
Zápis ze zasedání výboru CELL a pozvaných hostů, které se konalo dne 17. 2. 2010 
v Praze v restauraci U Zlatého hada

I.
Přítomni (abecedně, bez titulů): Brejcha, Cetkovský, Doubek, Kozák, Machová, Mayer, Ráčil, 
Schwarz, Soukupová, M. Žáčková, Žák

II.
Jednání zahájil doc. Cetkovský, který přivítal účastníky a uvedl, že hlavním smyslem jednání 
je vytvořit plán dalších společných projektů CELL a zároveň také domluva na tom, aby 
činnost CELL byla více formalizována (jasně definovat struktury pracovních skupin a 
zodpovědnosti jednotlivých osob).

III.
Prof. Mayer zmínil, že je třeba dokončit web CELL (www.leukemia-cell.org), zejména jeho 
anglickou verzi. Také připomněl, že on-line učebnici s články, které se týkají velkých studií a 
hematologických doporučení, by bylo vhodné nyní dělat v anglickém jazyce, aby byla 
přístupná i zahraničním hematologům. 
Úkoly: Převedení www stránek CELL do anglického jazyka – požádáme dr. Soukupovou. 
Reklama na web CELL v Transfuzi a hematologii dnes, Vnitřním lékařství a Klinické 
onkologii (po doplnění stránek). Detailnější rozpis činnosti jednotlivých pracovních skupin 
CELL na www stránkách.

IV.
Dr. Ráčil, doc. Cetkovský a prof. Mayer informovali o projektech na poli AML. 

a) Na připravované databázi AML se podílí FN Brno, FNKV Praha, FN Hradec Králové 
a ÚHKT Praha.

b) Na IHOK FN Brno byla zahájena léčba AML podle nového klinického protokolu, ke 
kterému by se měla přidat i další pracoviště (ÚHKT a FNKV).

c) Probíhají laboratorní projekty týkající se zbytkové nemoci u AML.
Úkoly: Vytvořit protokol pro pacienty s AML starší 65 let (dr. Vydra z FNKV). Svolat 
schůzku o transplantacích u AML v průběhu března 2010 (doc. Cetkovský). Spojit data a 
laboratorní projekty týkající se sledování MRD u AML (pomocí cNPM1 event. dalších 
markerů). Zavedení společného protokolu pro léčbu molekulárních relapsů u AML. Příprava 
manuskriptu o projektu „1000 leukemií“.

V.
Doc. Doubek a prof. Mayer informovali o projektech na poli ALL.
Úkoly: Vytvořit společnou databázi pacientů s ALL (požádáme dr. Folbera, aby se spojil 
s dalšími pracovišti, zejména ÚHKT, FNHK a FNKV). Vytvořit společný protokol pro starší 
pacienty s ALL, který bychom nabídli i do okolních zemí v rámci iniciativy prof. Labara 
(CELG) (doc. Doubek). 

VI.



Dr. Ráčil, prof. Mayer a dr. Machová informovali o projektech CML.
a) Probíhá analýza dat (vč. current leukemia-free survival) projektu INFINITY a 

připravuje se publikace.
b) Probíhá analýza dat týkající se farmakokinetiky a farmakodynamicky imatinibu.
c) Bylo zavedeno měření intracelulárních koncentrací imatinibu.
d) Probíhá analýza dat kinetiky bcr-abl.

Úkoly: Připravit worksohop týkající se měření hladin imatinibu a dalších laboratorních 
metodik (dr. Ráčil). 

VII.
Doc. Doubek informoval o projektech CLL.

a) Suplementum Transfuze a hematologie dnes bylo odesláno do tiskárny.
b) Byl zahájen společný projekt na analýzu osudu pacientů s IgHV3-21 (dr. Schwarz).
c) Byl schválen specifický léčebný program s bendamustinem. Centra se dohodla na 

používání kombinace R+bendamustin.
d) Před schválením je projekt Ofatumumab+dexamethason.
e) Dokončuje se projekt prognostických faktorů CLL v reálném životě a připravuje se 

publikace.
f) Dokončuje se projekt sledování prognostických faktorů v čase (Cassiopea).
g) Byl přijat patent na prognostické markery identifikovatelné metodou DNA čipů 

(LAG3, ZAP70 a LPL). Publikace je v tisku.
Úkoly: Připravit workshop o měření MRD u CLL, který by bylo možné spojit s laboratorním 
workshopem o CML.

VIII.
Dr. Ráčil informoval o projektech týkajících se problematiky infekcí u hematoonkologických 
nemocných.

a) Dne 30. 4. 2010 se bude konat mítink o oportunních infekcích u hematologických 
nemocných (FN Brno).

b) Probíhá Česko-Slovenský sběr dat o pacientech s invazivní aspergilózou.
c) Doc. Drgoňa vede databázi invazivních kandidových infekcí a pacientů léčených 

echinokandiny. 
d) CELL se podílí na mezinárodní databázi vzácných houbových infekcí.
e) CELL pracuje na vývoji PCR metod k detekci hub, zejména zygomykóz.

IX.
Dr. Schwarz a prof. Mayer informovali o registru pacientů s APL. Připravuje se článek o APL 
v „reálném životě“.

X.
Doc. Žák informoval o připravovaném projektu týkajícím se pacientů s relabující nebo 
refrakterní HCL.

XI.
Další. Doc. Doubek a prof. Mayer informovali, že dne 21. 5. 2010 se bude konat z iniciativy 
CELL jednodenní mítink o histiocytárních nemocech, na kterém vystoupí i zahraniční řečníci. 
Mítink organizuje především prof. Adam s pomocí doc. Doubka.

Zapsal: Doubek



V Praze dne 17. 2. 2010


