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Školitelský posudek na diplomovou práci lvy Frintové:

SLEDOVÁNÍ VÝVOJE MORFOLOGIE OBLIČEJE U PACIENTŮ S CELKOVÝM

JEDNOSTRANNÝM  ROZŠTĚPEM RTU A PATRA:

LONGITUDINÁLNÍ STUDIE

Diplomová práce lvy Frintové se zabývá problematikou kraniofaciálních malformací, přesněji

řečeno    morfologií    úplného    jednostramého    rozštěpu    rtu    a    patra.    Je    založena    na

longitudinálním  sledování tele  RTG  snímků  celkem  88  chlapců  stejné  diagnózy,  které  byly

zhotoveny ve věku od 5 do  181et. Práce je tedy zaměřena na poměmě dlouhý časový interval

a hlavním cílem je sledování tvarových změn odpovídajících věkovým intervalům mezi 5 a 10

lety,10 a 15 lety a 15 lety a dospělostí.

Soubory sledovaných pacientů byly v minulosti opakovaně zpracované profesorem Zbyňkem

Šmahelem a jeho kolektivem a publikovány v prestižních klinických časopisech.  Téma práce

se soustřeďuje na odlišný metodologický přístup, kdy jsou dílčí cíle řešeny za použití metod

geometrické   morfometrie,   zároveň   se   zabývá  danou  problematikou  v nejširším  možném

věkovém intervalu a u nejširšího souboru stejně postižených i léčených pacientů.  Práce tedy

přináší odpověď také na otázku, zda nově použitá metodologie je k řešení podobných otázek

klinické  problematiky  vhodná,  zda  zvolená  metodologie  doplňuje  nebo  dokonce  nahrazuje

původní běžně pouŽívanou metodologii.

Práce je  standardně  členěna do  7 kapitol,  které jsou dokumentovány přehlednými  obrázky,

grafy,  či  tabulkami  a  vychází  z    84  položek  citované  odbomé  literatury  a  5  intemetových

zdrojů.Úvodníkapitolazahmujetakécílepráceapracovníhypotézy,kterébylyformulovány

s ohledem  na  dosud  publikované  infomace  týkající  se  růstu  a  vývoje  UCLP  pacientů.

Teoretická  část  je   členěna  do   9  podkapitol   a  postupně  popisuje   anatomii  a  auxologii

obličejového  skeletu,  dále  klasifikaci,  incidenci,  etiologii  studované  vývojové  vady  a její

terapii.  Samostatná kapitola je  věnovaná  chirurgické  léčbě.  Ačkoliv vychází  také  z recentní

literatury  (Borský  et  al,   2007,  Dušková  et  al.,  2007),  operační  metody  jsou  popisovány

z hlediska jednotlivých operačních týmů a popis či  účinky některých operačních zákroků je

tak   příliš   zobecněn   a   zjednodušen   bez   prostudování   dostatečného   počtu   odpovídající

literatury.

Kapitola Materiál a  metoda je vypracována podrobně a bez nedostatků.  Obsahuje základní

infomace týkající se zkoumaného  souboru pacientů i popis metodiky rentgenometrie včetně



výchozích  přesně  definovaných  landmarků.  Z metod  geometrické  morfometrie  je  popsána

Prokrustovská transformace, PCA   a metoda deformace tenkých ohebných pásků (TPS), dále

pak  Hotellingův  test  a  lineámí  regrese.     Zde  bych  chtěla  vyzdvihnout  precizní  přístup

diplomantky,   která   z vlastní   iniciativy   lokalizovala   vyšší   množství   landmarků   (včetně

měkkého  profilu),  z nichž  pak  sestavila  geometrické  množiny  bodů  popisující  obličej  jako

celek a jeho dílčí struktury,  z nichž pak pouze některé použila do  výsledků svojí diplomové

práce. Metody GM ajejich výstupy  často diskutovala včetně odbomíků MFF UK.

Výsledky   jsou   zpracovány   pečlivě   v návaznosti   na   zvolenou   metodologii.    Spočívají

především   v popisu   graíů   a   softwary   umožněných   morfingů   mezi   průměmými   tvary.

Jednotlivé tvarové změny jsou v rámci této kapitoly popisovány podrobně,  ačkoliv je v dané

problematice nebývá vždy jednoduché jednoznačně vyj ádřit.

Diskuse je vypracována včetně srovnání s nejdůležitější dostupnou literaturou a závěry jsou

vypracovány jasně a stručně v kontextu formulovaných hypotéz.  K nejvýraznějším změnám

tvaru obličeje jedinců s UCLP patří celková změna proporcí obličeje ve smyslu retruze maxily

a relativního prodloužení výšky obličeje. V závislosti na věku byl zaznamenán relativní nárůst

přední  výšky  obličeje,  který  je  mezi  5tým  a  10tým  rokem  zapříčiněn  zejména  relativním

oddálením oblasti  alveolámích výběžků obou čelistí  v souvislosti  s rozvojem trvalé  dentice.

Naopak   v   následujících   letech   pak   dochází   k protažení   výškových   rozměrů   maxily   a

mandibuly, oblast frontálních řezáků se nemění. Relativní prodloužení vertikálních parametrů

předního  obličeje  probíhá  zejména  poměmým  zvětšením  výšky  těla  mandibuly,  která  se

zároveň   ve   vztahu   k okolní   části   obličejového   skeletu   celkově   relativně   zvětšuje   za

současného zmenšení goniového úhlu i zostření úhlu brady.

Metodologickou otázku vhodnosti využití klasické a geometrické morfometrie lze shmout tak,

Že  obě  metody  se  při  posuzování  výsledků  vhodně  doplňují,  metody  GM  přinesly  nové

poznatky o geometrii tvaru skeletálního profilu obličeje UCLP pacientů, (tj. vzájemné poloze

body  reprezentovaných  struktur), její  výsledky  však  ve  větší  míře  korespondují  s  výsledky

klasické morfometrie.

Závěr:     Diplomová    práce     dosahuje     především     v oblasti     auxologické,     nastudované

metodologie  a  výsledků  včetně  jejích  interpretace  vysoké  úrovně  a  její  téma  i  výsledky

považuji  za  přínosné  pro  další  řešení  dané  problematiky.  Je  napsána  srozumitelně, jasně  a

dobrým slohem. Většina kapitol je pojata stručně, ale i přehledně. Odbomá terminologie dané

problematiky i metodologie geometrické morfometrie je složitá, autorka se s ní vyrovnala bez

problémů.  Při  statistickém  zpracování      ani  při  interpretaci  výsledků jsem  nezaznamenala



vážnější nedostatky.    Práce tak splnila zadané cíle i podmínky diplomové práce, a proto

ji doporučuji k obhajobě.
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