
Zápis ze zasedání výboru České CLL skupiny  

 

Čtvrtek 6. 10. 2020, online videokonference 

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

Omluveni: Papajík T. 

1) Plenární schůze říjen 2020 

Byl diskutován stav příprav plenární schůze ČSCLL, která se uskuteční za zvýšených hygienických a 
zdravotně-bezpečnostních podmínek 9.10.2020. Celý průběh konference bude živě vysílán online na 
skrytém kanálu YouTube. Odkaz na přenos obdrží registrovaní účastníci před začátkem zasedání.  

2) Databáze CLLEAR 

Prof. Doubek informoval výbor o aktuálním stavu registru CLLEAR. Zároveň byl představen způsob 
vyplácení odměn za doplňování dat do registru. Ke konci listopadu 2020 budou vyexportována data a 
dle počtu zadaných pacientů budou jednotlivým centrům vyplaceny odměny.  

3) Projekt HONEUR 

Prof. Doubek představil současný stav mezinárodního projektu HONEUR (Haematology Outcomes 

Network in Europe), který vznikl za podpory firmy Janssen-Cilag s.r.o. V rámci tohoto projektu bude 
propojeno několik mezinárodních registrů. Byly diskutovány možné projekty, které by mohly 
vzniknout na základě dat z této mezinárodní databáze. 

4) Projekt idelalisib 

Prim. Špaček seznámil výbor s aktuálním stavem příprav rukopisu, který se bude věnovat léčbě 
režimem rituximab + idelalisib. První verze manuskriptu by měla být k dispozici členům výboru ke konci 
listopadu 2020.  

5) Projekt FCR lite (Q-Lite) 

Prof. Smolej informoval výbor o přípravách rukopisu, který se věnuje účinnosti a bezpečnosti 
nízkodávkovaného FCR u nemocných s CLL. Výbor podpořil snahu o rozšíření souboru o nemocné, u 
kterých byl aplikován low dose FCR mimo projekt Q-Lite. Konkrétně se jedná o podskupinu nemocných 
s příznivým cytogenetickým profilem. Data budou získána z databáze CLLEAR. Manuskript bude 
představen výboru koncem listopadu 2020. 

6) Databáze nemocných s vlasatobuněčnou leukemií (HCL) 

Prof. Doubek informoval výbor, že byly dokončeny práce na registru nemocných s vlasatobuněčnou 
leukemií (HCL). Vyzval všechny členy výboru, aby prošli jednotlivé formuláře v aktuální verzi databáze 



a zaslali případné připomínky. Diskutována byla i možnost rozšíření registru CLLEAR o sběr dat dalších 
vzácných onemocnění jako např. prolymfocytární leukemii (PLL).  

7) Projekt Reziduální nemoc dle zobrazovacích vyšetření vs. MRN u nemocných s CLL léčených 
chemoimunoterapií v 1. linii 

Prof. Smolej informoval výbor o odložení projektu Reziduální nemoc dle zobrazovacích vyšetření vs. 
MRN u nemocných s CLL léčených chemoimunoterapií v 1. linii, a to s ohledem na nedostupnost 
klíčových dat pro analýzu.  

8) Návrh projektu venetolax + rituximab (VR) vs. venetoklax u relabované/refrakterní CLL (ERIC)  

Prof. Smolej představil výboru nový projekt, který by se věnoval porovnání časově omezené léčby 
venetoklax + rituximab (VR) s monoterapií venetoklaxem. Výbor tento projekt podpořil. Prof. Smolej 
se obrátí jménem ČSCLL na vedení skupiny ERIC s žádostí o podpory této analýzy. 

9) Rixathon v běžné praxi  

Dr. Šimkovič představil výbor projekt, který by se zabýval analýzou bezpečnosti a účinnosti 
biosimilárního rituximabu Rixathon u nemocných s CLL v běžné praxi. Výbor tento projekt podpořil. 
Dr. Šimkovič připraví podklady pro analýzu a rozešle je jednotlivým pracovištím v ČR.  

10) Other malignancies (projekt ERIC)  

Prof. Doubek krátce informoval výbor o aktuálním stavu projektu Other malignancies, který je 
připravován pod záštitou skupiny ERIC.  

11) CLL guidelines 2020 

Výbor podpořil vydání publikace aktualizovaných guidelines CLL. Text bude vycházet z recentně 
aktualizovaných Léčebných postupů v hematologii (tzv. "Červená kniha"). Podklady připraví prof. 
Smolej. Manuskript bude následně odeslán do časopisu Transfuze a hematologie dnes. 

12) Plenární zasedání v roce 2021 

Termín plenárního zasedání ČSCLL byl stanoven na 16.4.2021. Program setkání bude zaměřen na 
problematiku vzácných onemocnění jako vlasatobuněčná leukemie, prolymfocytární leukemie apod. 
Přípravou programu byl pověřen prim. Špaček. 

13) Různé  

• Prof. Smolej byl vyzván výborem, aby připravil podklady pro sledování nemocných v průběhu 
terapie venetoklaxem. 

• Výbor podpořil přípravu informačních letáků pro nemocné s CLL, kteří jsou léčeni cílenými 
perorálními preparáty. Projekt budou koordinovat zástupci FNHK (Dr. Šimkovič, PharmDr. 
Rozsívalová).  

Zapsal: M. Šimkovič, 6. 10. 2020 


