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Oponentský posudek na dizertační práci Mgr. Silvie Tománkové „Úloha oxidu dusnatého 

(NO) v průběhu embryonálního vývoje pokožky drápatky vodní“ 

 

Předložená dizertační práce je fakticky založená na jedné impaktované publikaci „The role of 

nitric oxide during embryonic epidermis development of Xenopus laevis“, Tomankova et al. 

(2017) otištěné v časopise Biology Open. Další dva články, které autorka zahrnula do svého 

seznamu publikací se týkají odlišného tématu a nejsou v dizertační práci více rozvedeny. Práce 

je tedy sepsána v dlouhé verzi na 118 stranách bohužel bez přiloženého pdf souboru.    

 Tématem dizertační práce je role oxidu dusnatého na diferenciaci embryonální 

pokožky časných zárodků Drápatky vodní (Xenopus laevis). Autorka studovala vliv inhibice NO 

syntáz, zajišťujících produkci oxidu dusnatého na jednotlivé buněčné typy pokožky, jakými jsou 

malé sekreční buňky (SSCs), multi-ciliární buňky (MCCs), ionocyty a tzv. „goblet“ buňky. Kromě 

inhibice NO syntáz autorka taktéž studovala vliv nadprodukce oxidu dusnatého a efekt 

zablokování Notch signální dráhy, která se zdá být klíčovou pro správnou diferenciaci výše 

uvedených buněčných typů a jejich prostorovou distribuci. Embryonální epidermis Drápatky 

svou stavbou a funkcí je podobná respiračnímu epitelu savců včetně člověka. Tímto jsou 

poznatky získané na obojživelnících přínosné nejen pro oblast základního výzkumu 

objasňujícího buněčné regulace a signální dráhy, ale taktéž pro oblast klinické praxe s důrazem 

na respirační ciliopatie.  

 Dizertační práce je standardně členěna. Po stručném abstraktu a definici cílů následuje 

zevrubně sepsaná úvodní kapitola, která se zabývá popisem modelového organismu X. laevis, 

stavbou a funkcí ciliárního epitelu včetně embryonální epidermis drápatky. Dále pak studentka 

popisuje roli oxidu dusnatého a typy příslušných syntetizujících enzymů (NO-syntázy). Na 

šestnácti dalších stranách je podrobně rozepsána použitá metodika a materiál. Zde bych měl 

výtku k rozsahu. Podle mého názoru jsou některé postupy uvedeny velmi obšírně a kapitola 

textem spíše připomíná diplomovou práci. Kapitola výsledky velice přehledně sumarizuje 

experimentální výstupy. V prvé řadě autorka a její kolegové provedli barvení jednotlivých 

stádií X. laevis (st.10–30) pomocí NO indikátoru a zjistili, že kromě pokožky, oxid dusnatý také 
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produkuje chorda, buňky neurální lišty a část cementové žlázy. V souvislosti s pokožkou 

autorka identifikovala silnou produkci NO v ionocytech a multiciliárních buňkách (MCCs), což 

bylo taktéž podpořeno pozitivní reakcí hlavně neurální (nNOS) a částečně endotelové (eNOS) 

NO-syntázy ve stejných buněčných typech. Loss-of-function experimenty s pomocí 

morpholino oligonukleotidů namířených proti eNOS a nNOS jasně ukázaly negativní efekt 

absence oxidu dusnatého na správnou diferenciaci MCCs a malých sekrečních buněk včetně 

problémů s utvářením cilií. Účinek inhibice oxidu dusnatého byl taktéž podpořen na úrovni 

genové exprese. Autorům publikace se podařilo prokázat působení oxidu dusnatého na 

pokožkové buňky přes kanonickou NO-sGC-cGMP-PKG signální dráhu a potvrdit dosažené 

výsledky získané z epidermis drápatky na modelu lidského bronchiálního epitelu.  

 Velmi kladně hodnotím kapitolu Diskuze, která je skutečně vyčerpávající a ukazuje na 

odbornou a vědeckou vyspělost autorky. Závěrem bych rád zdůraznil, že ač se jedná o 

dizertační práci založenou pouze na jedné publikaci Mgr. Silvie Tománková jasně prokázala, že 

je schopná se velmi dobře se orientovat v řešené problematice, své výsledky kriticky hodnotit 

a vyvodit relevantní závěry. Drobnou výtku mám k poměrně častým překlepům a taktéž si 

neodpustím kritiku anglikanismů typu notochord (česky chorda). Tento fakt, ale nikterak 

nesnižuje celkovou kvalitu předložené práce. Doporučuji tedy práci ke kladnému hodnocení a 

po úspěšné obhajobě udělení titulu PhD.       

 

Otázky oponenta: 

1) Zabývali jste se analýzou produkce oxidu dusnatého u pokožkových buněk v době 

transformace ektodermu na neuroektoderm? Jak vypadá produkce NO v buňkách 

tvořících neurální valy a kdy dochází (pokud dochází) k produkci NO u epidermálních 

buněk překrývajících neurální trubici?   

 

2) Na obr. 6, na str. 27 je patrné, že miR-34/449 aktivuje R-Ras. V legendě je uvedeno (což 

je podle mne logičtější), že R-Ras inhibuje. Jak to tedy je?   

 

3) Na str 30. píšete, že, cituji: „Během migrace a ukotvení bazálních tělísek se miR-34/449 

váže na R-Ras, čímž umožňuje tvorbu apikální aktinové sítě“.  Jakým způsobem vazba 

probíhá a jaký je mechanismus působení? 
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4) Na str. 42 píšete, že Váš kolega RNDr. Miroslav Hyliš, PhD.  provedl zbavení zbytků 

tekutin u vzorků metodou vysoušení pomocí kritického bodu. Co to je za metodu a 

popište, prosím, její princip. 

 

5) Na str. 74 píšete, cituji: „Je vhodné zmínit, že v případě inhibice PKG pomocí prkg1 MO 

bylo nutné použití vysokých koncentrací prkg1 MO pro statisticky významné snížení 

množství MCCs – 51 ng prkg1 MO vedlo k redukci množství MCCs o 46 % (Obr. 

26D,H,I)“. Není možné, že jste už nepozorovala specifický efekt morpholino nukleotidu, 

ale jeho toxický efekt vzhledem k jeho vysoké koncentraci? 

 

 

 

 doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, PhD. 
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