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 Umožnění léčby současnou nejlepší možnou léčbou nebo novou 
léčbou, která by pro něj byla jinak nedostupná. 

 Vývoj onemocnění je v průběhu studie pečlivě sledován specialisty v 
oboru – lékaři, sestrami. 

 Možnost pomoci výzkumníkům při zlepšování léčebných postupů 
pro nemocné v budoucnosti. 

 Když se studií účastní více nemocných, budou dříve zodpovězeny 
důležité otázky. 

 Náhrady cestovného/stravného: 

◦ Většina klinických studií nabízí náhrady cestovného nebo 
stravného. 

◦ Preferencí našeho pracoviště je doprava nemocného formou taxi, 
hrazeného zadavatelem studie formou cestovních náhrad.  

 

Klinika hematoonkologie 



 Pacient zařazený do klinické studie zůstává nadále v péči 
referujícího pracoviště. Ne každý pacient je však pro léčbu ve studii 
vhodný, proto doporučujeme kontaktovat lékaře nebo studijní 
koordinátorku z našeho studijního  týmu, kteří s Vámi konkrétního 
pacienta prokonzultují a poté Vám vysvětlí následný postup.  

 

 Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., přednosta KHO 

 email: roman.hajek@fno.cz 

 tel.: 728 854 226 

 Mgr. Martina Janušková, vedoucí studijní koordinátorka 

 email: martina.januskova@fno.cz  

 tel. 605 586 959 

 Jednotka klinického výzkumu:   

 597 372 086, 597 372 087 

 
Klinika hematoonkologie 



Klinika hematoonkologie 

Dg. Název studie Léčebná ramena 

MM 
R/R 

CLBH589D2222  Panobinostat, Bortezomib, Dexametazon 

PCYC-1139-CA Ibrutinib, Velcade, Dexametazon 

AGMT – EMN-13 Ixazomib, Thalidomid, Dexametazon 

PCYC-1138-CA Ibrutinib, Pomalidomid, Dexametazon 

EMN11/HO114 Carfilzomib, Pomalidomide, Dexametazon 

CA209-602 
Nivolumab, Elotuzumab, Pomalidomide, 
Dexametazon 

OCEAN Melflufen, Pomalidomid, Dexametazon 

ICARIA Isatuximab, Pomalidomid, Dexamethasone 

UL C16021 MLN9708 vs. placebo pro pac. nevhodné k ASCT 

Amyloidóza R/R C16011 Dexametazon+MLN9708 vs. volba lékaře 

WM ECWM-1 
Dexametazon+Rituximab+Cyklofosfamid vs. 
Bortezomib+Dexametazon+Rituximab+Cyklofosfamid 



Klinika hematoonkologie 

Dg. Název studie Léčebná ramena 

Lymfomy 

R/R 

APL-B-021-13 Plitidepsin 

AB10004 
Masitinib+dexametazon vs. dexa+gemcitabine vs. 
dexa+masitinib+gemcitabine   

Lymrit-37-01 Rituximab, HH1 (Lilotomab), Betalutin  

observač
ní 

CLSG-CNS-01 
Sledování relapsů v CNS 

ABP798 ABP798/Rituximab 

CLL R/R ACE-CL-309 
Acalabrutinib, volba lékaře (Idelalisib, Bendamustin, 
Rituximab) 

CML R/R AP24534-15-303 Ponatinib vs. Nilotinib 

MDS 04-30 Rigosertib vs. volba lékaře 

AML 
nově dg. 

AC220-A-U302 Quizartinib+indukční, konzolidační a udržovací fáze 

AML SGN33A_005 Vadastuximab talirine + HMA 



Nová diagnóza  

 

Relaps 

 C16021 - UT 

 

 

Klinika hematoonkologie 

PCYC-1138-CA 

CLBH589D2222 (Panorama3) 

PCYC-1139-CA 

AGMT_MM-1/EMN-13 

CA209-602 

EMN11/HO114 only for patients of 
EMN02 study 

OCEAN 

ICARIA 

 

 

 



Randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené 
klinické hodnocení fáze 3 hodnotící udržovací léčbu 
perorálním Ixazomibem po úvodní léčbě u pacientů s nově 
diagnostikovaným mnohočetným myelomem neléčeným 
transplantací kmenových buněk. 

 

Mnohočetný myelom 

Benefit pro pacienta: stravenky 

 

Frekvence návštěv: první 2 měsíce týdně, pak měsíčně 

 

Klinika hematoonkologie 



• ukončená úvodní linie léčby  

     (6 – 12 měsíců) s 
dokumentovanou odpovědí 
PR, VGPR, CR alespoň po dobu 
dvou cyklů 

• nemožnost podstoupit ASCT 

• ECOG 0-2 

• relaps/refrakterní MM 

• předchozí ASCT 

• RT během posledních 14 dní 
před podáním první dávky 
hodnoceného přípravku 

• dg. Waldenströmovy 
makroglobulinémie, POEMS 

Mnohočetný myelom 

Klinika hematoonkologie 



Mnohočetný myelom 

Screening  

Randomizace – do 60 dní od poslední dávky v úvodní terapii 

Ramena  

(26 cyklů 
nebo do PD či 
netolerovatel
né toxicity) 

Rameno A: MLN9708 

 MLN9708/Placebo 3.0 mg , od 5. cyklu možno 4 mg  

  

 

 

 

Rameno B: Placebo 

Follow-up  

Klinika hematoonkologie 



Randomizované, multicentrické klinické hodnocení přípravku 
ibrutinib v kombinaci s pomalidomidem a dexametazonem  
u pacientů s relabujícím/refrakterním mnohočetným myelomem.  

Benefit pro pacienta: náhrada cestovného nebo stravenky 

 

Frekvence návštěv: týdně 

 

Mnohočetný myelom 

Klinika hematoonkologie 



• relabující MM 

• refrakterní MM 

• nejméně 2 předchozí linie léčby 
MM včetně LEN a buď léčba  
s Bortezomibem nebo CFZ 

• PD na léčbě nebo do 60 dní  
od ukončení léčby 

• ECOG max. 2 

• primárně refrakterní 
onemocnění 

• předchozí léčba Pomalidomidem 
(vyjma ramene C), BTK 
inhibitory 

• syndrom POEM 

• periferní neuropatie 2 a vyšší 
grade 

• signifikantní GIT  onemocnění 

Mnohočetný myelom 

Klinika hematoonkologie 



Mnohočetný myelom 

Screening  

Do progrese 
Ibrutinib, Pomalidomid, Dexametazon  

  

 

 

 

Follow-up 

Enrolment 

Klinika hematoonkologie 



Multicentrické, randomizované, otevřené klinické hodnocení 
fáze II pro posouzení bezpečnosti a účinnosti tří různých 
dávkovacích schémat perorálního panobinostatu v kombinaci  
se subkutánním bortezomibem a perorálním dexametazonem  
u pacientů s relabovaným nebo relabovaným/refrakterním 
mnohočetným myelomem po předchozí imunomodulační léčbě. 

Benefit pro pacienta: náhrada cestovného + stravné 

 

Frekvence návštěv: 1-2 x týdně, později co 14 dnů 

 

 

Mnohočetný myelom 

Klinika hematoonkologie 



• relabovaný a refrakterní MM 
nebo relabovaný  MM 

• předchozí 1 – max. 3 linie léčby 

• měřitelné onemocnění 

• ECOG 2 a méně 

 

• primárně refrakterní 
onemocnění 

• toxicity 2 a vyšší dle CTCAE 

• periferní neuropatie gradu 2 a 
vyšší 

• průjem gradu 2 a vyšší 

• gastrointestinální dysfunkce 

Mnohočetný myelom 

Klinika hematoonkologie 



Mnohočetný myelom 

Screening  

Randomizace 1:1:1 

3 ramena lišící 
se dávkou 
Panobinostatu 

Rameno A,B,C: 

Panobinostat, Bortezomib, Dexametazon – liší 
se dávka Panobinostatu a Dexametazonu 

  

 

 

 

Follow-up 

Klinika hematoonkologie 



Otevřené klinické hodnocení ibrutinibu v kombinaci  
s bortezomibem a dexametazonem u pacientů s relabujícím 
nebo relabujícím a refrakterním mnohočetným myelomem.  

Benefit pro pacienta: stravenky 

 

Frekvence návštěv: týdně 

 

Mnohočetný myelom 

Klinika hematoonkologie 



• relaps nebo relaps a refrakterní 
mnohočetný myelom 

• 1-3 linie léčby, PD po poslední 
dokončené linii léčby 

• měřitelné onemocnění 

• ECOG 2 a méně 

 

• primárně refrakterní 
onemocnění 

• POEMS syndrom 

• dřívější užívání inhibitorů BTK 

• refrakterní nebo bez odpovědi 
na předchozí léčbu PI 

• malignita kratší než 3 roky 

Mnohočetný myelom 

Klinika hematoonkologie 



Mnohočetný myelom 

Screening  

Do progrese 
Ibrutinib, Velcade (max. 12 cyklů), Dexametazon - 
21 denní cykly, od 9. cyklu 42 denní cykly, od 13. 
cyklu 28 denní cyklus 

  

 

 

 

Follow-up 

Enrolment 

Klinika hematoonkologie 



Ixazomib v kombinaci s thalidomidem – dexametazonem 

u pacientů s relabujícím a/nebo refrakterním mnohočetným 
myelomem. 

Benefit pro pacienta: akademická studie 

 

Frekvence návštěv: každé 2 týdny 

 

Mnohočetný myelom 

Klinika hematoonkologie 



• relabující nebo refrakterní MM 

• alespoň 1 předchozí linie léčby 
MM 

• GFR nad 15 ml/min 

• ECOG max. 2 

• předchozí léčba bortezomibem 
nebo thalidomidem během 
posledních 3 měsíců před RND 

• primárně refrakterní nebo 
relabující během méně jak 6 
týdnů po ukončení léčby PI 
nebo thalidomidem 

• předchozí léčba Ixazomibem 

• neuropatie 3 a vyšší 

Mnohočetný myelom 

Klinika hematoonkologie 



Mnohočetný myelom 

Screening   

Randomizace – není 

8  cyklů /  

28 dní 
Ixazomib, Thalidomid, Dexametazon 

  

 

 

 

Udržovací fáze – Ixazomib (při odpovědi menší, rovno SD po 4 cyklech 
nebo PD = follow-up)  

Follow-up 

Klinika hematoonkologie 



Otevřená, randomizovaná studie fáze 3 hodnotící kombinace 
nivolumabu, elotuzumabu, pomalidomidu a dexametazonu 
u relabovaného a refrakterního mnohočetného myelomu. 
  

Benefit pro pacienta:  náhrady cestovného  

 

Frekvence návštěv:  1xza 14 dní, pak měsíčně 

 

Mnohočetný myelom 

KLINIKA HEMATOONKOLOGIE 



• dvojitě refrakterní nebo  
relabovaný a refrakterní MM 

• nejméně 2 předchozí linie léčby 
MM , které zahrnovaly alespoň 2 
následující cykly IMIDu a PI 

• refrakterní na poslední linii léčby 

• měřitelné onemocnění 

• primárně refrakterní onemocnění 

• solitární kostní nebo 
extramedulární plazmocytom 
jako jedinou známkou 
plazmocelulární dyskrazie 

• syndrom POEM 

• předchozí léčba  nivolumabem, 
pomalidomidem,  elotuzumabem 

• NYHA III, IV 

Mnohočetný myelom 

KLINIKA HEMATOONKOLOGIE 



Mnohočetný myelom 

Screening  

Randomizace  

Ramena 

(do PD)  

 

Rameno A: Pomalidomid, Dexametazon, 
Nivolumab 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Rameno B: Pomalidomid, Dexametazon – při PD 
lze přejít do ramena C 

Rameno C: Pomalidomid, Dexametazon, 
Nivolumab, Elotuzumab 

Follow-up  

KLINIKA HEMATOONKOLOGIE 



Indukční a konsolidační léčba pomalidomidem kombinovaným  
s carfilzomibem a dexametazonem, s následnou udržovací 
léčbou pomalidomidem nebo pomalidomidem v kombinaci  
s dexametazonem pro pacienty s mnohočetným myelomem 
progredující po první linii léčby lenalidomidem a bortezomibem.  

Benefit pro pacienta:  akademická studie 

 

Frekvence návštěv:  týdně, následně dle protokolu 

 

Mnohočetný myelom 

KLINIKA HEMATOONKOLOGIE 



• účast pacienta v předchozí studii 
EMN02 

• měřitelné onemocnění 

• ECOG do 2 

• periferní neuropatie ne větší 
grade 2 

• jiná myelomová léčba než studie 
EMN02 

• EF LV více jak 40 % 

• pozitivní kardiologická anamnéza 

• NYHA III, IV 

Mnohočetný myelom 

KLINIKA HEMATOONKOLOGIE 



Mnohočetný myelom 

Screening  

Registrace 

Indukce: Carfilzomib, Dexametazon, Pomalidomid 

Transplantace – pokud nebyla v předchozí studii EMN02 

Konzolidace: Carfilzomib, Dexametazon, Pomalidomid 

Udržovací léčba s Pomalidomidem vs. Pomalidomid, 
Dexametazon 

Follow-up  

KLINIKA HEMATOONKOLOGIE 



Randomizovaná otevřená kontrolovaná studie fáze 3 hodnotící 
kombinaci Melflufen/Dexametazon ve srovnání s kombinací 
Pomalidomid/Dexametazon u pacientů s relabujícím 
refrakterním mnohočetným myelomem, kteří jsou refrakterní  
k Lenalidomidu. 

Benefit pro pacienta:  taxi/ cestovní příkaz 

 

Frekvence návštěv:  týdně, následně dle protokolu 

 

Mnohočetný myelom 

KLINIKA HEMATOONKOLOGIE 



• progrese onemocnění vyžadující 
další léčbu, 2-4 předchozí linie 
terapie zahrnující Lenalidomide a 
PI 

• měřitelné onemocnění 

• ECOG do 2 včetně 

• primárně refrakterní onemocnění 

• předchozí léčba Pomalidomidem 

• pozitivní kardiologická anamnéza 

• známá nesnášenlivost terapie 
steroidy 

• syndrom POEMS 

Mnohočetný myelom 

KLINIKA HEMATOONKOLOGIE 



Mnohočentný myelom 

Screening 

Randomizace 

Ramena 

(28-denní cyklus) 

 

Rameno A: Melfluen, Dexametazon 

Rameno B: Pomalidomid, Dexametazon 

Follow-up  

Klinika hematoonkologie 



Randomizovaná otevřená multicentrická studie fáze 3 
porovnávající isatuximab (SAR650984) v kombinaci  
s pomalidomidem a nízkodávkovaným dexametazonem oproti 
pomalidomidu a nízkodávkovaným dexametazonem u pacientů 
s refrakterním nebo relabujícím a refrakterním mnohočetným 
myelomem.  

Benefit pro pacienta:  taxi 

 

Frekvence návštěv:  týdně, následně dle protokolu 

 

Mnohočetný myelom 

KLINIKA HEMATOONKOLOGIE 



• progrese onemocnění vyžadující 
další léčbu 

• min. 2 předchozí linie terapie 
zahrnující Lenalidomide a PI 

• měřitelné onemocnění 

• refrakterní onemocnění nebo 
relabující a refrakterní 
onemocnění 

• primárně refrakterní onemocnění 

• předchozí léčba Pomalidomidem 

• forma onemocnění projevující se 
pouze měřitelnými hodnotami FLC 

• známá nesnášenlivost terapie 
steroidy 

• ECOG >2 

Mnohočetný myelom 

KLINIKA HEMATOONKOLOGIE 



Mnohočentný myelom 

Screening 

Randomizace 

Ramena 

(28-denní cyklus) 

 

Rameno A: Isatuximab, Pomalidomid, 
Dexametazon 

Rameno B: Pomalidomid, Dexametazon 

Follow-up  

Klinika hematoonkologie 



Nová diagnóza  

 

Relaps 

 Millenium C16011 

 

 

 

 

 

Klinika hematoonkologie 

Aktivní nábor ukončen u studií EMN03 
 



Amyloidóza 

 Randomizovaná, kontrolovaná multicentrická a otevřená studie 
fáze III ověřující bezpečnost a účinnost dexametazonu v kombinaci 
s přípravkem MLN9708 nebo léčbu podle volby lékaře u pacientů  
s recidivující nebo refrakterní systémovou amyloidózou z lehkých 
řetězců (AL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefit pro pacienta: náhrada cestovného (limitovaná výše) 

 

Frekvence návštěv: co 14 dní  

 

Klinika hematoonkologie 



• biopsií prokázaná diagnóza 
systémové AL amyloidózy 

• onemocnění definované 
sérovou koncentrací volných 
lehkých řetězců ≥ 50 mg/L 

• amyloid na srdci nebo 
ledvinách 

• recidivující nebo refrakterní  
po 1 nebo 2 předcházejících 
terapiích 

• ECOG ≤ 2 

• amyloidóza způsobená 
mutací transtyretinu nebo 
přítomnost jiné než AL- 
amyloidózy 

• klinicky zjevný mnohočetný 
myelom a kostní léze nebo 
hyperkalcémie 

• jiná malignita 

Amyloidóza 

Klinika hematoonkologie 



Amyloidóza 

Screening 

Randomizace 

Ramena 

(28-denní cyklus) 

 

Rameno A: MLN9708 + Dexamethasone 

MLN9708 denně do progrese onemocnění 
Dexamethason 40 mg  

Rameno B: dle rozhodnutí lékaře – do progrese 
Dexamethasone alone 
Dexamethasone + Melphalan 
Dexamethasone + Cyclophosphamide 
Dexamethasone + Thalidomide 
Dexamethasone + Lenalidomide 

Follow-up  

Klinika hematoonkologie 



Zhodnocení účinnosti léčebného režimu dexametazon, 
rituximab a cyklofosfamid (DRC) +/- Bortezomib v primoléčbě 
pacientů s Waldenströmovou makroglobulinémií. 

 

Waldenströmova makroglobulinémie 

Benefit pro pacienta: žádný 

 

Frekvence návštěv: týdně nebo měsíčně – dle ramena 

 

Klinika hematoonkologie 



• dg. WM – centrální schválení 
patologem 

• alespoň jedno kritérium pro 
zahájení léčby např. 
hyperviskozita, lymfodenopatie,  
symptomatická hepatomegalie 
nebo splenomegalie, periferní 
neuropatie ve vztahu k WM aj. 

• ECOG 0-2 

• předchozí systematická léčba WM 

• pacient s hypersenzitivitou  
na dexametazon 

• lymfom CNS 

• neuropatie >= grade 2 

 

 

Waldenströmova makroglobulinémie 

Klinika hematoonkologie 



Screening  

Randomizace   

Ramena 

(6 cyklů) 
RAMENO A: Dexametazon+Rituximab+ 
Cyclophosphamide 

RAMENO B: Velcade - Dexametazon+Rituximab+ 
Cyclophosphamide  

Follow-up – nejméně SD 

Waldenströmova makroglobulinémie 

Klinika hematoonkologie 



Nová diagnóza  

 

Relaps  

  

 

 

 

ACE-CL-309 

Aktivní nábor ukončen u studií Wallaman, Tugela, Murano, Havasu  
 

Klinika hematoonkologie 



Randomizované multicentrické otevřené klinické hodnocení 
fáze 3 zkoumající acalabrutinib (ACP-196) v porovnání s léčbou 
zvolenou zkoušejícím, která zahrnuje buď idelalisib plus 
rituximab nebo bendamustin plus rituximab, u pacientů s 
relabující nebo refrakterní chronickou lymfatickou leukémií. 

Chronická lymfatická leukémie 

Benefit pro pacienta: taxi 

 

Frekvence návštěv: 

Klinika hematoonkologie 



• dg. CLL dle diagnostických kritérií 
(Hallek 2008) 

• zdokumentovaná CD20-pozitivní 
CLL 

• aktivní onemocnění, které splňuje 
1 či více kritérií IWCLL z roku 2008 

• nejméně 1 předchozí linie 

• známý lymfom CNS nebo leukémie 

• AIHA nebo ITP 

• známá porlymfocytická leukémie 
nebo Richterův syndorm v anamnéze 
či podezření na Richterův syndrom 

• předchozí malignita v anamnéze  

• významné kardiovaskulární 
onemocnění 

 

 

Klinika hematoonkologie 

Chronická lymfatická leukémie 



Screening  

Randomizace   

Ramena 
 

RAMENO A: Acalabrutinib 

RAMENO B: volba lékaře: 

- Idelalisib, Rituximab 

- Bendamutin , Rituximab 

Follow-up 

Klinika hematoonkologie 

Chronická lymfatická leukémie 



Nová diagnóza  

 

Relaps - iNHL 

  

 

 

 

CLSG-CNS-01 – observační 

A10004 – T-lymfomy 

Lymrit37-01 – fáze II 

APL-B-021-13 

PIX 306 

Aktivní nábor ukončen u studií: Phoenix, IPI145-06, SGN35-014, GO27878, 
GO29365, PIX306 

Klinika hematoonkologie 

ABP 798 (Jasmine) 

 

 

 

 



Studie sledující relapsy v centrálním nervovém systému u 
pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem léčených 
chemoterapií s nebo bez CNS profylaxe. 

 

Non-Hodgkinův lymfom 

Benefit pro pacienta: žádný  

 

Frekvence návštěv:  týdně 

 

Klinika hematoonkologie 



• histologicky potvrzený 
neléčený DLBCL 

• plánovaná léčba první linie 
6x R CHOP + 2x R nebo 6x DA 
EPOCH R + 2x R 

• pacienti s DLBCL a současně 
s iniciálním CNS postižením 

• pacienti s PMBL 

• jakákoli kontraindikace 
k podání antracyklinového 
režimu nebo 
vysokodávkovaného 
metotrexátu 

Non-Hodgkinův lymfom 

Klinika hematoonkologie 



Non-Hodgkinův lymfom 

Screening 

Randomizace 

Ramena RAMENO A: Metotrexát i.v. + R-CHOP / DA-EPOCH R  

RAMENO B: Metotrexát i.t. + R-CHOP / DA-EPOCH R  

Follow up 

RAMENO C: R-CHOP / DA-EPOCH R 

Klinika hematoonkologie 



Multicentrická, randomizovaná, otevřená studie fáze II-III se 
třemi paralelními skupinami určená k vyhodnocení účinnosti 
a bezpečnosti masitinibu s dexametazonem, gemcitabinu  
s dexametazonem a kombinace masitinibu, gemcitabinu  
a dexametazonu u pacientů s relabujícím či refrakterním  
T-buněčným lymfomem. 

 

Non-Hodgkinův lymfom 

Benefit pro pacienta: náhrada cestovného (limitovaná výše) 

 

Frekvence návštěv: týdně, s prodlužujícím se intervalem 

 

Klinika hematoonkologie 



• dg. PTCL 

• dokumentovaná progrese 

• měřitelné léze 

• ECOG 0-2 

• KS II - IV 

• dg. T-prolymfocytická 
leukémie, primární kožní 
CD30+ T-lymfoproferativní 
onemocnění  

• předchozí alloTx 

• progrese do 3 měsíců po 
autoTx  

• dg. CNS lymfomu 

Non-Hodgkinův lymfom 

Klinika hematoonkologie 



Non-Hodgkinův lymfom 

Screening 

Randomizace 

Ramena RAMENO A: Dexametazon+Masitinib  

RAMENO B: Dexametazon+Gemcitabine 

Follow up 

RAMENO C: Dexametazon+Masitinib+ 
Gemcitabine 

Klinika hematoonkologie 



Fáze I/II klinické studie radioimunoterapie přípravkem 
177Lu-DOTA-HH1 (Betalutin) v léčbě recidivujícího CD37+ 
non-Hodgkinova lymfomu. 

Non-Hodgkinův lymfom 

Benefit pro pacienta: náhrada cestovného 

 

Frekvence návštěv:  týdně 

Klinika hematoonkologie 



• recidivující, neléčitelný NHL z 
B-buněk podtypů FL I-IIIA, 
MZL, malý lymfocytický, MCL 

• ECOG 0-1 

• měřitelné léze dle CT 

• CD37+ znaky 

• lékařské kontraindikace, 
včetně neléčené infekce, 
závažné srdeční, plicní, 
neurologické, psychiatrické 
onemocnění 

• známé postižení CNS 
lymfomem 

• známá anamnéza HAMA 

Non-Hodgkinův lymfom 

Klinika hematoonkologie 



Non-Hodgkinův lymfom 

Screening 

Randomizace 

Jednoramenná 

Rituximab (2 dávky), HH1 (Lilotomab), Betalutin (1 
dávka) 

Follow up 

Klinika hematoonkologie 



Multicentrická randomizovaná studie srovnávající Pixantrone + 
Rituximab s Gemcitabinem + Rituximabem u pacientů s agresivním 
nehodgkinovým lymfomem B-buněk, u kterých došlo k relapsu  
po terapii CHOP-R nebo ekvivalentním režimem a u kterých není 
vhodná transplantace kmenových buněk 

Non-Hodgkinův lymfom 

Klinika Hematoonkologie 



• DLBCL – de novo DLBCL nebo 
transfomace z iNHL 

• 1-3 předchozí linie léčby, 
alespoň jedna linie v 
kombinaci s Rituximabem 

• doba do progrese min. 12 
týdnů od poslední dávky CHT 

• měřitelné léze 

• refrakterní de novo DLBCL 
nebo primárně refrakterní FL 
gr. 3 

• lymfom CNS 

• LVEF menší jak 45 % 

Non-Hodgkinův lymfom 

Klinika Hematoonkologie 



Non-Hodgkinův lymfom 

Screening 

Randomizace 

Ramena 

6 cyklů (28-
denní cyklus) 

RAMENO A: Pixantrone + Rituximab 

RAMENO B: Gemcitabine + Rituximab 

Follow up 

Klinika Hematoonkologie 



   Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie hodnotící účinnost, 

bezpečnost a imunogenicitu přípravku ABP 798 v porovnání s 
rituximabem u subjektů s CD20 pozitivním nehodgkinovým 
lymfomem z B-buněk  iNHL. 

Non-Hodgkinův lymfom 

Benefit pro pacienta: náhrada cestovného 

 

Frekvence návštěv: 1xtýdně, následně prodlužující se interval 

Klinika hematoonkologie 



• FL 1 – 3a, méně než 3 měsíce 
před randomizací 

• Nízká zátěž tumorem dle 
GELF kritérií 

• relaps FL i DLBCL definovaný 
protokolem 

• měřitelná léze 

• ECOG 0-1 

• DLBCL komponenta nebo 
FL3b 

• Paliativní RT  

• maligní postižení CNS 

Non-Hodgkinův lymfom 

Klinika hematoonkologie 



Non-Hodgkinův lymfom 

Klinika hematoonkologie 

Screening 

Randomizace 

Ramena RAMENO A: ABP 798 

RAMENO B: Rituximab 

Follow up 



   Klinické hodnocení fáze II přípravku plitidepsin u pacientů 

s recidivujícím nebo rezistentním angioimunoblastickým  
T-buněčným lymfomem. 

Non-Hodgkinův lymfom 

Benefit pro pacienta: stravenky 

 

Frekvence návštěv: týdně 

Klinika hematoonkologie 



• histologicky potvrzená  dg. 
R/R AITL (centrální schválení) 

• normální rozmezí LVEF 

• 2-týdenní vymývací fáze  
od konce poslední léčby 

• ECOG 0-2 

• předchozí léčba plitidepsinem 

• klinicky významné kardiální 
onemocnění 

• myopatie gr. 2 a více 

• postižení CNS 

Non-Hodgkinův lymfom 

Klinika hematoonkologie 



Non-Hodgkinův lymfom 

Klinika hematoonkologie 

Screening 

Randomizace 

Ramena Plitidepsin co 4 týdny – dle léčebné odpovědi až 
do PD či uvážení lékaře 

Follow up 



PMF, Post-polycytémie Vera, Post-PV/ET MF 

Aktivní nábor ukončen u studií GS-US-352-0101 

Klinika hematoonkologie 

Momentálně žádné studie s náborem pacientů. 



Aktivní nábor ukončen u studií TRC112121, TEVA – 2014-3634 
 

Klinika hematoonkologie 

04-30 - Onconova 

 

 



   Mezinárodní randomizovaná, kontrolovaná studie fáze III 

hodnotící Rigosertib oproti léčbě zvolené lékařem  
u pacientů s myelodysplastickým syndromem po selhání 
léčby hypometylujícím přípravkem. 

MDS 

Benefit pro pacienta: náhrada cestovného, ubytování 

 

Frekvence návštěv: 3 denní hospitalizace 1x14 dní  

Klinika hematoonkologie 



• klasifikace MDS a cytogenetika 8 
týdnů před screeningem 

• PD onemocnění po zahájení AZA 
terapie nebo nedosažení úplné ani 
částečné odpovědi po alespoň 6 
čtyřtýdenních cyklech, intolerance 
AZA 

• celková délka HMA terapie nesmí 
být delší 9 měsíců 

• počet blastů 5 – 30 % 

• dg. AML (zde definována více jak 
30 % blastů) 

• možnost alogenní transplantace  

• nekorigovaná hyponatrémie 

• možnost obdržení indukční 
chemoterapie  

MDS 

Klinika hematoonkologie 



MDS 

Klinika hematoonkologie 

Screening 

Randomizace 2:1 

Ramena RAMENO A: Rigosertib 3 dny každé 2 týdny po dobu 
8 cyklů, poté co 4 týdny + nejlepší podpůrná léčba  

RAMENO B: léčba zvolená lékařem 

Follow up 



ITP, trombocytopenie, trombotická trombocytopenická 
purpura 

Aktivní nábor ukončen u studií C-935788-049, ALX0681-C301 
 

Momentálně se neúčastníme žádného klinického 
hodnocení v daných diagnózách 

 

 

Klinika hematoonkologie 



Aktivní nábor ukončen u studií: 
 

Klinika hematoonkologie 

OPTIC2L 

 

 



Randomizovaná, otevřená studie hodnotící léčbu ponatinibem 
oproti nilotinibu u pacientů s chronickou myeloidní leukémií  
v chronické fázi po rezistenci k imatinibu. 

Chronická myeloidní leukémie 

Benefit pro pacienta: finanční náhrada 

 
Frekvence návštěv: 3x měsíčně v prvním cyklu, následně 2x 
měsíčně v cyklu 2 a 3, do 24 cyklu 1x měsíčně 

Klinika hematoonkologie 



• CP-CML a být rezistentní vůči 
léčbě první volby imatinibem. 
ECOG ≤1 

• dostatečná funkce ledvin 

• dostatečná funkce jater 

• normální stav slinivky břišní 

• léčba jakoukoli anti-CML terapií jinou 
než hydroxyurea 

• abusus alkoholu v anamnéze 

• CCyR nebo MMR 

• krvácivé poruchy nesouvisející s CML 

• významné kardiovaskulární 
onemocnění 

Klinika hematoonkologie 

Chronická myeloidní leukémie 



Klinika hematoonkologie 

Chronická myeloidní leukémie 

Screening 21dní 

Randomizace 1:2:1 

Ramena RAMENO A: Ponatinib 30mg QD  

RAMENO B: Ponatinib 15mg QD 

Follow up 

RAMENO C: Nilotinib 400mg BID 



Nová diagnóza  

 

Relaps  

  

 

 

 

Klinika hematoonkologie 

AC220-A-U302 

SGN33A-005 

 

 



Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze  
3 přípravku Quizartinib (AC220) podávaného v kombinaci  
s indukční a konsolidační chemoterapií a jako udržovací léčba 
u pacientů ve věku 18 až 75 let s nově diagnostikovanou 
akutní myeloidní leukémií FLT3-ITD (+) (QuANTUM-First). 

AML 

Benefit pro pacienta: finanční náhrada 

 

Klinika hematoonkologie 



• nově diagnostikovaná primární 
AML nebo AML sekundárně k 
MDS 

• ECOG ≤2 

• přítomnost FLT3-ITD v KD 

• pacient absolvuje indukční 
chemoterapii 7+3 

• elektrolyty v séru v normálním 
rozmezí 

 

• diagnóza APL, BCR-ABL pozitivní 
leukémie 

• AML sekundárně k předchozí terapii 
nebo radioterapii pro jiné novotvary 

• předchozí léčba quizartinibem nebo 
jinými inhibitory FLT3-ITD 

• leukémie CNS, včetně mozkomíšního 
moku, pozitivní na AML blasty 

• významné kardiovaskulární 
onemocnění 

Klinika hematoonkologie 

AML 



Klinika hematoonkologie 

AML 

Screening  

Randomizace 1:1  

Ramena 

(28-denní 
cyklus) 

RAMENO A: indukční fáze - Cytarabine (1-7), Antacyklin (1-3), 
Quizartinib (8-21)  

- konzolidace – chemoterapie a/nebo allo HSCT 

- udržovací fáze – Quizartinib (12 měsíců) 

 
RAMENO B: indukční fáze - Cytarabine (1-7), Antacyklin (1-3), 
Placebo(8-21)  

- konzolidace – chemoterapie a/nebo allo HSCT 

- udržovací fáze – Placebo (12 měsíců) 

Follow-up 



Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze 3, zkoumající 
vadastuximab talirin (SGN-CD33A) ve srovnání s placebem  
v kombinaci s azacitidinem nebo decitabinem v léčbě starších 
pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií 
(AML). 

AML 

Benefit pro pacienta: náhrada cestovného, taxislužba 

 

 

Klinika hematoonkologie 



• nově diagnostikovaná, neléčená, 
primární nebo sekundární AML  

• ECOG ≤2 

• pacient vhodný k léčbě 
azacitidinem 

• diagnóza APL 

• nemožnost podstoupit standardní 
indukční terapii 

• předchozí léčba HMA nebo 
chemoterapie předchozího MDS 
(vyjma léčba hydroxyureou nebo  6-
merkaptopurinem nebo 
lenalidomidem) 

• alogenní transplantace kmenovými 
buňkami 

Klinika hematoonkologie 

AML 



Klinika hematoonkologie 

AML 

Screening  

Randomizace 1:1  

Ramena 

(28-denní 
cyklus) 

RAMENO A: Vadastuximab talirine + HMA 

RAMENO B: Placebo + HMA  

Follow-up 



Děkuji za pozornost 

Klinika hematoonkologie 


