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Analýza zápalových biomarkerov v transgénnom miniprasacom modeli pre Huntingtonovu chorobu 

 

Dizertačná práca Ivony Valekovej sa venuje aktuálnej problematike Huntingtonovej choroby, 

nevyliečiteľného dedičného neurodegeneratívneho ochorenia ľudí. Práca je súčasťou veľkého 

medzinárodného snaženia o vytvorenie a charakterizáciu nových zvieracích modelov, ktoré by mali 

umožniť vývoj a testovanie nových diagnostických a terapeutických postupov. Na pracovisku Ivony 

Valekovej bol vytvorený jedinečný model transgénneho prasaťa exprimujúceho ľudský mutovaný 

huntingtín. Témou predloženej dizertačnej práce bola charakterizácia zmien imunitného systému 

v priebehu Huntingtonovej choroby u transgénnyc h prasiat za účelom identifikácie biomarkerov, 

ktoré by sa dali využiť na monitorovanie priebehu choroby už pred nástupom klinických príznakov. 

Dizertačná práca je kompiláciu 4 publikácií, z čoho sú dve originálne práce a dva prehľadné články. 

Úvod do problematiky, ciele, metódy a komentáre k jednotlivým publikáciám sú popísané na 67 

stranách v slovenčine, v prílohách sú potom na 85 stranách jednotlivé publikácie v angličtine tak, ako 

boli vydané, prípadne odoslané vydavateľovi.  

Cieľom práce bolo zavedenie protokolu na izoláciu a kultiváciu buniek mikroglie a krvných monocytov 

u miniatúrnych prasiat  a následná kvantitatívna analýza vybraných cytokínov/chemokínov 

v sekretóme týchto buniek, ale aj v sére a cerebrospinálnej tekutine transgénnych a kontrolných 

prasiat. Hlavným výsledkom je identifikácia interferónu alfa a interleukínu 10 ako možných 

biomarkerov pre Huntingtonovu chorobu. Druhou experimentálnou časťou dizertačnej práce bola 

detailná charakterizácia porúch plodnosti u transgénnych kancov nesúcich mutovaný ľudský 

huntingtín. 

Vo svojej práci doktorandka využila široké spektrum metód bunkovej biológie a imunológie, zo 

súboru publikácií (kapitola v knihe, prehľadný článok, originálna práca) je zrejmé, že získala značnú 

technickú expertízu v oblasti izolácie a kultivácie buniek mikroglie a monocytov, prietokovej 

cytometrie a hlavne multiplexových imunologických metód.  

Práca je napísaná stručne a jasne, dobre sa číta, pretože autorka čitateľa nezahlcuje technickými 

detailmi. Na druhej strane by presnejší popis a kritické zhodnotenie jednotlivých nameraných 

výsledkov, aj tých ktoré z nejakých dôvodov neboli zaradené do obrázkov v článku, umožnil ucelenejší 

pohľad na možnosti využitia danej mutiplexovej metódy pri stanovovaní cytokínov u prasiat. Práca by 

tak dostala ďalší rozmer – mohla by slúžiť veterinárnym imunológom ako návod. 

Technické poznámky a otázky: 

1. Najstaršie transgénne prasatá v štúdii mali 36 mesiacov. V tomto veku zatiaľ neboli 

pozorované klinické príznaky. Sú v medzičase k dispozícii nejaké výsledky z vyšetrení ešte 

starších prasiat. Boli pozorované klinické, histopatologické, alebo biochemické zmeny okrem 

už popísanej poruchy plodnosti? 



2. Ako infekčnému imunológovi mi namerané rozdiely v koncentráciách cytokínov v sekretóme 

stimulovaných buniek pripadajú veľmi malé. V prípade IFN-alfa sú síce štatisticky 

signifikantné, ale majú biologický význam? Zaujímavejšie sú rozdiely namerané v CSF. Sú 

rozdiely medzi transgénnymi a kontrolnými prasatami porovnateľné s rozdielmi medzi 

pacientmi s Huntingtonovou chorobou a zdravými kontrolami?  

3. Vo výsledkoch sú zobrazené a komentované len niektoré zo 7 cytokínov v paneli. 

Predpokladám, že napr. IL-4 a IFN-gama boli pod limitom detekcie. Overili ste si s použitím 

nejakého pozitívneho materiálu (napríklad supernatantu zo stimulovaných lymfocytov), že 

test funguje? U IL-8 sú hodnoty naopak nad hornou hranicou detekcie. Skúšali ste vzorky 

nariediť a test opakovať? Je možné, že by to odhalilo skrytý rozdiel medzi transgénnymi 

a kontrolnými prasatami. 

4. Prosím diskutujte možnosť, že by rozdiel v expresii cytokínov nebol spôsobený expresiou 

mutovaného huntingtínu, ale samotnou inzerciou transgénu do prasacieho genómu. Sú 

v oblasti inzercie gény, ktoré by mohli byť inzerciou ovplyvnené a ktoré by mohli súvisieť 

s expresiou cytokínov? Ako by bolo možné experimentálne dokázať, že pozorované zmeny sú 

skutočne spôsobené expresiou mutovaného huntingtínu a nie inzerciou transgénu? 

5. Veľmi ma zaujal plán pre génovú terapiu – silencing mutovaného huntingtínu pomocou 

vírusového vektoru. Som zvedavý aké sú predbežné výsledky. 

6. A posledná otázka – aký je osud 3 článkov zaslaných do renomovaných časopisov. Už sú 

prijaté alebo ste aspoň získali užitočné podnety z peer review? 

 

Predloženú prácu doporučujem k obhajobe. 
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