
 Zápis z morfologického semináře a schůzky výboru PSDH ČR dne 21.9.2021 v Praze 
Motole 

1. V rámci morfologického semináře bylo referováno 38 pacientů  –  19 nově 
diagnostikovaných ALL, jedna MPAL (cALLB/My), jedna zralá T-ALL/leukemizovaný 
lymfom, 4 AML, čtyři relapsy ALL, 4 MDS, dvě CML, dvě HLH, jedna SAA. 

 
2. Od 1.7.2021 je přednostkou KDHO FNM doc. Lucie Šrámková, PhD. 

 
3. Konference PSDH  15.-17.10.2021 se z organizačních důvodů přesouvá do Bratislavy – 

hotel Double Tree by Hilton. 
 

4. Prof. Starý komentoval průběh studie AIEOP-BFM-ALL 2019 v rámci CPH group – k 
15.8.2021 zařazeno 173 pacientů, 2 úmrtí před CR, 2 úmrtí v CCR, dosažení CR 98.8%, 
relapsy 4, počet SAE/AE 183. 
 

5. Dr. Zdráhalová informovala o studii s Ponatinibem (Takeda) pro pacienty s Ph+ALL  a 
relapsem, rezistencí nebo intolerancí léčby TKI nebo s T315I mutací. 

 
6. Dr. Hak popsal těžký průběh E. coli sepse s letálním koncem u adolescenta s ALL.  

           V příloze najdete naše doporučené  postupy pro monitorování a léčbu dětí se sepsí ve fázi 
           chemoterapie, kde klinický stav zkresluje velká dávka kortikoidů. Není to nic objevného, 
           posílali jsme to již opakovaně. I u pacientů v počínajícím septickém šoku okamžitá léčba 
           většinou zabrání multiorgánovému selhání. Důležitá je monitorace životních funkcí i u 
            klinicky zdánlivě dobrých pacientů v rizikové fázi léčby. Noc je dlouhá.  

 
7. Dr. Šípek  se věnoval laktátové acidóze typu B, kterou řešilo motolské pracoviště u dvou 

hematoonkologických pacientů. Jedná se o velmi vzácnou komplikaci, často refrakterní 
na léčbu,  s vysokou mortalitou. Olomoucké centrum má zkušenost s tímto stavem po 
léčbě linezolidem.  

 
8. Dr. Domanský prezentoval pacienta s AML a syndromem kaudy v důsledku míšního 

útlaku leukemickými infiltráty. Tento stav je absolutní a akutní indikací k operaci a k 
okamžitému zahájení léčby. 
 

9. Záznam dnešního semináře můžete sledovat na níže uvedeném odkazu. 
           Další morfologický seminář se bude konat v lednu 2022, návrhy termínů včas 
           rozešleme. 

2. část videokonference Blast Show z 21.9.2021 je uložena zde: 
 https://kdho.lf2.cuni.cz/disk/public.phpservice=files&t=0047a69eb10a8dd2e6f4c25cd13f8eb4# 
heslo pro vstup na stránku: Blasty2021 
videa je možné přehrát přímo v prohlížeči (červenobílá šipka), nebo soubory stáhnout a přehrát v 
PC 

 
 

                                   Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., zapsala MUDr. Hana Ptoszková 

V Ostravě  21.9.2021   


