
Zápis z jednání skupiny pro léčbu akutní lymfoblastické leukemie (ALL) dospělých, 
které se konalo 25. 9. 2015 v Bratislavě 

 
 
 
Přítomni (abecedně, bez titulů): Doubek, Folber, Horáček, Šálek 
 

I. 
Skupina projednala projekt analýzy plicní hypertenze u pacientů s Ph+ ALL léčených 
dasatinibem. Projekt navrhuje kardiolog doc. Jansa a na schůzce ho představil dr. Šálek. 
Přítomní souhlasili s účastí na projektu. Další zájemci se k projektu mohou rovněž připojit. 
Dr. Šálek zašle dalším zájemcům podrobný popis projektu. 
 

II. 
Skupina diskutovala možnosti analýz dat z registru DATOOL ALL. V současnosti Institut 
biostatistiky a analýz v Brně připravuje modul k analýze těchto dat. Modul bude rovněž 
použit k vypracování podkladů pro řízení o registraci preparátu Blincyto v České republice. 
Navíc se z dat z registru DATOOL ALL připraví analýza toxicity stávajících protokolů CELL 
pro léčbu ALL. 
 

III. 
Skupina se jednomyslně rozhodla vypracovat vlastní analýzu minimální zbytkové nemoci u 
ALL pomocí průtokové cytometrie a její srovnání s molekulárně genetickou detekcí 
minimální zbytkové nemoci. Výsledky tohoto projektu by měly být v příštím roce 
prezentovány na jednání Evropské skupiny pro ALL dospělých (EWALL). Podrobnosti 
k projektu zašle zájemcům prof. Doubek. 
 

IV. 
 
Přítomní diskutovali přípravu nových protokolů pro léčbu ALL dospělých. Shodli se na 
přípravě vlastních protokolů, které by měly vycházet ze stávajících protokolů a nových 
protokolů dalších evropských pracovních skupin.. 

 
V. 

Prof. Doubek informoval o přípravě diagnostického kitu pro analýzu Ph-like ALL. Tento je 
zatím v přípravě. Očekává se, že by validace kitu mohla začít koncem roku 2015. Prof. 
Doubek bude o dalším informovat. 
 

VI. 
Členové jednání připomněli nutnost biobankingu vzorků pacientů s ALL. Měly by být 
uchovávány vzorky diagnostické a dále vzorky při relapsech ALL. Vždy by mělo jít o vzorky 
dřeně a uchovávány by měly být buňky, DNA i RNA. Členové jednání budou o tomto 
informovat i další centra, abychom v rámci ČR měli dostatečnou zásobu vzorků pro budoucí 
analýzy. 
 



VII. 
Dr. Šálek informoval s SLP preparátu Blincyto. V ČR se v rámci tohoto SLP může léčit 10 
nemocných, zařazeno zatím bylo 5. Limit tedy není vyčerpán a další pacienti mohou být 
léčeni. 
 
Zapsal: Doubek 
 
 
V Bratislavě dne 25. 9. 2015 


