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Název práce: 

Hodnocení imunitních parametrů jako odpověď na léčbu aktivní buněčnou 

imunoterapií DCVAC/Pca u pacientů s karcinomem prostaty v I./II. fázi klinického 

testování 

 

Cíle práce 

Cílem práce bylo sledovat reakci imunitního systému pacientů s karcinomem prostaty na 

protinádorovou imunoterapii pomocí nově vyvinutého přípravku na bázi dendritických 

buněk. Sledováno bylo množství a kinetika nádorově specifických T lymfocytů (zde byly 

porovnávány dvě metody), protilátky proti nádorovým antigenům a produkce cytokinů. 

Cílem bylo porovnat jednotlivé metody, korelovat výsledky s klinickým obrazem a zhodnotit 

proveditelnost jednotlivých metod na velké kohortě pacientů II. a III. fáze klinické studie. 

 

 

 

 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO    

Rozsah práce (počet stran): 89 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO     

Je uveden seznam zkratek?        ANO 

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO 

   Je napsán srozumitelně?   ANO  

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO    

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   

 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    

    Kolik metod bylo použito? 4  

 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO , s výjimkou strategie analýzy dat 

z průtokového cytometru - obr. 17 (viz dotazy). 

 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO  

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO        - v čem jsou nedostatky? 

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

            ANO   – co chybí, v čem je nedostačující?  

 

 



 

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO    

Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO  

 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO     

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Zpracování a grafika práce jsou dobré, ale v teoretické části práce jsou poměrně často drobné 

překlepy (mezery, čárky, chybějící nebo zaměněná písmena – např. popis obr. 6). 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

U obou kohort pacientů (pacienti s biochemickým relapsem a pacienti s hormon refrakterním 

karcinomem) bylo získáno velké množství cenných dat o vstupním profilu a vývoji nádorově 

specifické imunity, především antigen specifických T lymfocytů. Výsledky jsou prioritní, 

klinicky cenné a jistě povedou k dobré publikaci v impaktovaném časopise. Práce je velmi 

dobře a logicky strukturovaná, má dobře definovaná východiska a výsledná data jsou 

analyzována s vhledem do klinické praxe karcinomu prostaty. Jediným nedostatkem práce je 

mírná nedůslednost v odstranění překlepů a nedostatečný popis u jednoho z obrázků. 

Celkově jde o velmi dobrou práci s množstvím biologicky zajímavých výsledků, které 

mohou mít přímý dopad na péči o pacienty s karcinomem prostaty. 
 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

V obrázku 17 (strategie analýzy dat z průtokového cytometru) není popsáno, jaký znak 

ukazuje osa x (FITC) u CD4 a CD8 T lymfocytů – jedná se o interferon gama? Pokud ano, co 

značí zvýšení CD154 u menší části interferon gama produkujících CD8 T lymfocytů?  

Obr. 37 ukazuje, že přítomnost protilátek IgG proti PSA v průběhu terapie koreluje s lepším 

přežitím pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Měřili jste protilátky i před 

začátkem terapie, a pokud ano, byla zde podobná závislost? 

Korelovaly počty PSA-specifických T lymfocytů u hormon refrakterních pacientů s hladinou 

PSA?(stačí rámcově) 

Jak vysvětlujete nenulové množství nádorově specifických T lymfocytů u zdravých kontrol 

(obr. 26)? Je zde například korelace s věkem? 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

x  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 

 
 

 


