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Posúdenie rizika pri neúmyselnom / zámernom uvoľňovaní, identifikácia účinkov a vykonávanie
analýzy kumulatívnych dlhodobých účinkov, postup posúdenia rizika uvoľňovania.
Vypracované podľa § 6 a 7, Vyhlášky MŽP SR č. 274/2019 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002
Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších
predpisov za účelom realizácie projektu BS-02: ” Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom
kontrolovaná štúdia fázy 1 s eskaláciou dávky FluBHPVE6E7 u žien infikovaných HPV16 s normálnou
cytológiou, ASC-US alebo ľahkým stupňom CIN”, ktorého predmetom bude skúmanie účinkov lieku
IMP (Investigational Medicinal Product) FluBHPVE6E7 od spoločnosti BlueSky Immunotherapies GmbH,
Mariahilfer Strasse 101/1/21,1060 Vienna, Austria.
FluBHPVE6E7 je vírus chrípky typu B, v ktorom je C - terminálna časť génu NS1 nahradená
nukleotidovou sekvenciou, ktorá kóduje antigény E6 a E7 odvodené z Human Papilloma Vírusu 16
(HPV16).
Vedúcou projektu a overovateľom tohto posudku je MUDr. Júlia Hederlingová, PhD - pod
evidenčným číslom 84/ 07/21.
Posudok je spracovaný pre právnickú osobu:
Univerzitná nemocnica Bratislava,
so sídlom 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Pažítková 1835/4, Slovenská republika,
IČO: 00165565,
štátne zdravotnícke zariadenie.
Bezprostredne sa na potencialnom uvoľňovaní GMO do ZP podieľa činnosť vykonávana v uzavretých
priestoroch Ambulancií II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK a UNB. Ide o miestnosti č. 57 a 58
zatriedené do RT2 - evidenčné čísla 660 0522, 661 0522.
Činnosti vykonávané v uzavretých priestoroch miestnosti č. 4, 4a, 5, 5a, 6 zatriedené do RT2 –
evidenčné čísla 655 0522, 656 0522, 657 0522, 658 0522, 659 0522 sa priamo na uvoľňovaní
nepodieľajú.
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(2)Priame, nepriame, bezprostredné oneskorené dlhodobé kumulatívne dlhodobé účinky
uvoľňovania GMO do životného prostredia, princíp prevencie.
Vyhláška MŽP SR č. 274/2019 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní
genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov ukladá z hľadiska uplatňovania
princípu prevencie (lepšie je nepriaznivým účinkom predchádzať, ako ich potom následne zložito
kompenzovať) povinnosť deliť účinky uvoľňovania GMO do životného prostredia na priame,
nepriame, bezprostredné. oneskorené, dlhodobé a kumulatívne dlhodobé.
(2-1)Informácie týkajúce sa GMO.
FluBHPVE6E7 (vírus chrípky B/Thueringen/02/06 delNS106/E6E7) je purifikovaný vírusový vektor
chrípky B, v ktorom je C-koncová časť génu NS1 deletovaná a nahradená nukleotidovou (nt)
sekvenciou, ktorá kóduje antigény E6 a E7 odvodené z Human Papilloma Virus 16 (HPV16). Genetická
modifikácia NS1 proteínu ako produktu NS1 génu ma za následok, že jedna z jeho hlavných
biologických funkcií a síce schopnosť antagonizácie/neutralizácie antivírusovej IFN odpovede
infikovaných buniek je kompletne deaktivovaná. Strata tejto funkcie, zapríčiňuje, že FluBHPVE6E7 je
replikačno-deficientný v bunkách s intaktnou IFN odpoveďou typu I.
FluBHPVE6E7 je imunoterapeutický preparát/liek indikovaný na liečbu infekcií spojených s HPV16, teda
prekanceróznych lézií a rakoviny krčka maternice. FluBHPVE6E7 sa bude podávať parenterálne
(intramuskulárne) a lokálne do krčka maternice pacientkám s potvrdenými léziami súvisiacimi s
HPV16. Keďže liek FluBHPVE6E7, ktorý plánujeme použiť v tejto štúdii je GMO, predkladáme v tomto
dokumente ERA (enviromental risk assessment) v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a
Rady 2001/18/ES všetky relevantne údaje pre potreby posúdenia environmentálnych rizík spojených
s použitím predmetného GMO v klinickej štúdii
(2-2)Charakteristika vírusov chrípky.
Vírusy chrípky sú segmentované RNA vírusy s negatívnym reťazcom rodu Orthomyxoviridae. Sú
opísané tri typy chrípkových vírusov (typ A, B a C). Chrípkové vírusy typu A môžeme ďalej klasifikovať
podľa ich vírusových povrchových kapsidových proteínov – hemaglutinínu (skrátene HA) a
neuroaminidázy (skrátene NA), ktoré sú dôležité pre životný cyklus vírusu. Pri chrípkovom víruse typu
A je identifikovaných minimálne 16 podtypov HA a 9 podtypov NA. Pri chrípke typu B je známy iba
jeden podtyp HA, ktorý sa delí do dvoch v súčasnej dobe cirkulujúcich línii vírusov podobných
základným predstaviteľom: B/Yamagata/16/88 alebo B/Victoria/2/87 a jeden podtyp NA.
Chrípkové vírusy sa líšia svojou patogenitou a repertoárom svojich hostiteľov; zatiaľ čo typy B a C sú
prevažne ľudské patogény, typ A sa vyskytuje aj u rôznych iných teplokrvných živočíchov (vtáky a
cicavce). Vírusy chrípky A a B sú však dva typy, ktoré najčastejšie spôsobujú chrípkové ochorenie u
ľudí.
(2-3)Charakteristika vírusov chrípky typu B (rodičovský vírus).
´Genóm chrípkových vírusov je segmentovaný. Chrípkové B vírusy majú 8 RNA segmentov (pozri Obr.
1) s negatívnym reťazcom, ktoré kódujú najmenej 11 štruktúrnych proteínov: povrchové antigény HA
a NA, matricové proteíny M1 a BM2, jadrový exportný proteín (NEP), nukleoproteín (NP), proteíny
zapojené do replikácie vírusu (PA, PB1, PB2), integrálny membránový proteín (NB) a jeden
neštrukturálny proteín (NS1). Imunitná odpoveď po infekcii je vo všeobecnosti sprostredkovaná
sérovými protilátkami proti vírusovým povrchovým glykoproteínom HA a NA. Chrípkové infekcie sa
môžu vyskytnúť opakovane počas života jednotlivcov, pretože vírus sa mení mutáciami (antigénny
drift) a preskupením génov (antigénny shift), aby unikol získanej imunite hostiteľa. Tieto zmeny sú
obzvlášť významne pre gény HA a NA. Ochrana očkovaním si preto vyžaduje pravidelnú výmenu
antigénov vo vakcinačných kmeňoch počas interpandemických období a každoročné podávanie
aktualizovaných vakcín.
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Obr. 1: Chrípkový vírus typu B.
Vírus chrípky B je charakterizovaný nasledovnými vlastnosťami
ide o rodičovský organizmus,
spôsobuje chrípku u ľudí. Rozsah hostiteľov: (iba) človek,
Patogénne vlastnosti: epidemicky chrípkový vírus typu B,
Je spôsobilý vyvolať chrípkové ochorenie u ľudí. Ochorenie nemá viremickú fázu,
jeho väzobným receptorom je kyselina sialová, ktorá je všadeprítomná vo všetkých bunkách
exprimuje NS1 proteín, ktorý je považovaný za faktor vírusovej patogenity a antagonistu
interferónovej odpovede infikovaných hostiteľských buniek ,
ide o RNA vírus bez medziproduktu DNA – integrácia do hostiteľského genómu nie je možná
(je bez latencie),
NS1 ako faktor vírusovej patogenity zhoršuje imunitnú odpoveď hostiteľa tým, že potláča
indukciu interferónu v bunkách.
Chrípka je vysoko infekčné ochorenie dýchacích ciest, ktoré každoročne spôsobuje významnú
chorobnosť a úmrtnosť. Miera nákazlivosti sa líši v závislosti od kmeňa chrípky a infikovanej
populácie. Vo všeobecnosti môže ochorenie postihnúť 10-20% bežnej populácie a až 40-60%
inštitucionalizovaných starších ľudí. Chrípka sa rýchlo šíri po celom svete v rámci sezónnych epidémií
a predstavuje značnú ekonomickú záťaž vo forme straty produktivity a nákladov na nemocničnú
alebo inú zdravotnú starostlivosť.
(2-4)Mechanizmus prenosu vírusu chrípky - priame účinky.
Chrípka sa môže medzi ľuďmi prenášať tromi spôsobmi:
(1)
priamym kontaktom s infikovanými jedincami,
(2)
kontaminovanými predmetmi
(3)
vdýchnutím vírusu prostredníctvom vzduchu resp. aerosólu s náložou vírusu.
Respiračný prenos závisí od produkcie aerosólov, ktoré obsahujú vírusové častice. Inhalácia kvapiek a
jadier kvapiek umiestni vírus do horných dýchacích ciest, kde môže iniciovať infekciu epitelových
buniek. Nazálne sekréty, hlieny a sliny, ktoré obsahujú vírusové častice, sú zodpovedné za prenos
priamym kontaktom a za kontamináciu predmetov a povrchov.
(2-5)Replikačný cyklus.
Keďže chrípkový vírus má genóm s negatívne orientovanými segmentami RNA, musí produkovať
pozitívne orientovanú mRNA, aby mohol generovať enzýmy potrebné pre replikáciu. Transkribovane
enzýmy premenia pôvodne záporne orientovanú RNA na cRNA s kladným nábojom, čo zase uľahčuje
produkciu ďalšej generácie negatívne orientovanej RNA. Konečné vírusové potomstvo nakoniec
vyrastie z hostiteľskej bunky a je pripravené infikovať ďalšie bunky. Vírus chrípky vstupuje do
hostiteľskej bunky tak, že sa jeho hemaglutinín naviaže na kyselinu sialovú nachádzajúcu sa na
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glykoproteínoch alebo glykolipidových receptoroch hostiteľských buniek. Bunka potom endocytuje
vírus. V kyslom prostredí endozómov vírus mení tvar a spája svoj obal s endozomálnou membránou.
Potom nasleduje signál na uvoľnenie nukleokapsidu vírusu do cytoplazmy hostiteľa, odkiaľ
nukleoukapsid putuje do jadra hostiteľa. V hostiteľskom jadre vírus produkuje proteíny potrebné na
replikáciu. Táto primárna transkripcia zahŕňa mechanizmus známy ako „cap snatching“: vírusová
endonukleáza (PB2) odreže 5' metylguanozínový uzáver, ako aj desať až trinásť nukleotidov z RNA.
Následne sú tieto nukleotidy použité ako prímer na transkripciu proteínu PB1, vírusovej
transkriptázy. Pri chrípke A a B sa transláciou ôsmich segmentov genómu získa minimálne desať
proteínov, t.j. hemaglutinín, neuraminidáza, PB1, PB2, nukleoproteín, dva matricové proteíny a dva
NS proteíny. Po vytvorení počiatočných proteínov sa z ôsmich segmentov RNA s negatívnou
orientáciou u vírusov chrípky A a B (vírus chrípky C má sedem segmentov) vytvorí osem
komplementárnych reťazcov RNA s pozitívnym nábojom, ktorým chýba 5' zakončený prímer, ako aj 3'
poly (A) terminus nachádzajúci sa v mRNA. Táto cRNA produkuje RNA s negatívnou orientáciou.
Rôzne proteíny potom pomáhajú tejto negatívnej RNA opustiť jadro a dostať sa do cytoplazmy
hostiteľa. Medzitým hemaglutinín a neuraminidáza prešli glykozyláciou, polymerizáciou a acyláciou v
cytoplazme. Hemaglutinín, neuraminidáza a M2 putujú do plazmatickej membrány, kde sa proteíny
stretnú s M1 a začnú proces maturácie . Na miesto prichádza osem segmentov RNA (mechanizmus
ešte nie je úplne objasnený) a nastane uvoľnenie vírusu (virus budding). Neuraminidáza nakoniec
odpojí receptory kyseliny sialovej na membráne, čím umožní vírusu opustiť bunku (Obr.2) .

Obr. 2: Replikačný proces chrípkových vírusov.
(2-6)Stabilita rodičovského kmeňa chrípky:
Štúdie o stabilite nemodifikovaného štandardného typu v prostredí odhalili, že vírusy chrípky sú
schopne prežiť 24-48 hodín na neporéznych povrchoch, ako je nehrdzavejúca oceľ a plast a menej
ako 8-12 hodín na tkanine, papieri a papierovej vreckovke. Tieto štúdie tiež odhalili prenos vírusu od
darcov po dobu 2-8 hodín z povrchov z nehrdzavejúcej ocele a len niekoľko minút z povrchov ako sú
papierové vreckovky a podobné materiály. Preto v prípade silnej kontaminácie rôznych povrchov v
životnom prostredí je prenos vírusu chrípky na ďalšieho hostiteľa možný (Bean a kol., 1982). Vírusy
ľudskej chrípky zvyčajne strácajú infekčnosť pri nízkom pH (Scholtissek, 1985). Je tiež dôležité
poznamenať, že chrípkové vírusy sú RNA vírusy s negatívnym reťazcom bez medziproduktu DNA.
Integrácia génov vírusov chrípky do hostiteľského genómu a prípadná epizomálna alebo provírusová
latencia sú preto vylúčené.
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Charakteristika činností, v ktorých je použitá génová technika
Údaje týkajúce sa organizmu darcu.
čeľaď
Betainfluenzavirus
druh
Influenza B virus
poddruh
nie
kmeň
B/Thueringen/02/06 virus
Údaje o vloženom genetickom materiáli.
Gén NS1 v rodičovskom víruse B/Thueringen/02/06 bol skrátený v aminokyselinovej polohe 106 a
fúzovaný s fragmentom proteolytického štiepneho miesta P2A a sekvenciami kódujúcimi nádorové
antigény E6 a E7 pochádzajúce z HPV16, ktoré boli usporiadané tak, aby sa odstránila ich biologická
aktivita. Schéma konštruktu je znázornená v Obr. 3 a 4.
Údaje o výslednom GMO a štruktúra GMO.
FluBHPVE6E7 je vírus chrípky typu B, je to purifikovaný vírusový vektor chrípky B, v ktorom je Cterminálna časť génu NS1 nahradená nukleotidovou (nt) sekvenciou, ktorá kóduje antigény E6 a E7
odvodené z Human Papilloma Virus 16 (HPV 16). Osem chrípkových segmentov vektora
delNS106/E6E7 vírusu chrípky B pochádza z rodičovského vírusu chrípky B/Thueringen/02/06. NS
segment bol modifikovaný tak, ako je opísané na obrázku nižšie (BNS106-P2A 16E6E7sh spm3). Gén
NS1 bol skrátený v aminokyselinovej polohe 106 a fúzovaný s fragmentom proteolytického štiepneho
miesta P2A a sekvenciami kódujúcimi nádorové antigény E6 a E7 u HPV16, ktoré boli usporiadané
tak, aby sa odstránila ich biologická aktivita (Obr. 3).
Obrázok 4 znázorňuje inzerciu sekvencii kódujúcich antigény E6 a E7 z HPV16 spolu so sekvenciou
kódujúcou 18 aminokyselín pre P2A (P2A pochádza z porcinneho teschovírusu) na C-koniec skrátenej
NS1 nt sekvencie kódujúcej 106 N-terminálnych aminokyselín NS1. Sekvencia P2A vedie k oddelenej
expresií proteínu NS106 a fúzneho proteínu E6E7 (Kim a kol., 2011). Zostrihové donorové miesto bolo
zmutované pre efektívnejšiu expresiu nádorových antigénov.

Obr. 3: Schéma NS106/E6E7.BNS106-P2A-16E6E7sh segment spm3: 11 prekrývajúcich sa
aminokyselín medzi neštrukturálnym proteínom 1 (NS1) a neštrukturálnym proteínom 2 (NS2 alebo
NEP); NS106: NS1 deletovaný v aminokyselinovej polohe 106; SDS: “splice donor site“; SAS: miesto
akceptora zostrihu („splice acceptor site“); P2A: proteolytické štiepne miesto; spm3: zostrihová
mutácia 3 (splice mutation 3); HPV16 E6E7sh: preskupené nádorové antigény E6E7.
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Obr. 4: Preskupenie nádorových antigénov E6 a E7. Schematické znázornenie fúzneho proteínu
NS106-P2A-E6E7sh
Všetky vírusové génové segmenty boli klonované do obojsmerného plazmidového vektora pHW2000
obsahujúceho kazetu Pol I/II promótor/terminátor (Hoffmann a kol., 2000). . Po transfekcií do buniek
Vero umožňuje obojsmerná konštrukcia plazmidov súčasnú transkripciu mRNA a vRNA a následnú
tvorbu vektora delNS106B/E6E7 vírusovej chrípky B.
Charakteristika GMO:
Nomenklatúra
Účinná látka

Lieková forma
ICD 10 klasifikácia
Indikácia

ATC kód
Farmakoterapeutická skupina

FluBHPVE6E7 (kód spoločnosti)
vírusový vektor chrípky B/Thueringen/02/06
delNS106/E6E7 v pufri sacharóza / Hepes /
chlorid sodný / rHSA (SHNA)
Tekutina
B97.7 Papilomavírus ako príčina chorôb
zaradených inde
liečba
infekcií
spojených
s
ľudským
papilomavírusom
(HPV),
prekancerózy
a rakoviny
zatiaľ nie je k dispozícii
Antineoplastické a imunomodulačné preparáty,
iné imunostimulanty

Zloženie FluBHPVE6E7, génové segmenty:
Segmenty
Pôvod
PA, PB2, NP, M, PB1, HA, NA
B/Thüringen/02/06
NS

B/Thüringen/02/06

E6 and E7 sekvencie

Human papilloma virus 16

P2A sekvencia

Porcine Teschovoirus

Modifikácie
žiadna
delécia
v
NS1
géne
na aminokyselinovej pozícií 106
inzercia fragmentov E6 a E7 z
HPV16 a štiepneho fragmentu
P2A z porcineho Teschovirusu

Údaje o intenzite účinkov škodlivých vplyvov
Attenuácia a stabilita GMO.
Atenuácia zapríčinená deléciou v NS1 proteíne (=faktor patogenicity a antagonista IFN odpovede);
García-Sastre a kol., 1998a; Egorov a kol., 1998; Hai a kol., 2008; Wressnigg a kol., 2009). Keďže je
odstránených 175 aminokyselín z C-koncovej časti otvoreného čítacieho rámca NS1 je genetická
reverzia vysoko nepravdepodobná.
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Sekvenovanie génu NS1 v rôznych fázach produkcie FluBHPVE6E7 (štádia produkcie: preMaster Virus
Seed, Master Virus Seed, Bulk Drug Substance and Drug Product) dokazuje, že zmena v NS1 proteíne
je nezmenená a atenuácia stabilná.
Negatívne účinky GMO sú zoslabené pomocou genetickej manipulácie C-koncovej časti NS1 proteínu
- antagonistu interferónovej odpoveď a faktora patogenity NS1 (García-Sastre a kol., 1998a; Egorov a
kol., 1998; Hai a kol., 2008; Wressnigga kol., 2009) . Pretože je odstránených 175 aminokyselín z Ckoncovej časti otvoreného čítacieho rámca NS1, reverzia k fenotypu na rodičovský fenotyp je
nepravdepodobná.
Genotypová stabilita atenuácie bola potvrdená analýzou RT-PCR a sekvenovaním atenuovaného
segmentu NS génu z vírusového inokula (preMaster Virus Seed) po 7 pasážach. Okrem toho, hlavné
vírusové inokulum, Master Virus Seed, Bulk Drug Substance a Drug Product vykazovali identické
sekvencie. Veľkosť fragmentu v RT-PCR bola identická, porovnaj obr. 5: Nezistili sa žiadne mutácie,
čo potvrdzuje stabilitu delécie 175 aminokyselín z C- koncovej časti NS1 proteínu.
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Obr. 5: Analýza RT-PCR s použitím prímerov špecifických pre segment BNS106-P2A-16E6E7sh:
potvrdenie BNS106-P2A-16E6E7sh a neprítomnosť delečných pásov v rôznych fázach produkcie
FluBHPVE6E7. : M: marker; 1: PreMaster Virus Seed (MVS); 2: PreMVS, RT: negatívna kontrola; 3:
Master Virus Seed; 4: MVS, RT: negatívna kontrola; 5: plazmidová kontrola; 6: Bulk Drug Sunstance
Harvest (BDS harvest); 7: BDS harvest, RT: negatívna kontrola; 8: PreMVS: + 7 passages; 9: PreMVS: +
7 passages, RT negatívna kontrola.
Biodistribúcia a vylučovanie GMO sa zisťovalo po opakovanom intravenóznom alebo subkutánnom
podaní v štúdii toxicity na myšiach. Nebola zistená žiadna FluBHPVE6E7 vRNA v moči, slinách, výkaloch
a krvi v ktoromkoľvek časovom období po podaní. V mieste vpichu sa vRNA našla 24 hodín po i.v.
podaní u jednej zo 6 myší a u 2 zo 6 myší po prvom subkutánnom podaní (ďalej len s.c.) lieku. 72
hodín po prvom i.v. podaní lieku bola vRNA detegovaná len u jedného samca (1/6). Vo zvyšných
tkanivách orgánov sa nezistila žiadna vRNA. Tieto údaje dokazujú, že v orgánoch alebo telesných
tekutinách pokusných zvierat nedochádza k replikácii a vylučovaniu vírusu.
Bunky krčka maternice sme testovali, či je na nich možná replikácia GMO. GMO v maternicových
fibroblastoch a v bunkách hladkého svalstva maternice nereplikuje.
V cervikalných epitelialných bunkách sme zaznamenali viac ako 100-násobne nižšiu replikáciu v
porovnaní so zodpovedajúcim rodičovským vírusom štandardného typu. GMO, ktorý sa teda
teoreticky môže uvoľňovať v dôsledku úniku pri aplikácii v mieste vpichu alebo po abortívnej
replikácii v cervikálnych epitelialnych bunkách by však musel prejsť cez vaginálny trakt, ktorý má u
zdravých žien zvyčajne pH 4,5 alebo menej (O'Hanlon a kol., 2019; Boskey a kol., 1999). V ďalšom
experimente sme zisťovali infekčnosť GMO pri rôznych úrovniach pH. Obrázky nižšie ukazujú, že
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infekčnosť GMO v bunkovej kultúre je nedetekovateľná (polčas rozpadu kratší ako päť sekúnd) pri pH
4,5 (obrázok 6, obrázok 7, obrázok 8).

Obr. 1: Stabilita FluBHPVE6E7 v závislosti od pH

Obr. 2: Stabilita FluBHPVE6E7 pri pH 5.5

Obr. 3: Stabilita FluBHPVE6E7 pri pH 4.5

8

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
__________________________________________________________________________________

FluBHPVE6E7 je tekutá, sterilná imunoterapia formulovaná tak, aby obsahovala titer vírusových častíc
v hodnote 9,3 ± 0,3 log10 fTCID50/ml. Objem, ktorý sa má injikovať, je 0,5 ml, čím sa získa vopred
definovaný celkový titer 9,0 ± 0,3 log10 fTCID50. FluBHPVE6E7 je koncentrovaná a petrifikovaná
vírusová suspenzia určená na intramuskulárne a lokálne cervikálne podanie. 1,2 ml liečivého
produktu (nominálny objem: 1,0 ml, plniaci objem 1,2 ml) sa naplní do 3 ml sklenených liekoviek
uzavretých gumovými zátkami a farebnými hliníkovými uzávermi na skladovanie a prepravu.
FluBHPVE6E7sa skladuje a prepravuje pri teplote ≤ -60 °C.
Imunogenicita:
FluBHPVE6E7 je odvodený od vírusu chrípky B (= rodičovský vírus) a bol modifikovaný na niekoľkých
úrovniach, aby sa mohol efektívne použiť ako vírusový vektor na elimináciu buniek infikovaných
HPV16 a kancerozných lézii vyvolaných HPV16. Najdôležitejšími znakmi GMO sú delécia v proteíne
NS1 -antagonistovi antivírusovej IFN-ovej odpovede infikovaných buniek a inzercia onkoantigénov E6
a E7 odvodených od HPV16. Pre navrhovanú imunoterapiu je žiaducich niekoľko dôsledkov
vyplývajúcich z delécie NS1 a expresie E6/E7:
Delécia v proteíne NS1 spôsobuje, že takto geneticky modifikovaný vírus stráca schopnosť pôsobiť
proti vrodenej imunitnej odpovedi a dochádza tak
a)k výraznej atenuacií až k neschopnosti produktívnej replikácie modifikovaného vírusu
b)k silnej indukcii IFN typu I a pro-inflamačných cytokínov (García-Sastre a kol., 1998a, Ferko a kol.,
2004), k účinnej aktivácii imunitných buniek, ako sú NK bunky (Ogbomo a kol., 2010; van Rikxoort a
kol. , 2012) a T-bunky (Ferko a kol., 2004).
c)v mieste delécie z čítacieho rámca pre NS1, GMO exprimuje antigény E6 a E7 odvodene z HPV16.
Exprimácia týchto nádorových antigénov ďalej zvyšujú aktiváciu imunitnej odpovede namierenej
proti bunkám na krčku maternice u žien ktoré sú infikovane HPV16. Lokálna aplikácia predmetného
GMO do krčka maternice vedie k expresií antigénov E6 a E7 v zdravých ako aj prekanceróznych
bunkách lézii a využíva schopnosť delNS106 lokálne indukovať imunostimulačné cytokíny. Táto
imunoterapia výrazne zlepšuje vyhliadky na liečbu, pretože má tú výhodu, že exprimuje relevantné
cieľové antigény v čase a zápalovom mieste pre-kanceróznej lezie. Tento koncept je podporený
experimentmi v HPV16 nádorovom modele na myšiach, kde sme porovnávali rôzne spôsoby
imunizácie. Najlepšie terapeutické výsledky sme dosiahli po dvojnásobnej intratumorálnej
(i.t.) aplikácii FluBHPVE6E7 vírusu alebo kombinácii i.t. a posilňujúcej s.c. aplikácii lieku v HPV16
tumorovom modely na myšiach. (obrázok 9). Po dvojnásobnej s.c. aplikácii GMO sa rast tumorov síce
spomalil ale nedošlo k úplnému vymiznutiu tumorov.

Obr. 9: Rast nádorov po rôznych kombináciách spôsobov aplikácie FluBHPVE6E7 v HPV16-nadorovom
modely na myšiach.
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Sumárna Charakteristika lieku FluBHPVE6E7:
- pochádza z dobre charakterizovaného rodičovského vírusu chrípky B
- je výrazne attenuovaný na základe delécie v proteíne NS1 -vírusovom faktore patogenity
a antagonistovi antivírusovej IFN odpovede
- exprimuje preskupené verzie nádorových antigénov E6 a E7 z HPV16
- indukuje E6 a E7-specificku T-bunkovú imunitu namierenú voči bunkám, ktoré sú infikovane HPV16
- spôsobuje infiltráciu HPV16-specifickych T buniek do nádorov v modelových experimentoch na
myšiach
- signifikantne redukuje resp. eliminuje rast nádorov v modelových experimentoch na myšiach
Keďže nebol identifikovaný žiadny relevantný prirodzený rezervoár vírusov chrípky B mimo ľudí, tieto
vírusy sa považujú výlučne za ľudské patogény (Kim a kol., 2015). U normálnych dospelých vírus
chrípky zvyčajne spôsobuje tracheobronchitídu, ktorá sa môže zmeniť na vírusovú pneumóniu.
Ochorenie nemá viremickú fázu. Vdýchnutý vírus sa replikuje v respiračnom epiteli a nové virióny
prechádzajú do lúmenu dýchacích ciest.
Predpokladá sa, že tkanivová reštrikcia vírusov chrípky je determinovaná molekulou vírusového
hemaglutinínu (HA). HA sprostredkuje pripojenie k receptorom obsahujúcim kyselinu sialovú na
povrchu hostiteľskej bunky, ako aj fúziu obalu vírusu s bunkovou membránou. Infekčnosť vyžaduje
proteolytické spracovanie HA prekurzorového proteínu HA0 na produkty štiepenia HA1 a HA2
spojené disulfidmi. Predpokladá sa, že za lokalizáciu vírusovej infekcie v pľúcnom epiteli je
zodpovedný výskyt HA-aktivujúcich proteáz (Klenk a Garten, 1994; García Sastre et al, 1998b).
• Vírus chrípky typu B je teda obmedzený iba na ľudí,
• štiepenie HA proteázami prítomnými v dýchacom trakte je nevyhnutné pre replikáciu vírusu,
• Receptor kyseliny sialovej je prítomný vo všetkých bunkách,
• Replikácia vírusu chrípky B je obmedzená na pľúcny epitel.
Uvoľňované GMO má rovnaký rozsah hostiteľov a tkanivové obmedzenia ako rodičovský štandardný
typ chrípkového vírusu B. Nezistil sa žiadny rast GMO v cervikalných fibroblastoch (UtFib, uterine
fibroblasts) alebo svalových bunkách maternice (UtMC, uterien muscle cells) a atenuovaný rast v
cervikalných epitelových bunkách; (Obrázok 10).
Patogenita rodičovského kmeňa vírusu chrípky B bola neutralizovaná pomocou genetickej modifikácii
t.j. delécii v C-terminálnej časti génu NS1, ktorý kóduje protein NS1, ktorého primárnou biologickou
funkciou je neutralizácia interferónovej odpovede infikovaných buniek. NS1 delečné mutanty sú
replikačno-deficientné , pretože ich schopnosť pôsobiť proti interferónovej obrannej reakcii hostiteľa
je narušená (prehľad vo Wang a Fish, 2017).
GMO sa po subkutánnom a i.v. podaní myšiam nereplikuje a nie je vylúčený do moču, slín, stolice a
krvi. Stopy vRNA boli detegované len u 1/6 myší po prvej i.v. aplikácii a 2/6 myšiach po prvej s.c.
aplikácii. 72 hodín po prvej i.v. aplikácii lieku sme vRNA detegovali len u 1/6 myší v mieste vpichu. Vo
zvyšných tkanivách orgánov sme vRNA nedetekovali.
•GMO má viac ako 100-krát nižšiu replikačnú schopnosť v cervikálnych epiteliálnych bunkách (CxEpc,
obrázok 10) pri suplementácii média proteázou.
Môžeme teda konštatovať, že uvoľňované GMO s vysokou pravdepodobnosťou hraničiacou
s istotou nemá žiadne nepriame bezprostredné. oneskorené, dlhodobé ani kumulatívne dlhodobé
účinky.
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Obr. 10: Replikácia GMO v cervikalných epitelialných bunkách (CxEpc), fibroblastoch (UtFib) a
svalových bunkách (UtMC).
Informácie súvisiace s klinickým skúšaním.
Naplánovaná klinická štúdia pod názvom: „Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom
kontrolovaná štúdia fázy 1 s eskaláciou dávky FluBHPVE6E7 u žien s NILM , ASC-US, LSIL alebo ľahkým
stupňom CIN“
Parametre tejto klinickej štúdie sú nasledovne:
Názov štúdie
Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia fázy 1
s eskaláciou dávky FluBHPVE6E7 u žien s NILM , ASC-US, LSIL alebo ľahkým
stupňom CIN
Číslo protokolu
BS-02
Číslo EudraCT
2021-003079-33
Sponzor
BlueSky Immunotherapies GmbH
Mariahilfer Strasse 101/1/21
1060 Viedeň, Rakúsko
Hlavný skúšajúci
MUDr. Júlia Hederlingová
Pracovisko skúšania
Univerzitná nemocnica Bratislava
2. gynekolgicko-pôrodnícka klinika
Ružinovská 6
82606 Bratislava
Slovensko
Indikácia
Liečba infekcií, prekanceróz a rakoviny spôsobených ľudským papiloma
vírusom (HPV) 16.
Primárny cieľ
Posúdenie bezpečnosti a znášanlivosti intracervikálneho podania, s
následnými dvoma intramuskulárnymi podaniami FluBHPVE6E7
Sekundárne ciele
Zhodnotenie systémovej imunitnej odpovede na imunizáciu s
FluBHPVE6E7, zmien stavu HPV infekcie a cervikálnej cytológie,
biodistribúcie a potenciálu množenia vírusu
Návrh štúdie
Dvojito zaslepené, placebom kontrolované, zvyšovanie dávky
Skúšané lieky
Vektor vírusu chrípky FluBHPV E6E7 (delNS106B/E6E7) v pufri
sacharóza/Hepes/chlorid sodný/rHSA (SHNA)
Placebo: SHNA pufer
Dávkovanie a podávanie
Študijný liek sa podáva trikrát. Prvé podanie sa vykoná intracervikálne v
deň 0. Druhé a tretie podanie sa vykoná intramuskulárne v 4. a 12. týždni
po prvom podaní.
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Účastníci štúdie sú randomizovaní v pomere 3:1 pre FluBHPV E6E7 alebo
placebo.
V deň 0 sa do krčka maternice podá študijný liek. Celkový objem podanej
dávky je 0,5 ml. V prípade lézií krčka maternice sa študijný liek podáva
vedľa lézií, aby sa zabránilo neúmyselnému prenosu buniek infikovaných
HPV16 a podaniu placeba do lézií.
V 28. deň (±2 dni) a v 12. týždni (±1 týždeň) sa študijný liek podáva
intramuskulárne do stredného sedacieho svalu (gluteus medius lateralis);
(0,5 ml na dávku).
Prvá skupina je liečená dávkou 7,5 log10 fTCID50/dávku. Druhá kohorta je
liečená na úrovni 9,0 log10 fTCID50/dávku.
Každá úroveň dávky sa začína s jedným účastníkom štúdie, u ktorého sa
sleduje výskyt nežiaducich udalostí. Iba ak sa prvá imunizácia javí ako
bezpečná a tolerovaná podľa hodnotenia do 7. dňa návštevy, zaradí sa
ďalšia účastníčka štúdie, ktorá dostane svoju prvú dávku. Ak sa tieto prvé
imunizácie u prvých dvoch účastníkov štúdie javia ako bezpečné a
tolerované podľa hodnotenia do 7. dňa návštevy, budú zaradení ďalší
dvaja účastníci štúdie, ktorí dostanú svoju prvú dávku.
Zvýšenie dávky sa vykoná, ak sa u žiadneho z troch účastníkov štúdie
liečených liekom FluBHPV E6E7 v prvej úrovni dávky nevyskytne nežiaduca
udalosť limitujúca dávku.
Ak sa u jedného z prvých troch účastníkov štúdie liečených liekom
FluBHPVE6E7 v určitej dávkovej hladine vyskytne nežiaduca udalosť
obmedzujúca dávku, do štúdie budú zaradení ďalší štyria účastníci s
rovnakou dávkovou hladinou (3 dostávajúci liek FluBHPVE6E7 a 1
dostávajúci placebo).
Zvyšovanie dávky sa ukončí, ak sa u dvoch alebo viacerých účastníkov
štúdie liečených liekom FluBHPVE6E7 vyskytnú nežiaduce udalosti
limitujúce dávku na jednej z úrovní dávky.
Nežiaduce udalosti limitujúce dávku sú nežiaduce udalosti ≥ 3. stupňa
súvisiace s FluBHPVE6E7.
Po ukončení obdobia sledovania bezpečnosti (od 0. do 35. dňa) všetkých
účastníkov štúdie v kohorte vykoná Data Monitoring Committee (DMC)
priebežné hodnotenie bezpečnosti. DMC preskúma zhromaždené
laboratórne údaje a klinické nežiaduce udalosti a rozhodne, či je zvýšenie
dávky opodstatnené alebo ukončené, alebo či je potrebné do kohorty
zaradiť ďalších účastníkov štúdie.
Po ukončení zvyšovania dávky a s cieľom zhromaždiť ďalšie údaje o
bezpečnosti pri najvyššej bezpečnej a tolerovanej dávke budú do
rozšírenej kohorty zaradení ďalší 4 účastníci štúdie (3 dostávajúci
FluBHPVE6E7 a 1 dostávajúci placebo).
Študijná populácia
Až 20 účastníkov štúdie:

4 až 8 účastníkov štúdie na dávkovú úroveň počas
zvyšovania dávky (3 až 6 dostávajúcich FLUBHPVE6E7 a 1 až 2 dostávajúci
placebo) a

4 ďalší účastníci štúdie (3 dostávajúci FLUBHPVE6E7 a 1
dostávajúci placebo) na najvyššej bezpečnej a tolerovanej úrovni dávky
po ukončení zvyšovania dávky.
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Iné klinické štúdie.
Randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia fázy 1 u žien s normálnou cytológiou alebo
cervikálnou intraepiteliálnou neopláziou nízkeho stupňa (EudraCT č. 2019-002505-21)
V súčasnosti prebieha randomizovaná, placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená štúdia fázy 1 s
eskaláciou dávky s FluBHPVE6E7 ktorá sa vykonáva u žien s normálnou cytológiou alebo cervikálnym
intraepiteliálnym stavom nízkeho stupňa neoplázie v Prevention, National Center for Immunization
and Respiratory Diseases (NCIRD) na Lekárskej univerzite vo Viedni v Rakúsku (EudraCT č. 2019002505-21).
Primárnym cieľom je posúdiť bezpečnosť a znášanlivosť subkutánneho podávania FluBHPVE6E7.
Sekundárnymi cieľmi je hodnotenie systémových imunitných odpovedí na imunizáciu FluBHPVE6E7,
zmeny stavu infekcie HPV a cervikálnej cytológie a biodistribúcie.
Študovaný liek sa podáva trikrát v deň 0 a 4 a 12 týždňov po prvom podaní. Účastníci štúdie sú
randomizovaní v pomere 3:1 pre FluBHPVE6E7 alebo placebo. Prvá skupina sa lieči dávkou 107,5
fTCID50/dávku. Druhá skupina bude liečená 109 fTCID50/dávku.
Keďže žiadna z troch účastníčiek štúdie liečených FluBHPVE6E7 v prvej dávkovej hladine
nezaznamenala nežiaducu udalosť obmedzujúcu dávku, boli zaradene ďalšie štyri účastnícky (3
užívajú FluBHPVE6E7 a 1 placebo) do druhej vyššej dávkovej hladiny. Keďže ani v tejto skupine neboli
zistene nežiaduce udalosti boli ďalšie štyri účastnícky štúdie zaradene do rozširujúcej kohorty (3 pre
FluBHPVE6E7 a 1 placebo).
Tieto predbežné výsledky klinického skúšania potvrdzujú vysokú bezpečnosť a znášanlivosť
lieku FluBHPVE6E7 po s.c. podaní.
(3)Vyhodnotenie a posúdenie rizika uvoľňovania GMO, formulácia problému vrátane identifikácie
nebezpečnosti, charakterizovanie nebezpečenstva.
Vzhľadom na to, FluBHPVE6E je geneticky modifikovaný vírus chrípky typu B je možné predpokladať,
že podobne ako jeho rodičovský epidemicky vírus by mohol spôsobiť infekciu účastníkov štúdie ako aj
všetkých osôb, ktoré s nim prídu do styku pri manipulácii, aplikácii, transporte a pod.
Infekcia a symptómy chrípky.
Chrípka je nákazlivé ochorenie dýchacích ciest, ktoré môže spôsobiť mierne až ťažké ochorenie.
V rizikových vekových skupinách a u ľudí s chronickými ochoreniami alebo s komorbiditami môže
chrípkové ochorenie viesť k úmrtiu (WHO, prehľad, sezónna chrípka, november 2018). Sezónne
chrípkové infekcie sú najmä v rizikových skupinách ľudí zvyčajne sprevádzané nasledujúcimi
príznakmi:
zvýšená telesná teplota
bolesti hlavy
zimnica/triaška
suchý kašeľ
bolesť hrdla
nádcha alebo upchatý nos
bolesť svalov, kĺbov alebo tela
únava (môže byť extrémna)
vracanie
hnačka.
Väčšina ľudí so sezónnou chrípkovou infekciou sa uzdraví v priebehu jedného až dvoch týždňov, ale u
ľudí s vyšším rizikom, ako sú imunokompromitovaní, chronicky chorí jedinci, starší ľudia alebo malé
deti, sa môžu vyvinúť život ohrozujúce komplikácie, ako je napr. zápal pľúc,. Skupina s vysokým
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rizikom zahŕňa osoby vo veku 65 rokov a staršie, osoby akéhokoľvek veku s určitými chronickými
zdravotnými problémami (ako je astma, cukrovka alebo srdcové choroby), tehotné ženy a deti
mladšie ako 5 rokov, ale predovšetkým deti mladšie ako 2 roky.
Infekcie dutín a uší sú príkladmi stredne závažných komplikácií spôsobených chrípkou, zatiaľ čo zápal
pľúc je závažnou komplikáciou chrípky, ktorá môže byť výsledkom samotnej vírusovej infekcie alebo
koinfekcie zahŕňajúcu aj bakteriálnu infekciu.
Ďalšie možné závažné komplikácie vyvolané chrípkou predstavujú zápaly srdca (myokarditída), mozgu
(encefalitída) alebo svalového tkaniva (myozitída, rabdomyolýza) a multiorgánové zlyhanie (napríklad
zlyhanie dýchania a obličiek). Infekcia dýchacích ciest vírusom chrípky môže spustiť extrémnu
zápalovú reakciu v tele (cytokine storm), môže viesť k sepse, život ohrozujúcej reakcii tela na infekciu.
Chrípka môže zhoršiť chronické zdravotné problémy. Napríklad ľudia s astmou môžu mať astmatické
záchvaty, keď majú chrípku, a ľudia s chronickým srdcovým ochorením môžu zaznamenať zhoršenie
tohto stavu vyvolaného chrípkou (Centers for Disease Control and Prevention, National Center for
Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD).
Vírusy chrípky, najmä typu A, sú unikátne tým, že sú nesmierne premenlivé. V priebehu niekoľkých
mesiacov dochádza k drobným lokálnym modifikáciám génov kódujúcich tvorbu hemaglutinínu (HA)
a neuraminidázy (NA). V dôsledku toho vznikajú malé zmeny týchto antigénov označované ako
antigénny posun (antigenic drift). Teda vzniká len variant v rámci subtypu, čo má za následok vznik
každoročných epidémií. Epidémie sú explozívne s prudkým excesom chorobnosti a smrtnosti s
rýchlym rozšírením na veľké územie a obvykle aj rýchlym poklesom. Raz za 10 - 30 rokov však dôjde k
veľkej zmene, označovanej ako antigénna zámena (antigenic shift), kedy dôjde k výmene celej časti
génového RNA fragmentu, vzniku nových typov povrchových antigénov a tým vzniku nového subtypu
vírusu chrípky, ktorý môže spôsobiť pandémiu. Antigénny drift sa vyskytuje u vírusov chrípky A, Vírus
chrípky B je oveľa stabilnejší. U kmeňov typu B vznikajú len antigénne variácie, ktoré nie sú také
výrazné ako u typu A. K antigénnej zámene nedochádza. Typ B vyvoláva skôr sporadické, miernejšie
prebiehajúce ochorenia, prípadne epidémie menšieho rozsahu, ktoré obvykle nadväzujú na epidémie
vyvolané typom A.
Environmentálne šírenie a prenos vírusu chrípky typu B
je v zásade determinovaný tým, že nebol identifikovaný žiadny relevantný prirodzený rezervoár
vírusov chrípky B mimo ľudí. Tieto vírusy sú považované výlučne za ľudské patogény. Predchádzajúce
správy o izolácii vírusu chrípky B zo psov, ošípaných a tuleňov nespĺňajú kritériá stanovené na
určenie či sú produktívne. K infekcií síce došlo, ale vírus sa týmto hostiteľom len málo alebo vôbec
neprispôsobil (Kim a kol., 2015).
Pretrvávanie vírusu v rôznych prostrediach závisí od zmien teploty prostredia, vlhkosti, pH a ďalších
environmentálnych faktorov. Sezónnosť chrípky je do značnej miery determinovaná chladnými a
suchými podmienkami, ktoré zlepšujú prežitie a transmisiu vírusu chrípky v miernom pásme
podnebia, zatiaľ čo v tropickej a subtropickej zóne k epidémiám chrípky dochádza pri zmenách
počasia s prechodom na vlhké a daždivé podmienky.
Mechanizmus prežitia vírusu v chladnom, suchom alebo vlhkom a daždivom prostredí je do značnej
miery podmienený prítomnosťou solí a bielkovín v kvapôčkach dýchacích ciest. Vstupnou bránou
vírusu sú dýchacie cesty. Respiračný prenos závisí od produkcie aerosólov, ktoré obsahujú vírusové
častice. Inhalácia kvapiek a kvapôčkových jadier zavedie vírus do horných dýchacích ciest, kde
dochádza k priamej infekcii respiračného epitelu, ktorý je zároveň zodpovedný za
produkciu nazálneho sekrétu s masívnym obsahom vírusových častíc. Sekrétom kontaminovane
predmety/povrchy a hlavne končatiny sprostredkujú prenos vírusu priamym kontaktom.
Rozpoznávame nasledovne možnosti prenosu vírusu na človeka:
(1) priamym kontaktom s infikovanými jedincami;
(2) nepriamym kontaktom pomocou kontaminovaných predmetov (ako sú hračky, kľučky dverí); a
(3) priamou inhaláciou aerosólov.
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Identifikácia rizík priamo spojených s uvoľňovaným GMO
Prenos GMO na zdravých jedincov a pravdepodobnosť vzniku chrípky:
Identifikovali sme nasledujúce možnosti expozície ľudí s predmetným GMO:
pri priamej mukozálnej alebo parenterálne aplikácii lieku/GMO (napr. pri i.m. alebo
intracervikálnom podaní lieku),
po vdýchnutí aerosólov obsahujúcich GMO, ktoré môžu vznikať pri nesprávnej aplikácii GMO
napr. pri naplňovaní a vytláčaní vzduchu z naplnených injekčných striekačiek, pri neúmyselnom
poškodení/rozbití liekoviek a striekačiek s následným vyliatím GMO,
pri kontakte tváre kontaminovanou rukou napr. po predchádzajúcom dotyku
kontaminovaných predmetov alebo povrchov.
Vzhľadom na to, že liek/GMO obsahuje masívnu deléciu v C-terminálnej časti NS1 génu nie je
schopný antagonizovať vrodenú IFN odpoveď infikovaných buniek. Vírus je výrazne atenuovaný a
jeho replikáciu v respiračnom trakte ľudí môžeme považovať pri porovnaní s replikačnou
schopnosťou rodičovského epidemického vírusu za zanedbateľnú Typická stredne ťažká až ťažká
chrípka, ktorá je síce teoreticky možná po infekcii s rodičovským vírusom ale v prípade uvoľňovaného
GMO je nepravdepodobná. GMO však môže vyvolať lokálne reakcie v mieste aplikácie, ktoré sú
spôsobené indukciou IFN typu I a protizápalových cytokínov a ojedinele aj systémové reakcie, ktoré
môžu nastať pri cytokínovom syndróme (cytokine-release syndróme) ako sú napr. hypotenzia,
horúčka, únava a bolesti hlavy.
(4)Celkové hodnotenie rizika a závery o možných environmentálnych vplyvoch v prijímajúcom
životnom prostredí, stratégia riadenia rizika
V prípade prenosu uvoľňovaného GMO na jedincov infikovaných vírusom chrípky typu B
(generovanie potenciálne nových vírusových preskupení) je riziko tiež teoreticky možné, pretože
predstavuje možnosť genetického preskupenia segmentov RNA (genetic reassortment) pri súčasnej
infekcii človeka počas chrípkovej epidémie vírusom typu B a podaním resp. priamou alebo nepriamou
infekciou GMO, čo môže teoreticky viest k vzniku nových virulentných kmeňov (virus reassortant)
s preskupenými segmentmi RNA pochádzajúcich z GMO a epidemického vírusu. Genetický
reasortment bol rozsiahle študovaný pri živých attenuovaných, na chlad(cold)-adaptovaných
chrípkových vakcínach (Pfleiderer a kol., 2001). V neklinických experimentoch bola séria vírusov
skonštruovaná zavedením jedného alebo viacerých génových segmentov vakcinačného vírusu do
genetického pozadia rodičovského vírusu a naopak, génové segmenty epidemického virulentného
vírusu boli zavedené do genetického pozadia vakcinačného vírusu.
Žiadny z novo generovaných reasortovaných kmeňov nebol virulentnejší ako epidemicky donor vírus.
Tieto výsledky naznačujú, že genetické preskupenie/reasortácia RNA segmentov medzi virulentným
epidemickým vírusom a vakcinačným kmeňom s vysokou pravdepodobnosťou negeneruje vírusy s
novými vlastnosťami, ktoré sa podstatne líšia od oboch rodičovských vírusov, a že pravdepodobným
výsledkom reasortácie budú atenuovanejšie vírusy (Parks a kol., 2007).
V experimentoch na morčatách viedla konfekcia zvierat s virulentným kmeňom a živou atenuovanou
vakcínou k vzniku nových reasortovaných kmeňov, ktoré ale spôsobili po infekcii kuracích embryí
slabšie makroskopické lézie v porovnaní so zmenami, ktoré spôsobil virulentný rodičovský kmeň.
Podľa fenotypických údajov, 95 % (19 z 20) izolovaných reasortantov malo zníženú schopnosť
replikácie pri zvýšenej teplote 40°C. Žiadny z reasortovaných vírusov nebol virulentnejší ako
virulentný rodičovský kmeň. Výsledky nasvedčujú tomu, že genetické preskupenie RNA segmentov
medzi virulentným kmeňom a atenuovanou vakcínou pravdepodobne nepovedie k vzniku
virulentnejšieho kmeňa (Kiseleva a kol., 2012).
Klinické štúdie na ľuďoch preukázali, že súčasné podávanie patogénneho epidemického kmeňa
chrípky a atenuovaného kmeňa neviedlo k tvorbe nových reasortantov s virulentnejšími vlastnosťami.
Naopak, koinfekcia dobrovoľníkov viedla k nižšiemu skóre symptómov ako to bolo u tých, ktorí boli
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infikovaní epidemickým kmeňom, čo naznačuje, že koinfekcia s attenuovaným vírusom zmierňuje
infekciu, ktorú zapríčiňuje virulentný rodičovský vírus (Youngner a kol.,1994).
Aj v našich experimentoch na Vero bunkách sme po konfekcii buniek s FluBHPVE6E7 spolu
s virulentnými kmeňmi nezaznamenali tvorbu nových kmeňov so signifikantne lepšími infekčnými
resp. replikačnými vlastnosťami a preto možnosť preskupenia je možné zanedbať ako vysoko
nepravdepodobnú. Rovnako že sa GMO môže rozšíriť a infikovať prenos GMO na
imunokompromitovaných jedincov a vyvolá mierne až závažné symptómy chrípky. Vzhľadom na jeho
atenuovaný fenotyp je tato možnosť vysoko nepravdepodobná.
Do zoznamu možných rizík musíme zaradiť aj možnosť návratu uvoľňovaného GMO k pôvodnej
virulencii tak, že genetická delécia nezostane stabilná a pri prípadnom uniku/rozšírení a následnej
replikácii dokáže uvolňované GMO vykompenzovať tuto genetickú deléciu a nadobudnúť tak
pôvodnú virulenciu akú mal rodičovský vírus. Je však potrebne predznamenať, že na rozdiel od
bodových mutácií, ktoré sa môžu pri replikáciách vírusu ľahko vrátiť/kompenzovať, je predmetná
genetická zmena v géne NS1 príliš rozsiahla. Spontánne reverzie v procese replikácie je preto možné
vylúčiť. Jedinou možnosťou návratu k pôvodnej virulencii je genetické preskupenie (pozri kapitolu
„Prenos GMO na jedincov infikovaných vírusom chrípky typu B (generovanie potenciálne nových
vírusových preskupení)“).
Nepriame účinky - expresia transgénu a malígna transformácia buniek.
Ďalšie potenciálne riziko môže súvisieť s onkotransformacnými vlastnosťami inzertovaných antigénov
E6 a E7 pochádzajúcich z HPV16. Na rozdiel od rodičovského B vírusu GMO kóduje antigény E6 a E7
odvodené od HPV. Antigény HPV E6 a E7 majú transformačnú kapacitu, keď sú exprimované
v kontexte HPV16 a vložené do genómu hostiteľských epitelialných buniek napr. na krčku maternice.
E6 a E7 sú preto považované za primárne onkoproteíny vysokorizikových typov HPV, kam patri aj
HPV16. Vírusová transkripcia génu E2 potláča transkripciu génov E6 a E7, avšak po integrácii HPV
genómov do hostiteľského genómu je jeho E2 gén znefunkčnený, čim E2 stratí vplyv na represiu E6 a
E7. Integrácia vírusového genómu do genómu hostiteľskej DNA teda umožňuje účinnú expresiu E6 a
E7, čo zapríčiňuje podporu bunkovej proliferácie a transformácie na malignitu. Proteíny E6/E7
inaktivujú dva nádorové supresorové proteíny: p53 (inaktivovaný antigénom E6) a pRb (inaktivovaný
antigénom E7). Stupeň, v akom sú E6 a E7 exprimované, koreluje s typom cervikálnej lézie, ktorá sa
môže nakoniec rozvinúť do rakoviny.
Riziko sírenia a prenosu GMO v životnom prostredí.
Podobne ako rodičovský chrípkový B vírusu, sa GMO považuje za ľudský patogén. Keďže GMO
obsahuje masívnu deléciu v géne NS1 kódujúcom proteín NS1, ktorého funkciou je antagonizácia
hostiteľskej prirodzenej IFN odpovede GMO nie je schopný sa produktívne replikovať v respiračnom
epiteli tak ako to dokáže rodičovský vírus. Je potrebné poznamenať, že pri intranazálnej imunizácii
ľudí vírusmi chrípky obsahujúcimi delécie v géne NS1 bola pozorovaná iba abortívna replikácia. V
predchádzajúcich predklinických a klinických štúdiách s experimentálnymi živými vírusovými
vakcínami proti chrípke, ktorým chýba gén NS1, sme ukázali, že tzv. delNS1 kmene sa po aplikácii
vakcíny nosovým sprejom nevylučujú z miesta podania. U fretiek sme nedetegovali vylučovanie
kmeňov delNS1 rôznych podtypov chrípky A ani šírenia kmeňov chrípky B. V klinickej štúdii fázy 1 s
eskaláciou dávky vírusu chrípky A/New Caledonia/20/99(H1N1)-delNS1, ďalej v štúdii fázy 2a na
zistenie dávky s kmeňom A/Brisbane/59/2007 delNS1 a štúdia fázy 1/2 s trivalentnou živou vakcínou
proti chrípke pozostávajúcej z delNS1 kmeňov A/Brisbane/59/07(H1N1)-like, delNS1,
A/Brisbane/10/07(H3N2)-like delNS1 a chrípky B/Florida/04/06 – like delNS1 boli nazálne výplachy
očkovaných zdravých dobrovoľníkov analyzované na prítomnosť vakcinačných vírusov po vopred
definovaných časových intervaloch. Prítomnosť vírusu vo vzorkách nazálnych výplachoch nebola
detegovaná a tieto zistenia, potvrdili replikačno- deficientný fenotyp delNS1 vírusov (Wachek a kol.,
2010; Mössler a kol., 2013). V dôsledku defektu interferónového antagonistu proteínu NS1 sa GMO
efektívne dokáže replikovať iba v interferón-deficientných cicavčích bunkových systémoch (napr.
Vero bunkách), čím sa vylučuje nekontrolované šírenie v interferón-kompetentných hostiteľoch.
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Výskyt jedincov s defektmi v ich interferónových signalizačných dráhach sú extrémne zriedkavé. Vo
vedeckej literatúre boli reportované 3 prípady pacientov s defektmi v STAT1 a jedno dieťa s
defektom interferónového regulačného faktora 7 (IRF7) (Chapgier a kol., 2006; Ciancanelli a kol.,
2015). Všetky tieto prípady znamenajú ťažké poškodenie imunitného systému a sústavnú lekársku
starostlivosť, pretože riziko fatálnych infekcii je enormné. Bunky s defektmi v interferónových
dráhach sa bežne v prírode nevyskytujú. Popísane sú in vitro experimentálne bunkové línie, ktoré boli
vytvorené buď za pomoci technik genetického inžinierstva, alebo sa vyvinuli spontánne v cielenom
procese malígnej transformácie na rakovinové bunky alebo počas dlhodobého pasážovania bunkovej
kultúry. Schopnosť GMO šíriť sa nekontrolovane do životného prostredia je pre predmetný GMO
obmedzená. ďalším nepriamym účinkom môže byť indukcia neúmyselnej imunitnej odpovede.
Imunitná odpoveď namierená proti antigénnym determinantom vírusu chrípky typu B a proti
antigénom E6 a E7 pochádzajúcich z HPV sa môže vyvinúť po neúmyselnom prenose resp. aplikácii
GMO. Keďže tieto imunitné reakcie poskytnú určitú ochranu proti vírusu chrípky typu B a sú
eventuálne schopne eliminovať potenciálne bunky infikované HPV16, považujú sa skôr a prospešné.
Aplikácia stratégií riadenia rizík vyplývajúcich zo zámerného uvoľnenia alebo manažmentu GMO:
a. Prepravu, obmedzenia, skladovanie a likvidáciu FluBHPVE6E7 riešime v rámci kategorizácie vírusu
chrípky B a ľudského papilomavírusu 16 v úrovni biologickej bezpečnosti 2 (Trieda-2 resp. BS-2)
Vyhlášky MŽP SR č. 274/2019 Z. z resp. podľa smernice 2000/54/ES o ochrane pracovníkov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci. Teda je možné do tejto kategórie
zaradiť aj FluBHPVE6E7. Od derivátov použitých pre vírusový konštrukt delNS106B/E6E7 sa
neočakávajú žiadne ďalšie riziká (ako je podrobne uvedené v predchádzajúcich častiach). FluBHPVE6E7
bude prepravený na suchom ľade s kontrolou teploty vo vode odolnom a nerozbitnom obale zo
skladovacieho zariadenia sponzora štúdie do nemocničnej lekárne v mieste štúdie profesionálnou
kuriérskou službou s použitím predpísaného balenia pre realizáciu tejto zásielky v súlade s „Postupmi
balenia na prepravu BIOLOGICKEJ LÁTKY UN 3373, KATEGÓRIA B“. FluBHPVE6E7 sa dodá v 2 ml
sklenených liekovkách s gumenými zátkami a hliníkovými uzávermi, ktoré je potrebné uchovávať pri
teplote ≤-60 °C. Liek sa bude bežne uchovávať v mrazničke pri teplote ≤-60 °C za kontrolovaných
podmienok v lekárni na mieste. Táto mraznička je zodpovedajúcim spôsobom označená a je určená
na skladovanie GMO používaných v klinických štúdiách. Zásielka injekčných liekoviek FluBHPVE6E7
bude podrobne zdokumentovaná, jej prijatie v mieste štúdie riadne zadokumentovane v záznamoch
s podpisom zodpovednosti. Fľaštičky použité na prípravu študijného lieku budú podrobne zapísané
a zadokumentovane v príslušnej dokumentácii platnej pre klinickú štúdiu. Na konci štúdie a po
potvrdenej a podpísanej inventarizácii budú zvyšné nepoužité injekčné liekovky FluBHPVE6E7 vrátené
sponzorovi alebo inaktivované a zničené v lekárni v súlade s postupmi na likvidáciu biologicky
nebezpečného odpadu.
b. Kritériá zaradenia účastníkov štúdie sú nastavené takto:
Kontraindikácie, akými sú akútne vírusové infekcie alebo oslabený imunitný stav, sú definované vo
vylučovacích kritériách. Aby sa minimalizoval prenos GMO vylučovaním, zaraďovacie kritériá
špecifikujú, že účastnícky štúdie musia mať nízke pH vaginálneho prostredia (t.j. pH ≤ 4,5) a musia
súhlasiť s používaním bariérovej metódy antikoncepcie (napr. kondómy) a zdržať sa používania
vaginálnych spŕch, vaginálnych krémov a tampónov od začiatku aplikácie až do 3 týždňov po
poslednej aplikácii.
c. K organizačným opatreniam patrí príprava FluBHPVE6E7 na podanie:
FluBHPVE6E7 sa aspiruje z liekovky do injekčnej striekačky, ktorá sa používa na podanie. Príprava
študijného lieku sa uskutoční v prípravovni sterilných liekov Nemocničnej lekární (miestnosť č.5)
podľa návodu SOP, ktoré poskytol sponzor štúdie. Injekčné liekovky sa rozmrazia a pomocou systému
injekčnej striekačky a ihiel sa potom tekutá vakcína prenesie do injekčnej striekačky použitej na
podanie. Aby sa minimalizovalo riziko tvorby aerosólu, bude sa to robiť v laminárnom boxe pre
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rizikovú triedu RT2 v lekárni na mieste. Pri manipulácii so študijným liekom sa musia nosiť ochranné
rukavice, tvárová maska a jednorazový laboratórny plášť.
Po príprave bude injekčná striekačka použitá na podanie asepticky zabalená, riadne označená
a prepravená z lekárne do gynekologickej ambulancie na podanie. Preprava sa uskutoční v uzavretom
kontajneri (Bio bottle) odolnom proti rozbitiu a prepichnutiu. Počas vnútronemocničnej prepravy,
ktorá bude trvať maximálne 5 minút nebude realizovaná samostatná regulácia teploty. Na
dezinfekciu kontaminovaných tvrdých povrchov sa použije dezinfekčný prostriedok podrobne
popísaný v prevádzkovom poriadku, alebo kvapalina Microzid® AF, ktorá obsahuje 35 %
propylalkoholu a 25 % etylalkoholu, alebo porovnateľný limitovaný virucídny dezinfekčný prostriedok
ktorý dodá sponzor štúdie. Na dezinfekciu rúk sa použije dezinfekcia podrobne popísaná
v prevádzkovom poriadku, alebo Desderman® pure, čo je 78% etylalkohol a 10% izopropylalkohol,
ktorý dodá sponzor štúdie, prípadne porovnateľný limitovaný virucídny dezinfekčný prostriedok.
d.Vlastné podávanie uvolňovanej vakcíny FluBHPVE6E7 .
Účastníčky štúdie budú liečené študijným liekom v oddelenej miestnosti č. 58 (57) - ambulancie č. III
resp. IV, na poliklinickom pracovisku II. gynekologicko – pôrodníckej kliniky, ktorá je pred a po liečbe
vyčistená a UV-vyžiarená. Prístup do tejto miestnosti je obmedzený na účastníkov štúdie a študijný
personál. Účastníčkam štúdie a/alebo personálu štúdie s akútnymi infekciami nebude povolený vstup
do tejto miestnosti. Aby sa vzduch v ihlovom systéme nahradil kvapalinou, injekčná striekačka sa plní
v ochranných alkoholových tampónoch, ktoré sa potom zlikvidujú ako infekčný materiál. Plnenie sa
uskutoční v miestnosti, kde sa podáva študijný liek. Liek sa bude podávať i.m. a intracervikálne. Po
podaní sa miesto aplikácie potrie tampónom, aby sa odstránili zvyšky skúšaného lieku, ktoré sa
prenesú do vyhradenej žltej nádoby na biologicky nebezpečný odpad. Po použití sa injekčná
striekačka používaná na podanie tiež vhodí do žltého kontajnera na biologický odpad. Potom sa žltá
nádoba zapečatí, autoklávuje a zbiera sa a likviduje v systéme likvidácie UN Bratislava spaľovaním. Pri
manipulácii so študovaným liekom sa v zmysle prevádzkových poriadkov nosia ochranné rukavice,
tvárové masky a jednorazové laboratórne plášte.
e.Zaobchádzanie s účastníkmi štúdie, prepustenie po podaní a núdzové postupy.
Účastnícky štúdie nebudú po podaní študijného lieku držane v izolácii, pretože neklinické údaje
FluBHPVE6E7 a predtým vytvorené klinické údaje o FluBHPVE6E7 naznačujú, že riziko vypadávania a
prenos vakcinačného vírusu je zanedbateľné. Aby však bolo možné monitorovať vitálne funkcie a
pozorovať akékoľvek lokálne (napr. nekróza tkaniva, lokálna zápalová odpoveď, atď.) alebo
systémové nežiaduce udalosti, účastnícky štúdie zostanú na klinickom oddelení aspoň 60 minút po
podaní študijného lieku. Celkovo sa budú počas obdobia štúdie monitorovať vitálne funkcie a
laboratórne parametre a budú sa robiť fyzické vyšetrenia. V prípade núdze bude skúšajúcemu
umožnené odtajniť kód liečby, keď je znalosť liečby nevyhnutná pre ďalší manažment účastníka
štúdie. V prípade poranenia ihlou treba jemne podporiť voľné krvácanie, ak dôjde k prepichnutiu
kože. Potom sa rana musí umyť pod veľkým množstvom teplej tečúcej vody. Postihnuté miesto je
potrebné dezinfikovať vhodným limitovaným virucídny dezinfekčným prostriedkom, ako je uvedené
hore a v prevádzkovom predpise a rana musí byť pokrytá lekárskym prúžkom alebo obväzom na rany.
Okrem toho musí byť informovaný hlavný riešiteľ. V prípade podozrenia na chrípkovú infekciu u
účastníkov štúdie alebo personálu štúdie sa vykoná rýchly diagnostický test na chrípku a podľa
situácie sa zaháji liečba antivírusovými liekmi. Ukázalo sa, že FluBHPVE6E7 je citlivý na liek proti chrípke
Oseltamivir, ktorý dodá sponzor štúdie (pozri obrázok 12). V prípade chrípkovej infekcie je potrebné
vyhľadať lekársku pomoc a Oseltamivir užívať podľa návodu a pokynov výrobcu v príbalovom letáku.
f. Prepravu, obmedzenia, skladovanie a likvidáciu FluBHPVE6E7 riešime v rámci kategorizácie vírusu
chrípky B a ľudského papilomavírusu 16 v úrovni biologickej bezpečnosti 2 (Trieda-2 resp. BS-2)
Vyhlášky MŽP SR č. 274/2019 Z. z resp. podľa smernice 2000/54/ES o ochrane pracovníkov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci. Teda je možné do tejto kategórie
zaradiť aj FluBHPVE6E7. Od derivátov použitých pre vírusový konštrukt delNS106B/E6E7 sa
neočakávajú žiadne ďalšie riziká (ako je podrobne uvedené v predchádzajúcich častiach). FluBHPVE6E7
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bude prepravený na suchom ľade s kontrolou teploty vo vode odolnom a nerozbitnom obale zo
skladovacieho zariadenia sponzora štúdie do nemocničnej lekárne v mieste štúdie profesionálnou
kuriérskou službou s použitím predpísaného balenia pre realizáciu tejto zásielky v súlade s „Postupmi
balenia na prepravu BIOLOGICKEJ LÁTKY UN 3373, KATEGÓRIA B“. FluBHPVE6E7 sa dodá v 2 ml
sklenených liekovkách s gumenými zátkami a hliníkovými uzávermi, ktoré je potrebné uchovávať pri
teplote ≤-60 °C. Liek sa bude bežne uchovávať v mrazničke pri teplote ≤-60 °C za kontrolovaných
podmienok v lekárni na mieste. Táto mraznička je zodpovedajúcim spôsobom označená a je určená
na skladovanie GMO používaných v klinických štúdiách. Zásielka injekčných liekoviek FluBHPVE6E7
bude podrobne zdokumentovaná, jej prijatie v mieste štúdie riadne zadokumentovane v záznamoch
s podpisom zodpovednosti. Fľaštičky použité na prípravu študijného lieku budú podrobne zapísané
a zadokumentovane v príslušnej dokumentácii platnej pre klinickú štúdiu. Na konci štúdie a po
potvrdenej a podpísanej inventarizácii budú zvyšné nepoužité injekčné liekovky FluBHPVE6E7 vrátené
sponzorovi alebo in aktivované a zničené v lekárni v súlade s postupmi na likvidáciu biologicky
nebezpečného odpadu.
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