování dne 1. 
prosince do 2020února28 bylo celosvětově odesláno přibližně b) (4) dávek BNT162b2. 
2021. 

 
Kumulativně bylo do 28. února 2021 nahlášeno celkem 42 086 případů (25 379 lékařsky 
potvrzených a 16 707 lékařsky nepotvrzených), které obsahovaly 158 893 událostí. Nejvíce 
případů (34 762) bylo přijato ze Spojených států (13 739), Spojeného království (13 404) 
Itálie (2 578), Německa (1913), Francie (1506), Portugalska (866) a Španělska (756); 
zbývající případy byly 7,324rozděleny mezi ostatní 56země. 
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Níže1 uvedená tabulka uvádí hlavní charakteristiky všech případů. 
 

Tabulka  1.Obecný přehled: Vybrané charakteristiky všech případů přijatých 

běhemsledovaného období 
 

Charakteristik
a 

Relevantní případy 
(N=42086) 

Pohlaví: Samice 29914 
Muži 9182 
Žádné údaje 2990 

Věkové rozmezí (v 
letech): 

≤ 17 175a 

0.01 -107 let 18-30 4953 
Průměr = let50.9 31-50 13886 
n = 34952 51-64 7884 

 65-74 3098 
 ≥ 75 5214 
 Neznámé 6876 

Výsledek případu: Zotavení/obnovení 19582 
Uzdravení s následky 520 
V době podání zprávy neobnoveno 11361 
Fatální 1223 
Neznámé 9400 

 a.v46hlášených případech byl věk <16 let a v případech 34<12 let. 
 

Jak je znázorněno na obrázku1 , třídy systémových orgánů (SOC), které obsahovaly největší 
počet (≥ 2 %) příhod v celkovém souboru dat, byly tyto: obecné poruchy a stavy v místě 
podání (51 335 AE), poruchy nervového systému (25 957), poruchy pohybového aparátu a 
pojivové tkáně (17,283), Poruchy trávicího traktu (14 096), Poruchy kůže a podkožní tkáně 
(8 476), Poruchy dýchacího, hrudního a mediastinálního traktu (8 848), Infekce a invaze (4 
610), Poranění, otravy a procedurální komplikace (5 590) a Vyšetření (3 693). 
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Obrázek   1.Celkovýpočet nežádoucích účinků BNT162b2 podle tříd 
systémových orgánů a závažnosti příhod 

 

 
 

 

 
Tabulka uvádí2 nejčastěji (≥ 2 %) hlášené PT MedDRA (v. 23.1) v celkovém souboru dat 
(do 28. února 2021), 

 
 Tabulka 2.Příhodyhlášené v ≥ 2 % případů 

 

  Kumulativně 
prostřednictvím 28 

Únor 2021 
MedDRA SOC MedDRA PT AE (AERP%) 

N = 42086 
Poruchy krve a lymfatického 
systému 

 

 Lymfadenopatie 1972 (4.7%) 
Srdeční poruchy   

 Tachykardie 1098 (2.6%) 
Gastrointestinální poruchy  

 Nevolnost 5182 (12.3%) 
 Průjem 1880 (4.5%) 
 Zvracení 1698 (4.0%) 

Obecné poruchy a stavy v místě podání 
 Pyrexie 7666 (18.2%) 
 Únava 7338 (17.4%) 
 Mrazení 5514 (13.1%) 
 Bolest v místě očkování 5181 (12.3%) 
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 Tabulka 2.Příhodyhlášené v ≥ 2 % případů 
 

  Kumulativně 
prostřednictvím 28 

Únor 2021 
MedDRA SOC MedDRA PT AE (AERP%) 

N = 42086 
 Bolest 3691 (8.8%) 
 Malaise 2897 (6.9%) 
 Asthenia 2285 (5.4%) 
 Neúčinný lék 2201 (5.2%) 
 Erytém v místě očkování 930 (2.2%) 
 Otok v místě očkování 913 (2.2%) 
 Onemocnění podobné chřipce 835 (2%) 

Infekce a napadení 
 COVID-19 1927 (4.6%) 

Zranění, otravy a procedurální komplikace 
 Použití mimo označení 880 (2.1%) 
 Problém používání výrobku 828 (2.0%) 

Poruchy pohybového aparátu a pojivové tkáně 
 Myalgie 4915 (11.7%) 
 Bolest v končetině 3959 (9.4%) 
 Artralgie 3525 (8.4%) 

Poruchy nervového systému 
 Bolesti hlavy 10131 (24.1%) 
 Závratě 3720 (8.8%) 
 Paravestezie 1500 (3.6%) 
 Hypoestezie 999 (2.4%) 

Respirační, hrudní a mediastinální onemocnění 
 Dyspnoe 2057 (4.9%) 
 Kašel 1146 (2.7%) 
 Bolest orofaryngu 948 (2.3%) 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 Pruritus 1447 (3.4%) 
 Vyrážka 1404 (3.3%) 
 Erytém 1044 (2.5%) 
 Hyperhidróza 900 (2.1%) 
 Kopřivka 862 (2.1%) 

Celkový počet událostí  93473 

 

3.1.2. Souhrn obav o bezpečnost v plánu farmakovigilance USA 

 Tabulka 3Obavy o  bezpečnost 
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Důležitá identifikovaná rizika Anafylaxe 

Důležitá potenciální rizika Onemocnění spojená s očkováním (VAED), včetně respiračních onemocnění spojených 
s očkováním (VAERD) 

Chybějící informace Použití v těhotenství a při kojení 
Použití u dětí do 12 roku věku Účinnost vakcíny 
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 Tabulka 4 Důležitáidentifikovaná rizika 
 

Téma Popis 

Důležité 
identifikova

né riziko 

Vyhodnocení případů po autorizaci (kumulativně do 28. února 
2021) Celkový počet případů ve sledovaném období 
(N=42086) 

Anafylaxe Od prvního dočasného povolení nouzového zásobování podle nařízení ve174 Spojeném království 
(od 1. prosince 2020) do 28. února 2021 bylo na základě strategie vyhledávání anafylaktické reakce 
SMQ (Narrow and Broad) s použitím algoritmu MedDRA vyhledáno 1833 potenciálně relevantních 
případů. Tyto případy byly individuálně přezkoumány a posouzeny podle definice Brighton 
Collaboration (BC) a úrovně diagnostické jistoty, jak je uvedeno v tabulce níže: 

 

 

 

 

 

 

 

Úroveň 1 označuje případ s nejvyšší úrovní diagnostické jistoty anafylaxe, zatímco 
diagnostická jistota je nejnižší u úrovně 3. Úroveň 4 je definována jako "hlášená 
událost anafylaxe s nedostatečnými důkazy pro splnění definice případu" a úroveň 
jako 5nikoliv případ anafylaxe. 

 

Z vyhledávací strategie anafylaktické reakce SMQ (Broad and Narrow), která splňovala úroveň BC 1 až 
4, bylo vyhledáno 1002 případů (54,0 % potenciálně relevantních případů), tj. 2958 potenciálně 
relevantních událostí: 

 

Země výskytu: (261), USA (184), Mexiko (99), Itálie (82), Německo (67), Španělsko (38), Francie. 
(36), Portugalsko (22), Dánsko (20), Finsko, Řecko (po 19), Švédsko (17), Česká republika , 
Nizozemsko (po 16), Belgie, Irsko (po 13), Polsko (12), Rakousko (11); zbývajících 57 případů 
pocházelo z 15 různých zemí. 
Závažnost příslušné události: Pohlaví: závažná (2341), 
nezávažná (617); Pohlaví: Ženy (876), Muži (106), Neznámé 
(20); 
Věk (n=961) se pohyboval od do 16let98 (průměr = let54.8, medián = let);42.5 
Relevantní rovnoměrný výsledeka: smrtelný (9)b, vyřešený/řešící (1922), nevyřešený (229), vyřešený s 
následky (48), neznámý (754); 
Nejčastěji hlášené relevantní PT (≥2 %), ze strategie vyhledávání anafylaktické reakce SMQ (Broad and 
Narrow): Anafylaktická reakce (435), dyspnoe (356), vyrážka (190), pruritus (175), erytém. 
(159), Kopřivka (133), Kašel (115), Dýchací potíže, Svírání v krku (po 97), Oteklý jazyk 
(93), anafylaktický šok (80), hypotenze (72), nepříjemné pocity na hrudi (71), otok obličeje (70), otok 
hltanu 
otok (68) a otok rtů (64). 

 

Závěr: Vyhodnocení případů BC úrovně 1 - 4 neodhalilo žádné nové významné informace o bezpečnosti. 
Anafylaxe je vhodně popsána v označení přípravku, stejně jako neanafylaktická přecitlivělost. 
události. Dohled bude pokračovat. 

 aRůznýklinický výsledek může být uveden u příhody, která se u téhož jedince vyskytla více než jednou
 bVhodnocení anafylaxe byli jedinci4, kteří zemřeli ve stejný den, kdy byli očkováni. 
Ačkoli se u těchto pacientů vyskytly nežádoucí příhody (9), které jsou potenciálními příznaky anafylaxe, všichni měli 
závažné základní zdravotní potíže a jeden jedinec zřejmě také zápal plic způsobený přípravkem COVID-19, které 
pravděpodobně přispěly k jejich úmrtí. 
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Úroveň spolupráce v Brightonu Počet případů 
BC 1 290 
BC 2 311 
BC 3 10 
BC 4 391 
BC 5 831 
Celkem 1833 
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 Tabulka 5 Důležitépotenciální riziko 
 

Téma Popis 

Důležité 
potenciální 

riziko 

Vyhodnocení případů po autorizaci (kumulativně do 28. února 
2021) Celkový počet případů ve sledovaném období 
(N=42086) 

Onemocně
ní spojené 
s 
očkováním 
(VAED), 
včetně 
rozšířeného 
respiračníh
o 
onemocněn
í spojeného 
s 
očkováním 
(VAERD). 

Žádné hlášení AE po registraci nebylo identifikováno jako případ VAED/VAERD, proto v současné době 
nejsou k dispozici žádné pozorované údaje. Očekávanou míru VAED je obtížné stanovit, takže v tuto 
chvíli nelze na základě dostupných údajů provést smysluplnou analýzu pozorovaného/očekávaného 
výskytu. Proveditelnost takové analýzy bude průběžně přehodnocována s tím, jak bude přibývat údajů o 
viru a jak budou přibývat údaje o bezpečnosti vakcíny. 

 

Kritéria vyhledávání použitá k identifikaci potenciálních případů VAED pro tuto zprávu zahrnují PT, 
které ukazují na nedostatečný účinek vakcíny, a PT, které potenciálně ukazují na závažný nebo 
atypický COVID-19a. 

 

Od prvního dočasného povolení nouzového zásobování podle nařízení 174 ve Spojeném království (1. 
prosince 2020) do 28. února 2021 bylo vyhledáno 138 případů [0,33 % celkového souboru údajů o PM], 
které hlásily 317 potenciálně relevantních událostí: 

 Země výskytu: Zbylých 9 případů pocházelo z 9 různých zemí: Velká Británie (71), USA (25), Německo 
(14), Francie, Itálie, Mexiko, Španělsko (po 4), Dánsko (3); 
Závažnost případů: 138; 
Kritéria závažnosti pro celkem 138 případů: Hospitalizace nutná (neohrožující život) (16, z toho 1 
závažný pro postižení), Ohrožení života (13, z toho 7 závažných pro hospitalizaci), Smrt (38). 
Pohlaví: Pohlaví: ženy (73), muži (57), neznámé (8); 
Věk (n=132) se pohyboval od 21 do 100 let (průměr = 57,2 let, medián = 59,5); 
Výsledek případu: smrtelný (38), vyřešený/řešící se (26), nevyřešený (65), vyřešený s následky (1), 
neznámý (8); 
Z 317 relevantních příhod byly nejčastěji hlášeny tyto PT (≥ 2 %): Neúčinnost léku (135), dušnost (53), 
průjem (30), zápal plic COVID-19 (23), zvracení (20), respirační selhání (8), a 
Záchvat (7). 

 Závěr: VAED se může projevit jako závažné nebo neobvyklé klinické projevy COVID-19. Celkově se 
vyskytly osoby37 s podezřením na COVID-19 a osoby101 s potvrzenou COVID-19 po jedné nebo obou 
dávkách vakcíny; z75 případů101 byly závažné, s následkem hospitalizace, invalidity, 
život ohrožující následky nebo smrt. Žádný z případů75 nelze s konečnou platností považovat za 
VAED/VAERD. 
V tomto přehledu osob s COVID-19 po očkování zůstává na základě současných důkazů 
VAED/VAERD teoretickým rizikem vakcíny. Sledování bude pokračovat. 

a.  Kritéria vyhledávání: Dýchavičnost; Tachypnoe; Hypoxie; COVID 19 pneumonie; Respirační selhání; Syndrom 
akutní respirační tísně; Srdeční selhání; Kardiogenní šok; Akutní infarkt myokardu; Arytmie; Myokarditida; Zvracení; 
Průjem; Bolest břicha; Žloutenka; 
Akutní jaterní selhání; Hluboká žilní trombóza; Plicní embolie; Periferní ischemie; Vaskulitida; Šok; Akutní 
poškození ledvin; Selhání ledvin; Změněný stav vědomí; Záchvat; Encefalopatie; Meningitida; 
Cerebrovaskulární příhoda; Trombocytopenie; Diseminovaná intravaskulární koagulace; Chillblains; 
Erythema multiforme; syndrom multiorgánové dysfunkce; multisystémový zánětlivý syndrom u dětí. 
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Téma Popis 

Chybějící 
informace 

Vyhodnocení případů po autorizaci (kumulativně do 28. února 
2021) Celkový počet případů ve sledovaném období 
(N=42086) 

Použití v 
těhotenství a 
při kojení 

 
• Počet případů: Počet případů: 413a (0,98 % z celkového souboru údajů o PM); závažných84 a 

329 nezávažných; 
• Země výskytu: Zbylých 10 případů bylo rozděleno mezi 10 dalších zemí: USA (205), Velká 

Británie (64), Kanada (31), Německo (30), Polsko (13), Izrael (11); Itálie (9), Portugalsko (8), 
Mexiko (6), Estonsko, Maďarsko a Irsko (po 5), Rumunsko (4), Španělsko (3), Česká 
republika a Francie (po 2). 

 
Případy těhotenství: případy 274zahrnující: 

 
• 270 případů matek a 4 případy plodů/dětí, což představuje 270 unikátních těhotenství 

(4 případy plodů/dětí byly spojeny se 3 případy matek; 1 případ matky zahrnoval 
dvojčata). 

• Výsledky těhotenství u 270 těhotenství byly hlášeny jako spontánní potrat (23), nevyřešený 
výsledek (5), předčasný porod s úmrtím novorozence, spontánní potrat s intrauterinním 
úmrtím (po 2), spontánní potrat s úmrtím novorozence a normální výsledek (po 1). U 238 
těhotenství nebyl uveden žádný výsledek (všimněte si, že u každého dvojčete byly hlášeny 2 
různé výsledky a oba byly započítány). 

 
• 146 nezávažných případů matek hlásilo expozici vakcíně in utero bez výskytu jakéhokoli 

klinického nežádoucího účinku. Expoziční PT se kódovaly do PT Expozice matky v průběhu 
těhotenství (111), Expozice v průběhu těhotenství (29) a Neurčené načasování expozice 
matky (6). Trimestr expozice byl uveden u 21 z těchto případů: (15 případů), 2. trimestr (7) a 
3. trimestr (2). 

• U 124 matek, 49 nezávažných a 75 závažných, byly hlášeny klinické příhody, které se 
vyskytly u očkovaných matek. Příhody související s těhotenstvím hlášené v těchto případech 
byly kódovány do PT Spontánní potrat (25), Kontrakce dělohy během těhotenství, Předčasné 
protržení vaku blan, Potrat, Chybějící potrat a Smrt plodu (po 1). Další klinické příhody, které 
se vyskytly ve více než případech 5kódovaných do PTs Bolest hlavy (33), Bolest v místě 
očkování (24), Bolest končetin a Únava (po 22), Myalgie a Pyrexie (po 16), Zimnice (13) 
Nevolnost (12), Bolest (11), Artralgie (9), Lymfadenopatie a Neúčinnost léků (po 7), Bolest 
na hrudi, Závratě a Astenie (po 6), Malátnost a COVID-19 (po 5). Trimestr expozice byl 
hlášen u 22 z těchto případů: V těchto případech byla uvedena expozice v 1. trimestru (19 
případů), ve 2. trimestru (1 případ) a ve 3. trimestru (2 případy). 

• 4 závažné případy u plodu/dítěte hlásily PT Expozice během těhotenství, Omezení růstu 
plodu, Expozice matky během těhotenství, Nedonošené dítě (po 2) a Smrt novorozence (1). U 
2 případů (dvojčata) byl nahlášen trimestr expozice, ke kterému došlo během 1. trimestru. 

Případy kojení dětí: z133, toho: 
 

• Ve 116 případech byla hlášena expozice vakcíně během kojení (PT Exposure via breast 
milk) bez výskytu jakýchkoli klinických nežádoucích účinků; 

• V 17 případech, 3 závažných a 14 nezávažných, byly hlášeny následující klinické příhody, 
které se vyskytly u kojence/dítěte vystaveného vakcíně prostřednictvím kojení: Pyrexie (5), 
vyrážka (4), podrážděnost kojence (3), zvracení kojence, průjem, nespavost a nemoc (po 2), 
špatné krmení kojence, letargie, břišní potíže, zvracení, alergie na vakcínu, zvýšená chuť k 
jídlu, úzkost, pláč, nekvalitní spánek, eruktace, agitovanost, bolest a kopřivka (po 1). 

 
Případy kojících matek (6): 

• 1 závažný případ hlásil 3 klinické příhody, které se vyskytly u matky během kojení (PT 
Expozice matky během kojení); tyto příhody byly kódovány jako PT Zimnice, malátnost a 
pyrexie. 

• 1 nezávažný případ hlášený s velmi omezenými informacemi a bez přidružených nežádoucích 
účinků. 
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Téma Popis 

Chybějící 
informace 

Vyhodnocení případů po autorizaci (kumulativně do 28. února 
2021) Celkový počet případů ve sledovaném období 
(N=42086) 

 • Ve 4 případech (3 nezávažné; 1 závažný) došlo k potlačení laktace u kojících žen s 
následujícími hlášenými příhodami: Pyrexie (2), paréza, bolest hlavy, zimnice, zvracení, 
bolest končetin, artralgie, bolest prsou, bolest v jizvě, nevolnost, migréna, myalgie, únava a 
změna barvy mateřského mléka (po 1). 

Závěr: Z přezkoumání těchto případů použití v těhotenství a při kojení nevyplynuly žádné 
bezpečnostní signály. 

Použití u 
pediatrický
ch jedinců 
<12 let 

 
Dětští jedinci ve věku < 12 let 

• Počet případů: Počet případů: 34d (0,1 % z celkového souboru údajů o PM), což svědčí o 
podání u dětí ve věku do 12 let; 

• Země výskytu: (29), USA (3), Německo a Andorra (po 1); 
• Závažnost případů: Závažnost: závažná (24), nezávažná (10); 
• Pohlaví: Pohlaví: ženy (25), muži (7), neznámé (2); 
• Věk (n=34) se pohyboval od několika měsíců2 do 9 let, průměr = 3,7 roku, medián = 4,0; 
• Výsledek případu: vyřešen/řešící se (16), nevyřešený (13) a neznámý (5). 
• Ze 132 hlášených událostí byly více než jednou hlášeny tyto: Přípravek byl podán 

pacientovi nevhodného věku (27, viz Chyba v léčbě), Použití mimo označení (11), Pyrexie 
(6), Problém s použitím přípravku (5), Únava, Bolest hlavy a Nevolnost (po 4), Bolest v 
místě očkování (3), Bolest břicha v horní části, COVID-19, Ochrnutí obličeje, 
Lymfadenopatie, Malátnost, Pruritus a Otok (po 2). 

 
Závěr: Na základě přezkoumání těchto případů nebyly zjištěny žádné nové významné informace o 
bezpečnosti ve srovnání s nedětskou populací. 

Účinnost 
vakcíny 

Konvence společnosti pro kódování případů svědčících o nedostatečné účinnosti: 
 

Konvence kódování pro nedostatečnou účinnost v souvislosti s podáním vakcíny COVID-19 byly 
revidovány 15. února 2021, jak je uvedeno níže: 

• PT "Neúspěšné očkování" se kóduje, pokud jsou splněna VŠECHNA následující kritéria: 
o Subjekt obdržel sérii dvou dávek podle dávkovacího schématu v místním 

označení. 
o Od podání druhé dávky vakcíny uplynulo alespoň několik dní7. 
o U subjektu se vyskytne infekce SARS-CoV-2 (potvrzená laboratorními testy). 

• PT "Neúčinný lék" se kóduje, pokud platí některá z následujících možností: 
o Infekce není laboratorními testy potvrzena jako SARS-CoV-2 (bez ohledu na 

očkovací schéma). To zahrnuje scénáře, kdy je uvedeno nebo naznačeno LOE, 
např. "vakcína nezabrala", "dostal jsem COVID-19". 

o Není známo: 
■ Zda subjekt obdržel sérii dvou dávek podle dávkovacího schématu v 

místním označení; 
■ Kolik dní uplynulo od první dávky (včetně neurčitého počtu dní, jako 

je "několik dní", "několik dní" atd.); 
■ Pokud od druhé dávky uplynulo 7 dní; 

o U subjektu se vyskytne onemocnění, kterému lze předcházet očkováním, 
několik dní14 po obdržení první dávky až do 6 dnů po obdržení druhé dávky. 

 
Poznámka: po uplynutí dostatečné doby (14 dní), kdy imunitní systém zareagoval na vakcínu, se 
hlášení COVID-19 považuje za potenciální nedostatek účinnosti, i když očkování nebylo 
dokončeno. 

 
Shrnutí kódovacích konvencí pro výskyt onemocnění, kterému lze předcházet očkováním, v 
porovnání s datem očkování: 
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Téma Popis 

Chybějící 
informace 

Vyhodnocení případů po autorizaci (kumulativně do 28. února 
2021) Celkový počet případů ve sledovaném období 
(N=42086) 

  1. dávka (den 1-13) Od prvního dne po 14první 
dávce do 
6. den po 2. dávce 

7. den po 2. dávce  

Kódovat pouze události 
popisující infekci SARS-
CoV-2 

Kód "Neúčinná droga" Kód "Neúspěšné očkování"  

Scénář Nepovažuje se 
za LOE 

Scénář považovaný za LOE 
jako "Drug ineffective". 

Scénář považovaný za LOE 
jako "selhání očkování" 

 

 
 

Nedostatek případů účinnosti 
• Počet případů: Počet případů: 1665b (3,9 % z celkového souboru údajů o PM), z nichž 

1100 bylo lékařsky potvrzených a nemedicínsky565 potvrzených; 
• Počet případů nedostatečné účinnosti: Počet případů nedostatečné účinnosti: 1665 [PT: 

neúčinnost léku (1646) a selhání očkování (19)f]. 
• Země výskytu: USA (665), Velká Británie (405), Německo (181), Francie (85), Itálie (58), 

Rumunsko (47), Belgie (33), Izrael (30), Polsko (28), Španělsko (21), Rakousko (18), 
Portugalsko (17), Řecko (15), Mexiko (13), Dánsko (8), Kanada (7), Maďarsko, Švédsko a 
Spojené arabské emiráty (po 5), Česká republika (4), Švýcarsko (3); ostatní případy12 
pocházejí z různých9 zemí. 

• Podezření na infekci COVID-19 bylo v případech155, potvrzeno v případech228, kdy1 
bylo hlášeno, že první dávka nebyla účinná (bez dalších informací). 

• Výsledek infekce COVID-19 (podezření nebo potvrzení) byl v době hlášení hlášen jako 
vyřešený/řešící se (165), nevyřešený (205) nebo neznámý (1230); v 65 případech byl hlášen 
smrtelný výsledek. 

 
Případy neúčinných drog (1649) 

• Závažnost neúčinné příhody: závažná (1625), nezávažná (21)e; 
• Byl hlášen nedostatek termínu účinnosti: 

o po 1. dávce v případech788 

o po 2. dávce v případech139 

o v případech722, kdy nebylo známo, po jaké dávce došlo k nedostatečné účinnosti. 
• Latence termínu nedostatečné účinnosti hlášená po první dávce byla u případů176 známa: 

o Do 9 dnů: 2 subjekty; 
o Během a14 ve dnech21: subjekty;154 

o Během a22 ve dnech50: subjekty;20 

• Latence termínu nedostatečné účinnosti hlášená po druhé dávce byla u případů69 známa: 
o Během a0 ve dnech7: subjekty;42 

o Do 8 a 21 dnů: 22 subjektů; 
o Do 23 a 36 dnů: 5 subjektů. 

• V případech, kdy nebyl uveden počet podaných dávek, byla známa latence termínu 
nedostatečné účinnosti409: 

o Během očkování a několik 0dní7 po něm: 281 subjektů. 
o Do 8 a 14 dnů po očkování: subjekty.89 

o Během a15 dny44 po očkování: subjekty.39 

 
Podle RSI mohou být jedinci plně chráněni až 7 dní po druhé dávce vakcíny, a proto ve výše uvedených 
případech, 1649kdy byla hlášena nedostatečná účinnost po 1. dávce nebo 
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Téma Popis 

Chybějící 
informace 

Vyhodnocení případů po autorizaci (kumulativně do 28. února 
2021) Celkový počet případů ve sledovaném období 
(N=42086) 

 2. dávka, mohou hlášené příhody představovat spíše příznaky interkurentní nebo nediagnostikované 
infekce COVID- 19 nebo infekce u jedince, který nebyl plně očkován, než neúčinnost vakcíny. 

 
Případy selhání očkování (16) 
• Závažnost selhání očkování: všechny závažné; 
• Ve všech případech byl po 2. dávce hlášen nedostatek účinnosti: 
• U případů14 byla známa latence nedostatečné účinnosti: 

o Během a7 dnů13: 8 subjektů; 
o Do 15 a 29 dnů: 6 subjektů. 

V těchto 16 případech byly hlášeny infekce, kterým lze předcházet očkováním, a to COVID-19 (10) a 
asymptomatická COVID-19 (6). 

 
Závěr: Na základě přezkoumání těchto případů se neobjevily žádné nové bezpečnostní signály o 
nedostatečné účinnosti vakcíny. 

a. Z celkového počtu 417 případů byly z analýzy vyloučeny 4 případy. Ve 3 případech byl MAH 
informován o tom, že 33letá a dvě těhotné pacientky neurčeného věku mají dostat bnt162b2 (PT hlásil ve 2 
případech Off label use a Product use issue; v jednom případě Circumstance or information capable of 
leading to medication error). V jednom případě hlásil PT Ranní nevolnost; těhotenství však v tomto případě 
nebylo potvrzeno. 
b. Z analýzy bylo vyloučeno 558 dalších případů získaných v tomto souboru údajů; po přezkoumání nelze 
546 případů považovat za skutečné případy nedostatečné účinnosti, protože PT Drug ineffective byl 
kódován, ale u subjektů se vyvinula infekce SARS-CoV-2 během prvních dnů od podání první dávky (1. - 
13. den); vakcína neměla dostatek času na stimulaci imunitního systému, a proto se vývoj onemocnění, 
kterému lze předcházet očkováním, během této doby nepovažuje za potenciální nedostatečný účinek 
vakcíny; v 5 případech byl PT Neúčinnost léku po bodu uzamčení údajů (DLP) odstraněn, protože u 
subjektů nedošlo k rozvoji infekce COVID- 19; v 1 případě, který hlásil selhání léčby a přechodný 
ischemický záchvat, se PT Nedostatek účinnosti netýkal vakcíny BNT162b2; 5 případů bylo po DLP v 
bezpečnostní databázi zneplatněno; 1 případ byl z diskuse odstraněn, protože PT hlášené Rezistence 
patogenu a Problém s přípravou přípravku nesvědčily o nedostatku účinnosti. které mají být odstraněny. 
c. Po přezkoumání bylo z analýzy vyloučeno dalších 31 případů, protože uváděné údaje (např. 
klinické údaje, výška, hmotnost atd.) neodpovídaly dětským subjektům. 
d. Po přezkoumání bylo z analýzy vyloučeno dalších 28 případů, protože uváděné údaje (např. 
klinické údaje, výška, hmotnost atd.) neodpovídaly dětským subjektům. 
e. U události, ke které došlo více než jednou u téhož jedince, mohou být hlášeny různé klinické 
výsledky. 
f. Ve 2 případech bylo selhání PT vakcinace nahrazeno Lékem neúčinným po DLP. Další případ nebyl 
zahrnut do diskuse o případech selhání vakcinace, protože nelze potvrdit správné naplánování (odstup 21 
dní mezi první a druhou dávkou). 
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3.1.3. Přehled nežádoucích příhod zvláštního významu (AESI) 
Seznam AESI společnosti pro BNT162b2 naleznete v1 dodatku. 

 
Seznam AESI společnosti zohledňuje seznamy AESI od následujících odborných skupin a 
regulačních orgánů: Brighton Collaboration (SPEAC), ACCESS protocol, US CDC 
(předběžný seznam AESI pro dozor nad VAERS), MHRA (nezveřejněný pokyn). 

 
Termíny AESI jsou začleněny do seznamu TME a zahrnují události, které jsou zajímavé 
vzhledem k jejich spojení s těžkou formou COVID-19, a události zajímavé pro vakcíny 
obecně. 

 
Seznam AESI se skládá z PT MedDRA, HLT, HLGT nebo SMQ MedDRA a může být 
podle potřeby měněn na základě vývoje bezpečnostního profilu vakcíny. 

 
V tabulce 7 je uveden souhrnný přehled kumulativních případů v rámci kategorií AESI v 
bezpečnostní databázi společnosti Pfizer. To se liší od hodnocení bezpečnostních signálů, 
která jsou prováděna a případně zahrnuta do souhrnných měsíčních zpráv o bezpečnosti 
pravidelně předkládaných FDA a dalším zdravotnickým orgánům. 

 
 Tabulka 7.Vyhodnocení AESI pro BNT162b2 

 

AESIsa 

Kategorie 

Hodnocení případů po uvedení na trhb 

Celkový počet případů (N=42086) 
Anafylaktické reakce 

Kritéria vyhledávání: 

Anafylaktická reakce SMQ (úzká a 

široká, s použitým algoritmem), 
výběr relevantních případů podle 

kritérií BC 

Viz riziko "Anafylaxe" uvedené výše v tabulce4 . 

Kardiovaskulární AESI 

Kritéria vyhledávání: PTs 

Akutní infarkt myokardu; 

Arytmie; Srdeční selhání; 
Akutní srdeční selhání; 
Kardiogenní šok; Koronární 
onemocnění; Infarkt 
myokardu; Syndrom posturální 

ortostatické tachykardie; 

Stresová kardiomyopatie; 

Tachykardie. 

• Počet případů: 1403 (3,3 % z celkového souboru údajů o PM), 
z toho 241 lékařsky potvrzených a 1162 lékařsky 
nepotvrzených; 

• Země výskytu: (268), USA (233), Mexiko (196), Itálie (141), 
Francie (128), Německo (102), Španělsko (46), Řecko (45), 
Portugalsko (37), Švédsko (20), Irsko (17), Polsko (16), Izrael 
(13), Rakousko, Rumunsko a Finsko (po 12), Nizozemsko (11), 
Belgie a Norsko (po 10), Česká republika (9), Maďarsko a 
Kanada (po 8), Chorvatsko a Dánsko (po 7), Island (5); zbylých 
30 případů bylo rozděleno mezi ostatní13 země; 

• Pohlaví subjektů: ženy (1076), muži (291) a neznámé (36); 
• Věková skupina subjektů (n = 1346): Dospělí c(1078), starší 

lidéd (266), děti ea dospívajícíf (po 1); 
• Počet relevantních událostí: Počet relevantních událostí: 

1441, z toho 946 závažných, 495 nezávažných; v případech 
hlášení závažných událostí; 

• Hlášené relevantní PT: Tachykardie (1098), Arytmie (102), 
Infarkt myokardu (89), Srdeční selhání (80), Akutní infarkt 
myokardu (41), Akutní srdeční selhání (11), Kardiogenní šok a 
syndrom posturální ortostatické tachykardie (po 7) a Koronární 
onemocnění (6); 

• Latence nástupu relevantní události (n = 1209): Rozsah od 24 
hodin do dnů21, medián < 24 hodin; 
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AESIsa 

Kategorie 

Hodnocení případů po uvedení na trhb 

Celkový počet případů (N=42086) 
 • Relevantní výsledekg události: smrtelná (136), vyřešená/řešící 

se (767), vyřešená s následky (21), nevyřešená (140) a 
neznámá (380); 

 

 
Závěr: Tento souhrnný přehled případů nepřináší nové 
bezpečnostní otázky. Dohled bude pokračovat 

COVID-19 AESIs 

Kritéria vyhledávání: NEBO 

PTs Ageusia; Anosmie 

• Počet případů: 3067 (7,3 % z celkového souboru údajů o PM), 
z toho 1013 lékařsky potvrzených a 2054 lékařsky 
nepotvrzených; 

• Země výskytu: USA (1272), Velká Británie (609), Německo 
(360), Francie (161), Itálie (94), Španělsko (69), Rumunsko (62), 
Portugalsko (51), Polsko (50), Mexiko (43), Belgie (42), Izrael 
(41), Švédsko (30), Rakousko (27), Řecko (24), Dánsko (18), 
Česká republika a Maďarsko (po 17), Kanada (12), Irsko (11), 
Slovensko (9), Lotyšsko a Spojené arabské emiráty (po 6); 
zbývajících 36 případů bylo rozděleno mezi 16 dalších různých 
zemí; 

• Pohlaví subjektů: ženy (1650), muži (844) a neznámé (573); 
• Věková skupina subjektů (n= 1880): Dospělí (1315), starší 

lidé (560), kojenci ha dospívající (po 2), děti (1); 
• Počet relevantních událostí: Počet událostí: 3359, z toho 

2585 závažných, 774 nezávažných; 
• Nejčastěji hlášené relevantní PT (1 výskyt): COVID- 19 (1927), 

pozitivní test na SARS-CoV-2 (415), podezření na COVID-19 
(270), ageusie (228), anosmie (194), negativní test na protilátky 
proti SARS-CoV-2 (83), expozice SARS-CoV-2 (62), pozitivní 
test na protilátky proti SARS-CoV-2 (53), pneumonie COVID-19 
(51), Asymptomatický COVID-19 (31), Infekce koronavirem (13), 
Profesionální expozice SARS-CoV-2 (11), Falešně pozitivní test 
na SARS-CoV-2 (7), Pozitivní test na koronavirus (6), Negativní 
test na SARS-CoV-2 (3) Test na protilátky proti SARS-CoV-2 (2); 

• Latence nástupu relevantní události (n = 2070): Rozsah od < 24 
hodin do dnů374, medián 5 dnů; 

• Relevantní výsledek události: smrtelná (136), nevyřešená (547), 
vyřešená/vyřešená (558), vyřešená s následky (9) a neznámá 
(2110). 

 
Závěr: Tento souhrnný přehled případů nepřináší nové 
bezpečnostní otázky. Dohled bude pokračovat 

Dermatologické AESI 

Kritéria vyhledávání: PT 

Chillblains; Erythema 
multiforme 

• Počet případů: 20 případů (0,05 % z celkového souboru 
údajů o PM), z nichž 15 je lékařsky potvrzených a 5 je 
lékařsky nepotvrzených; 

• Země výskytu: Zbylých 8 případů bylo rozděleno mezi 8 různých 
zemí; 

• Pohlaví subjektů: ženy (17) muži a neznámý (po 1); 
• Věková skupina subjektů (n=19): Dospělí (18), starší lidé (1); 
• Počet relevantních událostí: události20, závažné16, nezávažné4 
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AESIsa 

Kategorie 

Hodnocení případů po uvedení na trhb 

Celkový počet případů (N=42086) 
 • Hlášené relevantní PT: Erythema multiforme (13) a chillblains 

(7). 
• Latence nástupu relevantní události (n = 18): Rozsah od 24 hodin 

do 17 dnů, medián 3 dny; 
• Výsledek relevantní události: vyřešeno/řeší se (7), nevyřešeno 

(8) a neznámý (6). 
 

Závěr: Tento souhrnný přehled případů nepřináší nové 
bezpečnostní otázky. Dohled bude pokračovat. 

Hematologické AESI 

Kritéria vyhledávání: Leukopenie 

NEC (HLT) (primární cesta) 
NEBO Neutropenie (HLT) 
(primární cesta) NEBO PTs 
Imunitní trombocytopenie, 
trombocytopenie NEBO SMQ 
Krvácivé termíny (bez 
laboratorních termínů) 

• Počet případů: Počet případů: 932 (2,2 % z celkového souboru 
údajů o PM), z toho lékařsky524 potvrzených a lékařsky 
nepotvrzených408; 

• Země výskytu: Zbylých 9 případů pochází z 9 různých zemí: 
Velká Británie (343), USA (308), Francie (50), Německo (43), 
Itálie (37), Španělsko (27), Mexiko a Polsko (po 13), Švédsko 
(10), Izrael (9), Nizozemsko (8), Dánsko, Finsko, Portugalsko a 
Irsko (po 7), Rakousko a Norsko (po 6), Chorvatsko (4), Řecko, 
Belgie, Maďarsko a Švýcarsko (po 3), Kypr, Lotyšsko a Srbsko 
(po 2); 

• Pohlaví subjektů (n=898): ženy (676) a muži (222); 
• Věková skupina subjektů (n=837): Dospělí (543), starší lidé 

(293), kojenci (1); 
• Počet relevantních událostí: Počet událostí: 1080, z toho 

681 závažných, 399 nezávažných; 
• Mezi nejčastěji hlášené relevantní PT (≥ 15 výskytů) patří: 

Epistaxe (127), kontuze (112), podlitiny v místě očkování (96), 
krvácení v místě očkování (51), petechie (50), krvácení (42), 
hematochezie (34), trombocytopenie (33), hematom v místě 
očkování (32), krvácení do spojivky a krvácení z pochvy (po 29), 
hematom, hemoptýza a menoragie (po 27), hemateméza (25), 
krvácení do oka (23), krvácení do konečníku (22), imunitní 
trombocytopenie (20), přítomnost krve v moči (19), hematurie, 
neutropenie a purpura (po 16) průjem hemoragický (15); 

• Latence nástupu relevantní události (n = 787): Rozsah od 24 
hodin do dnů33, medián = 1 den; 

• Relevantní výsledek příhody: smrtelná (34), vyřešená/řešící 
se (393), vyřešená s následky (17), nevyřešená (267) a 
neznámá (371). 

 
Závěr: Tento souhrnný přehled případů nepřináší nové 
bezpečnostní otázky. Dohled bude pokračovat 

Jaterní AESI 

Kritéria vyhledávání: Jaterní 

vyšetření, příznaky a symptomy 
(SMQ) (úzké a široké) NEBO PT 
Poškození jater 

• Počet případů: Počet případů: 70 (0,2 % z celkového souboru 
údajů o PM), z toho lékařsky54 potvrzených a lékařsky 
nepotvrzených16; 

• Země výskytu: Zbývající případy8 pocházejí z různých8 zemí: 
Velká Británie (19), USA (14), Francie (7), Itálie (5), Německo 
(4), Belgie, Mexiko a Španělsko (po 3), Rakousko a Island (po 2); 

• Pohlaví subjektů: ženy (43), muži (26) a neznámé (1); 
• Věková skupina subjektů (n=64): Dospělí (37), Starší (27); 
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AESIsa 

Kategorie 

Hodnocení případů po uvedení na trhb 

Celkový počet případů (N=42086) 

 • Počet relevantních událostí: Počet událostí: 94, z toho 
53 závažných, 41 nezávažných; 

• Mezi nejčastěji hlášené relevantní PT (≥ 3 výskyty) patří: 
Alaninaminotransferáza zvýšená (16), Transaminázy zvýšené a 
Bolest jater (po 9), Jaterní funkční test zvýšený (8), 
Aspartátaminotransferáza zvýšená a Jaterní funkční test 
abnormální (po 7), Gama-glutamyltransferáza zvýšená a Jaterní 
enzym zvýšený (po 6), Alkalická fosfatáza zvýšená a Poškození 
jater (po 5), Ascites, Krevní bilirubin zvýšený a 
Hypertransaminázie (po 3); 

• Latence nástupu relevantní události (n = 57): Rozsah od 24 hodin 
do 20 dnů, medián 3 dny; 

• Relevantní výsledek příhody: smrtelná (5), vyřešená/řešící se 
(27), vyřešená s následky (1), nevyřešená (14) a neznámá (47). 

 
Závěr: Tento souhrnný přehled případů nepřináší nové 
bezpečnostní otázky. Dohled bude pokračovat 

Ochrnutí obličeje 

Kritéria vyhledávání: PTs 

Ochrnutí obličeje, paréza 
obličeje 

• Počet případů: Počet případů: 449i (1,07 % z celkového 
souboru údajů o PM), 314 lékařsky potvrzených a lékařsky 
nepotvrzených135; 

• Země výskytu: Zbylých 8 případů pochází z 8 různých zemí: USA 
(124), Velká Británie (119), Itálie (40), Francie (27), Izrael (20), 
Španělsko (18), Německo (13), Švédsko (11), Irsko (9), Kypr (8), 
Rakousko (7), Finsko a Portugalsko (po 6), Maďarsko a 
Rumunsko (po 5), Chorvatsko a Mexiko (po 4), Kanada (3), 
Česká republika, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko a Portoriko 
(po 2); 

• Pohlaví subjektů: ženy (295), muži (133), neznámé (21); 
• Věková skupina subjektů (n=411): Dospělí (313), starší lidé 

(96), kojencij a děti (po 1); 
• Počet relevantních událostík: z453, toho 399 závažných, 

nezávažných;54 
• Hlášené relevantní PT: (401), paréza obličeje (64); 
• Latence nástupu relevantní události (n = 404): Rozsah od < 24 

hodin do dnů46, medián 2 dny; 
• Relevantní výsledek události: vyřešeno/vyřešeno (184), 

vyřešeno s následky (3), nevyřešeno (183) a neznámý (97); 
 

 
Celkový závěr: Tento souhrnný přehled případů nepřináší nové 
bezpečnostní otázky. Dohled bude pokračovat. Posouzení kauzality 
bude dále vyhodnoceno po zpřístupnění dalších nezaslepených údajů z 
klinické studie C4591001, které budou odpojeny pro konečnou 
analýzu přibližně v polovině dubna 2021. Kromě toho se očekává, že 
neintervenční poregistrační studie bezpečnosti C4591011 a C4591012 
zachytí údaje o dostatečně velké očkované populaci, aby bylo možné 
odhalit zvýšené riziko Bellovy obrny u očkovaných jedinců. Časový 
harmonogram provádění těchto analýz bude 
bude stanovena na základě velikosti očkované populace zachycené ve 
zdrojích údajů studie do prvních průběžných zpráv (termín předložení 
červen30). 
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AESIsa 

Kategorie 

Hodnocení případů po uvedení na trhb 

Celkový počet případů (N=42086) 

 2021). Studie C4591021, která čeká na schválení protokolu agenturou 
EMA, má rovněž informovat o tomto riziku. 

Imunitně 
zprostředkované/autoimunitní 
AESI 

Kritéria vyhledávání: Autoimunitní 

poruchy (SMQ) (široká a úzká) 
NEBO Autoimunitní poruchy 
HLGT (primární cesta) NEBO PTs 
Syndrom uvolňování cytokinů; 
cytokinová bouře; hypersenzitivita 

• Počet případů: Počet případů: 1050 (2,5 % z celkového souboru 
údajů o PM), z toho lékařsky760 potvrzených a 290 lékařsky 
nepotvrzených; 

• Země výskytu (>10 případů): Spojené království (267), USA 
(257), Itálie (70), Francie a Německo (po 69), Mexiko (36), 
Švédsko (35), Španělsko (32), Řecko (31), Izrael (21), Dánsko 
(18), Portugalsko (17), Rakousko a Česká republika (po 16), 
Kanada (12), Finsko (10). Zbývající případy74 pocházely z 24 
různých zemí. 

• Pohlaví subjektů (n=682): ženy (526), muži (156). 
• Věková skupina subjektů (n=944): Dospělí (746), starší 

lidé (196), mladiství (2). 
• Počet relevantních událostí: Počet událostí: 1077, z toho 

780 závažných, 297 nezávažných. 
• Nejčastěji hlášené relevantní PT (>10 výskytů): 

hypersenzitivita (596), periferní neuropatie (49), perikarditida 
(32), myokarditida (25), dermatitida (24), diabetes mellitus a 
encefalitida (po 16), psoriáza (14), bulózní dermatitida (13), 
autoimunitní porucha a Raynaudův fenomén (po 11); 

• Latence nástupu relevantní události (n = 807): Rozsah od <24 
hodin do dnů30, medián <24 hodin. 

• Relevantní výsledekl události: vyřešeno/vyřešeno (517), 
nevyřešeno (215), smrtelné (12), vyřešeno s následky (22) a 
neznámé (312). 

 

 
Závěr: Tento souhrnný přehled případů nepřináší nové 
bezpečnostní otázky. Dohled bude pokračovat 
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Muskuloskeletální AESI 

Kritéria vyhledávání: Artralgie; 
Artritida; Bakteriálnín artritida; 
Chronický únavový syndrom; 
Polyartritida; Polyneuropatie; 
Postvirový únavový syndrom; 
Revmatoidní artritida 

• Počet případů: Počet případů: 3600 (8,5 % z celkového souboru 
údajů o PM), z toho lékařsky2045 potvrzených a lékařsky 
nepotvrzených1555; 

• Země výskytu: (1406), USA (1004), Itálie (285), Mexiko (236), 
Německo (72), Portugalsko (70), Francie (48), Řecko a Polsko 
(46), Lotyšsko (33), Česká republika (32), Izrael a Španělsko 
(26), Švédsko (25), Rumunsko (24), Dánsko (23), Finsko a Irsko 
(po 19), Rakousko a Belgie (po 18), Kanada (16), Nizozemsko 
(14), Bulharsko (12), Chorvatsko a Srbsko (po 9), Kypr a 
Maďarsko (po 8), Norsko (7), Estonsko a Portoriko (po 6), Island 
a Litva (po 4); zbývajících 21 případů pocházelo z 11 různých 
zemí; 

• Pohlaví subjektů (n=3471): ženy (2760), muži (711); 
• Věková skupina subjektů (n=3372): Dospělí (2850), starší lidé 

(515), děti (4), dospívající (2), kojenci (1); 
• Počet relevantních událostí: Počet událostí: 3640, z toho 1614 

závažných, 2026 nezávažných; 
• Hlášené relevantní PT: Artralgie (3525), Artritida (70), 

Revmatoidní artritida (26), Polyartritida (5), Polyneuropatie, 
Postvirový únavový syndrom, Chronický únavový syndrom (po 
4), Bakteriální artritida (1); 

• Latence výskytu relevantní události (n = 2968): Rozsah od < 24 
hodin do dnů32, medián 1 den; 
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AESIsa 

Kategorie 

Hodnocení případů po uvedení na trhb 

Celkový počet případů (N=42086) 
 • Relevantní výsledek události: vyřešeno/vyřešeno (1801), 

nevyřešeno (959), vyřešeno s následky (49) a neznámé (853). 
 

Závěr: Tento souhrnný přehled případů nepřináší nové 
bezpečnostní otázky. Dohled bude pokračovat. 

Neurologické AESI (včetně 
demyelinizace) 

Kritéria vyhledávání: Křeče 
(SMQ) (široké a úzké) NEBO 
Demyelinizace (SMQ) (široké a 
úzké) NEBO PTs Ataxie; 
Kataplexie; Encefalopatie; 
Fibromyalgie; Zvýšený nitrolební 
tlak; Meningitida; Meningitida 
aseptická; Narkolepsie 

• Počet případů: Počet případů: 501 (1,2 % z celkového souboru 
údajů o PM), z toho lékařsky365 potvrzených a lékařsky 
nepotvrzených136. 

• Země výskytu (≥9 případů): Spojené království (157), USA (68), 
Německo (49), Mexiko (35), Itálie (31), Francie (25), Španělsko 
(18), Polsko (17), Nizozemsko a Izrael (po 15), Švédsko (9). 
Zbývajících 71 případů pocházelo z 22 různých zemí. 

• Pohlaví subjektů (n=478): ženy (328), muži (150). 
• Věková skupina subjektů (n=478): Dospělí (329), starší lidé (149); 
• Počet relevantních událostí: Počet událostí: 542, z toho 

515 závažných, 27 nezávažných. 
• Nejčastěji hlášené relevantní PT (˃2 výskyty) zahrnovaly: 

Záchvaty (204), epilepsie (83), generalizovaný tonicko-klonický 
záchvat (33), Guillainův-Barrého syndrom (24), fibromyalgie a 
neuralgie trigeminu (po 17), febrilní křeče, (15), status 
epilepticus (12), aura a myelitis transverse (po 11), relaps 
roztroušené sklerózy a optická neuritida (po 10), epilepsie petit 
mal a tonické křeče (po 9), ataxie (8), encefalopatie a tonické 
klonické pohyby (po 7), pěna u úst (5), roztroušená skleróza, 
narkolepsie a parciální záchvaty (po 4), špatný pocit, 
demyelinizace, meningitida, postiktální stav, záchvatovité jevy a 
kousání jazyka (po 3); 

• Latence nástupu relevantní události (n = 423): Rozsah od < 24 
hodin do dnů48, medián 1 den; 

• Výsledky relevantních událostí: smrtelné (16), vyřešené/řešící se 
(265), vyřešené s následky (13), nevyřešené (89) a neznámé (161); 

 

 
Závěr: Tento souhrnný přehled případů nepřináší nové 
bezpečnostní otázky. Dohled bude pokračovat 

Ostatní AESI 

Kritéria vyhledávání: Herpes 
virové infekce (HLT) (primární 
cesta) NEBO PTs Nežádoucí 
příhoda po imunizaci; Zánět; 
Problém s výrobními 
laboratorními analytickými testy; 
Problém s výrobními materiály; 
Problém s výrobou; Test MERS-

CoV; Test MERS-CoV negativní; 
Test MERS-CoV pozitivní; 
Středovýchodní respirační 
syndrom; Dysfunkce více orgánů 

syndrom; expozice přenosné 
nemoci z povolání; pacient 

• Počet případů: 8152 (19,4 % z celkového souboru údajů o PM), 
z toho 4977 lékařsky potvrzených a 3175 lékařsky 
nepotvrzených; 

• Země výskytu (> 20 výskytů): Spojené království (2715), USA 
(2421), Itálie (710), Mexiko (223), Portugalsko (210), Německo 
(207), Francie (186), Španělsko (183), Švédsko (133), Dánsko 
(127), Polsko (120), Řecko (95), Izrael (79), Česká republika (76), 
Rumunsko (57), Maďarsko (53), Finsko (52), Norsko (51), 
Lotyšsko (49), Rakousko (47), Chorvatsko (42), Belgie (41), 
Kanada (39), Irsko (34), Srbsko (28), Island (25), Nizozemsko 
(22). Zbývajících 127 případů pocházelo z 21 různých zemí; 

• Pohlaví subjektů (n=7829): ženy (5969), muži (1860); 
• Věková skupina subjektů (n=7479): Dospělí (6330), starší 

lidé (1125), dospívající, děti (po 9), kojenci (6); 
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AESIsa 

Kategorie 

Hodnocení případů po uvedení na trhb 

Celkový počet případů (N=42086) 
izolace; problém s dostupností 
výrobku; problém s distribucí 
výrobku; problém s dodávkami 
výrobku; pyrexie; karanténa; test 
SARS-CoV-1; test SARS-CoV-1 

negativní; test SARS- CoV-1 

pozitivní 

• Počet relevantních událostí: Počet událostí: 8241, z toho 3674 
závažných, 4568 nezávažných; 

• Nejčastěji hlášené relevantní PT (≥ 6 výskytů) zahrnovaly: 
Pyrexie (7666), Herpes zoster (259), Zánět (132), Orální herpes 
(80), Syndrom dysfunkce více orgánů (18), Infekce virem herpes 
(17), Herpes simplex (13), Oftalmický herpes zoster (10), 
Reaktivace oftalmického herpesu a herpes zoster (po 6); 

• Latence výskytu relevantní události (n =6836): Rozsah od < 24 
hodin do dnů61, medián 1 den; 

• Výsledky relevantních událostí: fatální (96), vyřešené/řešící se 
(5008), vyřešené s následky (84), nevyřešené (1429) a 
neznámé (1685). 

 
Závěr: Tento souhrnný přehled případů nepřináší nové 
bezpečnostní otázky. Dohled bude pokračovat 

AESI související s těhotenstvím 

Kritéria vyhledávání: PTs 

Amniotická infekce; Císařský řez; 
Vrozená vada; Smrt novorozence; 
Eklampsie; Syndrom fetální tísně; 
Dítě s nízkou porodní hmotností; 
Expozice matky během 
těhotenství; Placenta praevia; 
Preeklampsie; Předčasný porod; 
Porod mrtvého plodu; Ruptura 
dělohy; Vasa praevia. 

Příslušné případy viz tabulka6 , Popis chybějících informací, 
Použití v těhotenství a při kojení. 

Renální AESI 

Kritéria vyhledávání: Akutní 
poškození ledvin; selhání ledvin. 

• Počet případů: Počet případů: 69 (0,17 % z celkového 
souboru údajů o PM), z toho 57 lékařsky potvrzených, 
nelékařsky12 potvrzených; 

• Země výskytu: Německo (17), Francie a Spojené království (po 
13), USA (6), Belgie, Itálie a Španělsko (po 4), Švédsko (2), 
Rakousko, Kanada, Dánsko, Finsko, Lucembursko a Norsko 
(po 1); 

• Pohlaví subjektů: ženy (46), muži (23); 
• Věková skupina subjektů (n=68): Dospělí (7), starší lidé (60), 

kojenci (1); 
• Počet relevantních událostí: všechny 70,závažné; 
• Hlášené relevantní PT: Akutní poškození ledvin (40) a selhání 

ledvin (30); 
• Latence nástupu relevantní události (n = 42): Rozsah od 24 hodin 

do 15 dnů, medián 4 dny; 
• Relevantní výsledek události: fatální (23), vyřešená/řešící se 

(10), nevyřešená (15) a neznámá (22). 
 

 
Závěr: Tento souhrnný přehled případů nepřináší nové 
bezpečnostní otázky. Dohled bude pokračovat. 
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Respirační AESI 

Kritéria vyhledávání: Infekce 
dolních cest dýchacích NEC 
(HLT) 

• Počet případů: případů130 (0,3 % z celkového souboru údajů 
o PM), z toho 107 lékařsky potvrzených; 
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AESIsa 

Kategorie 

Hodnocení případů po uvedení na trhb 

Celkový počet případů (N=42086) 

(primární cesta) NEBO Respirační 
selhání (kromě novorozeneckých) 
(HLT) (primární cesta) NEBO 
Virové infekce dolních cest 
dýchacích (HLT) (primární cesta) 
NEBO PT: Syndrom akutní 
respirační tísně; Endotracheální 
intubace; Hypoxie; Plicní 
krvácení; Respirační porucha; 
Těžký akutní respirační syndrom. 

• Země výskytu: Zbývající případy 12pocházely z 8 různých zemí: 
Velká Británie (20), Francie (18), Spojené státy (16), Německo 
(14), Španělsko (13), Belgie a Itálie (9), Dánsko (8), Norsko (5), 
Česká republika, Island (po 3). 

• Pohlaví subjektů (n=130): ženy (72), muži (58). 
• Věková skupina subjektů (n=126): Starší lidé (78), 

dospělí (47), dospívající (1). 
• Počet relevantních událostí: Počet událostí: 137, z toho 

126 závažných, 11 nezávažných; 
• Hlášené relevantní PT: Respirační selhání (44), Hypoxie (42), 

Respirační porucha (36), Syndrom akutní respirační tísně (10), 
Chronický respirační syndrom (3), Těžký akutní respirační 
syndrom (2). 

• Latence výskytu relevantní příhody (n=102): rozmezí od < 24 
hodin do 18 dnů, medián 1 den; 

• Výsledek relevantních událostí: fatální (41), vyřešeno/vyřešitelné 
(47), nevyřešeno (18) a neznámé (31). 

 

 
Závěr: Tento souhrnný přehled případů nepřináší nové 
bezpečnostní otázky. Dohled bude pokračovat. 

Tromboembolické příhody 

Kritéria vyhledávání: Trombóza 
a embolie (HLGT) (primární 
cesta), s výjimkou PT 
hodnocených jako AESI u cévní 
mozkové příhody, NEBO PT 
Hluboká žilní trombóza; 
diseminovaná intravaskulární 
koagulace; embolie; žilní 
embolie; plicní embolie 

• Počet případů: Počet případů: 151 (0,3 % z celkového souboru 
údajů o PM), z toho lékařsky111 potvrzených a lékařsky 
nepotvrzených40; 

• Země výskytu: Zbývajících 12 případů pochází z 12 různých 
zemí: Velká Británie (34), USA (31), Francie (20), Německo (15), 
Itálie a Španělsko (po 6), Dánsko a Švédsko (po 5), Rakousko, 
Belgie a Izrael (po 3), Kanada, Kypr, Nizozemsko a Portugalsko 
(po 2); 

• Pohlaví subjektů (n= 144): ženy (89), muži (55); 
• Věková skupina subjektů (n=136): Dospělí (66), starší (70); 
• Počet relevantních událostí: Počet událostí: 168, z toho 

165 závažných, 3 nezávažné; 
• Nejčastěji hlášené relevantní PT (1 výskyt) zahrnovaly: Plicní 

embolie (60), trombóza (39), hluboká žilní trombóza (35), 
povrchová tromboflebitida (6), žilní trombóza končetiny (4), 
embolie, mikroembolie, tromboflebitida a žilní trombóza (po 3) 
syndrom modrého prstu (2); 

• Latence nástupu relevantní události (n = 124): Rozsah od < 24 
hodin do dnů28, medián 4 dny; 

• Relevantní výsledek příhody: smrtelná (18), vyřešená/řešící se 
(54), vyřešená s následky (6), nevyřešená (49) a neznámá (42). 

 
Závěr: Tento souhrnný přehled případů nepřináší nové 
bezpečnostní otázky. Dohled bude pokračovat. 

Mrtvice 

Kritéria vyhledávání: HLT 

Krvácení do centrálního 

nervového systému a 

cerebrovaskulární příhody 

• Počet případů: 275 (0,6 % z celkového souboru údajů o PM), 
z toho lékařsky180 potvrzené a lékařsky nepotvrzené95; 

• Země výskytu: (81), USA (66), Francie (32), Německo (21), 
Norsko (14), Nizozemsko a Španělsko (po 11), Švédsko (9), 

09
01
77
e1
96
ea
18
00
\S
ch
vá
le
no
\S
ch
vá
le
no 
dn
e: 
30
-
du
be
n-
20
21 
09
:2
6 
(G
M



BNT162b2 
5.3.6 Kumulativní analýza hlášení nežádoucích příhod po autorizaci 

Tabulk

a 7. 

Hodnocení AESIs pro 

BNT162b2 

DŮVĚRNÉ 
Stránka 24 

FDA-CBER-2021-5683-0000077 

 

 

 

 

 
AESIsa 

Kategorie 

Hodnocení případů po uvedení na trhb 

Celkový počet případů (N=42086) 
(primární cesta) NEBO HLT 
Cerebrovaskulární žilní a 
sinusová trombóza (primární 
cesta) 

Izrael (6), Itálie (5), Belgie (3), Dánsko, Finsko, Polsko a 
Švýcarsko (po 2); zbývajících 8 případů pocházelo z 8 různých 
zemí; 

• Pohlaví subjektů (n= 273): ženy (182), muži (91); 
• Věková skupina subjektů (n=265): Dospělí (59), starší lidé 

(205), dětim (1); 
• Počet relevantních událostí: všechny 300,závažné; 
• Mezi nejčastěji hlášené relevantní PT ( 1výskyt) patřily: 

o PTs svědčící pro ischemickou cévní mozkovou příhodu: 
Cerebrovaskulární příhoda (160), ischemická cévní 
mozková příhoda (41), mozkový infarkt (15), mozková 
ischemie, mozková trombóza, trombóza mozkové žilní 
dutiny, ischemický mozkový infarkt a infarkt laminy (po 
3), mozková příhoda bazálních ganglií, infarkt mozečku 
a trombotická mozková příhoda (po 2); 

o PTs indikující hemoragickou mrtvici: Cerebrální 
krvácení (26), hemoragická cévní mozková příhoda 
(11), intrakraniální krvácení a subarachnoidální 
krvácení (po 5), mozkový hematom (4), krvácení do 
bazálních ganglií a mozečkové krvácení (po 2); 

• Latence nástupu relevantní události (n = 241): Rozsah od < 24 
hodin do dnů41, medián 2 dny; 

• Relevantní výsledek příhody: fatální a vyřešená/řešící (po 61), 
vyřešená s následky (10), nevyřešená (85) a neznámá (83). 

 

 
Závěr: Tento souhrnný přehled případů nepřináší nové 
bezpečnostní otázky. Dohled bude pokračovat. 

Vaskulitické příhody 

Kritéria vyhledávání: Vaskulitidy 
HLT 

• Počet případů: Počet případů: 32 (0,08 % z celkového souboru 
údajů o PM), z toho 26 lékařsky potvrzených a lékařsky 
nepotvrzených6; 

• Země výskytu: (13), Francie (4), Portugalsko, USA a 
Španělsko (po 3), Kypr, Německo, Maďarsko, Itálie a 
Slovensko a Kostarika (po 1); 

• Pohlaví subjektů: ženy (26), muži (6); 
• Věková skupina subjektů (n=31): Dospělí (15), starší (16); 
• Počet relevantních událostí: z34, toho závažné25, nezávažné9; 
• Hlášené relevantní PT: (14), kožní vaskulitida a vaskulitická 

vyrážka (po 4), (3), obrovskobuněčná arteritida a periferní 
ischemie (po 3), Behcetův syndrom a hypersenzitivní 
vaskulitida (po 2), palpovatelná purpura a Takayasuova 
arteritida (po 1); 

• Latence nástupu relevantní události (n = 25): Rozsah od 24 hodin 
do 19 dnů, medián 3 dny; 

• Relevantní výsledek události: fatální (1), vyřešená/řešící se 
(13), nevyřešená (12) a neznámá (8). 

 

 
Závěr: Tento souhrnný přehled případů nepřináší nové 
bezpečnostní otázky. Dohled bude pokračovat 
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AESIsa 

Kategorie 

Hodnocení případů po uvedení na trhb 

Celkový počet případů (N=42086) 
a. Úplný seznam AESI naleznete v dodatku 5; 
b. Vezměte prosím na vědomí, že to odpovídá důkazům ze zdrojů údajů po schválení registrace 
EUA/podmíněné registrace; 
c. Věk subjektů se pohyboval v rozmezí od a18 let;64 
d. Subjekty s věkem rovným nebo vyšším65; 
e. Věk subjektů se pohyboval v rozmezí od a2 let;11 
f. Subjekty s věkem v rozmezí a12 méně než let;18 
g. V některých případech bylo hlášeno více epizod stejné příhody PT s různým klinickým výsledkem, 
proto součet výsledků příhod převyšuje celkový počet příhod PT; 
h. Věk subjektů se pohyboval mezi (128 dny) a měsíci;23 
i. Dvacet čtyři dalších případů bylo z analýzy vyloučeno, protože se nejednalo o případy periferní obrny 
lícního nervu, protože popisovaly jiné poruchy (cévní mozkovou příhodu, krvácení do mozku nebo 
tranzitorní ischemickou ataku); případ1 byl z analýzy vyloučen, protože byl neplatný z důvodu 
neidentifikovatelného reportéra; 
j. Toto hlášení případu ve Spojeném království, které bylo obdrženo od britského úřadu MHRA, 
popisuje případ 1 roku starého pacienta, který dostal vakcínu a měl bolesti levého posturikulárního 
ucha, které 1 den po očkování přešly do levostranné Bellovy obrny, která v době hlášení neustoupila; 
k. Pokud případ zahrnoval jak parézu, tak paralýzu obličeje, byla při popisu událostí zohledněna 
pouze paralýza obličeje, protože je klinicky nejdůležitější; 
l. V některých případech bylo hlášeno více epizod téže PT příhody s různým klinickým výsledkem, 
proto součet výsledků příhod převyšuje celkový počet PT příhod. 
m. Tato zpráva o případu ve Spojeném království obdržená od britského úřadu MHRA popisuje případ 
sedmileté pacientky, která dostala vakcínu a prodělala mozkovou příhodu (výsledek není znám); pro 
objasnění není možné provést žádné další kroky. 
n. Tento PT, který nebyl zařazen do seznamu AESI/TME, byl zařazen do přezkumu jako 
relevantní pro kritéria protokolu ACCESS; 
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3.1.4. Chyba při podávání léků 

Níže jsou shrnuty případy potenciálně svědčící o chybách1 v medikaci, ke kterým došlo 
kumulativně. 

 

• Počet relevantních případů chybné medikace: 20562 (4,9 %), z toho 1569 (3,7 %) 
lékařsky potvrzených. 

 

• Počet relevantních událostí: 2792 

• Země10 s nejčastějším výskytem: 

− USA (1201), Francie (171), Spojené království (138), Německo (88), Česká 
republika (87), Švédsko (49), Izrael (45), Itálie (42), Kanada (35), Rumunsko (33), 
Finsko (21), Portugalsko (20), Norsko (14), Portoriko (13), Polsko (12), Rakousko 
a Španělsko (po 10). 

 
Výsledky případů chyb v léčbě: 

 

• Fatální (7)3, 

• Uzdravení/zotavení (354, z toho 4závažná), 

• Uzdravení s následky (8, z toho závažné3) 
 
 
 
 

 
1 MedDRA (verze 23.1) Termíny vyšší úrovně: Chyby a problémy při podávání přípravku; Chyby a 

problémy při záměně přípravku; Chyby a problémy při výdeji přípravku; Chyby a problémy při označování 
přípravku; Chyby a problémy při monitorování přípravku; Chyby a problémy při přípravě přípravku; Chyby a 
problémy při výběru přípravku; Chyby a problémy při skladování přípravku; Chyby a problémy v systému 
používání přípravku; Chyby při přepisu přípravku a problémy při komunikaci, NEBO preferované termíny: 
Náhodná otrava; Okolnost nebo informace, která může vést k chybě při použití prostředku; Okolnost nebo 
informace, která může vést k chybě při léčbě; Použití kontraindikovaného prostředku; Chyba při předepisování; 
Chyba při použití prostředku; Chyba při výpočtu dávky; Chyba při titraci léku; Použití prostředku s prošlou 
lhůtou; Expozice přímým kontaktem; Expozice prostřednictvím kontaktu s očima; Expozice prostřednictvím 
sliznice; Expozice prostřednictvím kontaktu s kůží; Selhání uzávěru přípravku odolného vůči dětem; 
Nedostatečná aseptická technika při použití přípravku; Nesprávná likvidace přípravku; Chyba při zachycení 
léku; Chyba při předepisování zachyceného přípravku; Chyba v medikaci; Vícenásobné použití přípravku na 
jedno použití; Problém s reklamou výrobku; Problém s distribucí výrobku; Chyba při předepisování výrobku; 
Chyba při předepisování výrobku; Chyba při záměně výrobku; Problém s překročením teploty výrobku; Použití 
výrobku v neschváleném terapeutickém prostředí; Nedostatečná dávka záření; Nedostatečná dávka; Neúmyslné 
odstranění zdravotnického prostředku; Neúmyslné použití pro neschválenou indikaci; Chyba při očkování; 
Nesprávně použitý prostředek; Nesprávná léková forma; Nesprávné složení dávky; Nesprávná dávka; 
Nesprávný lék; Nesprávný pacient; Nesprávně pořízený přípravek; Nesprávně skladovaný přípravek; Nesprávná 
rychlost; Nesprávná cesta; Nesprávné schéma; Nesprávná síla; Nesprávná technika v procesu použití 
prostředku; Nesprávná technika v procesu použití přípravku. 

2 Třicet pět (35) případů bylo z analýzy vyřazeno, protože popisující chyby v medikaci, které se vyskytly 
u neurčitého počtu osob, nebo popisující chyby v medikaci, které se vyskytly u spolupodezřelých osob, byly 
označeny za nepřispívající. 
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3 Všechny chyby v medikaci hlášené v těchto případech byly vyhodnoceny jako nezávažné události s 
neznámým výsledkem; na základě dostupných informací včetně příčin úmrtí je souvislost mezi chybou v 
medikaci a úmrtím slabá. . 
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• Nevyléčeno (189, z toho 84závažných), 

• Neznámé (1498, z toho 33závažné). 

V 1371 případech byly hlášeny pouze ME bez přidružených klinických nežádoucích příhod. 
Nejčastěji hlášené PT (≥12 výskytů) byly: Špatná kvalita podaného přípravku (539), 
Problém s překročením teploty přípravku (253), Nevhodný plán podávání přípravku (225), 
Chyba při přípravě přípravku (206), Nedostatečná dávka (202), Okolnosti nebo informace, 
které mohou vést k chybě v medikaci (120), Problém s přípravou přípravku (119), 
Nesprávná technika v procesu použití přípravku (76), Nesprávná cesta podání přípravku 
(66), Náhodné předávkování (33), Přípravek podaný na nevhodné místo (27), Nesprávně 
podaná dávka a Náhodná expozice přípravku (po 25), Expozice kontaktem s kůží (22), 
Nesprávně podaný přípravek (17), Neúplný průběh očkování a Chyba při podání přípravku 
(po 14) Přípravek podaný pacientovi nevhodného věku (12). 

 
V 685 případech se vyskytly současně hlášené nežádoucí účinky. Nejčastěji se 
vyskytujícími nežádoucími účinky (˃ 40 výskytů) byly: Bolest hlavy (187), pyrexie (161), 
únava (135), zimnice (127), bolest (107), 
Bolest v místě očkování (100), Nevolnost (89), Myalgie (88), Bolest v končetině (85) Artralgie 
(68), užívání mimo označení (57), závratě (52), lymfadenopatie (47), astenie (46) a 
malátnost (41). Tyto případy jsou shrnuty v tabulce 8. 

 
 Tabulka 8.ME PTs podle závažnosti se spoluúčastí na škodě nebo bez ní 

(do 28.února 2021) 
 

 Vážné Nezávažné 

ME PTs S 

poškozením 

Bez poškození S poškozením Bez poškození 

Náhodné vystavení 
výrobku 

0 0 0 5 

Náhodné předávkování 4 1 9 6 

Vynechaná posilovací dávka 0 0 0 1 

Okolnosti nebo informace, 
které mohou vést k chybě v 
medikaci 

0 0 5 11 

Podávaný 
kontraindikovaný 
přípravek 

1 0 0 2 

Výrobek s prošlou dobou 
použitelnosti 

0 0 0 2 

Expozice při styku s kůží 0 0 0 5 

Nevhodný plán podávání 
přípravku 

0 2 8 264 

Nesprávně podaná dávka 1 1 0 0 
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 Tabulka 8.ME PTs podle závažnosti se spoluúčastí na škodě nebo bez ní 
(do 28.února 2021) 

 

 Vážné Nezávažné 

ME PTs S 

poškozením 

Bez poškození S poškozením Bez poškození 

Nesprávná cesta podání 
přípravku 

2 6 16 127 

Nedostatečná rotace 
míst očkování 

1 0 0 0 

Chyba při podávání léků 0 0 0 1 

Špatná kvalita 
podávaného 
produktu 

1 0 0 34 

Přípravek podávaný na 
nevhodném místě 

2 1 13 29 

Přípravek podaný 
pacientovi nevhodného 
věku 

0 4 0 40 

Chyba při správě produktu 1 0 0 3 

Problém s opomenutím dávky 
produktu 

0 1 0 3 

Chyba při přípravě výrobku 1 0 4 11 

Problém s přípravou výrobku 1 1 0 14 

 

Celkově bylo 68 případů se společně hlášenými nežádoucími účinky, které hlásily 
poškození, a 599 případů se společně hlášenými nežádoucími účinky bez poškození. Kromě 
toho byly v 1 případě hlášeny Zachycené chyby v medikaci (PTs Malaise, klinický výsledek 
neznámý) a v případech17 Potenciální chyby v medikaci. 

 
4. DISKUSE 

Společnost Pfizer provádí častou a důslednou detekci signálů u případů BNT162b2. 
Výsledky těchto analýz detekce signálů jsou v souladu se známým bezpečnostním profilem 
vakcíny. 
Tato kumulativní analýza na podporu žádosti o biologickou licenci pro BNT162b2 je 
integrovanou analýzou poregistračních bezpečnostních údajů z amerických a zahraničních 
zkušeností, zaměřenou na důležitá identifikovaná rizika, důležitá potenciální rizika a oblasti 
s chybějícími důležitými informacemi, které byly identifikovány ve farmakovigilančním 
plánu, jakož i na nežádoucí příhody zvláštního významu a chyby při podávání vakcíny (ať 
už jsou spojeny s nežádoucí příhodou nebo ne). Údaje neodhalují žádné nové bezpečnostní 
obavy nebo rizika vyžadující změny v označení a podporují příznivý profil přínosů a rizik 
vakcíny BNT162b2. 
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5. SHRNUTÍ A ZÁVĚR 

Přehled dostupných údajů o této kumulativní zkušenosti s PM potvrzuje příznivý 
poměr přínosů a rizik pro BNT162b2. 

 
Společnost Pfizer bude pokračovat v rutinních farmakovigilančních činnostech jménem 
společnosti BioNTech v souladu s platnou dohodou o farmakovigilanci, aby zajistila 
bezpečnost pacientů, a bude agenturu informovat, pokud vyhodnocení bezpečnostních údajů 
přinese významné nové informace pro BNT162b2. 
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DODATEK SEZNAM1. NEŽÁDOUCÍCH PŘÍHOD ZVLÁŠTNÍHO VÝZNAMU 

Syndrom delece 1p36;2-hydroxyglutarová acidurie;Zvýšená 5'nukleotidáza;Akustická 
neuritida;Získaný deficit C1 inhibitoru;Získaná epidermolysis bullosa;Získaná epileptická 
afázie;Akutní kožní lupus erythematodes;Akutní diseminovaná encefalomyelitida;Akutní 
encefalitida s refrakterními, opakovanými parciálními záchvaty;Akutní febrilní neutrofilní 
dermatóza;Akutní ochablá myelitida;Akutní hemoragická leukoencefalitida;Akutní 
hemoragický edém v kojeneckém věku;Akutní poškození ledvin;Akutní makulární zevní 
retinopatie;Akutní motorická axonální neuropatie;Akutní motoricko-senzorická axonální 
neuropatie;Akutní infarkt myokardu;Syndrom akutní respirační tísně;Akutní respirační 
selhání;Addisonova choroba;Trombóza v místě podání;Vaskulitida v místě podání;Trombóza 
nadledvin;Nežádoucí příhoda po imunizaci;Ageuze;Agranulocytóza;Vzdušná 
embolie;Abnormální alaninaminotransferáza;Zvýšená alaninaminotransferáza;Alkoholický 
záchvat;Alergická bronchopulmonální mykóza;Alergický edém;Aloimunitní 
hepatitida;Alopecia areata;Alpersova choroba;Alveolární proteinóza;Amoniak 
abnormální;Amoniak zvýšený;Infekce amniové 
dutiny;Amygdalohipokampectomie;Amyloidní artropatie;Amyloidóza;Amyloidóza 
senilní;Anafylaktická reakce;Anafylaktický šok;Anafylaktická transfuzní 
reakce;Anafylaktoidní reakce;Anafylaktoidní šok;Anafylaktoidní syndrom v 
těhotenství;Angioedém;Angiopatická neuropatie;Ankylozující 
spondylitida;Anosmie;Pozitivní protilátky proti acetylcholinovým receptorům;Pozitivní 
protilátky proti aktinu;Pozitivní protilátky proti akvaporinu-4;Pozitivní protilátky proti 
bazálním gangliím;Pozitivní protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům;Anti-
epiteliální protilátky pozitivní;Anti-erytrocytární protilátky pozitivní;Protilátky proti 
exozomovému komplexu pozitivní;Protilátky proti GAD negativní;Protilátky proti GAD 
pozitivní;Protilátky proti gangliosidům pozitivní;Protilátky proti gliadinu pozitivní;Anti-
glomerulární bazální membrána protilátky pozitivní;Anti-glomerulární bazální membrána 
onemocnění;Anti-glycyl-tRNA syntetáza protilátky pozitivní;Anti-HLA protilátky test 
pozitivní;Anti-IA2 protilátky pozitivní;Anti-inzulín protilátky zvýšené;Anti-inzulín 
protilátky pozitivní;Anti-inzulín receptor protilátky zvýšené;Anti-inzulín receptor protilátky 
pozitivní;Anti-interferon protilátky negativní;Anti-interferon protilátky pozitivní;Anti-islet 
cell protilátky pozitivní;Anti-mitochondriální protilátky pozitivní;Anti-muskulárně 
specifická kináza protilátka pozitivní;Anti-myelin-asociovaný glykoprotein protilátky 
pozitivní;Anti-myelin-asociovaný glykoprotein asociovaná polyneuropatie;Anti-
myokardiální protilátky pozitivní;Anti-neuronální protilátky pozitivní;Antineutrofilní 
cytoplazmatické protilátky zvýšené;Antineutrofilní cytoplazmatické protilátky 
pozitivní;Antineutrofilní cytoplazmatické protilátky pozitivní vaskulitida;Anti-NMDA 
protilátky pozitivní;Antinukleární protilátky zvýšené;Antinukleární protilátky 
pozitivní;Antifosfolipidové protilátky pozitivní;Antifosfolipidový 
syndrom;Antitrombocytární protilátky pozitivní;Antiprotrombinové protilátky 
pozitivní;Antiribosomální P protilátky pozitivní;Anti-RNA polymeráza III protilátky 
pozitivní;Anti-saccharomyces cerevisiae test protilátek pozitivní;Anti-sperm protilátky 
pozitivní;Anti-SRP protilátky pozitivní;Antisyntetázový syndrom;Anti-tyreoidální protilátky 
pozitivní;Anti-transglutaminázové protilátky zvýšené;Anti-VGCC protilátky pozitivní;Anti- 
VGKC protilátky pozitivní;Anti-vimentin protilátky pozitivní;Antivirová 
profylaxe;Antivirová léčba;Anti-zinc transporter 8 protilátky pozitivní;Embolie 
aorty;Trombóza aorty;Aortitida;Aplazie čistých červených krvinek;Aplastická 
anémie;Trombóza v místě aplikace;Vaskulitida v místě aplikace;Arytmie;Okluze arteriálního 
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bypassu;Trombóza arteriálního bypassu;Arteriální trombóza;Trombóza arteriovenózní 
píštěle;Stenóza v místě arteriovenózního štěpu;Trombóza arteriovenózního 
štěpu;Arteritida;Arteritida 
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koronární;artralgie;artritida;enteropatická artritida;ascites;aseptická trombóza kavernózního 
sinu;abnormální aspartátaminotransferáza;zvýšená aspartátaminotransferáza;nedostatek 
aspartát-glutamát-transportéru;Zvýšený index poměru AST k trombocytům;Abnormální 
poměr AST/ALT;Astma;Asymptomatický COVID- 19;Ataxie;Ateroembolie;Atonické 
záchvaty;Trombóza síní;Atrofická tyreoiditida;Atypická benigní parciální epilepsie;Atypická 
pneumonie;Aura;Pozitivní autoprotilátky;Autoimunitní anémie;Autoimunitní aplastická 
anémie;Autoimunitní artritida;Autoimunitní puchýřnaté onemocnění;Autoimunitní 
cholangitida;Autoimunitní kolitida;Autoimunitní demyelinizační onemocnění;Autoimunitní 
dermatitida;Autoimunitní porucha;Autoimunitní encefalopatie;Autoimunitní endokrinní 
porucha;Autoimunitní enteropatie;Autoimunitní oční porucha;Autoimunitní hemolytická 
anémie;Autoimunitní heparinem indukovaná trombocytopenie;Autoimunitní 
hepatitida;Autoimunitní hyperlipidémie;Autoimunitní hypotyreóza;Autoimunitní 
onemocnění vnitřního ucha;Autoimunitní onemocnění plic;Autoimunitní lymfoproliferativní 
syndrom;Autoimunitní myokarditida;Autoimunitní myozitida;Autoimunitní 
nefritida;Autoimunitní neuropatie;Autoimunitní neutropenie;Autoimunitní 
pankreatitida;Autoimunitní pancytopenie;Autoimunitní perikarditida;Autoimunitní 
retinopatie;Autoimunitní porucha štítné žlázy;Autoimunitní tyreoiditida;Autoimunitní 
uveitida;Autoinflamace s infantilní enterokolitidou;Autoinflamační 
onemocnění;Automatismus epileptický;Porucha autonomní nervové soustavy;Autonomní 
záchvat;Axiální spondyloartritida;Trombóza axilárních žil;Axonální a demyelinizační 
polyneuropatie;Axonální neuropatie;Bakterascites;Baltská myoklonická epilepsie;Páskový 
pocit;Basedowova nemoc;Trombóza bazilární tepny;Bazofilopenie;B-buněčná 
aplazie;Behcetův syndrom;Benigní etnická neutropenie;Benigní familiární neonatální 
křeče;Benigní familiární pemfigus;Benigní rolandická epilepsie;Beta-2 glykoproteinové 
protilátky pozitivní;Bickerstaffova encefalitida;Výdej žluči abnormální;Výdej žluči 
snížený;Biliární ascites;Bilirubin konjugovaný abnormální;Bilirubin konjugovaný 
zvýšený;Bilirubin v moči přítomen;Biopsie jater abnormální;Deficit biotinidázy;Ptačí 
chorioretinopatie;Alkalická fosfatáza v krvi abnormální;Alkalická fosfatáza v krvi 
zvýšená;Bilirubin v krvi abnormální;Bilirubin v krvi zvýšený;Bilirubin nekonjugovaný v krvi 
zvýšený;Krevní cholinesteráza abnormální;Krevní cholinesteráza snížená;Krevní tlak 
snížený;Krevní tlak diastolický snížený;Krevní tlak systolický snížený;Syndrom modrého 
prstu;Trombóza brachiocefalických žil;Embolie mozkového kmene;Trombóza mozkového 
kmene;Bromosulfthaleinový test abnormální;Bronchiální edém;Bronchitida;Bronchitida 
mykoplazmatická;Bronchitida virová;Bronchopulmonální aspergilóza 
alergická;Bronchospasmus;Budd- Chiariho syndrom;Bulbární obrna;Motýlí vyrážka;C1q 
nefropatie;Císařský řez;Kalciová embolie;Kapilaritida;Caplanův syndrom;Srdeční 
amyloidóza;Srdeční zástava;Srdeční selhání;Akutní srdeční selhání;Srdeční 
sarkoidóza;Trombóza srdečních komor;Kardiogenní šok;Pozitivní protilátky proti 
kardiolipinu;Kardiopulmonální selhání;Srdeční zástava;Srdeční respirační 
tíseň;Kardiovaskulární insuficience;Embolizace karotických tepen;Trombóza karotických 
tepen;Kataplexie;Trombóza v místě katétru;Vaskulitida v místě katétru;Trombóza 
kavernózního sinu;Porucha z nedostatku CDKL5;Syndrom CEC;Cementová embolie;Lupus 
centrálního nervového systému;Vaskulitida centrálního nervového systému;Trombóza 
mozečkové tepny;Cerebelární embolie;Cerebrální amyloidní angiopatie;Cerebrální 
arteritida;Embolie mozkové tepny;Trombóza mozkové tepny;Mozková plynová 
embolie;Mozková mikroembolie;Mozkový septický infarkt;Mozková trombóza;Trombóza 
mozkové žilní dutiny;Mozková žilní trombóza;Cerebrospinální trombóza 
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tamponáda;cerebrovaskulární příhoda;změna v projevech záchvatů;hrudní 
diskomfort;abnormální Childovo-Pughovo-Turcotteovo skóre;zvýšené Childovo-Pughovo-
Turcotteovo skóre;chillblains;dušení;pocit dušení;sklerotizující cholangitida;chronická 
autoimunitní glomerulonefritida;Chronický kožní lupus erythematodes;Chronický únavový 
syndrom;Chronická gastritida;Chronická zánětlivá demyelinizační 
polyradikuloneuropatie;Chronický lymfocytární zánět s pontinním perivaskulárním 
enhancementem reagujícím na steroidy;Chronická recidivující multifokální 
osteomyelitida;Chronické respirační selhání;Chronická spontánní kopřivka;Cirkulační 
kolaps;Cirkumorální edém;Cirkumorální otok;Klinicky izolovaný syndrom;Klonické 
křeče;Celiakie;Coganův syndrom;Pozitivní chladové aglutininy;Hemolytická anémie 
chladového typu;Kolitida;Kolitida erozivní;Kolitida herpes;Kolitida mikroskopická;Kolitida 
ulcerativní;Kolagenóza;Kolagenovaskulární onemocnění;Abnormální faktor 
komplementu;Snížený faktor komplementu C1;Snížený faktor komplementu C2;Snížený 
faktor komplementu C3;Snížený faktor komplementu C4;Snížený faktor 
komplementu;Počítačový tomogram jater abnormální;Koncentrická skleróza;Vrozená 
anomálie;Vrozený bilaterální perisylvijský syndrom;Vrozená infekce herpes 
simplex;Vrozený myastenický syndrom;Vrozená infekce varicella;Vrozená 
hepatopatie;Křeče v dětství;Křeče lokální;Snížený práh křečí;Coombsova pozitivní 
hemolytická anémie;Koronární onemocnění;Koronární embolie;Trombóza koronárních 
tepen;Trombóza koronárního bypassu;Koronavirová infekce;Koronavirový 
test;Koronavirový test negativní;Koronavirový test pozitivní;Corpus 
callosotomy;Cough;Cough variant asthma;COVID-19;COVID-19 imunizace;COVID-19 
pneumonie;COVID-19 profylaxe;COVID-19 léčba;Cranial nerve disorder;Cranial nerve 
palsies multiple;Cranial nerve paralysis;CREST syndrome;Crohnova 
choroba;Kryofibrinogenémie;Kryoglobulinémie;Přítomnost oligoklonálního pásu v 
mozkomíšním moku;CSWS syndrom;Kožní amyloidóza;Kožní lupus erythematodes;Kožní 
sarkoidóza;Kožní vaskulitida;Cyanóza;Cyklická neutropenie;Intersticiální cystitida;Syndrom 
uvolňování cytokinů;Cytokinová bouře;Akutní zánětlivý syndrom spojený s inhibitory 
syntézy purinů de novo;Smrt novorozence;Hluboká žilní trombóza;Hluboká žilní trombóza 
po operaci;Deficit žlučové sekrece;Deja vu;Demyelinizační 
polyneuropatie;Demyelinizace;Dermatitida;Bulózní dermatitida;Dermatitis 
herpetiformis;Dermatomyozitida;Embolizace zařízení;Trombóza související se 
zařízením;Diabetes mellitus;Diabetická ketoacidóza;Diabetická mastopatie;Dialyzační 
amyloidóza;Dialyzační membránová reakce;Diastolická hypotenze;Difúzní 
vaskulitida;Digitální jizva s důlky;Diseminovaná intravaskulární koagulace;Diseminovaná 
intravaskulární koagulace u novorozence;Diseminovaný novorozenecký herpes 
simplex;Disseminovaná varicella;Disseminovaná infekce virem varicella zoster 
vakcíny;Disseminovaná infekce virem varicella zoster;Pozitivní protilátky proti 
DNA;Syndrom dvojité kůry;Pozitivní protilátky proti dvouvláknové DNA;Snový 
stav;Dresslerův syndrom;Záchvaty z vysazení léků;Křeče z vysazení léků;Dušnost;Časná 
dětská epileptická encefalopatie s potlačením výbuchu;Eklampsie;Eczema 
herpeticum;Embolia cutis medicamentosa;Embolický infarkt mozečku;Embolický infarkt 
mozku;Embolická pneumonie;Embolická cévní mozková příhoda;Embolie;Embolie 
arteriální;Embolie venózní;Encefalitida;Encefalitida alergická;Encefalitida 
autoimunitní;Encefalitida mozkového kmene;Encefalitida hemoragická;Encefalitida 
periaxialis diffusa;Encefalitida po imunizaci;Encefalomyelitida;Encefalopatie;Endokrinní 
porucha;Endokrinní oftalmopatie;Endotracheální intubace;Enteritida;Enteritida 
leukopenická;Enterobakteriální pneumonie;Enterokolitida;Enteropatická 
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fasciitida;eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou;eozinofilní 
ezofagitida;epidermolýza;epilepsie;operace epilepsie;epilepsie s myoklonicko-atonickými 
záchvaty;epileptická aura;epileptická psychóza;erytém;erytém induratum;Erythema 
multiforme;Erythema nodosum;Evansův syndrom;Exanthema subitum;Expanded disability 
status scale score decreased;Expanded disability status scale score increased;Expozice 
přenosné nemoci;Expozice SARS-CoV-2;Otok očí;Pruritus očí;Otok očí;Otok očních 
víček;Otok obličeje;Ochrnutí obličeje;Paréza obličeje;Faciobrachiální dystonický 
záchvat;Tuková embolie;Febrilní křeče;Syndrom epilepsie související s infekcí;Febrilní 
neutropenie;Feltyho syndrom;Embolie femorální tepny;Fibrilární 
glomerulonefritida;Fibromyalgie;Spláchnutí;Pěna u úst;Fokální kortikální resekce;Fokální 
dyskognitivní záchvaty;Syndrom fetální tísně;Fetální placentární trombóza;Foetor 
hepaticus;Embolie cizím tělesem;Epilepsie frontálního laloku;Fulminantní diabetes mellitus 
1. typu;Test eliminační kapacity galaktózy abnormální;Test eliminační kapacity galaktózy 
snížený;Gama-glutamyltransferáza abnormální;Gama-glutamyltransferáza zvýšená;Gastritida 
herpes;Gastrointestinální amyloidóza;Gelastický záchvat;Generalizovaný nemotorický 
záchvat;Generalizovaný tonicko-klonický záchvat;Genitální herpes;Genitální herpes 
simplex;Genitální herpes zoster;Obrovskobuněčná 
arteritida;Glomerulonefritida;Glomerulonefritida membranoproliferativní;Glomerulonefritida 
membranózní;Glomerulonefritida rychle progredující;Paralýza glosofaryngeálního 
nervu;Syndrom deficitu glukózového transportéru typu 1;Zvýšená 
glutamátdehydrogenáza;Zvýšená kyselina glykocholová;GM2 gangliosidóza;Goodpastureův 
syndrom;Trombóza štěpu;Granulocytopenie;Granulocytopenie novorozenců;Granulomatóza 
s polyangiitidou;Granulomatózní dermatitida;Heterotopie šedé hmoty;Zvýšená 
guanáza;Guillain- Barreho syndrom;Hemolytická anémie;Hemofagocytární 
lymfohistiocytóza;Krvácení;Hemoragický ascites;Hemoragická porucha;Hemoragická 
pneumonie;Hemoragický syndrom varicella;Hemoragická vaskulitida;Hantavirová plicní 
infekce;Hashimotova encefalopatie;Hashitoxikóza;Hemimegalencefalie;Henoch-
Schonleinova purpura;Henoch- Schonleinova purpura nefritida;Hepaplastin 
abnormální;Hepaplastin snížený;Heparinem indukovaná trombocytopenie;Jaterní 
amyloidóza;Embolizace jaterní tepnou;Snížení průtoku jaterní tepnou;Trombóza jaterní 
tepny;Abnormální jaterní enzym;Snížení jaterního enzymu;Zvýšení jaterního 
enzymu;Abnormální marker jaterní fibrózy;Zvýšení markeru jaterní fibrózy;Jaterní funkce 
abnormální;Jaterní hydrotorax;Jaterní hypertrofie;Jaterní hypoperfuze;Jaterní lymfocytární 
infiltrace;Jaterní masa;Jaterní bolest;Jaterní sekvestrace;Jaterní cévní rezistence 
zvýšená;Jaterní cévní trombóza;Embolizace jaterních žil;Trombóza jaterních žil;Abnormální 
gradient jaterního žilního tlaku;Zvýšený gradient jaterního žilního 
tlaku;Hepatitida;Abnormální hepatobiliární 
scan;Hepatomegalie;Hepatosplenomegalie;Hereditární angioedém s deficitem inhibitoru C1 
esterázy;Herpes dermatitis;Herpes gestationis;Herpes oesophagitis;Herpes oftalmic;Herpes 
pharyngitis;Herpes sepse;Herpes simplex;Herpes simplex cervicitis;Herpes simplex 
colitis;Herpes simplex encefalitis;Herpes simplex gastritida;Herpes simplex 
hepatitida;Herpes simplex meningitida;Herpes simplex meningoencefalitida;Herpes simplex 
meningomyelitida;Herpes simplex nekrotizující retinopatie;Herpes simplex 
oesofagitida;Herpes simplex otitis externa;Herpes simplex faryngitida;Herpes simplex 
pneumonie;Herpes simplex reaktivace;Herpes simplex sepse;Herpes simplex virémie;Herpes 
simplex virus konjunktivitida novorozenců;Herpes simplex viscerální;Herpes virus 
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infekce;Herpes zoster;Herpes zoster kožní diseminovaný;Herpes zoster infekce 
neurologická;Herpes zoster meningitida;Herpes zoster meningoencefalitida;Herpes zoster 
meningomyelitida;Herpes zoster meningoradikulitida;Herpes zoster nekrotizující 
retinopatie;Herpes zoster oticus;Herpes zoster faryngitida;Herpes zoster 
reaktivace;Herpetická radikulopatie;Histonové protilátky pozitivní;Hoigneův 
syndrom;Lidská herpesvirová encefalitida 6;Infekce lidským herpesvirem 6;Infekce 
lidským herpesvirem 6. 
reaktivace;infekce lidským herpesvirem 7;infekce lidským herpesvirem 
8;hyperamonémie;hyperbilirubinémie;hypercholie;hypergamaglobulinémie benigní 
monoklonální;hyperglykemický záchvat;hypersenzitivita;Hypersenzitivní 
vaskulitida;Hypertyreóza;Hypertransaminázie;Hyperventilace;Hypoalbuminémie;H 
ypokalcemický záchvat;Hypogammaglobulinémie;Paralýza hypoglosálního nervu;Paréza 
hypoglosálního nervu;Hypoglykemický záchvat;Hyponatrémický 
záchvat;Hypotenze;Hypotenzní krize;Hypothenar hammer 
syndrom;Hypotyreóza;Hypoxie;Idiopatická CD4 lymfocytopenie;Idiopatická generalizovaná 
epilepsie;Idiopatická intersticiální pneumonie;Idiopatická neutropenie;Idiopatická plicní 
fibróza;IgA nefropatie;IgM nefropatie;Ochrnutí III. nervu;Paréza III. nervu;Embolie do 
ilické tepny;Imunitní trombocytopenie;Imunitně zprostředkované nežádoucí účinky;Imunitně 
zprostředkovaná cholangitida;Imunitně zprostředkovaná cholestáza;Imunitně 
zprostředkovaná cytopenie;Imunitně zprostředkovaná encefalitida;Imunitně zprostředkovaná 
encefalopatie;Imunitně zprostředkovaná endokrinopatie;Imunitně zprostředkovaná 
enterokolitida;Imunitně zprostředkovaná gastritida;Imunitně zprostředkovaná porucha 
jater;Imunitně zprostředkovaná hepatitida;Imunitně zprostředkovaná hypertyreóza;Imunitně 
zprostředkovaná hypotyreóza;Imunitně zprostředkovaná myokarditida;Imunitně 
zprostředkovaná myozitida;Imunitně zprostředkovaná nefritida;Imunitně zprostředkovaná 
neuropatie;Imunitně zprostředkovaná pankreatitida;Imunitně zprostředkovaná 
pneumonitida;Imunitně zprostředkovaná porucha ledvin;Imunitně zprostředkovaná 
tyreoiditida;Imunitně zprostředkovaná uveitida;Onemocnění související s imunoglobuliny 
G4;Abnormální imunoglobuliny;Trombóza v místě implantátu;Myozitida s inkluzními 
tělísky;Dětská genetická agranulocytóza;Dětské křeče;Infekční vaskulitida;Infekční 
trombóza;Zánět;Zánětlivé střevní onemocnění;Trombóza v místě infuze;Vaskulitida v místě 
infuze;Trombóza v místě vpichu;Kopřivka v místě vpichu;Vaskulitida v místě 
vpichu;Trombóza v místě instilace;Autoimunitní inzulínový syndrom;Intersticiální 
granulomatózní dermatitida;Intersticiální plicní onemocnění;Intrakardiální 
masa;Intrakardiální trombus;Zvýšený intrakraniální tlak;Intraperikardiální 
trombóza;Abnormální protilátky proti vnitřnímu faktoru;Pozitivní protilátky proti vnitřnímu 
faktoru;IPEX syndrom;Nepravidelné dýchání;IRVAN syndrom;Paralýza IV. nervu;Paréza 
IV. nervu;Pozitivní test na polyomavirus JC;Pozitivní test na virus JC v CSF;Jeavonsův 
syndrom;Embolie do jugulárních žil;Trombóza jugulárních žil;Juvenilní idiopatická 
artritida;Juvenilní myoklonická epilepsie;Juvenilní polymyozitida;Juvenilní psoriatická 
artritida;Juvenilní spondyloartritida;Kaposiho sarkomový zánětlivý cytokinový 
syndrom;Kawasakiho nemoc;Kayserův-Fleischerův prstenec;Keratoderma 
blenorrhagica;Diabetes mellitus náchylný ke ketóze;Kounisův syndrom;Laforova 
myoklonická epilepsie;Lamblovy excesy;Laryngeální dyspnoe;Laryngeální 
edém;Laryngeální revmatoidní artritida;Laryngospasmus;Laryngotracheální edém;Latentní 
autoimunitní diabetes u dospělých;Přítomnost LE buněk;Lemierrův syndrom;Lennox-
Gastautův syndrom;Zvýšená 
leucinaminopeptidáza;Leukoencefalomyelitida;Leukoencefalopatie;Leukopenie;Leukopenie 
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novorozenců;Lewisův-Sumnerův syndrom;Lhermittův příznak;Lichen planopilaris;Lichen 
planus;Lichen sclerosus;Limbická encefalitida;Lineární IgA onemocnění;Edém rtů;Otok 
rtů;Abnormální funkční jaterní testy;Snížené funkční jaterní testy;Zvýšené funkční jaterní 
testy;Indurbace jater;Poškození jater;Abnormální koncentrace železa v játrech;Koncentrace 
železa v játrech. 



BNT162b2 

DŮVĚRNÉ 
Stránka 6 

FDA-CBER-2021-5683-0000088 

Stránka 
35 

 

 

5.3.6 Kumulativní analýza hlášení nežádoucích příhod po autorizaci 
 

zvýšená;zákal jater;hmatná játra;sarkoidóza jater;abnormální sken jater;citlivost jater;nízká 
porodní hmotnost dítěte;herpes infekce dolních cest dýchacích;infekce dolních cest 
dýchacích;virová infekce dolních cest dýchacích;Plicní absces;Lupoidní jaterní 
cirhóza;Lupusová cystitida;Lupusová encefalitida;Lupusová endokarditida;Lupusová 
enteritida;Lupusová hepatitida;Lupusová myokarditida;Lupusová myozitida;Lupusová 
nefritida;Lupusová pankreatitida;Lupusová pleuritida;Lupusová pneumonitida;Lupus 
vaskulitida;Lupus-like syndrom;Lymfocytární hypofyzitida;Lymfocytopenie 
novorozenců;Lymfopenie;MAGIC syndrom;Magnetická rezonance jater 
abnormální;Magnetická rezonance měření protonové hustoty tukové frakce;Mahlerovo 
znamení;Problém výrobních laboratorních analytických testů;Problém výrobních 
materiálů;Problém výroby;Marburgova varianta roztroušené sklerózy;Marchiafava-
Bignamiho nemoc;Marine Lenhartův syndrom;Mastocytární enterokolitida;Expozice matky 
během těhotenství;Trombóza v místě použití zdravotnického prostředku;Vaskulitida v místě 
použití zdravotnického prostředku;Syndrom MELAS;Meningitida;Meningitida 
aseptická;Meningitida herpes;Meningoencefalitida herpes simplex 
neonatální;Meningoencefalitida herpetická;Meningomyelitis herpes;MERS-CoV test;MERS-
CoV test negativní;MERS-CoV test pozitivní;Mesangioproliferativní 
glomerulonefritida;Embolie mezenterické tepny;Trombóza mezenterické tepny;Trombóza 
mezenterické žíly;Metapneumovirová infekce;Metastatická kožní Crohnova 
choroba;Metastatická plicní embolie;Mikroangiopatie;Mikroembolie;Mikroskopická 
polyangiitida;Středovýchodní respirační syndrom;Záchvat vyvolaný migrénou;Miliární 
pneumonie;Millerův Fisherův syndrom;Zvýšená mitochondriální 
aspartátaminotransferáza;Smíšené onemocnění pojivové tkáně;Model pro skóre konečného 
stadia onemocnění jater abnormální;Model pro skóre konečného stadia onemocnění jater 
zvýšený;Molární poměr celkového množství aminokyselin s rozvětveným řetězcem k 
tyrozinu;Deficit molybdenového kofaktoru;Monocytopenie;Mononeuritida;Mononeuropatie 
multiplex;Morfea;Morvanův syndrom;Otok úst;Moyamoya nemoc;Multifokální motorická 
neuropatie;Syndrom dysfunkce více orgánů;Roztroušená skleróza;Relaps roztroušené 
sklerózy;Profylaxe relapsu roztroušené sklerózy;Mnohočetná subpiální 
transekce;Multisystémový zánětlivý syndrom u dětí;Svalová sarkoidóza;Myasthenia 
gravis;Myasthenia gravis crisis;Myasthenia gravis neonatal;Myasthenický 
syndrom;Myelitida;Myelitida transverzální;Infarkt myokardu;Myokarditida;Myokarditida po 
infekci;Myoklonická epilepsie;Myoklonická epilepsie a trhaná červená 
vlákna;Myokymie;Myozitida;Narkolepsie;Nosní herpes;Nosní obstrukce;Nekrotizující 
herpetická retinopatie;Novorozenecká Crohnova choroba;Novorozenecký epileptický 
záchvat;Novorozenecký lupus erythematodes;Novorozenecký mukokutánní herpes 
simplex;Novorozenecká pneumonie;Novorozenecký záchvat;Nefritida;Nefrogenní 
systémová fibróza;Neuralgická amyotrofie;Neuritida;Neuritida kraniální;Neuromyelitis 
optica pseudorecidiva;Neuromyelitis optica porucha spektra;Neuromyotonie;Neuronální 
neuropatie;Neuropatie periferní;Neuropatie, ataxie, syndrom retinitis 
pigmentosa;Neuropsychiatrický lupus;Neurosarkoidóza;Neutropenie;Neutropenie 
novorozenecká;Neutropenická kolitida;Neutropenická infekce;Neutropenická 
sepse;Nodulární vyrážka;Nodulární vaskulitida;Neinfekční myelitida;Neinfekční 
encefalitida;Neinfekční encefalomyelitida;Neinfekční ooforitida;Porodnická plicní 
embolie;Profesionální expozice přenosné nemoci;Profesionální expozice SARS-CoV-2;Oční 
hyperémie;Oční myastenie;Oční pemfigoid;Oční sarkoidóza;Oční vaskulitida;Oculofacial 
paralysis;Oedema;Oedema blister;Oedema due to hepatic disease;Oedema 
mouth;Oesophageal achalasia;Ophthalmic artery thrombosis;Ophthalmic herpes 
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simplex;Ophthalmic herpes zoster;Ophthalmic vein thrombosis;Optic neuritis;Optic 
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neuropatie;optická perineuritida;orální herpes;orální lichen planus;orofaryngeální 
edém;orofaryngeální spasmus;orofaryngeální otok;syndrom osmotické 
demyelinizace;trombóza ovariálních žil;syndrom překrytí;Dětské autoimunitní 
neuropsychiatrické poruchy spojené se streptokokovou infekcí;Paget-Schroetterův 
syndrom;Palindromický revmatismus;Palisádová neutrofilní granulomatózní 
dermatitida;Palmoplantární keratodermie;Palpovatelná 
purpura;Pankreatitida;Panencefalitida;Papiloflebitida;Parakancerózní pneumonie;Paradoxní 
embolie;Parainfluenzae virová laryngotracheobronchitida;Paraneoplastická 
dermatomyozitida;Paraneoplastický pemfigus;Paraneoplastická trombóza;Paréza kraniálního 
nervu;Pozitivní protilátky proti parietálním buňkám;Paroxysmální noční 
hemoglobinurie;Parciální záchvaty;Parciální záchvaty se sekundární generalizací;Izolace 
pacienta;Trombóza pánevních žil;Pemfigoid;Pemfigus;Trombóza penilních 
žil;Perikarditida;Perikarditida lupus;Perihepatální diskomfort;Periorbitální edém;Periorbitální 
otok;Trombóza periferní tepny;Periferní embolie;Periferní ischemie;Rozšíření trombu 
periferní žíly;Periportální edém;Abnormální bílkovina peritoneální tekutiny;Snížená 
bílkovina peritoneální tekutiny;Zvýšená bílkovina peritoneální tekutiny;Peritonitis 
lupus;Perniciózní anémie;Epilepsie malého rozsahu;Edém hltanu;Otok hltanu;Pityriasis 
lichenoides et varioliformis acuta;Placenta praevia;Pleuroparenchymální 
fibroelastóza;Pneumobilie;Pneumonie;Pneumonie adenovirová;Pneumonie 
cytomegalovirová;Pneumonie herpesvirová;Pneumonie influenzální;Pneumonie 
spalničková;Pneumonie mykoplazmová;Pneumonie nekrotizující;Pneumonie parainfluenzae 
virová;Pneumonie respirační syncytiální virová;Pneumonie virová;POEMS 
syndrom;Polyarteritis nodosa;Polyartritida;Polychondritida;Polyglandulární autoimunitní 
syndrom typu I;Polyglandulární autoimunitní syndrom typu II;Polyglandulární autoimunitní 
syndrom typu III;Polyglandulární porucha;Polymikrogyrie;Polymyalgia 
rheumatica;Polymyositis;Polyneuropatie;Polyneuropatie idiopatická progresivní;Portální 
pyémie;Embolie do portální žíly;Snížený průtok portální žílou;Zvýšený tlak v portální 
žíle;Trombóza portální žíly;Portosplenomezenterická žilní trombóza;Postprocedurální 
hypotenze;Postprocedurální pneumonie;Postprocedurální plicní embolie;Epilepsie po 
mozkové příhodě;Záchvat po mozkové příhodě;Posttrombotická retinopatie;Posttrombotický 
syndrom;Postvirový únavový syndrom;Postiktální bolest hlavy;Postiktální 
paralýza;Postiktální psychóza;Postiktální stav;Pooperační dechová tíseň;Pooperační dechové 
selhání;Pooperační trombóza;Porodnická trombóza;Poporodní žilní 
trombóza;Postperikardiotomický syndrom;Posttraumatická epilepsie;Syndrom posturální 
ortostatické tachykardie;Trombóza předních mozkových tepen;Preeklampsie;Preiktální 
stav;Předčasný porod;Předčasná menopauza;Primární amyloidóza;Primární biliární 
cholangitida;Primární progresivní roztroušená skleróza;Procedurální šok;Proktitida 
herpes;Proktitida ulcerózní;Problém s dostupností přípravku;Problém s distribucí 
přípravku;Problém s dodávkami přípravku;Progresivní hemiatrofie obličeje;Progresivní 
multifokální leukoencefalopatie;Progresivní roztroušená skleróza;Progresivní recidivující 
roztroušená skleróza;Trombóza protetické srdeční chlopně;Pruritus;Pruritus 
alergický;Pseudovaskulitida;Psoriáza;Psoriatická artropatie;Plicní amyloidóza;Trombóza 
plicních tepen;Plicní embolie;Plicní fibróza;Plicní krvácení;Plicní mikroembolie;Plicní 
olejová mikroembolie;Plicní renální syndrom;Plicní sarkoidóza;Plicní sepse;Plicní 
trombóza;Plicní nádorová trombotická mikroangiopatie;Plicní vaskulitida;Plicní 
venookluzivní choroba;Plicní žilní trombóza;Pyoderma gangrenosum;Pyostomatitis 
vegetans;Pyrexie;Karanténa;Radiační leukopenie;Radikulitida 
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brachiální;radiologicky izolovaný syndrom;vyrážka;erytematózní vyrážka;pruritická 
vyrážka;Rasmussenova encefalitida;Raynaudův fenomén;reaktivní kapilární endoteliální 
proliferace;recidivující roztroušená skleróza;recidivující roztroušená skleróza;Renální 
amyloidóza;Renální arteritida;Trombóza renálních tepen;Renální embolie;Renální 
selhání;Trombóza renálních cév;Renální vaskulitida;Embolie renálních žil;Trombóza 
renálních žil;Zástava dýchání;Porucha dýchání;Respirační tíseň;Respirační 
selhání;Respirační paralýza;Respirační syncytiální virová bronchiolitida;Respirační 
syncytiální virová bronchitida;Embolie sítnicové tepny;Uzávěr sítnicové tepny;Trombóza 
sítnicové tepny;Trombóza sítnicových cév;Trombóza sítnicových cév;Okluze sítnicové 
žíly;Trombóza sítnicové žíly;Snížení vazebného proteinu retinolu;Retinopatie;Retrográdní 
průtok portální žilou;Retroperitoneální fibróza;Reverzibilní obstrukce dýchacích 
cest;Reynoldsův syndrom;Revmatické onemocnění mozku;Revmatická porucha;Revmatoidní 
artritida;Zvýšený revmatoidní faktor;Pozitivní revmatoidní faktor;Kvantitativní zvýšení 
revmatoidního faktoru;Revmatoidní plíce;Revmatoidní neutrofilní dermatóza;Revmatoidní 
uzel;Revmatoidní uzel odstraněn;Revmatoidní skleritida;Revmatoidní vaskulitida;Sakadické 
pohyby očí;SAPHO syndrom;Sarkoidóza;SARS-CoV-1 test;SARS-CoV-1 test 
negativní;SARS-CoV-1 test pozitivní;SARS-CoV-2 test na protilátky;SARS-CoV-2 test na 
protilátky negativní;SARS-CoV-2 test na protilátky pozitivní;SARS-CoV-2 nosič;SARS-
CoV-2 sepse;SARS-CoV-2 test;SARS- CoV-2 test falešně negativní;SARS-CoV-2 test 
falešně pozitivní;SARS-CoV-2 test negativní;SARS- CoV-2 test pozitivní;SARS-CoV-2 
virémie;Satoyoshiho 
syndrom;Schizencefalie;Skleritida;Sklerodaktylie;Sklerodermie;Sklerodermie asociovaný 
digitální vřed;Sklerodermie renální krize;Sklerodermii podobná reakce;Sekundární 
amyloidóza;Sekundární cerebelární degenerace;Sekundární progresivní roztroušená 
skleróza;Segmentovaná hyalinizující vaskulitida;Záchvat;Záchvat anoxický;Záchvatový 
shluk;Záchvatům podobné fenomény;Záchvatová profylaxe;Pocit cizího tělesa;Septická 
embolie;Septická plicní embolie;Těžký akutní respirační syndrom;Těžká myoklonická 
epilepsie kojeneckého věku;Šok;Příznak šoku;Syndrom zmenšujících se plic;Trombóza 
šantu;Tichá tyreoiditida;Jednoduché parciální záchvaty;Sjögrenův syndrom;Kožní otok;SLE 
artritida;Pozitivní protilátky proti hladkému svalstvu;Kýchání;Embolie míšní 
tepny;Trombóza míšní tepny;Trombóza slezinné tepny;Embolie slezinné tepny;Trombóza 
slezinné žíly;Trombóza slezinné žíly;Spondylitida;Spondyloartropatie;Syndrom spontánní 
heparinem indukované trombocytopenie;Status epilepticus;Stevens-Johnsonův 
syndrom;Syndrom ztuhlé nohy;Syndrom ztuhlé osoby;Porod mrtvého plodu;Stillova 
nemoc;Trombóza v místě stomie;Vaskulitida v místě stomie;Stresová 
kardiomyopatie;Stridor;Subakutní kožní lupus erythematodes;Subakutní 
endokarditida;Subakutní zánětlivá demyelinizační polyneuropatie;Embolie podklíčkové 
tepny;Trombóza podklíčkové tepny;Trombóza podklíčkové žíly;Náhlá nevysvětlitelná smrt 
při epilepsii;Trombóza horního sagitálního sinu;Susacův syndrom;Podezření na COVID- 
19;Otok;Otok obličeje;Otok víčka;Otok jazyka;Sympatická oftalmie;Systémový lupus 
erythematodes;Abnormální index aktivity systémového lupusu erythematodes;Snížený index 
aktivity onemocnění systémovým lupus erythematodes;Zvýšený index aktivity onemocnění 
systémovým lupus erythematodes;Systémová vyrážka systémovým lupus 
erythematodes;Systémová sklerodermie;Systémová skleróza 
plicní;Tachykardie;Tachypnoe;Takayasuova arteritida;Epilepsie spánkového 
laloku;Terminální ileitida;Testikulární autoimunita;Tíseň v krku;Tromboangiitis 
obliterans;Trombocytopenie;Trombocytopenická purpura;Tromboflebitida;Trombophlebitis 
migrans;Tromboflebitida 
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neonatální;septická tromboflebitida;povrchová tromboflebitida;pozitivní protilátky proti 
tromboplastinu;trombóza;trombóza corpora cavernosa;trombóza v přístroji;trombóza 
mezenterické cévy;trombotický mozkový infarkt;trombotická mikroangiopatie;trombotická 
cévní mozková příhoda;trombotická trombocytopenická purpura;porucha štítné 
žlázy;Zvýšený imunoglobulin stimulující štítnou žlázu;Tyreoiditida;Amyloidóza 
jazyka;Kousání jazyka;Edém jazyka;Tonické klonické pohyby;Tonické křeče;Tonické 
držení těla;Topektomie;Zvýšený celkový obsah žlučových kyselin;Toxická epidermální 
nekrolýza;Toxická leukoencefalopatie;Toxický olejový syndrom;Tracheální 
obstrukce;Tracheální edém;Tracheobronchitida;Tracheobronchitida 
mykoplazmatická;Tracheobronchitida virová;Transaminázy abnormální;Transaminázy 
zvýšené;Aloimunitní neutropenie související s transfuzí;Transientní epileptická 
amnézie;Trombóza transverzálního sinu;Paréza trigeminálního nervu;Trigeminální 
neuralgie;Trigeminální paralýza;Trombóza truncus coeliacus;Komplex tuberózní 
sklerózy;Syndrom tubulointersticiální nefritidy a uveitidy;Tumefaktivní roztroušená 
skleróza;Nádorová embolie;Nádorová trombóza;Diabetes mellitus 1. typu;Přecitlivělost I. 
typu;Reakce zprostředkovaná imunitním komplexem III. typu;Uhthoffův 
fenomén;Ulcerózní keratitida;Ultrazvuková abnormalita jater;Trombóza 
pupečníku;Uncinátní záchvaty;Nediferencované onemocnění pojivové tkáně;Obstrukce 
horních cest dýchacích;Zvýšený bilirubin v moči;Snížený urobilinogen v moči;Zvýšený 
urobilinogen v moči;Kopřivka;Kopřivka papulární;Kopřivková vaskulitida;Ruptura 
dělohy;Uveitida;Trombóza v místě očkování;Vaskulitida v místě očkování;Ochrnutí 
bloudivého nervu;Varicella;Varicella keratitida;Varicella post vaccine;Varicella zoster 
gastritida;Varicella zoster ezofagitida;Varicella zoster pneumonie;Varicella zoster 
sepse;Varicella zoster virová infekce;Vasa praevia;Trombóza cévního štěpu;Trombóza 
cévního pseudoaneuryzmatu;Cévní purpura;Trombóza cévního stentu;Vaskulitická 
vyrážka;Vaskulitický vřed;Vaskulitida;Vaskulitida gastrointestinální;Vaskulitida 
nekrotizující;Embolie dutou žílou;Trombóza duté žíly;Žilní intravazace;Žilní 
rekanalizace;Žilní trombóza;Žilní trombóza v těhotenství;Žilní trombóza končetiny;Žilní 
trombóza novorozence;Trombóza vertebrální tepny;Trombóza v místě vpichu 
cévy;Viscerální žilní trombóza;Paralýza VI. nervu;Paréza VI. nervu;Vitiligo;Paralýza 
hlasivek;Paréza hlasivek;Vogt-Koyanagi-Haradova nemoc;Hemolytická anémie teplého 
typu;Wheezing;Příznak bílé bradavky;Paralýza XI. nervu;Rentgenové hepatobiliární 
abnormality;Youngův syndrom;Guillain Barre syndrom spojený s virem Zika. 
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