
Zápis z pravidelného jarního jednání rozšířeného výboru CELL

Místo konání: Praha, restaurace Zlatý Had, 19. 3. 2014

Účastníci (abecedně, bez titulů): Brejcha (Nový Jičín), Cetkovský (Praha), Doubek
(Brno), Klamová (Praha), Machová Poláková (Praha), Mayer (Brno), Ráčil (Brno),

Szotkowski (Olomouc), Šálek (Praha), Žáčková (Brno)

I.
Úvodní slovo pronesl místopředseda CELL doc. Cetkovský. Na něj navázal předseda CELL 
prof. Mayer. Ve svém projevu shrnul aktuální situaci CELL, finanční situaci a dále se věnoval 
databázím CELL (zapojená centra, počty validních nemocných, datamanažeři, analýzy a 
výstupy v roce 2014).

II.
Doc. Ráčil detailně přiblížil situaci databází DATOOL AML, DATOOL APL – NAPOLEON, 
MIND a FNID – IA, IC, FIND rare fungi.

III.
Dr. Žáčková a doc. Ráčil zmínili projekty a situaci databáze INFINITY.

IV. 
Prof. Doubek představil situaci databází DATOOL ALL, ECNM registru mastocytoz a 
registru CLLEAR.

V. 
Doc. Ráčil a dr. Žáčková podali aktuální informace o projektech na poli myeloidních malignit 
– ENIGMA, AML-NPM (SAL), DAUNO DOSE (SAL), EUROSKI, TIGER, CML ATFS – 
validace, CML projekt na chronické toxicity léčby.

VI. 
Prof. Doubek podal aktuální informace o projektech na poli CLL a ALL - projekt mutací ATM
u CLL pacientů, molekulární charakterizace odpovědi na léčbu BCR inhibitory u lymfoidních 
malignit, biklonální CLL, analýza osudu pacientů s del 13q nebo normálním karyotypem, 
studie relapsů CLL po alogenní Tx, protokol R+C+D pro relabované CLL pacienty, protokoly 
CELL u ALL, klinická studie s NOTCH inhibitorem u T-ALL.

VII.
Prof. Doubek také přítomné seznámil se stavem příprav mítinku Evropské pracovní skupiny 
pro akutní lymfoblastickou leukemii dospělých (EWALL), který se bude konat 4. a 5. 4. 2014 
v Hraničním zámečku v Hlohovci u Lednice.



VIII.
Na závěr doc. Ráčil představil projekt v oblasti infekcí - CDI analýza. 

IX.
Závěrem účastníci diskutovali možnosti podání společných aplikací po vyhlášení nové 
soutěže grantové agentury MZ ČR.

Zapsal: Doubek (19. 3. 2014)


