Zápis ze zasedání výboru České CLL skupiny
Čtvrtek 22.3.2018 od 17 hod.

Hotel Don Giovanni, Vinohradská 2733/157a, 130 00 Praha 3
Přítomni:

Brejcha M., Doubek M., Jarošová M., Lysák D., Papajík T., Pospíšilová Š., Smolej
L., Šimkovič M., Špaček M., Urbanová R.

1. Databáze CLLEAR, projekt PHEDRA a souhrnná analýza z registru CLLEAR
Diskutován aktuální stav registru CLLEAR. Prof. Doubek rozešle na jednotlivá centra upozornění
ohledně chybějících dat. Zároveň bude pokračovat spolupráce na projektu PHEDRA. Připravuje se
analýza dat všech nemocných v registru CLLEAR (základní charakteristiky souboru, celkové přežití,
období do progrese, význam prognostických ukazatelů apod.), výstupy budou odeslány formou
abstraktu na Český hematologický a transfuziologický sjezd. Dále diskutována vhodnost setkání
datamanažerů z jednotlivých center.
2. Publikace (PHEDRA, BR)
Prim. Špaček pokračuje v přípravě rukopisu o zkušenostech s režimem BR, který odešle do časopisu
Leukemia Research. Pokračuje také příprava článku o výsledcích léčby ibrutinibem v rámci projektu
PHEDRA.
3. Biosimilární rituximab u CLL
Diskutována registrace nového biosimilárního léčivého přípravku s rituximabem (Truxima®).
Zvažována možnost postregistrační studie, který by měla sledovat účinnost a bezpečnost nového LP u
pacientů s CLL v běžné praxi.
4. Aktualizovaná česká doporučení pro diagnostiku a léčbu CLL
Nová česká doporučení budou ještě aktualizována o novinky z čerstvě publikovaných mezinárodních
guidelines (Hallek et al., Blood 2018) a studie MURANO a budou publikována v časopisu Transfuze a
hematologie dnes a na internetových stránkách ČSCLL.
5. Aktivity ČSCLL na Českém hematologickém a transfuziologickém sjezdu
Prof. Doubek připraví prezentaci dat z registru CLLEAR (viz výše) a doc. Lysák analýzu alogenně
transplantovaných pacientů s CLL v ČR. V rámci edukačního bloku bude mít prof. Doubek přednášku o
Léčbě CLL a prof. Papajík o prognostických markerech u CLL. Dále zvažována možnost prezentace
českých zkušeností s LP Venclyxto®. Prim. Špaček připraví podklady o aktuálním počtu pacientů, kteří
jsou tímto LP léčeni v České republice.

6. Různé
Prof. Doubek informoval o nepřijetí společné žádosti o grant AZV, který byl podáván v 1. polovině roku
2017.
Prof. Doubek informoval o možnosti získání podpory firmy AbbVie s.r.o. na přípravu edukačních
materiálů pro pacienty a lékaře. Výbor tento projekt podporuje. Podrobnosti se dohodnou per rollam,
nebo na příští schůzce.
Dále byla diskutována možnost analýzy účinnosti a bezpečnosti režimů BR vs. R-Clb a R-Clb vs. G-Clb
v běžné praxi za podpory firmy Roche s.r.o. Prof. Doubek byl delegován k jednání s firmou Roche o
konkrétních podmínkách projektů.
Firma Gilead s.r.o. nabízí podporu přípravy interaktivního edukačního workshopu. Výbor ČSCLL je
připraven zajistit odborný program setkání, ale doporučuje konání až v roce 2019, a to v rámci jednoho
z národních kongresů (např. v průběhu Olomouckých hematologických dní).
Firma Gilead s.r.o. plánuje vydání publikace kazuistik, která by prezentovala české zkušenosti s léčbou
LP Zydelig®. Výbor tuto aktivitu bere na vědomí.
V plánu aktualizace webových stránek ČSCLL – prim. Špaček rozešle kalkulaci nákladů na úpravu
designu.

Termín příštího setkání: v průběhu konání Olomouckých hematologických dní (květen 2018)

Zapsal: M. Šimkovič

