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Důvody pro vytvoření registru MG  

• evidence „všech“ monoklonálních gamapatií 
- dnes je stále cca 1/5 -1/4 nemocných léčena mimo 
centra, tím ale přichází o některé z léčebných možností     
z důvodu současné lékové politiky ⇒ centralizace 

• paralelní registr MGUS by měl vést k časnější dg. MM 

- nově názor, že všem MM předchází stádium MGUS ! 

- dnes známé rizikové skupiny, opět jen minimum dat 

• přínos pro zlepšení evidence jednotlivých pracovišť 

- plasticita = možnost zařazení formuláře na míru 

- usnadnění spolupráce v rámci společných projektů  

 



RMG – Registry of Monoclonal Gammopathies   

• zahájení příprav registru MG: Velké Bílovice 2006 + grant 

• dnešní stav = plně funkční mezinárodní databáze ! 

• cíl: evidence „všech“ nově dg. nemocných s MGUS a MM 

• jak postupovat při léčbě mimo centra ? 

• nutné je vedení seznamu nově dg. nemocných 

• vlastní zápis do registru provede určený monitor   

• plánovaný „update“ registru: 1x ročně ke konci února 

• aktualizace dat k termínu každoročního setkání v Brně 

• provoz registru MG zahájen 1. května 2007 

 



RMG – Registry of Monoclonal Gammopathies 
www. myeloma.cz 
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RMG – Registry of Monoclonal Gammopathies   

V RMG je aktuálně zařazeno nejvíce 
pacientů s dg.: ? 
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RMG – Registry of Monoclonal Gammopathies   

Kolik pacientů s MG bylo k 14. dubnu 2011 
zařazeno ? 
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RMG – Registry of Monoclonal Gammopathies 
Aktuální stav k 14. dubnu 2011 

ČR: 1708 MM a 1274 MGUS 
SR: 242 MM a 55 MGUS 
celkový stav k 14. 4. 2011:   

1950 MM a 1329 MGUS 

= 3279 nemocných s MG ! 



Aktuální novinky v RMG  

• již v roce 2008 byl zahájen nutný monitoring RMG 
• v loňském roce zaměřen zejména na MGUS registr 

vzhledem k plánovanému projektu MGUS 2010 
• referenční centra 2x ročně, ostatní centra 1x ročně ! 

• připravena databáze pro evidence nemocných s MW 

• připravena možnost vizualizace vlastních a celkových dat 

• proběhla aktualizace léčebných režimů u MM ! 

• „HELP“ vycházející z mezinárodně platných kategorizací 
• dg. kritéria a kritéria hodnocení léčebných odpovědí 
• kritéria pro hodnocení léčebné toxicity dle NCI 

• nově byl realizován převod dat z datových lišt do RMG 



RMG – vizualizace celkových dat 

  



RMG – vizualizace celkových dat 

  nejdéle sledovaní nemocní: žena s MM sledovaná 18 let a 
        muž s MGUS již více než 35 let  



RMG – vizualizace vlastních dat 

  



 

RMG – vizualizace vlastních dat 



RMG – analýza celkových dat 

  



RMG – analýza celkových dat 

  



RMG – analýza celkových dat 

  



RMG – analýza celkových dat 

  



RMG – Registry of Monoclonal Gammopathies 
závěry: 

•  dnešní stav = plně funkční mezinárodní databáze ! 
•  stále se vyvíjí jak formuláře, tak navazující analytické 
nástroje v duchu zachování jedinečnosti = plasticita 

  

•  naše plány týkající se budoucího vývoje RMG  
•  aktivace nových center v České republice a snad i SR? 
•  již v minulém roce spuštěna nová verze databáze RMG  

• realizován převod dat z datových lišt a vizualizace 
• v plánu realizace možnosti exportu vybraných dat  

•  účinný monitoring všech zúčastněných center založený  
na smluvním vztahu mezi CMG a zdravot. zařízením  

 

•  výhody z funkční databáze = jednotný sběr dat usnadní 
 spolupráci mezi centry a přináší potřebné výstupy pro 
 jednání s pojišťovnami a přípravu nových guidelines ! 

 



CENTRE OF BIOSTATISTICS AND ANALYSES 
 

Faculty of Medicine & Faculty of Science 
Masaryk University, Brno, Czech Republic  

www.cba.muni.cz 

Věříme, že se vlivem projektu CRAB sníží počet 
nemocných s pozdě diagnostikovaným MM.                            

Časnou diagnostikou za 
lepší kvalitu života ! 

 

 
Děkuji za pozornost ! 

Registr monoklonálních 
gamapatií 
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