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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá studiem morfologie a variability povrchu patra u pacientů 

s celkovým jednostranným rozštěpem rtu a patra (UCLP) pomocí moderních metod 

geometrické morfometrie. K hodnocení byly použity sádrové dentální odlitky UCLP 

pacientů průměrného věku 14,8 let (v rozmezí od 11,8 do 17,2 let) a kontrolního souboru 

průměrného věku 14,7 let (14,1 – 15,7). Modely byly naskenovány pomocí 3D skeneru 

Roland LPX – 250. K celkovému posouzení variability pacientů s orofaciálními rozštěpy 

byly zahrnuty také dříve hodnocené dentální odlitky BCLP pacientů, jejichž věk byl 

v rozmezí od 12,1 do 16,5 let. Všichni pacienti byli operováni a léčeni na Klinice plastické 

chirurgie v Praze. 

Výsledky potvrdily v literatuře popisované základní velikostní a tvarové rozdíly 

v morfologii patra u jednotlivých typů rozštěpů, jako je např. zúžení patra u UCLP a BCLP 

vzhledem k normě a značná asymetrie patrové klenby u UCLP. Za použití „Dence 

correspondence models analysis“ byly vypočteny průměrné povrchové modely pater a 

zjištěny nové poznatky především o tvaru a poloze premaxily. Metodami superprojekce 

jednotlivých průměrných modelů a FESA byla zjištěna odlišná poloha a sklon patra 

(inferiorní poloha premaxily s nejvýraznějším posunem bodu papilla incisiva) mezi 

rozštěpovými skupinami a kontrolním souborem. UCLP patra jsou typická výraznou 

asymetrií patrové klenby s maximální výškou v přední části patra v místě rozštěpu

a v zadní části na straně bez malformace.

Variabilita tvaru patra se u jednotlivých skupin lišila, detailně ji popisují jednotlivé hlavní 

komponenty. Z výsledků PCA vyplývá, že se vzrůstající malformací patra 

(od jednostranných k oboustranným rozštěpům) stoupá variabilita a heterogenita souboru. 

Klíčová slova: variabilita tvaru patra, geometrická morfometrie, Dense correspondence 

models analysis, PCA, FESA
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Abstract

Thesis deals with the study of palate morphology and variability of patients with UCLP, 

using modern methods of geometric morphometrics. Dental plaster casts of UCLP patients 

(average age 14,8) and the control group (average age 14,7) were used for evaluation. 

The models were scanned using a 3D scanner. For evaluation of total variability of patients 

with orofacial clefts, previously rated dental casts of BCLP patients (whose age ranged 

from 12,1 to 16,5) were also included. All patients were operated and treated at The Clinic 

of Plastic Surgery in Prague. 

The results are in accordance with literature, which describes the basic size and shape 

differences in the morphology of the palate in different types of clefts (e.g. narrowing 

of the palate in UCLP and BCLP and asymmetry of palatal vault in UCLP). Using „Dense 

correspondense models analysis“ average surface models were computed and new 

informations about the shape and premaxila position were gained. Different location 

and slope of the palate in different types of clefts and within control group were detected 

by superimposition of average models and FESA. UCLP palate have typically asymetric 

palate vault with a maximum height in front of the cleft palate and at the back in the side 

without malformations.

Variability of the shape of palate for each group differed. It is described in detail by the 

main components. The results of PCA show that with the growing malformation of the 

palate, the variability and heterogeneity of the sample increases.

Key words: variability of the shape of palate, geometric morphometry, Dense 

correspondence models analysis, PCA, FESA
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1. Úvod 

Orofaciální rozštěpy patří u novorozenců k nejčastějším defektům obličeje (Eppley et al., 

2005). Výsledkem jejich vzniku jsou mnohostranné komplikace, jako například problémy 

s příjmem potravy, rozvojem řeči, sluchem a psychologickým vývojem. Rodina pacienta 

a později i pacient sám se musí vyrovnat s faktem, že bude nutné podstoupit mnohočetné 

operace, které jsou prováděny již během prvního roku života a poté dle potřeby až do 18 či 

20 let (Stainer and Moore, 2004).  

Termín rozštěp neznamená v žádném případě jakékoliv rozštěpení nebo otevření některé 

z anatomických částí (Bernheim et al., 2006). Z embryologických studií vyplývá, 

že k rozštěpům dochází v důsledku nespojení částí odpovědných za vytvoření struktur rtu 

nebo patra (Jelínek et al., 1983). Definujeme je dle druhu chyby v embryologickém vývoji, 

a také podle rozsahu v jakém se vyskytuje (Bernheim et al., 2006). Rozštěpy se mohou 

vyskytovat odděleně, to znamená izolovaný rozštěp rtu nebo patra, v publikacích se pak 

označují zkratkami (CL) a (CP). Často ale vznikají formy kombinované, které označíme 

CLP (O´Rahilly and Müller, 1992).

Jak vyplývá ze studie Peterky (2005), roční incidence rozštěpů je u novorozenců 

v Čechách poměrně stabilní a její průměrná hodnota kolísá okolo 1,8 novorozenců 

s rozštěpem na 1000 porodů. Orofaciální rozštěpy se nejčastěji vyskytují jako 

nesyndromové (Stainer and Moore, 2004). U nesyndromových vad nenacházíme jinou 

vrozenou vadu, kromě rozštěpu samotného (Schutte and Murray, 1999). Zhruba v 20 %

se rozštěpy vyskytují jako součást syndromu, zde se k rozštěpu přidružuje ještě jiná 

vrozená vada (Dušková et al., 2007). 

V etiologii CL(P) se uplatňují jak faktory genetické, a to asi v 20 %, tak také epigenetické 

v 10 %. Asi v 70 % není jednoznačná příčina nalezena a uplatňuje se tzv. faktorový 

komplex (Peterka, 2005).  Ve většině případů tedy působí nespočet faktorů a dochází 

ke spolupůsobení jak složky genetické, tak environmentální. Dochází k uplatnění 

tzv. multifaktoriální dědičnosti (Mossey et al., 1997; Raghavan et al., 1994).
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V rodinách se zvýšeným genetickým rizikem pro vznik této vývojové vady nezávisí 

výsledný druh rozštěpu u dítěte pouze na druhu rozštěpu, jakým byli postiženi rodiče, 

ale závisí také na pohlaví rodiče a dítěte. Tyto výsledky vyplývají ze studie Peterka et al. 

(1996). Jedním ze závěrů studie je například fakt, že UCLP matka má 64%

pravděpodobnost, že se jí narodí chlapci s tímto postižením, ale jen 15%, že dívky. Tohoto 

výsledku je možno využít u prekoncepční péče, kdy jistým předvýběrem embrya, například 

na základě IVF, můžeme zajistit chtěné pohlaví dítěte a spolu s kontrolou ultrasonografie 

tak snížit riziko vyvíjení se postižených dětí u takto rizikových rodin. 

Výskyt a četnost jednotlivých druhů orofaciálních rozštěpů se v jednotlivých zemích světa 

liší. Menší zastoupení bylo objeveno u černošské populace ve srovnání s populací bílou. 

Největší prevalence rozštěpu rtu s nebo bez rozštěpu patra byla nalezena u populace 

indiánů Severní Ameriky, vysoká je pak také u japonské populace (Tolarová 

and Cervenka, 1998). Obecně vyšší prevalenci nalézáme u rozštěpu rtu s/bez rozštěpu patra 

CL(P), nižší pak u izolovaného rozštěpu patra CP, přičemž CP pacienty jsou z větší části 

dívky a CL(P) pacienty častěji chlapci. Levostranné rozštěpy se vyskytují dvakrát častěji 

oproti pravostranným (Derijcke et al., 1996). 

Předmětem naší studie jsou pacienti s celkovým rozštěpem rtu a patra. Pro tyto jedince 

je typické narušení růstové schopnosti maxily spojené s řadou mezičelistních 

ortodontických anomálií. V případech, kdy je správný počet zubů i jejich velikost 

zachována, vyskytují se různorodé anomálie v jejich postavení (Jelínek et al., 1983). 

Ke správné volbě operační techniky, jejímu načasování a včasnému zahájeni ortodontické 

léčby, je zcela zásadní znát růstový potenciál čelisti pacienta (Peterka and Pěnkava, 1975).
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2. Teoretická část

2.1. Klasifikace rozštěpů

K tématu klasifikace orofaciálních rozštěpů vzniklo velké množství prací. Do dnešní doby 

stále nebylo vytvořeno univerzální dělení, které by bylo celoplošně akceptováno. Některá 

dělení mají embryologický základ, jiná anatomický (Eppley et al., 2005). Vybrala jsem 

si dělení podle genetických skupin, uváděné v publikaci Dušková et al. (2007).

Při rozdělení jednotlivých typů rozštěpů vycházíme z pojmů I. a II. genetická skupina. 

Do I. genetické skupiny řadíme rozštěpy, které zasahují do oblasti před foramen incisivum

a postihují oblast premaxily, neboli primárního patra. Řadíme sem tedy rozštěp rtu 

a rozštěp čelisti. Do II. genetické skupiny řadíme rozštěpy, které se nacházejí za oblastí 

foramen incisivum, tj. rozštěp patra sekundárního. Ten se může vyskytovat ve své nejtěžší 

formě, kdy štěrbina prochází od foramen incisivum až po uvula palatina nebo ve formách 

lehčích, kam řadíme rozštěp uvuly, měkkého patra samotného či spojeného se zářezem 

do patrových desek a submukózní rozštěp (Dušková et al., 2007).  Již Kernahan a Stark 

(1958) dělili rozštěpy stejným způsobem. Tedy rozštěpy nacházející se před, nebo 

za oblastí papilla incisiva. Tyto dva základní typy rozdělili ještě do určitých podskupin. 

Rozštěpy, které postihují jak oblast primárního patra, tak oblast patra sekundárního jsou 

nazývány jako celkové, přičemž se vyskytují jako jednostranné (UCLP) nebo oboustranné 

(BCLP). Rozštěpová štěrbina tedy probíhá oblastí premaxily k foramen incisivum a odtud 

dále středem tvrdého a měkkého patra k uvule.  Fotografie níže (obr. 2.1) reprezentuje 

jedince s rozštěpem rtu a/nebo patra. 
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Obr. 2.1. Jedinci s rozštěpem rtu a/nebo patra,

A – Rozštěp rtu, B – Celkový rozštěp rtu a patra 

(UCLP), C – Oboustranný rozštěp rtu a patra 

(BCLP), D – Izolovaný rozštěp patra (upraveno dle 

http://www.ida.org.in/Information/newimages/cleft%

20lip%20palate.jpg).

2.1.1. Celkový jednostranný rozštěp rtu a patra

Tento typ rozštěpu zasahuje ret, čelist a horní patro (obr. 2.2). Průběh defektu 

je následující:

Štěrbina prochází rtem v místě původní embryonální hranice mezi epitelem maxilárního 

a mediálního výběžku nazálního (Jelínek et al., 1983). Příčina rozštěpu rtu spočívá 

v poruše migrace a proliferace mezenchymu maxilárního výběžku a intermaxilárního 

segmentu, které k sobě nepřilnou a navzájem nesplynou (Moore and Persaud, 2008). 

Dále probíhá filtrem do alveolu a tam prochází oblastí mezi laterálním řezákem a špičákem 

(Tolarova, 2009). Pokračuje do oblasti sekundárního patra, kde zasahuje do důležitých 

struktur, mezi které patří maxilární patrové ploténky, vomer, horizontální výběžky 

patrových kostí a měkké patro (Biggerstaff, 1969). Patro je součástí vývojově 

a fyziologicky propojených systémů zahrnujících ucho, obličej, ústní dutinu, farynx 

a larynx. Tento systém je základem pro dýchání a přijímání potravy. V důsledku anomálie 

může dojít ke zhoršení funkce dýchání a přijímání potravy, což může vést až k ohrožení 

života (Pruzansky, 1973). Nedostatečná schopnost sání, nosní regurgitace a záchvaty 

dušení, to jsou problémy, se kterými se potýkají novorozenci s UCLP (Spriestersbach et 

http://www.ida.org.in/Information/newimages/cleft lip palate.jpg
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al., 1973). Důsledkem rozštěpu patra v pozdějším věku je zejména ovlivnění a narušení 

orální komunikace (Pruzansky, 1973).

Obr. 2.2. Průběh defektu u pacientů (upraveno 

dlehttp://uem.testujeme.cz/article.asp?nArticle

ID=127&nLanguageID=1#pub).

2.2. Embryonální a postnatální vývoj obličeje

Utváření obličeje je spojeno se složitými a na sobě vzájemně závislými vývojovými 

pochody. Dojde-li k narušení některé z fáze utváření obličeje, vznikne vývojová vada 

(Vacek, 2006). Kritická perioda, ve které je určitý orgán nejvíce citlivý na jakékoli 

poškození, se pro rozštěpy pohybuje mezi 20. – 60. dnem prenatálního vývoje. 

Příčinou vzniku orofaciálních rozštěpů, jak bylo prokázáno ve studiích, může být 

hypoplazie obličejových výběžků, hypoplazie obličejových plotének a/nebo růstová 

retardace dolní čelisti (Peterka, 2005).
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2.2.1. Embryonální vývoj orofaciální oblasti

K vývoji obličeje lidského embrya (obr. 2.3) dochází asi ve čtvrtém týdnu gestace (Stainer 

and Moore, 2004; Jiang et al., 2006).

Stainer and Moore (2004) uvádí, že ve čtvrtém týdnu gestace dochází k migraci neurálních 

buněk z dorsální oblasti anteriorní nervové trubice v kombinaci s mesodermálními 

buňkami a tím k založení obličejových primordií. Stejné načasování je popisováno i 

v publikaci (Moore and Persaud, 2008). Oproti tomu Bernheim et al. (2006) uvádí, že 

k migraci neurálních buněk dochází již ve třetím týdnu gestace a ve čtvrtém týdnu pak 

dochází k vývoji pěti faciálních primordií  kolem stomodea, neboli primitivních úst. 

Postupným vývojem primordií se vytváří frontonasální výběžek a párové výběžky 

maxilární a mandibulární (Moore and Persaud, 2008). Frontonasální výběžek se na tvorbě 

faciálního regionu podílí největší měrou. Během vývoje z něj vzniká střední část nosu, 

filtrum horního rtu a primární patro (Greene and Pisano, 2010). Maxilární výběžek 

a mandibulární výběžky se pak přímo podílejí na formování rtu. Maxilární výběžky 

ohraničují stomodeum laterálně, mandibulární pak vytváří celou oblast pod stomodeem 

a ohraničuje ho tak inferiorně. Koncem čtvrtého týdne se vyvíjejí oválné nasální plakody 

na spodní části frontonasálního výběžku, které představují základy vyvíjejících se nosních 

dírek (Moore and Persaud, 2008). Během pátého týdne dochází k přetváření těchto plakod, 

kdy se na jejich okrajích, tj. laterálně a mediálně, začínají vytvářet valy. Tyto vyrůstají 

směrem kupředu, zatímco oblast nosních plakod přetrvává ve stálé podobě (Larsen, 2001). 

Následující etapa vývoje je charakteristická fází rapidního růstu. Během šestého (obr. 2.4) 

a sedmého týdne dochází ke splývání nasálních výběžků a tvorbě intermaxilárního 

segmentu (Stainer and Moore, 2004). Laterální nasální výběžky vytváří oblast laterální 

části nosu a oblasti tváří (Bernheim et al., 2006). 

Pokud se z jakéhokoliv důvodu vyvinou výběžky menších velikostí, či nedojde k jejich 

splynutí, dochází ke vzniku rozštěpu rtu (Bernheim et al., 2006). Vznik vrozené vady, 

v tomto případě rozštěp rtu, je ovlivněn dvěma složkami, endogenní a exogenní, neboli 

genetickou složkou a faktory vnějšího prostředí (Dušková et al., 2007). Ve 20 % případů se 

na vzniku vrozené vady podílí genetická složka, v 10 % exogenní faktor a ze 70 procent 

není příčina vrozené vady známa (Jelínek et al., 1983). 
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Obr. 2.3. Lidské embryo čtyři týdny staré. Barevně jsou 

označeny první tři žaberní oblouky. První označen zeleně, druhý 

modře, třetí červeně. Oranžová oblast označuje frontonasální 

výběžek, z něhož se spolu s prvním žaberním obloukem vyvine 

budoucí obličej. Z prvního žaberního oblouku se vyvinou 

párové, tj. maxilární a mandibulární výběžky, ze kterých vznikne 

horní a dolní čelist (upraveno dle www.med.unc.edu

/embryo_images).

http://www.med.unc.edu/
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Obr. 2.4. Lidské embryo staré šest týdnů. Frontonasální výběžek se rozdělil 

na mediální nasální výběžek – označen žlutě a laterální nasální výběžek  

označený modře. Tyto části poté splývají s maxilárními výběžky 

označenými červeně (upraveno dle www.med.unc.edu/embryo_images).

2.2.2 Embryonální vývoj patra

Při správném vývoji patra dojde k dokonalému oddělení nosní a ústní dutiny. Tato separace 

obou prostor je velice důležitá a dovoluje sání a dýchání ve stejnou dobu (O´Rahilly 

and Müller, 1992). 

2.2.2.1. Primární patro

Vývoj patra začíná během pátého a v časném počátku šestého týdne prenatálního vývoje 

a jeho celkové dokončení se neuskuteční před dvanáctým týdnem (Moore and Persaud, 

2008). Během časové etapy, kdy spolu splývají maxilární výběžky a mediální nasální 

výběžky pod nosními žlábky, je patro vystaveno největšímu kritickému období vůbec. 

Časově tato kritická perioda připadá na období mezi 6. a 9. týdnem embryonálního vývoje 
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(Bernheim et al., 2006). Definujeme ji jako limitující fázi vývoje, ve které je určitý orgán 

nejvíce citlivý na jakékoli poškození (Peterka, 2005). Růstem této oblasti se formují 

budoucí nosní otvory nad horním rtem se současným vznikem mediálního palatinálního 

výběžku, jinak také řečeno primárního patra (Bernheim et al., 2006). Velikost primárního 

patra odpovídá jen značně malé části tvrdého patra dospělého jedince (Moore and Persaud, 

2008).

2.2.2.2. Sekundární patro

Vznik sekundárního patra je podmíněn vývojem laterálních patrových výběžků. 

Tyto mesodermální destičky vznikají z mediální části maxilárních výběžků. Zpočátku jsou 

orientovány vertikálně po obou stranách jazyka (Bernheim et al., 2006). Existují určité 

faktory, které zapříčiňují následné přemístění jazyka z prostoru mezi ploténkami a rychlý 

mandibulární růst zapříčiňuje posun jazyka směrem dolů a vpřed od patrových plotének 

(Diewert, 1980). Tento proces ve výsledku umožní rotaci a přemístění plotének 

do horizontální pozice. K tomuto ději dochází v sedmém týdnu prenatálního vývoje 

(Bernheim et al., 2006). Vnitřní síla, neboli děj, který zapříčiňuje horizontalizaci patrových 

plotének, je hydratace kyseliny hyaluronové v mezenchymových buňkách (Moore 

and Persaud, 2008). Dále bylo zjištěno, že u samčího embrya dochází k uzavření 

sekundárního patra o něco dříve než u samičího (Burdi and Silvey, 1969). Děj, který 

vzápětí následuje elevaci obou plotének je programovaná buněčná smrt na mediálních 

okrajích, což umožní tkáni se na obou stranách spojit ve střední čáře v místě jednoho bodu, 

dále pak následuje spojení v anterio-posteriorním směru (obr. 2.5) (Bernheim et al., 2006). 

Po tomto splynutí dochází k přirůstání nosní přepážky a spojení primárního a sekundárního 

patra (Moore and Persaud, 2008). Ve dvanáctém týdnu je fúze dokončena. Na závěr se 

začíná vytvářet tvrdé patro prodlužováním maxilárních a palatinálních kostí do patrových 

plotének (Bernheim et al., 2006). Posteriorní část nepodléhá osifikaci. V této části dojde 

pouze k vyvinutí svaloviny měkkého patra a uvuly (Jelínek et al., 1983). Pokud fúze 

neproběhne dokonale, vzniká rozštěp patra. 
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Obr. 2.5. Znázornění blížící se fúze patrových plotének lidského 

embrya v devátém týdnu gestace. Ploténky se k sobě vzájemně 

přibližují, až dojde k jejich spojení ve středovém bodě, z něhož 

se pak fúze šíří anteriorně a posteriorně (upraveno 

dle www.med.unc.edu/embryo_images).
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2.2.3. Postnatální vývoj patra – velikostní a tvarové změny

Kompletní rozměry patra a specifičnost tvaru u dětí ve věku od 3 do 6 let se zdravou 

normální dočasnou denticí byla popsána ve studii Ciusa et al. (2007). Použitím dentálních 

odlitků a jejich 3D digitalizací bylo dosaženo následujících výsledků: patrová klenba 

a výška se zvětšuje s věkem, zatímco patrová délka, která byla měřena z bodu na papilla 

incisiva do středu linie spojující druhé dočasné moláry, se s věkem nezměnila. V této fázi 

vývoje se šířka patra s věkem zvětšuje, a to více v oblasti dočasných molárů než vpředu 

v oblasti řezáků. Tvar patra se tedy mění a ve výsledku je vyšší. Pokud sledujeme vývoj 

patra zdravých jedinců až do dospělosti, v rozmezí od 3 do 19 let, výsledky ukazují, 

že přední část zubního oblouku, která odpovídá vzdálenosti mezi řezáky, vyroste do šířky 

oproti zadní, která je dána vzdáleností mezi druhými premoláry, v průměru o dva 

milimetry více (Jelínek et al., 1983; Peterka and Pěnkava, 1975). Bishara et al. (1997) 

se zabýval podobnou studií, která hodnotila šířku zubního oblouku u zdravých pacientů 

od 6 měsíců života až do 45 let věku. Z výzkumu vyplývá, že k signifikantnímu zvětšení 

šířky dochází ve věku od 6 měsíců do 2 let na maxile i mandibule v anteriorní i posteriorní 

části zubního oblouku, a to u obou pohlaví. Ve věku od 3 do 13 let pak dochází 

k signifikantnímu zvětšení meziřezákové i mezimolární šířky zubního oblouku, shodně 

u maxilárního i mandibulárního oblouku. V době, kdy je dovršeno prořezání stálé dentice, 

jsou zaznamenány již jen malé změny ve zvětšení šířky zubního oblouku a to v oblasti 

mezi řezáky. Stejně jako Bishara et al. (1997) i studie Peterka a Pěnkava (1975) uvádí 

dosažení 100 procentní šířky zubního oblouku ve 13 roku života jedince s následnou 

oscilací hodnot okolo tohoto rozhraní.

Peterka et al. (1980) proměřovali délku zubního oblouku u zdravých jedinců ve věku 

od 3 do 15 let. Vzdálenost byla měřena od středu papilla incisiva až k tečně obou tubera 

maxillae a dospěli k závěru, že hlavní růstová potence alveolárního oblouku je právě 

za oblastí druhých premolárů, tedy oblast, která již není v odborných studiích uvedených 

výše, měřena vůbec. Tento předozadní růst, jak uvádí Peterka et al. (1980), převyšuje 

5 krát přírůstek oblouku v šířkovém rozměru mezi druhými dětskými premoláry, či později 

druhými premoláry.
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2.3. Terapie a chirurgická léčba pacientů s rozštěpem rtu a/nebo patra 

2.3.1. Multidisciplinární terapie

Uspokojujících výsledků léčby pacientů s rozštěpem můžeme dosáhnout pouze 

dlouhodobou a náročnou terapií. Pacient je léčen v rozštěpovém centru, ve kterém 

je soustředěno mnoho odborníků z různých odvětví lékařství. Na léčbě se podílí plastický 

chirurg, pediatr, anesteziolog, foniatr, ORL specialista, logoped, stomatolog, ortodontista, 

protetik a psycholog. Cílem spolupráce těchto odborníků je takové ošetření pacienta, které 

vede k co nejlepším výsledkům, týkajících se zejména úspěšné rekonstrukce měkkých 

i kostních tkání v místě rozštěpu. Správná terapie vede k dobrému vývoji řeči a sluchu 

(Halačková and Černochová, 2009). 

2.3.2. Dějiny operace rtu

Nejstarší dochované záznamy o uzavření rozštěpu rtu pocházejí z Číny kolem roku 

390 př.n.l. (Millard, 1990; Bhattacharya et al., 2009). Ze záznamu vyplývá, že první 

operace neboli úpravy rozštěpové oblasti, byly prováděny pouze rozřezáním a sešitím 

okrajů rtu (Millard, 1990). V následujících stoletích se odehrávaly různé pokusy 

o vylepšení metod. Velice důležitou osobou, zapsanou v dějinách, byl Ambroise Paré, 

který se stal jedním z nejlepších chirurgů v 16. století (Bhattacharya et al., 2009). Jeho 

metoda spočívala v provlečení speciální dlouhé jehly oběma segmenty nespojeného rtu, 

čímž k sobě obě poloviny přiblížil. Následovalo omotání navoskované příze kolem jehly 

do tvaru osmičky (Millard, 1990; Randall, 1996). Díky zbytkovým zářezům, které po této 

metodě přetrvávaly, se tato technika nemohla dále rozvíjet (Millard, 1990). 

Během 19. století a ještě na počátku 20. století, bylo chirurgy navrženo mnoho operačních 

metod. I přes tento značný vývoj byla jen malá pozornost věnována špatnému zakřivení 

nosního hrotu a krátkému tvaru columella nasi. Další přehlíženou skutečností byla 

existence přemístěného filtra, které mělo vliv na správnou polohu musculus orbicularis 

oris. Byla získána symetričnost operovaného rtu, ale také velmi často přílišná plochost 

a vysoká viditelnost tzv. rumělkového zabarvení ve střední oblasti (Randall, 1996). 
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Největším problémem byla svislá jizva, která způsobila zkrácení rtu (Bhattacharya et al., 

2009).  

V roce 1843 bylo popsáno uzavření rozštěpu rtu použitím lokálního štěpu nejdříve 

Malgaignem, rok na to byla tato metoda upravena Milaurdem, který pro vyplnění 

mediálního defektu použil laterální štěp. Metody, které byly rozvíjeny později, mají základ 

v této metodě (Patel et al., 2009). 

Milaurdova metoda (1844), u které byly používány dolní laterální trojúhelníkové štěpy, 

zajistila prodloužení délky pro jednodušší uzavření rozštěpu rtu.  Metoda byla později 

rozvinuta Blairem a upravena Brownem (Millard, 1990). Brown zredukoval velikost 

trojúhelníkového štěpu. Touto úpravou docílil téměř přímé linie jizvy, ale stále bez filtra 

s nesymetrickým rumělkovým hrbolkem (Brown and McDowell, 1945). Někteří operatéři 

té doby používali pomocné stehy, kterými chtěli uvolnit napětí kolem rtu. Velký problém 

byl však v tom, že stehy se zařezávaly do kůže, čímž byly vytvořeny výrazné jizvy 

(Burian, 1954).

Roku 1949 Le Mesurier prezentoval metodu, která byla již dříve navržena jistým 

Hagedornem v roce 1892 (Millard, 1990). Základem metody bylo použití laterálního 

čtvercového štěpu. Byla to první operační metoda, u které bylo vytvořeno filtrum. 

Výhodná byla tato metoda zejména u oboustranných rozštěpů, kdy ulehčovala metodu 

operace. Vložený štěp působil tlakem na premaxilu, čímž zmenšoval její protruzi 

(Bhattacharya et al., 2009).

O pár let později byl Tennisonem vytvořen princip Z – plastiky. Tímto se prodloužila délka

rozštěpových výběžků (Millard, 1990). Díky takzvanému „cik – cak“ řezu, dosáhl posunutí 

filtra do správně polohy (Randall, 1996). V roce 1959 byla metoda upravena Randallem 

a konečnou verzi dostala od  Skooga v roce 1969, ale byla Randallovu postupu velmi

podobná (Millard, 1990).  
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2.3.3. Operace rtu v současnosti

Základem všech postupů u UCLP pacientů je prodloužení kůže v rozštěpové oblasti. 

V současnosti se používají tři základní typy operačních postupů, a to podle Millarda, 

Tennisona a Skooga a záleží na potřebách chirurga, kterou metodu upřednostní (Lilja, 

2003).

Ve většině rozštěpových center ve světě se operace provádí mezi 3 až 6 měsícem života 

dítěte. V současnosti bývá stále častěji prováděna tzv. neonatální sutura rtu, 

kdy je novorozenec operován v prvním týdnu života. Hodgkinson et al. (2005) uvádí vyšší 

riziko při časné operaci a dále tvrdí, že tato operativa nevede k lepším výsledkům oproti 

provedení ve 3 měsících. Studie (Slade et al., 1999) uvádí, že dokonce nemá tato 

neonatální sutura žádné psychologické výhody pro rodiče dítěte. Tyto výsledky jsou 

v rozporu s poznatky z jiných světových rozštěpových center a poznatky zjištěnými u nás 

v ČR, kdy od roku 2005 jsou v České republice operováni novorozenci časnou operativou. 

Používá se upraveného operačního postupu podle Tennisona. Dosažené výsledky jsou 

zatím velmi uspokojivé, i když zatím ještě nemohou hodnotit skutečný dopad na maxilární 

růst. Časné provedení operace rtu má mimo jiné dobrý vliv na zlepšení kvality a rychlosti 

zahojení jizvy (Borský et al., 2007).  

2.3.4 Historie operace patra

První zmínky o rozštěpu rtu a patra pocházejí již ze starověku. Díky archeologickým 

objevům, které máme k dispozici, můžeme tvrdit, že samotné pokusy o chirurgii 

nevznikaly již od počátku, neboť na lidských pozůstatcích nebyly nalezeny žádné známky 

ošetření. Ač jsou Egypťané, Mesopotámci, Indiáni, Řekové a Italové většinou považováni 

za průkopníky v počátcích medicíny a chirurgie, navzdory tomu se nenalezly žádné 

zmínky o tom, že by se snad pokusili o operaci tohoto typu, snad možná proto, že přístup 

k hendikepovaným v té době nebyl dobrý a docházelo dokonce k zabití novorozence ihned 

po porodu (Bill et al., 2006).  

Po mnoho století se pak velice používaným stal tzv. obturátor. Jednalo se o destičku, 

která byla vyrobena ze zlata a stříbra a sloužila k překlenutí patrového otvoru (Paget, 
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1899). Prvním, kdo použil tento pojem, byl Ambroise Paré a to v roce 1564 (Patel et al., 

2009). Již v této době se upravovaly patrové defekty způsobené střelnými ranami, 

nebo onemocněním syfilis. Jediným chirurgem, který v 16. století pracoval na vrozených 

rozštěpech, byl Franco (Randall and LaRossa, 1990).  

Velmi výrazným skokem kupředu v chirurgii rozštěpů bylo objevení chloroformové 

anestesie v 19. století (Patel et al., 2009). 

První detailně popsanou operací byla operace měkkého patra, kterou provedl Carl von 

Graefe v roce 1816 (Patel et al., 2009; Bill et al., 2006). Dochovaný popis této metody 

je velice zajímavý, neboť je uvedeno, že Graefe před spojením patrové okraje leptal 

kyselinou solnou a tinkturou kantaridovou (Burian, 1954). Pár let poté, v roce 1826, 

se Johann Dieffenbach stal prvním chirurgem, který provedl uzavření tvrdého patra elevací 

mukózy tvrdého patra, kterou pak použil k uzavření rozštěpu (Patel et al., 2009; Bill et al., 

2006). U tohoto typu operace prováděl malé uvolňující řezy, které vedly ke snižování 

napětí v mediální sutuře. Byly prováděny rovnoběžně s ranou, přerušující svaly měkkého 

patra (Dušková et al., 2007). V roce 1859 Von Landenbeck navrhl vytvoření dvojitého 

mukoperiostálního štěpu. Ten mohl být mobilizován mediálně a tím uzavřel rozštěp (Patel 

et al., 2009). Přispěl ke zlepšení úspěšnosti operací (Dušková et al., 2007). 

20. století se vyznačovalo zdokonalováním chirurgických postupů. Detailnější důraz 

byl kladen na anatomii a funkci. Tento trend pokračuje do současnosti. Kromě anatomie 

se také kladl důraz na prodloužení patra (Randall and LaRossa, 1990).

V dalších letech stálé vylepšování technik Landenbecka 1859, Veaua 1931, Kilnera 1937 

a Wardilla 1937 vedlo k vylepšení metody oboustranného mukoperiostalního štěpu. 

V dnešní době je tento způsob operace považován za chirurgický standard (Leow and Lo, 

2008).

Kolem roku 1960 byla veškerá pozornost směřována na svalovou anatomii patra, ačkoli 

Veau ve svém díle popsal abnormální muskulaturu patra již o hodně dříve. Vyvrcholením 

veškerého úsilí věnovaného vytvářením metod pro svalovou rekonstrukci, je metoda, která 

se nazývá dvojitá reverzní Z plastika navržená Furlowem (Randall and LaRossa, 1990). 

Výsledky dosažené touto technikou operace v současnosti dosahují vysoké úrovně 
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v oblasti kvality vývoje řeči (Khosla et al., 2008). Ve studii Spauwen et al. (1992) 

byla sledována metoda Furlow versus Langenbeck ve vztahu ke zvuku řeči. 

Operace dle Furlowa vykazovala lepší výsledky. 

Časem začala vyvstávat otázka, jaké načasování operace je nejvhodnější a jaký potenciální 

vliv může mít na skeletální růst (Randall and LaRossa, 1990). 

V roce 1994 byla Schweckendiekem obhajována metoda uzavření rozštěpu patra na dvě 

etapy. Základním principem metody je uzavření měkkého patra v časném věku a tvrdého 

patra o pár let později. Téma načasování operace měkkého a tvrdého patra je stále 

diskutovanou otázkou (Patel et al., 2009). Ve studii Pěnkava a Peterka (1977) jsou uvedeny 

výsledky upravené Schweckendiekovy operace. Věk operace měkkého patra zůstal 

nezměněn, ale operace tvrdého patra byla posunuta do nižšího věku jedince z původních 

12 let do 6 let s cílem zahájení školní docházky dítěte již po zotavení.  Z výsledku však 

vyplývá, že operace nepřinesla očekávané výsledky oproti operaci jednodobé.

2.3.5. Operace rozštěpu patra v současnosti

Je zřejmé, že se rodič při pohledu na své vlastní dítě postižené rozštěpem necítí nejlépe. 

Objevují se pocity smutku a úzkosti. Na druhou stranu, operační techniky pro rozštěp patra 

prodělaly značný vývoj a v dnešní době dosahují vysoké úrovně. Obecně se doba, kdy by 

palatoplastika měla být provedena, odhaduje na období od 6. do 12. měsíce života dítěte. 

Některá rozštěpová centra provádějí operaci ve věku 12 až 18 měsíců, a dokonce existuje 

i několik takových, které část rozštěpu nechávají otevřenou až do věku 10 až 12 let. 

Ideálem by měla být palatoplastika, která má nejlepší výsledky v oblasti vývoje řeči 

a sluchu a která nesmí negativně ovlivňovat maxilofaciální růst (Agrawal, 2009).

Pro správnou funkci patra musí být dodrženo uzavření všech tří vrstev, kterými jsou vrstva 

nosní sliznice, svalová vrstva a ústní sliznice. Nesprávné provedení vede k pooperačním 

problémům, jako je například výskyt píštělí či velopharyngealní nedostatečnosti (Alast et 

al., 2008).
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2.4. Kraniofaciální morfologie pacientů s orofaciálními rozštěpy

2.4.1. Základní rozdíly kraniofaciální anatomie patra mezi zdravými a rozštěpovými 

jedinci 

Zcela prvotní a zásadní funkcí patra je rozdělení prostoru mezi ústní a nosní dutinou. 

Patro je složeno ze dvou částí (obr. 2.6). První část je tvořena kostním podkladem, 

nazýváme ji tvrdé patro a druhou část tvoří takzvané patro měkké. Tvrdé patro můžeme 

dále rozdělit na oblast primárního patra, neboli premaxily a oblast sekundárního patra. 

Premaxila tvoří přední část patra a nese nejčastěji čtyři první zuby, tedy centrální 

a laterální řezáky. Sekundární část patra, která navazuje za oblastí premaxily, nese zbytek 

dentice a je tvořena laterálními maxilárními výběžky, které se za normálních okolností 

embryonálního vývoje přiblíží a spojí ve střední čáře. Zadní část patra je tvořena již výše 

zmiňovaným patrem měkkým, které je společně s uvulou svalově připojeno k zadní části 

tvrdého patra. Správné vyvinutí těchto svalů je velice důležité zejména pro bezproblémový 

rozvoj řeči. Měkké patro, neboli velum, slouží jako ventil, který v případě potřeby uzavře 

prostory mezi ústní a nosní dutinou (Berkowitz, 1994). 

Mezi svaly tvořící oblast patra patří: musculus levator veli palatini, constrictor pharyngeus 

superior, uvulus, palatopharyngeus, palatoglossus a tensor veli palatini (Patel et al., 2009). 

Jsou uváděny různé teorie, který ze svalů přispívá největší měrou během 

velophyryngealního uzavření. Dickson (1972) uvádí, že mnoho autorů připisuje hlavní 

funkci zejména svalu musculus tensor veli palatini a ostatní svaly fungují pouze jako 

pomocné.   Patel et al. (2009) uvádí, že největší podíl na napnutí měkkého patra během 

velopharyngeálního uzavření má musculus levator veli palatini. Oba tyto svaly vystupují 

z Eustachovy trubice a hrají klíčovou roli v pozdější operaci patra. Samotná uvula ale také 

hraje velmi významnou roli. Zvyšuje totiž velikost měkkého patra během svalové 

kontrakce (Patel et al., 2009).

U rozštěpových pacientů tedy dochází k nedostatečnému uzavření měkkého patra 

s pharyngeální stěnou, a to vede k problémům ve vývoji řeči. Svaly, které řídí ovládání 

Eustachovy trubice, jsou zde také narušeny a velmi často se proto vyskytuje chronický 

zánět ucha. Tento stav může dospět až do fáze trvalé ztráty sluchu (Alast et al., 2008).
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Obr. 2.6. Anatomie stavby patra zdravého jedince –

1. Premaxilla, 2. Os palatinum, 3. M.tensor veli 

palatini, 4.Foramen incisivum, 5. Maxilla, 6. M. levator 

veli palatini (upraveno dle Patel et al., 2009).

2.4.2. Tvarové odchylky patra a maxilárního zubního oblouku před operací patra 

Hodnocením velikosti alveolárního zubního oblouku u UCLP pacientů ve věku 3 let před 

chirurgickým uzávěrem patra se ve své monografii zabývali Jelínek et al. (1983). Pro tyto 

pacienty je typický oblouk širší než oblouk normy, což je zapříčiněno nespojenými 

segmenty alveolárního oblouku. Délka oblouku je naopak kratší než u norem. 

V odborné studii Huddart et al. (1978) byly měřeny rozdíly v patrové ploše mezi kojenci 

s UCLP a zdravými kontrolami. Otisky byly kojencům snímány hned 14. den po narození 

bez jakéhokoliv předchozího chirurgického zásahu. Měřením bylo zjištěno, že plocha patra 

u zdravých jedinců odpovídá v průměru 747,1 mm² ve srovnání s UCLP kojenci, u kterých 

průměrná velikost patrové plochy odpovídá 621,56 mm². Fotografie (obr. 2.7) zachycují 

rozdíly v patrové ploše mezi rozštěpovým a zdravým kojencem. Další studie zabývající 

se hodnocením patrové plochy u neoperovaných pacientů je studie Lo et al. (2003), 

která ovšem srovnávala rozdíly mezi 4 rozštěpovými skupinami a nehodnotila 

je v porovnání s normou. Zajímavým poznatkem pro naši studii, v níž se zabýváme UCLP 
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pacienty, může být výsledek, že ve srovnání s jinými rozštěpovými pacienty je u UCLP 

a BCLP jedinců potvrzen výrazný nedostatek patrové tkáně, tedy opět jak bylo výše 

uvedeno, menší patrová plocha. Ve studii Diah et al. (2007) byla také potvrzena přítomnost 

menší patrové plochy u UCLP a BCLP neoperovaných pacientů ve srovnání se zdravou 

populací použitím naskenovaných a počítačově hodnocených modelů, ale kromě toho 

uvádí, že byl zjištěn signifikantně větší objem patrové klenby u UCLP pacientů 

ve srovnání s ostatními druhy rozštěpů a normou.    

Obr. 2.7. Rozdíly ve velikosti patrové plochy u pacienta s UCLP (A) ve srovnání 

s normou (B), (upraveno dle  Huddart et al., 1978).

Huang et al. (2002) se ve své studii zabýval morfologií patra kojenců před operací rtu a po 

ní. Otisky pater byly postupně sejmuty ve čtyřech intervalech, a to v 1, 3, 6 a 12 měsících 

věku kojence. Průměrný věk operace rtu byl u všech jedinců 3,2 měsíce. První vzdálenost, 

která byla posuzována, se nachází mezi nespojenými alveolárními výběžky rozštěpu. 

Od prvního do třetího měsíce, to znamená ještě před operací, docházelo k jejímu mírnému 

zvětšování. Další hodnocené oblasti byly dva délkové rozměry hodnocené 

na nerozštěpovém alveolárním výběžku a jedna na rozštěpovém, u kterých bylo také 

zaznamenáno postupné zvětšování v období mezi 1. až 12. měsícem života kojence. 

K hodnoceným parametrům patřila i střední šířka zubního oblouku a oblast mezi tubera 

maxillae na zadním konci zubního oblouku. I zde byl pozorován nárůst během všech 

intervalů měření. Po operaci rtu bylo pozorováno signifikantní zmenšení velikosti mezi 

nespojenými alveolárními výběžky v období od 3. do 6. měsíce, stejně také od 6. do 12.

měsíce. Jednotlivé segmenty alveolárních výběžků se zvětšovaly, jak již bylo výše 

uvedeno, po celých 12 měsíců. Součtem všech hodnot bylo zjištěno, že k největšímu 

přírůstku došlo právě po 3 měsíci věku kojence. Z výzkumu tedy vyplývá, že operace rtu 
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nenarušuje lineární růst přední části maxily, ačkoli došlo k zúžení mezi alveolárními 

výběžky. 

2.4.3. Tvarové odchylky patra a maxilárního zubního oblouku u neoperovaných 

rozštěpových pacientů

Ke správnému stanovení kraniofaciálního růstového potenciálu pacientů s rozštěpem 

je třeba eliminovat vliv chirurgického zásahu. Nejlépe je tedy stanovitelný u pacientů, kteří 

nikdy do své dospělosti žádné chirurgické ošetření nepodstoupili. Maxila u UCLP pacientů 

je menší a vykazuje větší protruzi v porovnání se zdravými jedinci (Capelozza et al., 

1993). 

Sledováním růstového potenciálu maxilárního zubního oblouku u dospělých 

neoperovaných pacientů s rozštěpem se zabýval Diah et al. (2007). Hodnocení bylo 

provedeno za použití kefalometrických dat a dentálních odlitků. Vyhodnocením 

kefalometrických dat bylo zjištěno, že není signifikantní rozdíl mezí UCLP pacienty 

a normální kontrolní skupinou. Hodnocení dentálních odlitků ukázalo, že povrch patra u

všech rozštěpových skupin byl menší ve srovnání s kontrolní skupinou. Mezizubní 

vzdálenost byla signifikantně zúžena zejména u UCLP, ale také BCLP pacientů 

v anteriorní oblasti mezi prvními premoláry ve srovnání s kontrolní skupinou. Pokud se 

týče posteriorní části, nebyly zjištěny signifikantní rozdíly v porovnání se zdravými 

pacienty. U jednostranných rozštěpových vad byly také nalezeny delší a hlubší zubní 

oblouky ve srovnání s kontrolním souborem.

Ve studii publikované Ortiz-Monasterio et al. (1966) bylo porovnáváno neoperované patro 

s rozštěpem u dětských a dospělých UCLP pacientů. Byl zjištěn rozdíl ve velikosti 

rozštěpové štěrbiny, která je u dospělých mnohem širší. Jako možnou příčinu uvádí autor 

nedostačující tlak svalů okolo rtu. To je způsobeno neuzavřením rozštěpové štěrbiny 

u těchto pacientů, tedy přerušením struktury svalu okolo rtu. U zdravých jedinců, 

či operovaných je tedy tento tlak vytvořen. Další příčinou může být jazyk, který 

postupným tlakem působí na štěrbinu v patře, a tím dochází k jejímu rozšiřování. Celkové 

rozšíření patra je ale spíše dějem zdánlivým než reálným, neboť zuby jsou v okluzi správně 
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umístěny. Jedinou výjimkou jsou zuby, které vyrůstají v místě, kde je alveolární výběžek 

z důvodu rozštěpu přerušen.   

2.4.4. Tvarové odchylky patra a maxilárního zubního oblouku u operovaných 

rozštěpových pacientů

V odborné publikaci Athanasiou et al. (1988) jsou studovány rozměry dentálního oblouku 

u UCLP pacientů, kteří podstoupili operaci rtu a patra. Výsledek studie poskytl referenční 

data, z nichž byly vytvořeny grafy popisující změny ve tvaru dentálního oblouku 

u operovaných UCLP pacientů ve 3, 4 a 12 letech, ve srovnání s normální zdravou 

skupinou. Hodnocené oblasti odpovídaly vzdálenosti mezi špičáky, vzdálenosti mezi 

dočasnými druhými moláry, jejichž místo ve stádiu trvalé dentice zaujímaly druhé 

premoláry a oblasti mezi prvními stálými moláry. Po prvním měření prováděném 

ve 3 letech byl výsledek ovlivněn, jak autor sám uvádí, zjizvenou tkání po samotné 

operaci. Šířka mezi špičáky a mezi dočasnými druhými moláry, která ve stádiu trvalé 

dentice odpovídala stálým druhým premolárům, byla ve všech věkových etapách zmenšena 

ve srovnání s normou, a to i přesto, že docházelo ke zvětšování v průběhu zvyšujícího 

se věku. Oproti tomu vlivem pokračujícího lineárního růstu a vzrůstajícího věku, bylo ve 

12 letech dosaženo šířky mezi prvními stálými moláry, která téměř odpovídala normálním 

hodnotám. Co se týče délky  maxilárního zubního oblouku, proměřované pouze k zadním 

okrajům druhých premolárů, byla během všech tří period věku stejná, ale vždy menší než 

norma. Vlivem asymetrie dentálního oblouku u rozštěpových pacientů dochází k větší 

variabilitě v umístění prvních molárů  (Kilpeläinen and Laine-Alava, 1996). 

Kilpeläinen et al. (1996) zkoumali výšku a hloubku patra u různých rozštěpových skupin. 

U pacientů, kteří byli postiženi rozštěpem zahrnujícím rozštěp sekundárního patra, 

byla nalezena signifikantně menší maximální patrová výška než u kontrol. Hloubka patra 

byla zmenšena u všech typů rozštěpů, kromě submukozního rozštěpu. Šmahel et al. (2004) 

ve své studii srovnává morfologii patra u UCLP pacientů a zdravých kontrol, jejichž 

průměrný věk byl 14,7 let. Všichni probandi mají prořezanou stálou dentici, vyjma třetích 

stálých molárů a podstoupili operaci rtu a patra. Hodnocení proběhlo pomocí 3D analýzy 

dentálních odlitků. Celé patro bylo rozděleno na jednotlivé transversální úseky a byla 

hodnocena samostatně levá rozštěpová a pravá zdravá strana. 
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Z výsledků studie vyplývá, že patro UCLP pacientů se vyznačuje značnou asymetrií ve 

srovnání s kontrolním souborem. Jeho maximální výška se v anteriorní části nachází 

v oblasti alveolárního výběžku na rozštěpové straně. Směrem k posteriornímu konci se 

maximální výška přibližuje ke střední čáře a v oblasti prvních molárů se posouvá za střední 

čáru do zdravé poloviny patra. Téměř ve všech transversálních sekcích bylo patro nižší než 

u kontrol. Jedinou výjimkou byla anteriorní oblast, kde je rozštěpová oblast patra vyšší než 

patro kontrolního souboru. Délka patra byla posuzována do oblasti mezi prvními moláry a 

zde nebylo prokázané jakékoli zmenšení v porovnání s kontrolou. Šířka zubního oblouku 

byla užší ve srovnání s kontrolami přes celou jeho plochu, zejména ale pak v anteriorní 

části patra. Podobná odborná studie, která se zabývá morfologií patra, u níž bylo 

k vyhodnocení výsledků použito 3D analýzy je studie Schliephake et al. (2006). Cílem 

bylo vyhodnotit rozdíly v šířce, asymetrii a morfologii patra mezi UCLP, BCLP a 

zdravými pacienty v různých věkových intervalech. Co se asymetrie dentálního oblouku 

týče, největší byla pozorována u UCLP pacientů, při porovnávání se zdravými a BCLP 

pacienty v 10 letech věku, a to v anteriorní oblasti, přičemž s přibývajícím věkem 

docházelo k jejímu zvětšování. V oblasti, kde se nachází moláry již nebyla asymetrie tolik 

viditelná. Šířka patra neboli dentálního oblouku se signifikantně neodlišovala při měření 

v 10 letech mezi BCLP a UCLP pacienty, a dokonce ani v porovnání s kontrolami.

V tomto bodu vzniká rozpor mezi touto studií a studií předchozí (Šmahel et al., 2004), kde 

bylo pozorováno zúžení přes celou oblast patra. Tato odchylka může být způsobena, 

jak popisuje Schliephake et al. (2006) tím, že kontroly ve Šmahelově studii byly 

ve stejném věku jako UCLP pacienti, zatímco Schliephake měl věky zdravých i 

nemocných jedinců rozdílné, tedy mohlo ke změnám dojít vlivem pubertálního růstu. 

Studie, která se rovněž zabývá šířkovými a délkovými rozměry zubního oblouku 

operovaných UCLP pacientů je studie Peterka et al. (1980). Věk pacientů se pohybuje 

od 3 do 15 let. Šířkové rozměry byly definovány dva, a to vzdálenost mezi dočasnými, 

v pozdějším věku tedy stálými řezáky a vzdálenost mezi středy zadního obvodu žvýkacích 

plošek druhých dočasných molárů, ve stálé dentici druhých stálých premolárů. Délková 

vzdálenost byla měřena od středu papilla incisiva k tečně obou tubera maxillae. U druhé 

z uvedených vzdáleností nebyly pozorovány žádné změny, neboť čelist byla díky 

rozštěpové štěrbině rozšířena značně již ve 3 letech. Následkem operace patra dochází 

naopak ke zmenšování této vzdálenosti až pod kontrolní hodnoty. Ke zvětšování této 
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vzdálenosti dochází až po výměně dočasných stoliček za stálé premoláry, kdy se započíná 

ortodontická léčba. Tedy tento děj zvětšování vzdálenosti nemůžeme považovat pouze jako 

růst, ale také vliv výše zmíněné léčby (Jelínek et al., 1983). Patro roste jen ve směru 

předozadním a to zejména za oblastí druhých premolárů. Celkový přírůstek délky 

ale nedosahuje hodnot u zdravých jedinců (Peterka et al., 1980).

2.4.5. Kraniofaciální odchylky u pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem rtu 

a patra

Podle výsledků ze studie Šmahel a Brejcha (1985), kteří se zabývali kraniofacálními 

změnami u dospělých pacientů s jednostranným rozštěpem rtu a patra vyplývá, že dochází 

ke zmenšení celé mozkovny, přičemž na bázi lební nejsou pozorovány žádné výrazné 

změny. Mezi změny typické u těchto rozštěpových pacientů řadíme zkrácení hloubky 

maxily, zmenšení výšky horního obličeje, zmenšení šířkových rozměrů maxilárního 

komplexu, do kterých řadíme rozšíření nosní dutiny a meziočnicové vzdálenosti, 

dále retroklinace dentoalveolární složky horní čelisti a také změny na mandibule. Studii na 

podobném základu postavil i Duffy et al. (2000), který ovšem k hodnocení výsledků použil 

3D analýzu. Kromě jiného dospěl k závěru stejně jako Šmahel, že šířka kořene je rozšířena 

u UCLP pacientů ve srovnání s kontrolami. Dále se zabýval meziočnicovou vzdáleností, 

kde vyhodnotil, že u UCLP pacientů dochází k jejímu zmenšení. Zejména na straně 

rozštěpu, když porovnáme pouze vzdálenost bodu enthocantion a bodu nasion ve srovnání 

s toutéž vzdáleností na nerozštěpové oblasti. 

2.4.6. Kraniofaciální odchylky u rodičů dětí s CL(P)

U vícera studií byla zjištěna odlišnost v kraniofaciálních rozměrech a tvarech u rodičů dětí 

s CL(P) ve srovnání s rodiči zdravých dětí (McIntyre and Mossey, 2003; Maulina et al., 

2006; Weinberg et al., 2006). Zjištěné odlišnosti byly sice jemné, ale konzistentní a mohly 

by predikovat zvýšenou genetickou náchylnost budoucích potomků k orofaciálním 

rozštěpům. Odlišnosti byly nalezeny zejména ve větší šířce mezi orbitami a rozměrech 

horního obličeje. Šířka nosní dutiny byla dokonce hodnocena jako signifikantně větší. 

Mezi další znaky, hodnocené jako odlišné, patří zúžení kraniálních hodnot, delší báze 
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lební, delší a více protrudující mandibula, kratší horní obličej a delší dolní obličej 

ve srovnání s kontrolami.  

2.4.7. Závěry studií zabývajících se tělesným růstem u UCLP pacientů

Z výsledků studie Marquez et al. (2009), která posuzuje tělesný růst dětí s celkovým 

jednostranným rozštěpem od narození do dvou let věku, byly vytvořeny referenční růstové 

křivky. U dětí obou pohlaví byly nalezeny menší tělesné rozměry, a to zejména váha 

a výška, ve srovnání s normami. Porovnávány byly také hlavové obvody. Jejich hodnoty 

byly velice blízké porovnávaným normám. Do výzkumu byly zařazeny pouze děti, které 

neměly přiřazeny jiné malformace, syndromy, nebo takové, jejichž zdravotní stav by mohl 

nějakým způsobem ovlivnit výsledné referenční křivky. Od tří let následuje vrácení 

k normálu a dochází ke catch – up růstu. Bylo zjištěno, že váha nebo délka dětí není nijak 

výrazně ovlivněna ve srovnání s normálními zdravými jedinci (Ranalli and Mazaheri, 

1975). Barakati a Alofide (2002) ve své studii uvádí, že po chirurgickém zákroku u UCLP, 

BCLP a CL pacientů dochází obvykle ke catch – up růstu a výsledná výška ani hmotnost 

tedy není ovlivněna. Obdobné výsledky uvádí i Lee et al. (1996), který se zabýval výškou 

a váhou u dětí s rozštěpem rtu a patra do čtyř let věku. I když jsou v časném dětství 

pozorovány známky nedostatečnosti růstu, po operaci dochází k opětovnému nastartování 

růstu s pravděpodobně žádným deficitem.
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3. Cíle diplomové práce

1. Sledovat tvarovou variabilitu povrchu patra u UCLP  pacientů.

2. Sledovat tvarovou variabilitu povrchu patra u kontrolního souboru.

3. Srovnat průměrný tvar a variabilitu patra mezi UCLP pacienty a kontrolním 

souborem.

4. Srovnat variabilitu patra UCLP, BCLP pacientů (Bejdová et al., 2011) 

a kontrolního souboru.
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4. Materiál a metodika

4.1. Materiál

Analyzované soubory sestávají celkem z 58 sádrových dentálních odlitků horního 

alveolárního oblouku a patra. Soubor UCLP pacientů tvoří 29 dentálních odlitků, stejný 

počet, tedy 29 odlitků tvoří kontrolní soubor zdravých jedinců. Sledovaný soubor zahrnuje 

11 pravostranných a 18 levostranných rozštěpů pacientů mužského pohlaví v průměrném 

věku 14,8 let (v rozmezí od 11,8 do 17,2 let), české národnosti. Všichni pacienti byli 

operováni stejnou metodou operace rtu dle Tennisona.  Operace čelisti byla provedena 

metodou primární periosteoplastiky v průměrném věku 8,5 měsíců (5 – 17 měsíců), 

palatoplastice byli pacienti podrobeni ve věku 4,9 let (od 3 – 5,9 let) na Klinice plastické 

chirurgie FNKV v Praze v letech 1975 – 1980. Do studie byli zahrnuti pouze jedinci 

bez přidružených malformací. 

Všichni pacienti měli kompletně nahrazenou dočasnou dentici a alespoň částečně 

prořezány druhé permanentní moláry. Podstoupili dlouhodobou ortodontickou léčbu 

na výše zmíněné klinice, která zahrnovala rozšíření zubního oblouku, zarovnání zubů 

do oblouku a vytvoření správného skusu. U velké části pacientů nebyla přítomna 

kompletní dentice. U 8 pacientů chyběly oba laterální řezáky, u 14 pacientů chyběly 

na rozštěpové straně a u jednoho na nerozštěpové. Taktéž premoláry nebyly kompletní. 

U 5 pacientů premoláry chyběly na rozštěpové straně, u 4 na nerozštěpové a u jednoho 

na obou stranách. Ve většině případů byla příčinou extrakce, ale u některých také ageneze. 

Kontrolní skupina je tvořena dentálními sádrovými modely 29 zdravých chlapců české 

národnosti. Průměrný věk je 14,7 let (14,1 – 15,7). Odlitky pocházejí z roku 1970 a otisky 

kontrolního souboru byly snímány žákům na brněnských školách. Pro zařazení do studie 

musela být dodržena některá kritéria. Prvním byla kompletní dentice s výjimkou třetích 

permanentních molárů a druhým nepřítomnost anomálií a jakékoli ortodontické léčby.
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K celkovému srovnání variability tvaru patra mezi rozštěpovými skupinami jsme do naší 

studie se svolením autora zařadili i dentální modely pater BCLP pacientů, které už jednou 

byly hodnoceny samostatně, a pak i ve srovnání s normou ve studii Bejdová et al. (2011). 

4.2. Metodika

Prvním krokem DP byla kontrola povrchu dentálních modelů. Jakékoliv porušení struktury 

odlitku v měřené oblasti by mohlo způsobit chybu ve výsledcích. Studijní modely byly 

následně skenovány 3D laserových skenerem Roland LPX – 250 s rozlišovací přesností 

0,2 mm pomocí speciálního softwaru Dr. Picza3. Podstata skenování je založena 

na emitování bodového paprsku na snímaný předmět. Jeho senzory pak snímají světlo 

odrážené od předmětu. Celé skenování probíhá při pohybu laseru zdola nahoru.  Předmět je 

umístěn na rotujícím talíři a je skenován kolmo na okluzní rovinu. U tohoto scanneru 

můžeme použít dvě různé možnosti skenování, a to skenování z plochy nebo rotační 

skenování. V tomto případě byla použita první možnost, tedy skenování z plochy. 

Skeny byly následně uloženy softwarem Dr. Picza3 ve formátu .pix a poté uloženy pomocí 

softwaru Pixform ve formátu .rdl. V tomto programu byly modely dále upravovány. 

Úpravy zahrnovaly především ořezání nesmyslných oblastí, které vznikly tam, 

kde laserový paprsek dopadal nikoli kolmo, ale šikmo. Tyto nerovnosti se ale vyskytovaly 

hlavně v oblasti zubů a před nimi, a tudíž neovlivňují námi sledovanou plochu patra. 

V dalším kroku jsme definovali patrovou plochu a střední linii patra pomocí 4 přesně 

definovaných landmarků.

Tyto landmarky byly již dříve použity při hodnocení dentálních modelů BCLP pacientů 

v publikaci Bejdová et al. (2011). V anteriorní části patra jsme tedy lokalizovali první 

landmark. Nachází se na dentální papile a spolu s dalším druhým landmarkem, který 

se nachází v oblasti mezi prvními stálými moláry, definuje střední linii patra. Poslední dva 

landmarky se nachází na nejvíce mediálním okraji přechodu mezi gingivou a okrajem 

korunky druhých premolárů. Dalším krokem je ořezávání zubů, při kterém nesmí být 

zasaženo do oblasti umístění landmarků, neboť by mohla být ztracena důležitá informace. 

Následné ořezávání bylo opět prováděno v programu Pixform. Všechny modely byly 

hodnoceny jako levostranné. Pravostranné modely byly tedy převraceny na model opačný, 

a to v programu RapidForm, který nám takové úpravy umožňuje.
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Modely byly dále zpracovány metodami geometrické morfometrie. Pracovali jsme 

v programu MorphoStudio 3.02, který se skládá z řady dílčích programů. 

4.2.1. Zpracování dat metodami geometrické morfometrie a mnohorozměrné analýzy

Dense correspondense models analysis (DCA)

Jeden z dílčích programů MorphoStudia 3.02 obsahuje modul Dense correspondense 

models analysis, který zahrnuje několik důležitých kroků. Jeho použití je zcela klíčové 

pro všechny následné úpravy dentálních modelů. Prvním krokem je manuální zadávání 

4 přesně definovaných landmarků na všech dentálních modelech. Následně proběhne 

Prokrustovská analýza, díky které dojde k nalezení průměrné konfigurace všech 

4 landmarků. V dalším kroku jsou modely transformovány metodou TPS do průměrné 

konfigurace za použití interpolace. V konečné fázi jsou všechny modely přepočítány 

na stejný počet bodů (podrobněji viz Hutton, et al., 2001). Modely před a po analýze jsou 

zobrazeny na obr. 3.1.   

Obr. 3.1. Model se znázorněnými čtyřmi landmarky, které byly podle definice přesně manuálně 

lokalizovány; vlevo model před DCA, vpravo po přepočítání na stejný počet bodů.  
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Analýza hlavních komponent (PCA)

Metoda byla poprvé uvedena v roce 1901 Pearsonem a o něco později, v roce 1933, 

nezávisle Hotellingem. Patří k nejstarším a také nejpoužívanějším metodám sloužícím 

k analýze vícerozměrných dat. Podstata metody spočívá ve zjednodušení popisu skupiny 

vzájemně korelovaných znaků, což je možné díky lineární transformaci původních znaků 

na nové, tj. nekorelované proměnné. Těmto proměnným pak dáváme označení hlavní 

komponenty. Naším cílem je redukovat počet znaků bez velké ztráty informace. Každá 

hlavní komponenta je tedy tvořena lineární kombinací původních znaků, přičemž většina 

informace o variabilitě původních dat je obsažena v první hlavní komponentě (Meloun, 

Militký, 2004). Tato metoda byla použita v mnoha studiích, a to zejména pokud šlo 

o hodnocení faciálních skenů (např. Singh et al., 2007; Weinberg et al., 2009). 

Metoda konečných prvků (FESA)

Podstatou této metody je zobrazení velikostní a tvarové změny mezi referenčním 

a konečným objektem, které se ve výsledku projeví jako kontinuální deformace (Singh et 

al., 2004). V našem případě bylo referenčním objektem průměrné kontrolní patro 

bez malformace a finálním objektem průměrné patro UCLP pacientů. Díky tomuto 

programu jsme studovali velikostní a tvarové změny na patře mezi danými skupinami. 

Změny byly zobrazeny pomocí barevných map, které byly vytvořeny logaritmickou 

lineární interpolací (Singh and Thind, 2003). Velikost změn se odečítá pomocí měřítka 

v procentech. Pokud nedojde k žádnému zvětšení oproti původnímu (referenčnímu 

objektu) je hodnota rovna 1. Hodnota větší než jedna, např. 1,4 označuje zvětšení 40 % 

a hodnota menší než jedna, např. 0,8 označuje zmenšení o 20 % (Singh et al., 2004). 

Adobe Photoshop

Při práci s průměrnými modely pater jsme využili možnosti tohoto programu, který slouží 

k digitálnímu zpracování obrazu. Nabízí mnoho možností jak obraz retušovat a upravovat. 

My jsme využili zejména jednu z technik Adobe Photoshop CS2, kterou je práce 
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s vrstvami, kdy jsme pomocí superprojekce vytvořili obrazy vzájemně se překrývajících 

pater. 

Práce s vrstvami funguje na principu průhledných folií, jejich překrytím dosáhneme vzniku 

výsledné obrazové kompozice. Jednotlivé folie můžeme upravovat bez ovlivnění ostatních. 

V rámci práce s jednotlivými vrstvami obrázku pak můžeme např. zobrazovat a skrývat 

vrstvy, použít režim prolnutí vrstev, použít na vrstvu přechod, přidat efekty do vrstvy, 

nebo uložit kopii souboru se sloučenými vrstvami (Kuklínek, 2005).

Lineární regresní analýza

Lineární regresní analýza je statistická metoda sloužící k zjišťování vzájemné závislosti 

určitých kvantitativních znaků nebo veličin, kdy cílem je stanovit sílu závislosti neboli 

korelaci. Jedna veličina je nezávisle proměnná, tj. X a druhá veličina závisle proměnná, 

tj. Y, kdy u obou je předpokládána jejich náhodnost a spojitost, tj. nabývání hodnot 

určitého intervalu. Jednotlivými body se pak proloží přímka a zkoumáme její statistické 

vlastnosti. Sílu lineární závislosti mezi těmito veličinami počítáme použitím Pearsonova 

korelačního koeficientu a jeho hodnoty se pohybují v intervalu od – 1 do 1. Hodnota 0 

označuje nezávislost veličin a hodnota ± 1 označuje jejich závislost (Zvárová, 2001).

Analýza rozptylu

Vhodná statistická metoda pro vyhodnocování experimentálních dat, pokud potřebujeme 

zjistit vztah mezi vysvětlovanými, tj. závislými a vysvětlujícími, tj. nezávislými 

proměnnými. Vysvětlující proměnné jsou také nazývány faktory. Zajímá-li nás působení 

jednoho faktoru na jednu nebo více vysvětlovaných proměnných, mluvíme o tzv. 

jednofaktorové analýze rozptylu. Vícefaktorová analýza pak zkoumá vliv více faktorů 

současně. Analýza rozptylu pak může být jednorozměrná, z anglického názvu ANOVA, 

nebo vícerozměrná, MANOVA.  (Hebák et al., 2004). 

Vícerozměrná analýza rozptylu (MANOVA) byla použita pro vyhodnocení výsledků 

diplomové práce. Zde zkoumáme vliv jednoho nebo více faktorů na určitý počet 



38

vysvětlovaných proměnných současně (Hebák et al., 2004). V našem případě jsme 

hodnotili vliv jednoho faktoru, kterým byl pro nás věk pacientů, na hodnotách PCA skóre 

10 nejvýznamnějších komponent současně.  
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5. Výsledky

Hodnocení výsledků diplomové práce je rozděleno do několika kapitol. První kapitola 

pojednává o variabilitě tvaru povrchu patra UCLP pacientů. Variabilita byla hodnocena 

pomocí metody pro zpracování vícerozměrných dat, kterou byla analýza hlavních 

komponent (PCA). Tato analýza byla součástí prostředí programu MorphoStudio 3.02, 

který se skládá z řady dílčích programů, ale především umožňuje interaktivní sledování 

tvaru pater jednotlivých pacientů v podobě variability jednotlivých hlavních komponent. 

Dalším cílem diplomové práce bylo určit variabilitu tvaru povrchu patra zdravé populace 

a obě variability následně vzájemně porovnat. Kapitoly obsahují vždy základní statistické 

ukazatele PCA analýzy a především grafy PC skóre, kde každý bod v grafu označuje 

jednoho pacienta. Ke grafům PC skóre se zároveň vztahují sekvence tvarových změn patra, 

které znázorňují tvarovou variabilitu odpovídající té které hlavní komponentě při pohledu 

na patro shora, laterálně a frontálně.  Sekvence celkem vždy 5 tvarů pater odpovídá pohybu 

kurzoru po ose té které komponenty směrem od záporných hodnot ke kladným, a to 

v rozmezí dvou směrodatných odchylek.

Kromě hodnocení variability postiženého patra versus patra bez malformace jsme sledovali 

průměrné rozdíly mezi jednotlivými soubory, získané pomocí DCA. Za tímto účelem byla 

použita  FESA analýza neboli metoda konečných prvků. Na základě výsledné barevné 

mapy pak sledujeme, které části patra a v jaké intenzitě se liší velikostí či tvarem. 

V této sekvenci hodnotíme nejprve patra UCLP pacientů, pak patra kontrolní. Následují 

srovnávací kapitoly, ve kterých na základě stejných metod srovnáváme variabilitu 

a průměrný tvar patra pacientů s patrem bez malformace, v poslední kapitole pak tvar patra 

s oboustrannou rozštěpovou vadou.
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5.1.  Morfologie a variabilita tvaru patra UCLP pacientů 

Analýza hlavních komponent byla použita pro hodnocení morfologie a variability patra 

UCLP pacientů. Pomocí softwaru MorphoStudio v 3.02 byl vypočítán model, jehož 

nejvýznamnější komponenty sumarizuje graf 5.1. Interpretováno bylo celkem 

5 nejvýznamnějších hlavních komponent, které dohromady popisují 79,91 % celkové 

variability patra sledovaného souboru. Vysvětlená procentuální hodnota v jednotlivých 

komponentách ubývá v závislosti na vzrůstajícím čísle komponenty. Tvarové rozdíly 

nejlépe charakterizují komponenty PC1 a PC2, jenž dohromady zodpovídají za 51 % 

variability.     

Graf 5.1. Grafické znázornění procentuálních hodnot variability morfologie patra 

vysvětlených prostřednictvím jednotlivých hlavních komponent.
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Graf 5.2 zobrazuje závislost první a druhé hlavní komponenty, které dohromady popisují 

51 % tvarové variability povrchu patra u UCLP pacientů. Jednotlivé body v grafu 

odpovídají pacientům, přičemž nestejnoměrné velikosti bodů představují rozdílný věk 

v intervalu od 12 do 17 let. Protože předmětem naší studie jsou rozštěpoví pacienti 

s širokým spektrem věku, museli jsme statisticky prokázat, že tvar patra těchto UCLP 

pacientů nezávisí na jejich věku. V opačném případě by musela být věková kategorie 

12-17 let zúžena. Již z tohoto grafu můžeme usuzovat, že zde není žádná významná 

korelace mezi první a druhou hlavní komponentou a věkem UCLP pacientů, protože věk 

je poměrně rovnoměrně rozložen. Grafy zobrazující závislost dalších komponent 

zde nepředkládáme, nicméně jsme zjistili, že potvrzují tutéž skutečnost.

Výše zmiňovaný graf (5.2) nám poskytuje jakési vodítko pro předpoklad nezávislosti 

komponent na věku. Pro explicitní potvrzení tohoto zjištění jsme použili metodu lineární 

regrese a MANOVA. Grafy 5.3 a 5.4 znázorňují závislosti první a druhé hlavní 

komponenty na věku. Směr výsledných přímek lineární regrese nám výše uvedený závěr 

potvrzuje. Přímky mají pouze malý sklon a korelační koeficienty značí nízkou úroveň 

korelace. Korelační koeficient R1 závislosti 1. PC a věku má hodnotu - 0,03026 a korelační 

koeficient R2 pro závislost 2. PC a věk odpovídá hodnotě 0,174297.  Jak vidíme, stejný 

trend nezávislosti vykazují i grafy (5.5, 5.6, 5.7) zbylých komponent v závislosti na věku 

(R3 = 0,117428, R4 = - 0,14605, R5 = - 0,104351). 

K vyvrácení pochybností o tom, že celek by mohl vykazovat jistou míru korelace s věkem, 

provedli jsme ještě multivariační regresní analýzu na 10 nejvýznamnějších komponentách 

(graf 5.8). Statistika byla vypočítána metodou MANOVA a výsledná p – hodnota 

(p = 0,855) demonstruje vysokou míru nezávislosti.
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Graf 5.2. Závislost první a druhé hlavní komponenty. Jednotlivé body odpovídají pacientům, 

přičemž nestejnoměrné velikosti bodů představují rozdílný věk UCLP pacientů v intervalu 

od 12 do 17 let.  

Graf 5.3. Závislost první hlavní komponenty na věku UCLP pacientů.
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Graf 5.4. Závislost druhé hlavní komponenty na věku  UCLP pacientů.

Graf 5.5. Závislost třetí hlavní komponenty na věku UCLP pacientů.
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Graf 5.6. Závislost čtvrté hlavní komponenty na věku UCLP pacientů.

Graf 5.7. Závislost páté hlavní komponenty na věku UCLP pacientů.
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Graf 5.8. Multivariační regresní analýza (MANOVA) – závislost 

10 nejvýznamnějších komponent (B) na věku všech UCLP pacientů (A).
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PCA analýza umožňuje kromě hodnot jednotlivých PCA skóre také zobrazení tvarů pater 

jednotlivých komponent. 

První hlavní komponenta popisuje 30,84 % variability morfologie patra UCLP pacientů. 

První hlavní komponentu (obr. 5.1) můžeme nazvat komponentou velikosti. Dochází zde 

jak ke změně šířky, tak délky patra.  Výška zůstává nezměněna, ale dochází zde k narušení 

symetrie klenutí patra. Užší a kratší patra, která se nachází v oblasti záporných hodnot 

PC1, vykazují menší asymetrii. Oproti tomu delší a širší patra, která odpovídají oblasti 

kladných hodnot PC1, mají asymetrii výraznější. Asymetrii můžeme pozorovat jak na 

straně rozštěpu, tak na straně nerozštěpové. Při bližším zkoumání modelů z jejich frontální 

strany je vidět, jak je patro v přední části na rozštěpové straně vyšší než na straně 

bez rozštěpu. Maximální výška patra v zadní části se pak nachází na straně bez defektu. 

Tento trend je pozorovatelný jak v oblasti kladných, tak záporných hodnot první hlavní 

komponenty. Při pohledu na patra shora můžeme pozorovat postupné posouvání asymetrie 

z jedné strany na druhou, jakoby u zadní části užších pater, které se vyskytují v oblasti 

záporných hodnot PC1, byla celková symetrie posunuta na stranu nerozštěpovou a u pater 

s větší šířkou, tedy patra z oblasti kladných hodnot PC1, celková symetrie posunuta 

na stranu rozštěpu. 

Druhá hlavní komponenta (obr. 5.2) popisuje 20,33 % informace tvaru povrchu patra 

UCLP pacientů a zobrazuje zejména variabilitu výšky patra. U šířky patra nepozorujeme 

výraznou změnu. U nižších pater, která odpovídají záporným hodnotám PC2, zůstává 

stejná výška zachována po celé délce patra. U pater vyšších, odpovídajícím kladným 

hodnotám PC2, dochází ke značnému vzestupu výšky z přední části patra směrem k zadní 

poměrně výrazně. Při pohledu na patra z frontálního pohledu je vidět výrazný rozdíl ve 

tvaru místa rozštěpu. To je u plošších pater v oblasti záporných hodnot PC2 poměrně širší 

a obloukovitého tvaru. Oproti tomu u pater vyšších, která se nacházejí v oblasti kladných 

hodnot PC2, se jeví místo rozštěpu jako ostrý, nikoliv obloukovitý zářez.

Třetí hlavní komponenta (obr. 5.3) zodpovídá za 14,5 % vysvětlené tvarové informace 

a můžeme ji nazývat jako komponentu šířkových rozměrů, neboť tato změna je na 

modelech pater nejvíce zřetelná. V oblasti záporných hodnot PC3 jsou patra celkově širší 

a plošší. Šířka navíc nezůstává nezměněna po celou délku patra, ale směrem k zadnímu 



47

konci se patro ještě více rozšiřuje. Patra odpovídající kladným hodnotám PC3 jsou úzká, 

a to po celou jeho délku. Na frontálních pohledech se odráží změna šířky. Širší patra jsou 

značně zploštělá a směrem ke kladným hodnotám, kdy se patro zužuje, se postupně stávají 

vyššími. 

Čtvrtá hlavní komponenta (obr. 5.4) pokrývá 10 % procent celkové variability a odpovídá 

za změny ve výšce patra, ale to pouze v jeho druhé polovině. V první polovině patra 

ke změně výšky nedochází a je u všech jedinců v rámci této komponenty stejná.  Levá část 

grafu, tedy oblast odpovídající záporným hodnotám PC4, představuje jedince s poměrně 

vyrovnanou výškou patra po celé jeho délce. Poté se výška patra směrem ke kladným 

hodnotám PC4 zvyšuje, ale pouze v jeho zadní části. Výška první poloviny patra zůstává 

prakticky nezměněna.

Pátá hlavní komponenta (obr. 5.5) zodpovídá za 4,18 % tvarové variability. Tato hlavní 

komponenta vyjadřuje nejen způsob klenutí povrchu patra, ale také celkový sklon patra a 

postavení papilla incisiva vzhledem k rovině patra. Jedinci vyskytující se v oblasti 

záporných hodnot PC5 mají tvar patra zaoblený a směrem ke kladným hodnotám se tvar 

mění a své zaoblení ztrácí. U roviny patra můžeme pozorovat postupné prohnutí přední 

části patra, neboli premaxily, inferiorním směrem, a to od záporných hodnot ke kladným. 

Oblast umístění papilla incisiva se rovněž ve stejném směru mění, a to tak, že se postupně 

dostává až pod rovinu patra.
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Obr. 5.1. Zobrazení variability tvaru patra UCLP pacientů vyjádřené pomocí 1. hlavní 

komponenty (30,84 % celkové variability) na základě sekvence obrázků (1. řada pohled shora, 

2. řada pohled laterální, 3. řada pohled frontální). Jednotlivé modely pater odpovídají tvarovým 

změnám na ose první hlavní komponenty příslušného grafu PC skóre, vždy od záporných hodnot 

směrem ke kladným, a to v rozmezí dvou směrodatných odchylek.

Obr. 5.2. Zobrazení variability tvaru patra UCLP pacientů vyjádřené pomocí 2. hlavní 

komponenty (20,33 % celkové variability) na základě sekvence obrázků (1. řada pohled shora, 

2. řada pohled laterální, 3. řada pohled frontální). Jednotlivé modely pater odpovídají tvarovým 

změnám na ose druhé hlavní komponenty příslušného grafu PC skóre, vždy od záporných 

hodnot směrem ke kladným, a to v rozmezí dvou směrodatných odchylek.
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Obr. 5.3. Zobrazení variability tvaru patra UCLP pacientů vyjádřené pomocí 3. hlavní 

komponenty (14,5 % celkové variability) na základě sekvence obrázků (1. řada pohled shora, 

2. řada pohled laterální, 3. řada pohled frontální). Jednotlivé modely pater odpovídají 

tvarovým změnám na ose třetí hlavní komponenty příslušného grafu PC skóre, vždy 

od záporných hodnot směrem ke kladným, a to v rozmezí dvou směrodatných odchylek.

Obr. 5.4. Zobrazení variability tvaru patra UCLP pacientů vyjádřené pomocí 4. hlavní 

komponenty (10 % celkové variability) na základě sekvence obrázků (1. řada pohled shora, 

2. řada pohled laterální, 3. řada pohled frontální). Jednotlivé modely pater odpovídají 

tvarovým změnám na ose čtvrté hlavní komponenty příslušného grafu PC skóre, vždy 

od záporných hodnot směrem ke kladným, a to v rozmezí dvou směrodatných odchylek.
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Obr. 5.5. Zobrazení variability tvaru patra UCLP pacientů vyjádřené pomocí 5. hlavní 

komponenty (4,18 % celkové variability) na základě sekvence obrázků (1. řada pohled shora, 

2. řada pohled laterální, 3. řada pohled frontální). Jednotlivé modely pater odpovídají 

tvarovým změnám na ose páté hlavní komponenty příslušného grafu PC skóre, vždy 

od záporných hodnot směrem ke kladným, a to v rozmezí dvou směrodatných odchylek.
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5.2. Morfologie a variabilita tvaru patra u kontrol

Variabilita tvaru patra u kontrolního souboru byla hodnocena již dříve, a to ve studii 

Bejdová et al. (2011). My jsme také provedli toto hodnocení, a to pouze prvních dvou 

hlavních komponent, abychom mohli udělat celkové srovnání variability tvaru patra 

s UCLP a nakonec i s BCLP pacienty.

První dvě hlavní komponenty kontrolního souboru (5.9) popisují 56,1 % celkové 

variability patra. Jedinci jsou rovnoměrně rozloženi do všech čtyř kvadrantů osy.

Graf 5.9. Závislost první a druhé hlavní komponenty. Každý bod označuje jednoho ze 

zdravých jedinců.

První hlavní komponenta (obr. 5.6) popisuje 27,99 % informace tvaru povrchu patra 

kontrolní skupiny a zobrazuje zejména variabilitu délky patra. Variabilita šířky není 

znatelná. Změnu výšky patra můžeme zaznamenat jak z pohledu laterálního, tak 

frontálního. Změna výšky není pozorovatelná přes celou délku patra, ale jen od jeho druhé 

poloviny, přičemž tento trend je výraznější pouze u delších pater, která se nacházejí 

v oblasti kladných hodnot PC1. 

Druhá hlavní komponenta (obr. 5.7) zodpovídá za 21,87 % informace a můžeme ji nazvat 

komponentou velikosti, neboť u pater pozorujeme jak změnu šířky, délky, tak také výšky. 

Delší patra jsou užší a celkově plošší. Kratší patra se vyznačují podstatně větší šířkou 



52

a také výškou oproti patrům delším, která se nacházejí v negativních hodnotách na ose 

druhé hlavní komponenty PCA grafu.

Obr. 5.6. Zobrazení variability tvaru patra kontrolního souboru vyjádřené pomocí 1. hlavní 

komponenty (27,99 % celkové variability) na základě sekvence obrázků (1. řada pohled shora, 

2. řada pohled laterální, 3. řada pohled frontální). Jednotlivé modely pater odpovídají 

tvarovým změnám na ose první hlavní komponenty příslušného grafu PC skóre, vždy 

od záporných hodnot směrem ke kladným, a to v rozmezí dvou směrodatných odchylek.

Obr. 5.7. Zobrazení variability tvaru patra kontrolního souboru vyjádřené pomocí 2. hlavní 

komponenty (21,87 % celkové variability) na základě sekvence obrázků (1. řada pohled shora, 

2. řada pohled laterální, 3. řada pohled frontální). Jednotlivé modely pater odpovídají 

tvarovým změnám na ose druhé hlavní komponenty příslušného grafu PC skóre, vždy od 

záporných hodnot směrem ke kladným, a to v rozmezí dvou směrodatných odchylek.
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5.3. Srovnání průměrného tvaru a variability patra mezi UCLP pacienty 

a kontrolním souborem

První a druhá hlavní komponenta, jejíž závislost zobrazuje graf 5.10, popisuje 51 % 

variability celého zkoumaného souboru. 

Porovnáním obou skupin můžeme tvrdit, že variabilita tvaru povrchu patra UCLP pacientů 

je větší ve srovnání s variabilitou kontrolního souboru, který je tvarově homogenní. Dále si 

můžeme v grafu povšimnout polohy čtyř UCLP pacientů (obr. 5.8), kteří se nacházejí 

v oblasti variability kontrol. Jejich tvar patra se tedy bude blížit tvaru patra kontrolního. 

Na druhou stranu, v množině variability UCLP pacientů se také vyskytuje jeden jedinec 

z kontrolního souboru. Při bližším zkoumání tvaru patra tohoto jedince (obr. 5.9) můžeme 

zaznamenat jistou asymetrii v přední části, která mohla způsobit jeho zařazení 

do variability UCLP pacientů. 

Graf 5.10. Porovnání variability tvaru patra mezi UCLP pacienty a kontrolním souborem. 
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Obr. 5.8. Znázornění tvaru povrchu patra UCLP pacientů vyskytujících se v množině 

variability zdravých kontrol. 

Obr. 5.9. Znázornění jisté asymetrie tvaru patra, která je pozorovatelná na frontálním 

pohledu u kontrolního – zdravého jedince, který leží v množině variability UCLP pacientů.
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5.3.1. Použití FESA analýzy při porovnávání rozdílů v morfologii a tvaru patra 

UCLP pacientů a kontrolního souboru

5.3.1.1. Porovnání průměrného tvaru patra UCLP pacientů a kontrolního souboru

Pro lepší zviditelnění rozdílů ve tvaru patra UCLP pacientů a kontrolního souboru jsme 

využili možnosti superprojekce průměrných pater, která byla vytvořena použitím programu 

AdobePhotoshop 2.0. 

Při pohledu shora (obr. 5.10) můžeme u rozštěpového patra pozorovat značné zúžení, 

přičemž v oblasti premaxily je zúžení patrné nejvíce. Posteriorně pak dochází k rozšiřování 

rozštěpového patra a na jeho zadním konci již není rozdíl v šířce mezi oběma skupinami 

z tohoto pohledu tak markantní. Viditelný je také rozdíl v patrové délce, kdy u UCLP 

pacientů je patro kratší než u kontrolního souboru.

Při pohledu na průměrná patra laterálně (obr. 5.11) si můžeme povšimnout zejména rozdílu 

ve výšce. Patro UCLP pacientů je po celé jeho délce nižší ve srovnání s patrem kontrolního 

souboru. Z projekce je také zřejmé, že zatímco u zdravé, tedy kontrolní populace 

je maximální výšky patra dosaženo v jeho středu, u UCLP pacientů je tato maximální 

výška posunuta až směrem k jeho zadní části. Obrázek velmi dobře zobrazuje i polohu 

a sklon patra, protože při tvorbě těchto modelů zůstává původní sklon patra zachován. 

Přední část patra, tedy oblast premaxily je nakloněna inferiorně ve srovnání s umístěním 

a sklonem premaxily u patra UCLP pacienta. Oblast papilla incisiva se tedy nachází pod 

rovinou patra.

Frontální pohled (obr. 5.12) nám nabízí možnost zkoumání značné asymetrie patra, která 

se u UCLP pacientů vyskytuje. Patro je na straně rozštěpu v jeho nejpřednější části výrazně 

vyšší než na straně bez malformace. Maximální výška patra se pak přesouvá ze strany 

rozštěpu na stranu nerozštěpovou.    
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Obr. 5.10. Superprojekce průměrných modelů pater UCLP 

pacientů (zelená barva) a kontrolního souboru (světle šedá 

barva), pohled shora. 

Obr. 5.11. Superprojekce průměrných modelů pater UCLP pacientů (zelená 

barva) a kontrolního souboru (světle šedá barva), pohled laterální.
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Obr. 5.12. Superprojekce průměrných modelů pater UCLP pacientů (zelená 

barva) a kontrolního souboru (světle šedá barva), pohled frontální.

5.3.1.2. Posouzení velikostních a tvarových změn pomocí barevné mapy

Výsledek FESA analýzy (obr. 5.13) ve formě barevné mapy představuje rozšíření 

informace o morfologii, velikosti a tvaru patra u UCLP pacientů. Průměrné patro kontrolní 

skupiny bylo transformováno do průměrného patra UCLP pacientů. Oblasti modré 

a tyrkysové barvy představují oblasti patra, které jsou oproti normě menší. Tyto oblasti 

se zhuštěně vyskytují především ve dvou oblastech, a to na premaxile v blízkosti jizvy 

a na zadní části patra, tj. v oblasti měkkého patra. Redukované, stejně tak i neměnící 

se (zelené) oblasti patra jsou četnější na postižené straně patra. Patro UCLP pacientů 

je tedy užší, zejména v oblasti řezáků, kratší a jako celek nižší oproti patru kontrol.  

Oblasti s červenými odstíny jsou zde zastoupeny daleko méně a nacházejí se především 

v oblasti rozštěpové jizvy. V tomto případě, jak by se zdálo, se nejedná o znázornění 

oblastí větších u UCLP pacientů, ale znázorňuje oblast patra, kde software nenašel 

vzájemnou podobnost mezi průměrnými patry, a tak je vyznačil jako „falešně zvětšené 

zóny“.
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Obr. 5.13. Výsledek FESA analýzy při transformaci průměrného patra bez postižení 

do průměrného patra UCLP pacientů ve formě barevné mapy (velikostní i tvarové 

rozdíly).

5.4.  Srovnání variability patra UCLP, BCLP pacientů a kontrolního souboru

Graf 5.11 odpovídající PC skóre první a druhé hlavní komponenty, které dohromady 

popisují 56,35 % variability tvaru patra, porovnává variabilitu UCLP pacientů, BCLP 

pacientů i kontrolního souboru. Největší variabilita ve tvaru patra se nachází u BCLP 

pacientů, oproti tomu kontrolní skupina a skupina UCLP pacientů jsou homogennější. 

Patra BCLP pacientů vykazují nejtěžší malformaci, a tak na základě tohoto grafu vyplývá, 

že variabilita tvaru patra roste s mírou malformace patra. Čím je patro více malformované, 

tím je větší heterogenita v rámci sledované skupiny pacientů. Patro žádného z BCLP 

pacientů nespadá do variability patra bez postižení, variabilita obou rozštěpových skupin 

se částečně prolíná. 
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Graf 5.11. Srovnání variability patra UCLP, BCLP pacientů a kontrolního souboru.

5.4.1. Použití FESA analýzy při porovnávání rozdílů v morfologii a tvaru patra 

UCLP, BCLP pacientů a kontrolního souboru

V grafu 5.11 jsou kromě BCLP a UCLP pacientů zařazeni i kontrolní jedinci, a to pro 

porovnání celkové variability tvaru patra a homogenity mezi jednotlivými skupinami. 

Průměrné tvary pater kontrolního souboru a BCLP pacientů již byly hodnoceny v dřívější 

studii, a proto se soustředíme na porovnání průměrných pater UCLP a BCLP pacientů, 

které ještě hodnoceny nebyly. V závěru práce porovnáme pomocí superprojekce všechny 

tři soubory zároveň.

5.4.1.1. Porovnání průměrného tvaru patra UCLP a BCLP pacientů 

Při superprojekci průměrných pater (obr. 5.14) obou rozštěpových skupin je vidět výrazné 

zúžení patra BCLP pacientů. Patrný je zároveň rozdíl v patrové délce. U BCLP pacientů 

je oblast premaxily, tedy primárního patra, v částečné protruzi. Tento poznatek je způsoben 

skutečností, že kostěný podklad primárního patra je před, ale i po operaci, oddělen od patra 

sekundárního. 
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Při laterální superprojekci (obr. 5.15) si můžeme všimnout, že výška patra BCLP jedinců 

se v jeho jednotlivých částech téměř neliší. Naproti tomu výška UCLP patra se mění 

celkem značně. Zatímco průměrné BCLP patro dosahuje největšího rozdílu výšky v těsné 

blízkosti bodu papilla incisiva a poté se jeho výška zvyšuje jen málo, u UCLP pacientů 

dochází za bodem papilla incisiva k postupnému zvyšování patrové výšky až do oblasti 

za střed patra, kde je výška maximální. Za tímto bodem maxima patrová výška opět klesá.

Obrázek 5.16 prezentuje frontální překrytí průměrných pater UCLP a BCLP skupiny. 

UCLP patro, značené světle šedou barvou, je širší s maximální výškou patra posunutou 

na stranu bez malformace. Zelené BCLP patro je nižší, užší a jeho maximální výška 

je soustředěna do středu patrové klenby.

Obr. 5.14. Superprojekce průměrných modelů pater 

UCLP pacientů (světle šedá barva) a BCLP pacientů 

(zelená barva), pohled shora. 
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Obr. 5.15. Superprojekce průměrných modelů pater UCLP pacientů 

(světle šedá barva) a BCLP pacientů (zelená barva), pohled laterální. 

Obr. 5.16. Superprojekce průměrných modelů pater UCLP 

pacientů (světle šedá barva) a BCLP pacientů (zelená barva), 

pohled frontální.

5.4.1.2. Posouzení velikostních a tvarových změn pomocí barevné mapy

Výsledek FESA analýzy (obr. 5.17) ve formě barevné mapy představuje rozšíření 

informace o morfologii, velikosti a tvaru patra u BCLP pacientů. Průměrné patro UCLP 

pacientů bylo transformováno do průměrného patra BCLP pacientů. Oblasti modré 

a tyrkysové barvy představují zmenšení. Patro BCLP pacientů je tedy jako celek zúženo 

oproti patru UCLP pacientů. Tyto oblasti se zhuštěně vyskytují především v oblasti 

premaxily, a to v blízkosti jizvy. V menší míře pak také v oblasti měkkého patra. 

Redukované, stejně tak i neměnící se (zelené) oblasti patra jsou četné po obou stranách 

patra.
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Červená barva, vyskytující se zejména v oblasti mezi primárním a sekundárním patrem, 

nepředstavuje největší změnu ve velikosti oproti patru UCLP, což by podle měřítka 

odpovídalo. Tímto způsobem software znázornil oblast, kde nenašel vzájemnou podobnost 

mezi průměrnými patry, a tak je vyznačil jako „falešně zvětšené zóny“. Nicméně je tato 

oblast neméně důležitá, neboť přesně zachycuje průběh operační jizvy. U pacientů 

s celkovým oboustranným rozštěpem je původně oblast premaxily – primárního patra 

oddělena od sekundárního až do doby operace.

Obr. 5.17. Výsledek FESA analýzy při transformaci průměrného patra UCLP 

pacientů do průměrného patra BCLP pacientů ve formě barevné mapy 

(velikostní i tvarové rozdíly).
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5.4.1.3. Porovnání průměrného tvaru patra UCLP, BCLP pacientů a kontrolního 

souboru

Na obrázcích 5.18, 5.19 a 5.20 jsou porovnána patra všech tří hodnocených souborů v této 

studii. Při pohledu shora můžeme vidět, že nejširší patro je typické pro kontroly. Poté se 

patro zužuje v závislosti na těžší formě postižení, tedy UCLP, poté BCLP. Délka patra 

je kratší pouze u jedinců s UCLP, u BCLP je stejná jako u kontroly. Na laterálním pohledu 

jsou detailně zobrazeny rozdíly ve výšce patra mezi jednotlivými soubory. Nejnižší patro, 

jehož výška je po celé délce téměř konstantní, je typická pro BCLP pacienty. U UCLP

pacientů dochází za bodem papilla incisiva k postupnému zvyšování patrové výšky až do 

oblasti za střed patra. Tam je výška maximální, poté opět klesá. Nejvyšší patra jsou typická 

pro kontrolní soubor, kdy maximální výšky je dosaženo v jejich středu. Frontální pohled 

nám opět umožňuje srovnání výšky patra u jednotlivých souborů a zároveň můžeme 

sledovat asymetrii patrové klenby UCLP pacientů a symetrii u pater BCLP skupiny 

a kontrolního souboru.

Obr. 5.18. Superprojekce průměrných modelů pater UCLP 

pacientů (světle šedá barva), BCLP pacientů (fialová barva) 

a kontrolního souboru (zelená barva), pohled shora.
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Obr. 5.19. Superprojekce průměrných modelů pater UCLP pacientů 

(světle šedá barva), BCLP pacientů (fialová barva) a kontrolního 

souboru (zelená barva), pohled laterální.

Obr. 5.20. Superprojekce průměrných modelů pater UCLP pacientů 

(světle šedá barva), BCLP pacientů (fialová barva) a kontrolního 

souboru (zelená barva), pohled frontální.
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6. Diskuze

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení morfologie a variability tvaru patra UCLP 

pacientů průměrného věku 14,8 let, kteří podstoupili operaci rtu a patra a jejich srovnání 

s normou. K hodnocení jsme využili moderních metod geometrické morfometrie, které 

nám dovolují zkoumat patro jako celek a hodnotit nejen jeho průměrný tvar, ale také jeho 

variabilitu. Metoda byla vybrána na základě detailních výsledků studie Bejdová et al. 

(2011), ve které byla pomocí geometrické morfometrie hodnocena patra BCLP pacientů. 

Výsledky z této studie jsme pak použili k celkovému srovnání variability mezi všemi třemi 

soubory. Ve studii Bugaighis et al. (2010) byly na základě metod geometrické morfometrie 

hodnoceny obličeje dětí s různými druhy rozštěpů se závěry, že právě tyto 3D metody jsou 

vhodné ke klinickému hodnocení orofaciálních rozštěpů a také výsledků chirurgické léčby. 

Naše závěry nelze metricky jednoznačně porovnat s výsledky jiných studií, neboť existují 

značné rozdíly jak v použitých metodách, typech hodnocených rozštěpů, dále různým 

věkem hodnocených pacientů. Zahraniční studie, které se zabývaly hodnocením povrchu 

patra u rozštěpových pacientů, před či po operaci, jsou např. Lo et al. (2003), Kramer et al. 

(1992) a (1994), Schliephake et al. (2006). 

Ve studii Lo et al. (2003), byly hodnoceny rozdíly v ploše povrchu patra mezi jednotlivými 

druhy rozštěpů u kojenců ve věku 3 měsíců věku ještě před operací. Kramer et al. (1992, 

1994) hodnotili vývoj patra a jeho změny u pacientů s rozštěpy před a po operaci rtu 

od narození do 9. měsíce. Nejvíce se našemu výzkumu přibližuje studie Schliephake et al. 

(2006), ve které byla hodnocena patrová morfologie u pacientů s UCLP a BCLP po operaci 

rtu a patra. Morfologie byla hodnocena na základě CT skenů sádrových dentálních odlitků. 

Pacienti byli ve věku 4, 10 a 15 let, kontroly pak ve věku 10 let. Bylo prokázáno, že UCLP 

patro je výrazně asymetrické. Morfologie patra se výrazně nelišila mezi UCLP a BCLP 

souborem až do 15 let, ale signifikantně se odlišovala od kontrolního souboru a to v oblasti 

molárů. Patro zde bylo vzhledem k normě mělčí, pravděpodobně díky provedené 

palatoplastice. Ve studiích českých autorů, byla hodnocena morfologie patra UCLP 

pacientů stejného věku, tj. přibližně 15 let jsou studie Peterka et al. (1980), Šmahel et al. 

(2004).
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Ve výše zmiňovaných studiích (Peterka et al., 1980; Šmahel et al., 2004) byly používány 

k hodnocení patrové plochy metody klasické antropometrie nebo klasické morfometrie. 

Z výsledků vyplývá, že patro UCLP pacientů je užší a kratší ve srovnání s normou 

a zároveň vykazuje značnou patrovou asymetrii. V případě studie Šmahel et al. (2004) 

nebylo patro hodnoceno jako celek a některé důležité oblasti, zejména oblast premaxily, 

byla vynechána úplně.  

Z našich výsledků vyplývá, že patro UCLP pacientů je celkově kratší a užší ve srovnání 

s normou, přičemž větší zúžení pozorujeme v přední části v oblasti řezáků než v oblasti 

prvních stoliček. Stejný závěr je prezentován ve studiích Peterka et al. (1980), Šmahel et 

al. (2004). Pro UCLP pacienty našeho souboru je typická značná asymetrie patrové klenby, 

kdy na straně rozštěpu v jeho nejpřednější části je patro výrazně vyšší než na straně 

bez malformace. Domníváme se, že tato nejednotnost ve výšce je způsobena nejen 

rozštěpem samotným, ale také celkovou hypoplasticitou této oblasti. Maximální výška 

patra se pak přesouvá ze strany rozštěpu na stranu nerozštěpovou. Tyto naše výsledky jsou 

opět v souladu se studií Šmahel et al. (2004). Více informací však metody klasické 

morfometrie ve výše uvedených studiích neposkytly. 

Zcela nových výsledků jsme dosáhli superprojekcí pater z jejich laterální strany, kdy jsme 

použili průměrné modely pater UCLP pacientů a kontrolního souboru. Patro UCLP 

pacientů, vypočítané na základě metody DCA, vykazuje jistý sklon oproti patru kontrol 

a oblast premaxily se nachází výrazně pod rovinou patra bez malformace.

Průměrné modely pater byly použity buď ve formě výše zmíněných průměrných pater, 

u kterých jsme využili možnost superprojekce, nebo zobrazením výsledku FESA analýzy 

ve formě barevné mapy. Výsledek ve formě barevné mapy nám přinesl doplňující 

informace o velikosti a tvaru patra a také o průběhu pooperační jizvy. Jizva byla 

znázorněna červenou barvou, což by mělo odpovídat oblasti zvětšení na UCLP  patře. 

Ve skutečnosti je toto oblast, kde software nenašel vzájemnou podobnost mezi 

průměrnými patry, a tak je vyznačil jako „falešně zvětšené zóny“. Tato metoda byla 

použita například ke sledování vývoje orofaciální oblasti rozštěpových pacientů (Singh et 

al., 2004), nebo ke sledování morfologie patra BCLP pacientů (Bejdová et al., 2011). 
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K zobrazení variability tvaru patra jsme využili PCA analýzu. Tato metoda byla použita 

i v jiných studiích orofaciálních rozštěpů, například ve studii Singh et al. (2007), kde byla 

na základě této metody zkoumána obličejová morfologie pacientů s UCLP. V naši studii 

jsou vzájemné tvarové změny na patrech UCLP pacientů nejlépe popsány pomocí první 

a druhé hlavní komponenty. První hlavní komponenta zodpovídá za 30,84 % variability. 

První hlavní komponentu můžeme nazvat komponentou velikosti, kdy dochází jak ke 

změně šířky, tak délky patra.  Výška zůstává nezměněna, ale dochází k narušení symetrie 

klenutí patra. Menší asymetrii vykazují patra, která se nacházejí v oblasti záporných 

hodnot PC1. Tato patra jsou také užší a kratší ve srovnání s patry, která odpovídají oblasti 

kladných hodnot PC1 a jejich asymetrie je výraznější. Druhá hlavní komponenta popisuje 

20,33 % variability tvaru patra a projevuje se zde zejména ve výšce patra, kdy k velkému 

nárůstu výšky dochází zejména u pater odpovídajícím kladným hodnotám PC2.

Při porovnání variability tvaru patra mezi UCLP pacienty a kontrolním souborem jsme 

vycházeli z prvních dvou komponent, které odpovídaly za 51 % variability. Oba soubory 

jsou od sebe odděleny a kontrolní soubor vykazuje větší homogenitu. Pouze čtyři UCLP 

pacienti se nachází v rámci variability kontrolního souboru, jeden jedinec kontrolního 

souboru se naopak nachází ve variabilitě UCLP. Podle tohoto výsledku bychom mohli 

usuzovat na pozitivní vliv operace u těchto UCLP pacientů. Ke správnému zahojení rány 

po operaci je také nezbytná kvalitní spolupráce rodičů. Důsledné dodržování všech rad 

lékaře rodiči také mohlo přispět k dobrému výsledku u těchto pacientů. U zdravého 

kontrolního jedince můžeme zaznamenat jistou asymetrii v přední části, která mohla 

způsobit jeho zařazení do variability UCLP pacientů. Prokázali jsme tedy, že variabilita 

tvaru patra je větší u UCLP pacientů než u kontrolního souboru, což je také v souladu se 

studií Singh et al. (2007), kde byla prokázána větší variabilita ve tvaru obličeje u UCLP 

pacientů ve srovnání s normou. 

Porovnáním variability tvaru patra mezi BCLP, UCLP pacienty a kontrolním souborem 

jsme dospěli k závěru, že nejvíce heterogenní soubor představují jedinci s BCLP, jejichž 

patro vykazuje největší variabilitu. Tento soubor pacientů také představuje jedince 

s nejtěžší formou rozštěpu. Se vzrůstající mírou postižení tedy vzrůstá variabilita tvaru 

patra. První dvě hlavní komponenty v tomto případě odpovídají za 56,35 % variability 

tvaru patra. 
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Při překrytí průměrných pater jedinců s UCLP a BCLP jsme dospěli k zajímavému 

výsledku, a to, že patra obou rozštěpových skupin jsou v maxile umístěny ve stejné rovině, 

oproti patru kontrol, které má jiný sklon. Kraniofaciální morfologie pacientů s celkovým 

a necelkovým jednostranným rozštěpěm rtu a patra byla hodnocena ve studii Šmahel 

a Brejcha (1983). Kromě velkého počtu jiných rozměrů byl hodnocen i sklon patra mezi 

těmito dvěma skupinami. Z výsledků vyplývá, že ač mají obě rozštěpové skupiny maxilu 

posunutou posteriorně, u sklonu patra k žádné změně nedochází. Tento výsledek je tedy 

v rozporu s výsledky naší studie. Výsledky nelze bohužel porovnat s jinými studiemi, 

neboť se detailním srovnáním tvaru patra u těchto pacientů nikdo nezabýval. 

Výsledek FESA ve formě barevné mapy, kdy jsme do průměrného UCLP patra 

transformovali průměrné BCLP patro, přinesl opět doplňující informace o velikosti a tvaru 

patra a také o pooperační jizvě. Její průběh byl jako v předchozím případě znázorněn 

červenou barvou, tedy oblastí, kde software nenašel vzájemnou podobnost mezi 

průměrnými patry, a tak je vyznačil jako „falešně zvětšené zóny“. 
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7. Závěr

1. Patra rozštěpových pacientů se zužují v závislosti na zhoršujícím se druhu 

postižení, nejužší patra mají jedinci s BCLP.

2. Délka patra je kratší u UCLP jedinců ve srovnání s kontrolním souborem, u BCLP 

se délka patra od kontrol neodlišuje.

3. UCLP patra jsou typická výraznou asymetrií patrové klenby s maximální výškou 

v přední části patra v místě rozštěpu a v zadní části na straně bez malformace.

4. Sklon a poloha patra v maxile se u souborů UCLP a BCLP pacientů odlišuje 

od kontrol. Jejich patra mají níže položenou premaxilu, tudíž nižší polohu bodu 

papilla incisiva.

5. Variabilita patra, tedy i heterogenita souboru stoupá se závažností postižení. 

6. Největší heterogenita souboru a variabilita ve tvaru patra se vyskytuje u jedinců 

s BCLP. 
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