
X. Multiple Myeloma Workshop
Mikulov, 14. dubna 2012

AktuAktu áálnln íí stav registrustav registru
monoklonmonoklon áálnln ííchch gamapatigamapati íí

Maisnar V. 1,4, Klimeš D. 2, Pelcová J. 3,4, Hájek R.3,4

1 II. int. klinika – OKH, LF UK a FN Hradec Králové

2 Centrum biostatistiky a analýz, MU Brno

3 Interní hemato-onkologická klinika, LF MU a FN Brno

4 Česká myelomová skupina

Hlavní sponzor : firma Novartis ČR



RMG RMG –– Registry Registry ofof MonoclonalMonoclonal GammopathiesGammopathies
AktuAktuáálnlníí stav k stav k 1414. . dubnudubnu 20120111

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 !



RMG RMG –– Registry Registry ofof MonoclonalMonoclonal GammopathiesGammopathies
AktuAktuáálnlníí stav k stav k 6.6. dubnudubnu 20120122

ČR: 2230 MM a 1474 MGUS

SR: 303 MM a 75 MGUS

celkový stav k 6. 4. 2012:
2533 MM a 1549 MGUS

= 4082 nemocných s MG !

(cca +1000 nových MG/rok) 

⇒



AktuAktuáálnlníí novinky v RMGnovinky v RMG

• již v roce 2008 byl zahájen nutný monitoring RMG

• v loňském roce zaměřen zejména na MGUS registr 
vzhledem k probíhajícímu 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 lé čebných režim ů 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 RMG –– vizualizace vizualizace celkových celkových datdat



RMG RMG –– vizualizace vlastnvizualizace vlastníích datch dat



RMG RMG –– ukukáázka zka analýz analýz celkových celkových datdat



RMG RMG –– ukukáázka hlasovzka hlasováánníí o o analýzanalýze e datdat



RMGRMG –– Registry Registry ofof MonoclonalMonoclonal GammopathiesGammopathies
zzáávvěěry:ry:

• dnešní stav = pln ě funk ční mezinárodní databáze !
• jeden z nejv ětších registr ů MG v Evrop ě (na světě)
• 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 (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 



RMGRMG –– Registry Registry ofof MonoclonalMonoclonal GammopathiesGammopathies
zzáávvěěry:ry:

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

⇒ zejména sledování efektivity léčby „novými léky“

• ke konci roku 2011 byly dokon čeny 2 spole čné granty
věnované problematice MGUS a významu FLC u MG 

• výsledky jsou prezentovány na dalších posterech a byly 
využity v rámci přípravy nových Guidelines CMG

• vzhledem k minimálnímu počtu nemocných v rámci „high-
risk“ kategorie MGUS bude nově výzkum MG orientován   
na nemocné s asymptomatickým MM
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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


