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Úvod: 
Vzhledem ke značnému pokroku, kterého bylo dosaženo od vydání diagnostických a léčebných 
doporučení pro chronickou lymfatickou leukemii (CLL) v roce 1996, byla pracovní skupinou pro 
CLL (IWCLL) tato doporučení aktualizována a vydána v nové podobě. 
 
Diagnóza CLL: 
Dle definice WHO je CLL leukemizovaný lymfocytární B lymfom. 
Odlišnými jednotkami jsou malobuněčný lymfocytární lymfom (SLL; bez leukemizace), 
prolymfocytární B leukemie (B-PLL; více než 55 % prolymfocytů v krvi), prolymfocytární T 
leukemie (T-PLL; klon lymfocytů z T linie) a monoklonální B lymfocytóza (< 5 x 109/l B 
lymfocytů, bez jiných příznaků). Je rovněž důležité odlišit CLL od jiných lymfoproliferací. 
periferní krev: ≥ 5 x 109/l B lymfocytů, klonalita musí být potvrzena flowcytometricky 
imunofenotypizace: CD5+19+20+23+, nižší exprese sIg, CD20 a CD79b než na normálních B 
lymfocytech, exprese lehkých řetězců kappa nebo lambda 
Další vyšetření neslouží k diagnostice ani rozhodnutí o léčbě, určují však prognózu onemocnění, a 
jsou tak doporučena především v rámci klinických studií: 
cytogenetika: nejčastěji del(13q14.1), trisomie 12, del(6q), del(11q), del(17p); poslední dvě 
uvedené delece jsou spojeny s horší prognózou 
mutační status IgVH: nemutovaný gen IgVH je spojen s horší prognózou 
VH3.21, ZAP-70, CD38: další markery nepříznivé prognózy 
sérové markery: CD23, thymidinkináza, beta2-mikroglobulin 
kostní dřeň: > 30 % lymfoidních buněk; vhodné k diferenciální diagnostice cytopenie 
 
Klinický staging: 
Stagingové systémy jsou záměrně vytvořeny co nejjednodušeji, s použitím běžného klinického 
vyšetření a základní laboratoře, bez nutnosti užít speciální laboratorní či zobrazovací metody. 

modifikovaný Rai původní Rai 

nízké riziko (LR) pouze lymfocytóza 0 

střední riziko (IR) lymfocytóza, lymfadenopatie / splenomegalie / hepatomegalie I-II  

vysoké riziko (HR) Hb < 110 g/l a/nebo plt < 100x109/l III-IV  

Parametry KO se uvažují bez ohledu na případnou autoimunitní cytopenii. 

Binet 

A Hb ≥ 100 g/l a plt ≥ 100x109/l 0-2 postižené oblasti 

B Hb ≥ 100 g/l a plt ≥ 100x109/l 3 a více oblastí 

C Hb < 100 g/l a/nebo plt < 100x109/l  
Oblastí postižení je definováno pět: hlava a krk, axily, třísla, slezina, játra 
Lymfadenopatie zjištěná na CT nemění stadium stanovené klinickým vyšetřením. 
 
Vstupní kritéria pro klinické studie: 
performance status: ECOG 0-3, fitness, indexy funkční aktivity 
orgánové funkce: s ohledem na zvažovanou léčbu a její toxicitu 
infekce: viz níže, všechny aktivní infekce by měly být přeléčeny před zahájením studiové léčby 



sekundární malignity: nejsou povoleny (s výjimkou bazaliomu, carcinoma in situ cervixu a prsu) 
nezbytná vstupní vyšetření: fyzikální vyšetření, dva průměry lymfatických uzlin, velikost jater a 
sleziny, performance status, krevní obraz včetně diferenciálního rozpočtu a retikulocytů, 
trepanobiopsie kostní dřeně, základní biochemie, hladina imunoglobulinů, přímý antiglobulinový 
test, rentgen hrudníku, serologie (CMV, HIV, HBV, HCV) 
další vstupní vyšetření (volitelně dle požadavků studie): cytogenetika, FISH, CT hrudníku, břicha 
a pánve (PET, MR, scintigrafie ani ultrazvuk nejsou doporučeny), biopsie lymfatické uzliny (při 
podezření na transformaci) 
 
Indikace k léčbě: 
sledování: Rai LR / Binet A, Rai IR / Binet B 
léčba: Rai IR / Binet B, Rai HR / Binet C, aktivní onemocnění, klinická studie 
známky aktivity/progrese onemocnění (stačí jedno z uvedených): 
− nově zjištěná nebo progredující anémie a/nebo trombocytopenie 
− masivní, progredující nebo symptomatická splenomegalie 
− masivní, progredující nebo symptomatická lymfadenopatie 
− progredující lymfocytóza 
− autoimunitní anémie a trombocytopenie nereagující na standardní léčbu (viz dále) 
− B příznaky (hubnutí, únava, teploty, noční pocení) 
Hypogamaglobulinemie, paraproteinemie ani lymfocytóza samy o sobě nejsou indikací k léčbě. 
 
Definice léčebné odpovědi: 
nezbytná vyšetření: fyzikální vyšetření, krevní obraz včetně diferenciálního rozpočtu 
další vyšetření: trepanobiopsie (při nejasné cytopenii nebo je-li zvažována CR), MRD (klinické 
studie), ultrazvuk (pokud vstupně pozitivní), CT (pokud vstupně pozitivní a je zvažována CR) 

 CR PR PD 

skupina A (nádorová masa) 

lymfadenopatie pod 1,5 cm zmenšení o ≥ 50 % zvětšení o ≥ 50 % 

hepatomegalie nepřítomna zmenšení o ≥ 50 % zvětšení o ≥ 50 % 

splenomegalie nepřítomna zmenšení o ≥ 50 % zvětšení o ≥ 50 % 

lymfocytóza < 4,0 x 109/l pokles o ≥ 50 % vzestup o ≥ 50 % 

kostní dřeň 
normocelulární 

< 30 % lymfocytů 
žádné noduly 

redukce infiltrace o 50 % 
nebo lymfoidní noduly 

nezáleží 

skupina B (hematopoetický systém) 

trombocyty > 100 x 109/l > 100 x 109/l nebo 
vzestup o ≥ 50 % 

pokles o ≥ 50 % 

hemoglobin > 110 g/l > 110 g/l nebo 
vzestup o ≥ 50 % 

pokles o > 20 g/l 

neutrofily > 1,5 x 109/l > 1,5 x 109/l nebo 
vzestup o > 50 % 

nezáleží 

Pozn.: parametry krevního obrazu musí být splněny bez podávání růstových faktorů, transfuzí nebo erytropoetinu 
kompletní remise (CR): může být stanovena nejdříve 2 měsíce po ukončení léčby, musí být 
splněna všechna kritéria skupiny A a B a nepřítomny klinické příznaky 
kompletní remise s nekompletní obnovou kostní dřeně (CRi): je přítomna cytopenie způsobená 
hypocelularitou kostní dřeně, jinak naplněna kritéria CR 
parciální remise (PR): stačí splnění 2 kritérií ze skupiny A a jednoho ze skupiny B 
stabilní onemocnění (SD): nedosaženo PR, nepřítomna progrese onemocnění 



progrese onemocnění (PD): stačí splnění jednoho kritéria ze skupiny A nebo B; progresí je rovněž 
transformace do agresivnějšího typu lymfomu, potvrzená biopsií lymfatické uzliny, a nově vzniklá 
cytopenie způsobená CLL 
CR a PR jsou považovány za příznivou léčebnou odpověď, ostatní za selhání léčby. 
čas do progrese (TTP): od zařazení do studie do progrese onemocnění 
přežití bez progrese (PFS): od zařazení do studie do progrese onemocnění nebo smrti 
celkové přežití (OS): od zařazení do studie do úmrtí z jakékoli příčiny 
relaps: progrese onemocnění po alespoň 6 měsíců trvající CR nebo PR 
refrakterní onemocnění: selhání léčby nebo progrese onemocnění během 6 měsíců léčby 
klinická remise bez minimální reziduální nemoci: MRD < 10-4 dle flow nebo PCR 
 
Stratifikace do studií fáze III: 
předchozí léčba, senzitivita na purinová analoga, klinické stadium, del(17p), del(11q) 
 
Hodnocení toxicity: 
Pro hodnocení hematologické toxicity jsou převzata kritéria z předchozí verze guidelines: 

toxicita grade pokles plt nebo Hb neutrofily 

žádná 0 0-10 % ≥ 2,0 x 109/l 

lehká 1 11-24 % 1,5-2,0 x 109/l 

střední 2 25-49 % 1,0-1,5 x 109/l 

těžká 3 50-74 % 0,5-1,0 x 109/l 

život ohrožující 4 ≥ 75 % < 0,5 x 109/l 

fatální 5 úmrtí následkem toxicity 
U hematologické toxicity je třeba důsledně rozlišit, co je způsobeno CLL a co léčbou. 
infekce: bakteriální, virová, mykotická; prokázaná, pravděpodobná; nezávažná, závažná, fatální 
tumor lysis syndrom: nebývá problémem, při zkoumání nových léčiv je ale nutná opatrnost 
ostatní: dle kritérií CTC NCI 
 
Hodnocení výsledků studie: 
odděleně hodnotit refrakterní  a relabované pacienty 
u relabovaných pacientů popsat kvalitu předchozí léčebné léčebné odpovědi a její trvání 
 
Cíle léčby: 
hlavním cílem léčby by měla být vždy zvýšená kvalita života pacientů 
 
Podpůrná péče a léčba komplikací: 
růstové faktory: G-CSF dle guidelines ASCO, erytropoetin dle guidelines ASH/ASCO 
Cytopenie však většinou odezní společně s léčbou CLL. 
imunitní trombocytopenická purpura (ITP) a autoimunitní hemolytická anémie (AIHA): jako 
samostatný projev CLL by měly být léčeny pouze kortikoidy, nikoliv chemoterapií 
Možnostmi léčby AIHA jsou dále splenektomie, intravenózní imunoglobuliny a imunosupresivní 
léčba. Až refrakterní cytopenie jsou indikací k léčbě chemoterapií. 
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