
Abstrakt 

 

Úvod: Achondroplázie je nejčastěji se vyskytující kostní dysplazií. Je způsobena mutací v genu 

FGFR3, který se účastní regulace proliferace a zrání chondrocytů na růstové ploténce. 

Aktivující mutace má pak za následek poruchu enchondrální osifikace a celou škálu příznaků: 

těžkou poruchu růstu s výrazným zkrácením končetin, makrocefalii s rizikem vzniku 

hydrocefalu, dysplazii střední části obličeje, spánkovou apnoe, zúžení páteřního kanálu, 

zvýšené riziko respiračních komplikací a zánětů dýchacích cest. Současný rychlý technologický 

vývoj vedl k lepšímu pochopení procesů na epifyzální růstové chrupavce a umožnil tak vývoj 

nových prostředků pro léčbu této poruchy (modifikovaný CNP, rozpustný FGFR3, meclozine). 

Přesto je současná léčba především symptomatická. U tohoto onemocnění je velmi důležité znát 

růstový vzorec pacientů, kteří nebyli ovlivnění žádnou růst ovlivňující léčbou (prolongační 

operace, růstový hormon).  

Cíle: Cílem práce je zhodnotit růst českých pacientů s achondroplázií, porovnat naše data 

s celosvětově používanými grafy dle Hortona et al. (1978) a současnými daty dle del Pino et al. 

(2018). Dalším cílem bylo ověřit přesnost multiplierové metody predikce dle Paley et al. (2005) 

u českých pacientů s achondroplázií. 

Materiál a metody: Náš soubor tvoří 79 pacientů (49 chlapců, 30dívek), kteří byli 

longitudinálně sledováni v Antropologické ambulanci Pediatrické kliniky UK 2. LF a FN Motol 

a v Ambulantním centru pro vady pohybového aparátu, a 7 pacientů (3 muži, 4 ženy), kteří byli 

změření pouze v dospělosti. Vyřazena byla data 22 pacientů po léčbě ovlivňující růst. Pouze 9 

pacientů (5 chlapců, 4 dívky) tak mělo kompletní data od dětství do dospělosti. 

Střední hodnoty odpovídající Hortonovým věkovým kategoriím byly získány pomocí modelu 

lineární regrese. Porovnání s Hortonovým souborem bylo provedeno pomocí intervalů 

spolehlivosti. 

Výsledky: Růstové křivky českých chlapců se významně neliší od Hortona et al. (1978). 

U dívek starších 11 let je tělesná výška významně nižší než u Hortonovy studie. Podobný trend 

je naznačen i u chlapců. Rozdíly finální výšky nejsou významné. Významné rozdíly nebyly 

nalezeny při porovnávání horního a dolního segmentu. Významné rozdíly nebyly nalezeny 

mezi naším a argentinským souborem dle del Pino et al. (2018). Mezi finální výškou 

a predikovanou tělesnou výškou multiplierovou metodou dle Paley et al. (2005) jsme našli 

klinicky významné rozdíly u většiny pacientů. 

Závěr: Růstová data českých pacientů s achondroplázií jsou srovnatelná se zahraničními, 

početnějšími soubory. Preferujeme grafickou metodu predikce finální výšky, která bere v úvahu 



celou růstovou křivku pacienta, její trend a také klinický stav pacienta. Predikce dolních 

končetin multiplierovou metodou může být použita s korekcí podle kostního věku a sexuální 

maturace.  
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