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V Praze dne 6. 6. 2010 

 

Oponentský posudek na disertační práci V. Lučanského „Experimentálne vakcíny proti bcr-abl-

transformovaným bunkám“. 

Tématem se slovenštině psané práce je aktuální problematika genové terapie a protinádorových 

vakcín. Na myším modelu pro chronickou myeloidní leukemii (nádorové linie exprimující lidský 

chimerický protein BCR-ABL jako tumor-specifický antigen) byly testovány různé konstrukty DNA 

vakcín nesoucích buď sekvenci kódující celý fuzní protein nebo jeho části. Zároveň byla kladena 

pozornost na optimalizaci imunizačních schémat. Byly testovány DNA  vakcíny  kódující „adjuvantní“ 

geny a byly také vyzkoušeny imunizační protokoly zahrnující kombinaci DNA vakcín s různými 

adjuvans nebo kombinované „prime boost“ imunizace. Z metodického hlediska bylo velké úsilí 

věnováno přípravě různých konstruktů použitých jako DNA vakcíny, byla použita a optimalizována 

vakcinace metodou „Gene gun“ a jako hlavní parametr účinnosti vakcín bylo sledování jejich efektu 

na růst transplantovaných nádorů. Práce je tak do značné míry metodická. 

Hlavním zjištěním bylo, že zatímco DNA vakcína kódující celý protein BCR-ABL je 

v profylaktickém uspořádání účinná proti dvěma typům experimentálních nádorů, B210 (MHC I-

deficientní) a 12B1 (schopný tvořit solidní nádory) další DNA vakcíny (testovány na linii 12B1) 

kódující  kratší oblasti (zvláště 25 AA úsek spoje BCR-ABL, který obsahuje CTL epitop) nebyly 

účinné ani při použití různých adjuvans. Dále byly testovány plasmidy kódující  delší fragmenty 

fuzního proteinu, z nichž žádný nenavodil imunitu, pokud  byl použit samostatně, zatímco některé 

jejich směsi vedli k signifikantní  ochraně proti růstu nádorů. 

 Z výsledků autor vyvodil, že na použitém kmenu myší (BALB-C) není možno navodit účinnou 

protinádorovou imunitu imunizaci pouze proti krátkému úseku spoje BCR-ABL, tj. že se v dané 

oblasti nejedná o imunodominantí epitop a dále, že pro navození účinné ochrany je nutná kooperace 

různých epitopů v různých částech genu. Zajímavé bylo i zjištění, že N-terminální část proteinu má 

spíše supresivní než aktivační účinky. Byla získána důležitá data z hlediska přípravy a použití DNA 

vakcín. Nebyly však provedeny experimenty, které by pomohly poznat mechanismy odpovědné za 

příslušné jevy. Byl sledován pouze protinádorový účinek vakcín, ale nebyla monitorována indukce 

imunitní odpovědi.  Nebylo proto možno odvodit, zda-li problém nefunkčnosti jednotlivých vakcín 

spočívá  v nízké imununogennosti vakcín nebo jejich specifitě. Výsledky byly publikovány ve dvou 

pracích, z nich u jedné je V. Lučanský prvním autorem. 

Připomínky k jednotlivým částem práce 

Teoretická část. V teoretické části (úvod, 19 stran) je vymezen problém studie a podán logický úvod 

do problematiky. Velká část úvodu je věnována obecně chronické myeloidní leukémii a její léčbě a je 

v ní diskutována nutnost zavedené nových terapeutických přístupů, včetně imunoterapie. Genové 

terapii obecně a  imunoterapii chronické myeloidní leukémie je věnováno několik stran. Velmi krátce 

je ale diskutován současný stav vývoje vakcín a výsledků z preklinických a klinických studií a také 

problematice DNA vakcín v protinádorové imunitě. Tento problém pak pokračuje i v diskusi, kdy 

získané výsledky nejsou diskutovány v kontextu prací dalších laboratoří. V teoretické části také nejsou 

jasně formulovány cíle projektu. Naopak dobře je napsaná kapitola, ve které jsou shrnuty argumenty, 

proč by specifická imunoterapie mohla být důležitým nástrojem při lěčbě CML. 
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Experimentální část (metody a  výsledky). Metodická i výsledková část jsou dobře a srozumitelně 

popsány a kvalitně dokumentovány. V metodách by u sekvencí primerů měly být i velikosti amplikonů 

nebo umístění sekvencí v genech. Ve výsledcích nebyl v in vivo experimentech analyzován možný 

imunomodulační vliv vektoru.  

Za velmi zajímavé považuji zjištění, že je velmi dramatický rozdíl v protektivním efektu po 

imunizaci vakcínou pBSC/bcr-abl, která byla provedena 3x ve srovnání s vakcinací provedenou 2x. 

Zde by bylo zajímavé zjistit, jestli tento efekt koreluje s intenzivnější specifickou imunitou a zda by ke 

stejnému efektu nebylo možnost dojít dvakrát provedenou imunizací vyššími dávkami plazmidu nebo 

dvěma imunizacemi do různých míst ve stejnou dobu.  

Diskuse. Diskuse je poměrně krátká a rozdělena do dvou částí. V prvé části jsou stručně zhodnoceny 

výsledky a ve druhé analyzovány problémy. Chybí hlavně důkladnější srovnání s literárními daty a 

zasazení práce do kontextu dalších prací na daném modelu v laboratoři (v celé diskusi jsou pouze dvě 

citace). 

Poznámky k formální stránce práce. Práce je jasně, přehledně a logicky napsána s kvalitními obrázky 

a tabulkami ilustrujícími teoretickou část a dokumentujícími výsledky. Je v ní naprosté minimum 

překlepů a dalších chyb, což je poměrně vzácné. Místo CpG (chybí v seznamu zkratek) by se spíše 

měla používat zkratka CpG ODN. Při hodnocení výsledků experimentu na str. 63 byla použita 

zavádějící formulace „Byl pozorován určitý malý rozdíl, který však nebyl statisticky významný“  Obr. 

4.1. v černobílé versi práce není možno rozeznat odlišné oblasti u lidského a myšího genu 

s predikovanými epitopy a dále není jasné, jestli byly vyznačeny CTL i Th epitopy. 

Dotazy k diskusi 

- Možným problémem, že zkrácené  vakcíny nefungují  je  absence silných Th epitopů. Zvažujete 

např. použití sekvence např. universálního Th epitopu (pan leukocyte antigen-DR reactive epitope; 

PADRE) ve vakcíně, případně jiný podobný přístup? 

- V práci byl použit konjugát CpG oligonukleotidu s cholera toxinem. Máte další zkušenosti s tímto 

konjugátem, je používán jako adjuvans i v dalších experimentech a pokud ano, tak s jakými 

výsledky? 

- Můžete komentovat možný mechanismus negativního účinku N-terminální sekvence fuzního 

proteinu BCR-ABL? 

- V experimentech je správně použit jako negativní kontrola prázdný vektor, který však může  mít 

nespecifický imunostimulační účinek. Srovnali jste růst nádorů nebo průběh onemocnění u myší 

po transplantaci nádorů do čistých myší a myší, jimž byl aplikován kontrolní plazmid? 

- Je známo, že pro indukci imunitní reakce proti více suboptimálním epitopům je důležité schéma 

imunizace (např. jednotlivé části vakcíny podávat v různou dobu nebo do různých míst). Uvažujete 

o optimalizaci vakcínačních protokolů tímto směrem? 

- Nádorová linie B210 je MHC I-deficientní; jaké jsou možné mechanismy protektivní imunity 

proti těmto buňkám po DNA vakcinaci? 
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Závěr 

Mgr. Vincent Lučanský využil vědecké a metodické zázemí prestižní laboratoře a přes některé 

nedostatky v práci potvrdil, že je schopen samostatně vědecky pracovat, zvládl množství náročných 

metodik a získal nové vědecké poznatky, které publikoval v mezinárodních časopisech s IF. Proto 

doporučuji, aby práce byla přijata jako podklad pro udělení titulu PhD.  

V Praze dne 6.6.2006   

 

 

                                           RNDr. Milan Reiniš, CSc. 

 


