
 

 
 

V Praze dne 15. 2. 2016 

 

Oponentský posudek na disertační práci MUDr. Michala Podrazila „Subpopulace 

imunokompetentních buněk a jejich význam u imunopatologických stavů“ 

 

Téma disertační práce je lépe vyjádřeno v podtitulku práce, který zní „Subpopulace 

imunokompetentních buněk v protinádorové imunitě a využití dendritických buněk pro imunoterapii 

nádorů”, než v jejím názvu. Celá je věnována dlouhodobému projektu, který zahrnuje charakterizaci a 

následné klinické testování buněčné vakcíny na bázi dendritických buněk pulsovaných antigenem 

kokultivací s inaktivovanými nádorovými buňkami linie LNCaP a maturovaných pomocí poly I:C 

(DCVAC/PCa).  Je výjimečná v tom, že její těžiště spočívá ve výsledcích klinické studie, což je 

v našich podmínkách poměrně unikátní. V rámci práce jsou nejprve presentována data z experimentů, 

které předcházely klinickým studiím a byly vyžádány regulačními úřady. Ty se týkají analýzy 

buněčného složení vakcíny a dále schopnosti migrace dendritických buněk v organismu po aplikaci 

vakcíny in vivo. Těžištěm práce jsou výsledky získané ve třech klinických studiích (dvě byly 

publikovány a jedna zaslaná do tisku), ve kterých byla prokázána bezpečnost podání a zároveň 

dokumentována schopnost preparátu indukovat jak imunitní, tak i klinickou odpověď.   

Teoretická část práce představuje logický a dobře strukturovaný literární úvod do problematiky 

řešené v rámci práce. V obecné části je podán základní přehled o mechanismech protinádorové 

imunity a roli jednotlivých složek imunitního systému při jejím zajištění. Ve specifické části 

představující vlastní úvod k práci je stručně charakterizován karcinom prostaty, zmíněny současné 

možnosti terapie a hlavně imunoterapie. Diskutovány jsou pouze preparáty Sipuleucel T (již schválený 

k léčbě) a PROSTVAC. Zde mohlo být uvedeno srovnání s dalšími testovanými terapeutickými 

přístupy (kromě vakcín užití checkpoint inhibitorů, adoptivního přenosu lymfocytů, adjuvantní 

imunoterapie atd.). 

Výsledky jsou presentovány a diskutovány v pěti kapitolách podle jednotlivých cílů. Nejprve bylo 

v rámci preklinických testů dokumentováno odpovídající buněčné složení preparátu a potvrzena 

migrace DC po subkutánním podání do příslušných spádových regionálních uzlin. V rámci klinických 

testů byla nejprve provedena pilotní studie, kdy byla ověřena imunogenicita vakcíny i snížení hladiny 

PSA. Důležitým výsledkem této práce je, že byla také ověřena možnost metronomického podání 

cyklofosfamidu s cílem snížit zastoupení Treg před imunoterapií, i když samozřejmě nebylo možno 



 

 
 

vyhodnotit terapeutický efekt této kombinace. Dále bylo v rámci této studie demonstrováno, že DC 

imunoterapie může fungovat i poté, co jiná imunoterapie (zde IFNγ) přestala být účinnou.  

Nejdůležitější výsledky byly získány v rámci dvou klinických studií, kdy byly ověřeny relativní 

bezpečnost a imunogenicita vakcíny. Výsledky prokazují i možnou terapeutickou účinnost. 

Prodloužená dobu přežití ve srovnání s literárními daty byla pozorována v případě imunoterapie 

pacientů v pokročilém stadiu rozvoje onemocnění. V další klinické studii bylo pozorováno 

prodloužení průměrné doby zdvojení hladin PSA (PSA-DT) u pacientů po radikální prostatektomii 

nebo radioterapii, u nichž byla zahájena imunoterapie ve stadiu „biochemického relapsu“ 

charakterizovaném zvyšováním hladin PSA. Je nutno zdůraznit, že výsledky těchto studií byly 

dostatečně robustní, aby na jejich základě bylo možno přistoupit k dalším klinickým testům. Zároveň 

analýzy prokázaly, že je velmi obtížné najít vhodné a reprodukovatelné imunologické znaky pro 

sledování odpovědi, když více méně nebyly nalezeny signifikantní korelace mezi jednotlivými 

parametry charakterizujícími imunologickou a klinickou odpověď. To demonstruje komplexnost 

interakcí mezi imunitním systémem a nádorovými buňkami během chemoimunoterapie a také 

podtrhuje nutnost provádění klinických studií i z hlediska základního výzkumu.  Za velmi zajímavý 

výsledek ve studii, kdy byla vakcína podána pacientům, kterým se zvyšoval PSA-DT po radikální 

prostatektomii či po radioterapii, považuji nalezení korelace mezi expresí genů spojených s CD8/NK 

cytotoxicitou v populacích T lymfocytů před vakcinací a klinickou odpovědí po vakcinaci. Zde 

můžeme spekulovat, že negativním prognostickým znakem může být přítomnost klonů cytotoxických 

lymfocytů, které mají defekt ve schopnosti zabíjet terčové buňky, ale zachovávat si další funkce. To 

ilustruje nutnost komplexních analýz při monitoringu imunitní odpovědi, kdy některé často sledované 

parametry, např. zastoupení lymfocytů rozpoznávajících specifické antigeny nebo hladiny cytokinů 

nemusejí korelovat se skutečným  navozením efektivní imunity. 

Po formální stránce je česky psaná disertační práce velmi kvalitní a dobře napsaná. Je na pomezí 

klasické práce a „rychlé“, kdy jsou vložené publikace doplněny úvodem a diskusí či závěrem. Zde jsou 

publikované části presentovány stručnou formou v textu a podrobnou informaci, jakož i materiál a 

metody  je nutno hledat v přiložených původních článcích, které tak tvoří integrální součást práce (bez 

nich by měla pouze 55 stran). Určitá nepřehlednost je v popisu cílů (kapitola 5), kdy každý cíl tvoří 

vlastní podkapitolu. Dále místo krátkého závěru mohla být součástí práce celková diskuse.  

Závěrem lze říci, že MUDr. Michal Podrazil předložil velmi kvalitní disertační práci, prokázal 

schopnost samostatně vědecky pracovat a zároveň koordinovat náročné klinické studie a přípravu 

vakcín v podmínkách správné laboratorní praxe. Získal nová data, která mají závažný klinický význam 



 

 
 

a byla nebo budou publikována v několika publikacích, u jedné je prvním a jedné druhým autorem.  

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

 

Dotazy k diskusi: 

1. V kapitole 7.1 na Obr. 5 chybí v popisu zmínka o CD5-pozitivní populaci, můžete údaje 

doplnit? V práci Rožková et al. (Příloha Publikace 1) je k charakterizaci použita standardní 

kombinace znaků CD83/CD86 pro maturované DC. Je tato kombinace stále používaná a 

důležitá pro charakterizaci připravených vakcín? 

2. V práci Rožková et al. je popsána kombinovaná chemoimunoterapie, kdy byl nejprve 

aplikován IFNγ a poté DC vakcína. Je možné, že v průběhu terapie IFNγ došlo k rozvoji 

resistence nádoru a neodpovídavosti na tuto terapii, což mohlo následně ovlivnit rozvoj 

onemocnění i účinnost terapeutické vakcíny? 

3. V rámci hledání prognostických znaků a personifikace imunoterapie může být důležitá 

analýza nádorových buněk z hlediska k jejich možného úniku z imunitního dozoru a 

resistence ke specifické imunoterapii. Jaký je váš názor na možný praktický význam 

takových analýz? 

4. Velmi důležité může být vaše zjištění souvislostí mezi expresí genů kódujících proteiny 

hrající roli v cytotoxicitě před zahájením imunoterapie. Existence specifických lymfocytů, 

které mají tyto defekty, je poměrně dobře popsána např. u závažných chronických virových 

infekcí (HIV). Existují nějaké studie popisující tento jev u nádorů prostaty? 

5. Předkládané studie byly velmi komplexní a publikace mají logicky mnoho autorů; můžete 

specifikovat svůj podíl na jednotlivých publikacích a také uvést spoluautory 

nepublikovaných metodických studií (v práci kapitoly 5.1 a 5.2)? 
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