Zápis ze zasedání výboru České CLL skupiny

Čtvrtek 18. 6. 2020, online videokonference

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

1) CLL guidelines 2020 a Červená kniha
Prof. Doubek informoval členy výboru o přípravách aktualizovaného vydání publikace Léčebné
postupy v hematologii (tzv. "Červená kniha"). Podklady rozešle členům výboru k připomínkám. Prof.
Smolej se nabídl, že text následně upraví pro potřeby publikace do časopisu Transfuze a hematologie
dnes.

2) Projekt idelalisib
Prim. Špaček seznámil výbor s průběžnými výsledky analýzy léčby režimem rituximab + idelalisib.
Aktuálně probíhá čištění dat, které by mělo být hotovo na začátku července 2020. Poté bude zahájena
příprava manuskriptu.
3) Projekt GO-CLLEAR
Prof. Doubek krátce připomenul úspěšný projekt GO-CLLEAR, ze kterého vzešla publikace v časopisu
Hematological Oncology.
4) Projekt HONEUR
Prof. Doubek informoval výbor o novém mezinárodním projektu HONEUR (Haematology
Outcomes Network in Europe), který vznikl za podpory firmy Janssen-Cilag s.r.o. Bude se jednat o

databázi propojující více center.
5) Projekt ERIC - other malignancies
Prof. Doubek informoval o mezinárodní projektu, který se věnuje výskytu sekundárních malignit u
nemocných s CLL. V rámci České republiky se zapojila 2 centra, a to FN Brno a FN Hradec Králové.
6) Projekt Prognostické skóre pro asymptomatické CLL a využití databáze CLLEAR
Prof. Smolej seznámil členy výboru s výsledky analýzy nového prognostického skóre pro
asymptomatické nemocné s CLL. Rukopis byl zaslán do časopisu Blood.
7) VILP registr – LP Venclyxto

Prof. Doubek informoval členy výboru o povinnosti evidence nemocných léčených monoterapií
venetoklaxem v rámci registru CLLEAR. Jedná se o nemocné, kteří budou léčeni v rámci VILP.
8) Web ČSCLL
Krátce byla diskutována nová verzi webových stránek ČSCLL. Prof. Smolej vyzval všechny členy výboru,
aby mu zaslali případné návrhy na aktualizaci obsahu. Dále domluveno, že editorem webových stránek
bude prim. Špaček.
9) Plenární schůze říjen 2020
Nový termín plenárního zasedání ČSCLL byl stanoven na 9.10.2020. Setkání se bude již tradičně konat
v Hotelu Don Giovanni (Praha, Žižkov). Zůstává beze změny, že vyzvanou přednášku přijal prof. A.
Rawstron (Leeds, UK). Program zasedání, který byl připraven na jarní termín, bude pouze rozšířen o
výsledky analýzy nemocných s CLL a nemocí COVID-19. Doc. Lysák či prim. Brejcha osloví autory všech
původně plánovaných přednášek, zda se budou moci zasedání zúčastnit.
10) FoundationONE® – nabídka od firmy Roche s.r.o.
Prof. Doubek krátce informoval o možnosti vyšetření nemocných s CLL pomocí komplexního NGS
panelu. Jedná se o bezplatnou nabídku firmy Roche s.r.o. Nebyl stanoven jednotný postup za ČSCLL.
11) Registr HCL
Prof. Doubek seznámil členy výboru s chystaným registrem nemocných s vlasatobuněčnou leukemií
(HCL), pro který bude využito rozhraní registru CLLEAR. Diskutována byla i možnost evidovat v registru
CLLEAR i další vzácná onemocnění jako např. prolymfocytární leukemii (PLL).

12) Různé
Prim. Špaček vyjádřil znepokojení nad výší doplatku na LP Leukeran. Prof. Doubek přislíbil, že bude
tento problém řešit ve spolupráci s výborem České hematologické společnosti (ČHS).
Termín příštího setkání: v průběhu plenárního zasedání ČSCLL (říjen 2020)

Zapsal: M. Šimkovič, 18.6.2020

