Zápis ze zasedání výboru České CLL skupiny
3. 2. 2021, online videokonference
Přítomni: Brejcha M., Doubek M., Lysák D., Pospíšilová Š., Smolej L., Šimkovič M., Špaček M.,
Urbanová R.
Omluveni: Jarošová M., Papajík T.
Plenární zasedání ČSCLL
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci v České republice převažuje ve výboru názor, aby se
zasedání uskutečnilo v původním termínu 16. 4. 2021. Další postup bude koordinován se zástupci
Kooperativní lymfomové skupiny. Prim. Špaček informoval výbor o aktuálním stavu příprav odborného
programu. Ten bude zaměřen na problematiku vzácných onemocnění jako jsou vlasatobuněčná
leukemie, prolymfocytární leukemie či leukemie z velkých granulovaných lymfocytů. V dubnu 2021
proběhnou také volby nového výboru ČSCLL. Ty by měly proběhnou formou online hlasování.
Rozšíření databáze CLLEAR
Diskutována možnost rozšíření registru CLLEAR o sběr dat dalších vzácných onemocnění jako např.
prolymfocytární leukemie (PLL). Prof. Smolej a prim. Špaček byli pověřeni přípravou podkladů pro
úpravu databáze pro sledování nemocných s dg. B-PLL a T-PLL.
Stávající projekty (Q-lite, idelalisib, biosimilární rituximab)
Prof. Smolej informoval výbor o přijetí publikace “Low-dose fludarabine and cyclophosphamide
combined with rituximab in the first-line treatment of elderly/comorbid patients with chronic
lymphocytic leukaemia/small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL): final results of project Q-lite by Czech
CLL Study Group” do časopisu British Journal of Haematology (BJH). Dále byl diskutován aktuální stav
projektů, které se věnují účinnosti a bezpečnosti léčby režimem rituximab + idelalisib a vyhodnocení
bezpečnosti a účinnosti biosimilárního rituximabu v běžné praxi.
Ostatní
- diskutovány práce, které budou zaslány za ČSCLL na 2. hematologický a transfuziologický sjezd
- výbor podpořil spolupráci se společností AbbVie a Biocomputing Platforms (analýza BTKi a Bcl-2
inhibitorů z registru CLLEAR), získané prostředky budou využity na financování provozu registru
- prof. Doubek informoval o probíhajícím mezinárodním projektu, který je zaměřen na sekundární
malignity u nemocných s CLL
- prof. Smolej představil návrh dvou projektů: 1) potenciální návrh v rámci platformy ERIC
posouzení celkového přežití nemocných s CLL podle typu léčby (chemoimunoterapie vs. cílené
inhibitory) v první linii. 2) návrh projektu sledování dynamiky minimální reziduální nemoci (MRN)
u pacientů s CLL léčených v rámci 1. linie
- prof. Doubek také informoval výbor o možnosti zapojení jednotlivých pracoviště do
mezinárodního projektu, který bude hodnotit protekční efekt vakcinace proti COVID-19 u
nemocných s CLL
-

Termín další schůze výboru - bude určeno
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