
Zápis ze zasedání výboru České CLL skupiny  

12. 10. 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. 

 

 

 

1. Plenární zasedání ČSCLL v roce 2022 

Příští plenární zasedání ČSCLL se bude konat prezenční formou dne 1. 4. 2022. Pozvánku na vyzvanou 
přednášku přijal Matthew S. Davids (Dana-Farber Cancer Institute). Hlavním tématem bude aktuální 
pohled na sekvenci jednotlivých léčebných možností u nemocných s CLL. Program zasedání připraví 
prof. Smolej, dr. Šimkovič. V rámci plenárního zasedání proběhne také volba nového výboru ČSCLL. 
Prof. Doubek osloví všechny členy ČSCLL, aby navrhli kandidáty do nového výboru. 

2. Registr CLLEAR 

Prof. Doubek informoval výbor o exportu dat z registru CLLEAR. Ten bude využit pro rozdělení odměn 
za rok 2021. Platba pro jednotlivá centra bude vypočtena identickým způsobem jako v roce 2021. 
Konkrétně budou zohledněny tyto ukazatele: celkový počet pacientů, počet validních formulářů a 
počet nových pacientů zadaných v posledním roce.  

3. Projekt Rixathon v běžné praxi 

Dr. Šimkovič informoval výbor o aktuální stavu projektu, který se zabývá analýzou bezpečnosti a 
účinnosti biosimilárního rituximabu (LP Rixathon) u nemocných s CLL v běžné praxi. Bylo domluveno, 
že se budeme věnovat pouze výsledkům léčby v 1. linii. Samostatně se budeme věnovat nemocným, 
kteří byli léčeni kombinací bendamustin s Rixathonem.  

4. Projekt idelalisib 

Prim. Špaček seznámil výbor s aktuálním stavem příprav rukopisu, který se bude věnuje léčbě režimem 
rituximab + idelalisib. První verze manuskriptu by měla být k dispozici členům výboru ke konci 2021.  

5. Projekt venetoklax 

Prof. Doubek informoval výbor o analýze, která se zaměřuje na porovnání monoteraie venetoklaxem 
s kombinací venetoklax plus rituximab (VR). První výsledky analýzy budou rozeslány členům výboru. 

 



6. Analýza nízkodávkované FCR vs. BR 

Prof. Smolej informoval výbor o projektu, který se zaměřuje na porovnání účinnosti a bezpečnosti 
nízkodávkovaného FCR ve srovnání s režimem BR u nemocných s CLL. Prof. Smolej osloví jednotlivá 
pracoviště s požadavkem o doplnění dat. 

7. Výsledky léčby vlasatobuněčné leukemie 

Prof. Doubek informoval výbor o plánované analýze, která se zaměří na výsledky léčby u nemocných 
s vlasatobuněčnou leukemií. Výbor tento projekt podpořil. Prof. Doubek oslovení jednotlivá pracoviště 
s výzvou ke spolupráci na tomto projektu. 

8. Aktualizace guidelines 

Výbor podpořil vydání aktualizace Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární 
leukemie, a to digitální formou. Podklady připraví prof. Doubek.  

 

Termín další schůze výboru - bude určeno 

 Zapsal: M. Šimkovič, 12. 10. 2021 




