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Podkladem předkládané dizertační práce, která se zabývá časnou morfogenezí dolních
tvářových zubů u myší s genovými defekty, jsou výsledky vědecké činnosti Mgr. Svatavy
Lagronové získané během postgraduálního studia v Oddělení teratologie, Ústavu experimentální
medicíny AVČR, pod vedením MUDr. Renaty Peterkové, CSc. Dizertační práce zahrnuje výsledky
pěti impaktovaných publikací, souhrnný IF všech publikací autora je – 22.31. Výsledky dizertační
práce Mgr. Svatavy Lagronové významně přispívají k porozumění mechanismů regulace
organogeneze a současně i k objasnění původu zubních anomálií.
Dizertace, obsahuje 101 stran, ke kterým jsou přiřazeny publikace v plném rozsahu. Práce je
napsána srozumitelně a kultivovaným jazykem. Ve 26-stránkovém literárním úvodu jsou podrobně
a srozumitelně popsány základní informace týkající se stavby a vývoje dentice u lidí a u myší, dále
přehledně popisuje expresi genů signálních proteinů jako jsou BMP, FGF, Shh a Wnt proteiny,
které se účastní odontogeneze. V poslední části úvodu autorka shrnuje syndromické a
nesyndromické vývojové vady zubů u člověka. Literární úvod je založen na starších, ale i
nejnovějších poznatcích v oboru. Dizertační práce cituje přibližně 120 publikací.
Cíle práce jsou stanoveny konkrétně a přehledně. V metodické části autor popisuje použité
kmeny transgenních myší, izolace tkáně z embryí, přípravu a barvení tkáňových řezů, kvantitativní
analýzy apoptózy a proliferace, metodu in situ hybridizace a trojrozměrné rekonstrukce dentálního
a přilehlého orálního epitelu. Z tohoto výčtu je zřejmé, že autorka zvládla řadu náročných technik
v průběhu postgraduálního studia, včetně jejich vyhodnocování.
Nejdůležitější výsledky, jako např. objasnění vývoje dentice v tvářové oblasti mandibuly u
myší, u kterých byly deletovány Sprouty geny (Spry2-/- a Spry4-/-), vliv delece těchto genů na
vznik nadpočetných tvářových zubů v pozdějších stádiích odontogeneze, ale i zdvojení horních
incisorů, jsou shrnuty na 29 stranách a jsou následovány diskuzí, která má 15 stran. Autorka
koreluje vznik nadpočetných zubů se změnami v proliferaci a apoptóze, ale i se změnami v expresi
morfogenu Shh, který značí signalizační centra v průběhu ranného vývoje. V diskuzi autorka
především rozebírá jednotlivé dílčí nálezy, koreluje své výsledky s literaturou a závěrem diskutuje i
jejich evolučně-vývojové aspekty a zmiňuje jejich možný význam pro biomedicínské aplikace.
Z formálního hlediska je dizertační práce pečlivě sepsána a je nutno konstatovat, že jednotlivé
obrázky velmi přesně dokumentují dosažené výsledky a z hlediska grafického zpracování, jsou
velmi pečlivě provedeny. Dále bych ráda ocenila velmi pěkné výsledky získané metodou in situ
hybridizace a 3D rekonstrukcí. Mám jen připomínky, týkající se formální stránky dizertační práce, a
to k obrázku 12 a části textu na straně 43, a stránky 59-64, které nejsou dobře vytištěny a k obrázku
26 na straně 84, který není v dobré kvalitě.
Zaujala mě celá řada výsledků a na jejich základě mám několik otázek.
1.
V úvodu autorka zmiňuje i jiné zvířecí modely pro studium vývoje dentice, zajímalo by
mě, jaké modely se jedná.
2.
Která z Wnt signalizačních drah se uplatňuje ve vývoji zubů a existují nové nálezy
týkající se úlohy některé z non-kanonických Wnt signalizačních drah?
3.
Jakou má autorka představu o komunikaci Shh a Wnt signalizačních drah ve vývoji zubů
a jakou úlohu hraje/by mohla hrát tato komunikace např. u popisovaných signálních
center zubních primordií, především u proliferace buněk?

4.

Váha embrya je určující pro správné zařazení v embryogenezi. Platí stejná kalibrační
křivka pro všechny myší kmeny obecně nebo pro každý kmen musí být provedena
kalibrace?

Dizertační práce Mgr.Lagronové je velmi aktuální a odpovídá současným směrům rozvoje
oboru. Má vysokou odbornou i jazykovou úrověň a obsahuje mnoho zajímavých a v řadě případů i
prioritních výsledků, které byly publikovány v časopisech s velmi dobrým impakt faktorem. Celá
práce je velmi pečlivě napsaná, obsahuje řadu kvalitních histologických obrázků, názorných
schémat a přehledných tabulek.
Mgr. Svatava Lagronová prokázala, že je připravena k samostatné vědecké práci a podložila
tuto skutečnost velmi dobře vypracovanou dizertací, jejíž výsledky přinášejí další cenné poznatky o
vývoji zubů i vysvětlení vzniku některých zubních anomálií. Počet publikací v odborných
časopisech vysoce překračuje počet k obhajobě požadovaný. Na základě předložené dizertační
práce doporučuji udělit Mgr. Svatavě Lagronové titul PhD.
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