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Seznam použitých zkratek
ACTH – adrenokortikotropní hormon
anti Tgb – protilátka proti tyreoglobulinu
a.p. projekce – anterioposteriorní projekce
BMD – body mass density (kostní denzita)
CARP – ossa carpi, kompartment kostního věku podle TW3 metody
CHV – chronologický věk (v letech)
ΔCHV_KV_CARP – odchylka kostního věku kompartmentu CARP od chronologického
věku jedince (v letech)
ΔCHV_KV_RUS – odchylka kostního věku kompartmentu RUS od chronologického věku
jedince (v letech)
ΔCHV_VV – odchylka výškového věku od chronologického věku jedince (v letech)
ΔKV_RUS_CARP – diference kostního věku mezi kompartmenty RUS a CARP (v letech)
Δmidpar_TW3 – odchylka predikované adultní výšky jedince od jeho genetické růstové
dispozice (midparentální výška) (v cm)
DXA – duální rentgenová absorpciometrie
FSH – folikuly stimulující hormon (folitropin)
GH – growth hormone (růstový hormon, somatotropin)
GHDK – kompletní deficit růstového hormonu
GHDP – parciální deficit růstového hormonu
GHRH – růstový hormon uvolňující hormon
GHRH-R – receptor somatoliberinu
GRP – genetický růstový potenciál
HESX1 – hypofyzární transkripční faktor
HypoT – hypotyreóza
IGF-1 – inzulínu podobný růstový faktor
IGFBP – insulin-like growth factor binding proteins = vazebné proteiny pro IGF-1
KVCARP – hodnota karpálního kompartmentu kostního věku – metoda TW3 (v letech)
KVRUS – hodnota kompartmentu RUS kostního věku – metoda TW3 (v letech)
LH – luteinizační hormon (lutropin)
LXH3 – hypofyzární transkripční faktor
LXH4 – hypofyzární transkripční faktor
Mamma – stupeň vývoje prsu, klasifikace podle Tannera
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OPLS model – model ortogonálních projekcí do latentní struktury
perc. – percentil
PHV – nejvyšší růstová rychlost v pubertě
predTVmidpar – predikovaná adultní výška na základě adjustované midparentální výšky
(v cm)
predTVTW3 – predikovaná adultní výška z aktuální výšky v době vyšetření metodou TW3
(v cm)
PROP1 – transkripční faktor v CNS (Prophed of PIT1)
Pub – stupeň vývoje pubického ochlupení, klasifikace podle Tannera
RUS – radius-ulna-short bones, kompartment kostního věku podle TW3 metody
Sex – pohlaví
SMS – somatostatin
TBG – globulin vázající tyroxin
TPO – tyreoperoxidáza
TRH – tyreotropin uvolňující hormon
TSH – tyreotropní hormon (tyreotropin)
VV – výškový věk (v letech)
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Abstrakt
Posouzení stupně vývoje skeletální maturace je základní diagnostickou pomůckou
v řadě pediatrických oborů, zejména pak v dětské endokrinologii. Nejpřesnější metodou
odhadu kostního věku (KV) je metoda Tanner-Whitehouse 3 (TW3), která odděleně hodnotí
kompartmenty RUS a CARP, jejichž osifikace je řízena rozdílnými hormonálními osami.
Zatímco soubor kostí dlouhého typu (metakarpy, falangy prstů a distální epifýzy radia a ulny
– systém RUS) je pod dominantním vlivem somatotropní osy, v regulaci vývoje karpálních
kostí (systém CARP) převládá vliv osy tyreoidální. Proporcionalita vývojové retardace těchto
dvou kompartmentů od kalendářního věku tak může přímo ukázat na suspektní endokrinní
příčinu růstové a vývojové poruchy.
Do studie bylo zařazeno 48 pacientů s hypotyreózou v subklinické formě nebo
v eufunkčním stavu a jako referenční soubory 65 pacientů s idiopatickým deficitem růstového
hormonu a 53 dětí s konstitučním opožděním růstu a vývoje. Všichni byli pacienty dětských
ambulancí Endokrinologického ústavu v Praze, ve věkovém rozmezí 4 – 18 let. Sledovány
byly rozdíly v hodnotě KV RUS/CARP, výškového a kalendářního věku a midparentální a
TW3 predikce finální výšky. Modelem ANOVA byl testován vliv faktorů pohlaví a diagnózy
na sledované parametry. Potvrzen byl vliv diagnózy, pohlavní rozdíly statistickou signifikanci
nevykazovaly. Metodou vícerozměrné regrese s redukcí dimenzionality byl zkonstruován
prediktivní model suspektní hypotyreózy a ověřena jeho validita na auxologických datech 15
pacientů.
Model LR byl statisticky vysoce významný (χ2=19,4, p<0,0001), ale vysvětloval jen
9,85 % variability závisle proměnné. Senzitivita modelu byla sice nízká tj. 0,271 (0,166,
0,410), ale specificita byla velmi vysoká tj. 0,966 (0,916, 0,987). Pro odhad optima mezní
hodnoty byla také aplikována ROC křivka. Ta ukázala střední účinnost diferenciace mezi
subjekty s a bez suspektní hypotyreózy, která odpovídala hodnotě plochy pod křivkou (AUC)
0,660 (0,537, 0,756). V testování validity modelu byla stanovena 20% úspěšnost v záchytu
hypotyreózy a 60% úspěšnost její diagnostiky v tomto záchytu. To potvrzuje nízkou
senzitivitu, ale poměrně dobrou diagnostickou specificitu vytvořeného prediktivního modelu.
Klíčová slova: kostní věk, TW3 metoda, hypotyreóza, diagnostický prediktivní model
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Abstract
The assessment of the development of skeletal maturation is an essential diagnostic
tool in many pediatric disciplines, especially in pediatric endocrinology. The most accurate
method of estimating bone age (KV) is a method of Tanner-Whitehouse 3 (TW3), which
separately evaluates compartments RUS and CARP, the ossification is controlled by different
hormonal axes. While the file type of long bones (metacarpals, phalanges of fingers and distal
epiphysis of the radius and ulna – system RUS) is under the dominant influence of
somatotropic axis, in the regulation of the development of carpal bones (system CARP)
dominates the influence of thyroid axis. The proportionality developmental retardation of the
two compartments from the chronological age can directly show the suspected endocrine
cause of growth and developmental disorder.
The study included 48 patients with subclinical form of hypothyroidism or in
eufunctional status and a reference group of 65 patients with idiopathic growth hormone
deficiency and 53 children with constitutional delay of growth and development. All patients
were from pediatric ambulances of the Institute of Endocrinology in Prague, ranging in age
from 4–18 years. Differences were observed in the value of KV RUS/CARP, height and
chronological age and midparental and TW3 prediction of final height. The influence of
factors of gender and diagnosis was tested by ANOVA model on the monitored parameters.
The effect of diagnosis was confirmed, sex differences did not show statistical significance. A
predictive model of suspected hypothyroidism was constructed by the method of multivariate
regression with dimensionality reduction and verified its validity auxological data of 15
patients.
Model LR was statistically highly significant (χ2=19,4, p<0,0001), but explained only
9,85 % of variability of the dependent variable. The sensitivity of the model was very low, i.e.
0,271 (0,166, 0,410), but the specificity was very high, i.e. 0,966 (0,916, 0,987). ROC curve
was also applied to estimate the optimum of the cut-off value. It showed medium efficiency
differentiation between subjects with and without suspected hypothyroidism, which
corresponded to the value of the area under the curve (AUC) 0,660 (0,537, 0,756). In testing
the validity of the model was determined 20% success rate in the detection of hypothyroidism
and 60% of its diagnosis in this capture. This confirms the low sensitivity but relatively good
diagnostic specificity created predictive model .
10
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1. Úvod
Stanovení biologického věku je nepostradatelnou diagnostickou pomůckou v řadě
pediatrických oborů. Nejspolehlivější formou tohoto stanovení je odhad kostního
(skeletálního) věku z rentgenogramu autopodia horní končetiny a distálního předloktí, protože
vykazuje vysokou korelační závislost s lineárním růstem, v pubertě i se sexuální maturací, a
přímo odráží regulační aktivitu hlavních hormonálních os na celkový růst dítěte (Gilsanz,
2010; Zemková, 2011). To je velmi důležité zejména v diagnostice dětských endokrinopatií,
protože posouzení stupně vývoje jednotlivých oddílů rentgenogramu ruky může napovědět,
jakým směrem se má ubírat další diagnostický postup.
Aby auxolog mohl tyto informace klinickému endokrinologovi poskytnout, musí
k odhadu kostního věku zvolit metodu, která umožní oddělené hodnocení jednotlivých oddílů
ruky a distálních epifýz kostí předloktí a dokáže kvantifikovat asynchronní osifikaci. Toto
nabízí metoda Tanner-Whitehouse 3 (TW3), která je i aktuálně nejvalidnější metodou
stanovení biologické zralosti a měla by být na specializovaných pracovištích dětské
endokrinologie výhradně používána (Tanner et al., 2001; Krásničanová, 2005). Hodnotí
samostatně tzv. kompartmenty – RUS, osifikující modelem dlouhých kostí s dominantním
vlivem somatotropní hormonální osy a CARP, osifikující modelem krátkých kostí s výrazně
vyšší mírou uplatnění tyreoidální osy (Bassett, Williams, 2003; Murphy, Williams, 2004;
Gogakos, Bassett, Williams, 2010).
U hlavních diagnóz malého vzrůstu a opoždění vývoje dítěte lze vypozorovat
charakteristický obraz v závažnosti opoždění těchto kompartmentů od kalendářního věku.
Nejvyšší disproporce byla v auxologické diagnostické praxi dlouhodobě pozorována u
snížené funkce štítné žlázy (hypotyreózy), zejména u její získané formy, suspektně bez
závislosti na etiologii onemocnění (sdělení školitele). Na tomto základě vznikla myšlenka a
později i téma této diplomové práce, zda lze uvedené rozdíly v míře opoždění osifikace
jednotlivých kompartmentů ruky kvantifikovat a společně s dalšími, běžně používanými
auxologickými diagnostickými markery, použít k vytvoření prediktivního modelu (rovnice)
suspektní hypotyreózy.
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2. Biologický věk
Biologický

věk

určuje

stupeň

biologické

vyzrálosti

dětského

organizmu.

Charakterizuje celkový stav růstu a vývoje jedince a je mírou formování jeho morfologických
a funkčních znaků (Sedlak, 2007). Lze ho definovat jako morfologický, fyziologický,
biochemický i mentální proces, který charakterizuje aktuální stav vývoje dítěte vzhledem
k určité věkové normě. V konfrontaci s chronologickým (kalendářním) věkem řadí pak dítě
do tzv. vývojových pásem – dítě průměrné ve vývoji, akcelerované či opožděné. Za arbitrární
hranici suspektní patologie je považována odchylka biologického a kalendářního věku větší,
či menší než 2 SDS (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006). V klinické praxi je však často
doporučováno již objasnění diference poloviční, tedy ± 1 rok.

2.1 Význam biologického věku v klinické praxi
Biologický věk je nezbytným údajem v řadě pediatrických oborů, ale i např. ve
sportovním lékařství, forenzní medicíně apod. Obecně lze konstatovat, že posouzení všech
diagnostických markerů (morfologických, fyziologických, biochemických, hormonálních i
psychomotorického vývoje) by mělo být u dítěte vztaženo vždy k údaji biologického, nikoliv
kalendářního věku. Obory jako je dětská endokrinologie, ortopedie, ortodoncie apod. se pak
bez spolehlivého exaktního určení biologické zralosti dítěte vůbec neobejdou. Problematika
hodnocení růstových parametrů při suspektních poruchách růstu a pubertálního vývoje
z metod odhadu biologického věku přímo vychází. Tělesný růst bychom měli vždy posuzovat
k hodnotě věku biologického, resp. provést tzv. korekci tělesné výšky na biologický věk.
Tento postup je nedílnou součástí diagnostiky konstitučních variant růstu a vývoje, tedy
extrémních, ale geneticky podmíněných a tedy stále fyziologických růstových a vývojových
vzorců, které se v klinickém obraze již překrývají s patologickými stavy (familiárně malý a
vysoký vzrůst, konstituční opoždění a urychlení růstu a puberty). Důležitým činitelem je
výběr metody odhadu biologického věku. Je třeba volit marker, který vykazuje vysokou
korelační závislost s celkovým růstem a později i s pubertálním vývojem, má co nejmenší
interindividuální variabilitu a má jasně definovaná stadia kontinuálně pokrývající celé
postnatální růstové období. Tyto požadavky splňují převážně morfologické parametry,
zejména skeletální vývoj. Postup osifikace a růst kostí postkraniálního skeletu vykazuje
logicky velmi vysokou korelační závislost s celkovým lineárním růstem (Gilsanz, 2010).
13

Vzájemný vztah růstu a skeletálního vývoje se stává ještě zajímavější v období puberty. Podle
pravidel Karlbergova ICP modelu růstu (Karlberg et al., 1987; Karlberg, 1989) se začíná
v regulaci růstu vedle dětské komponenty, kde je hlavní hormonální regulační osou růstový
hormon (GH) a IGF-1, aditivně uplatňovat gonadální regulační osa. Tato osa posiluje hlavní
růstovou osu a je zodpovědná i za další atributy pubertálního vývoje zejména za sexuální
maturaci (Sedlak, Bláha, 2007b).

Obr. 1 Karlbergův ICP model růstu (upraveno podle Karlberg, 1989).

2.2 Kostní věk
Kostní (skeletální) věk je založen na posouzení morfologických stadií vývoje určitých
oblastí dětského skeletu od narození až do ukončení růstu. Základem je hodnocení počtu a
velikosti osifikačních center a stavu vývoje růstových zón. Jednotlivé metody vycházejí
z analýzy rentgenových snímků určitých oddílů skeletu dítěte, kdy srovnávají aktuální nález
se standardy v rentgenologických atlasech (Sedlak, 2007). Nejčastější sledovanou oblastí je
kostra ruky a distálních částí předloktí, kostra nohy a distálních epifýz kostí bérce, oblast
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kolenního kloubu (distální epifýza femuru a proximální epifýza tibie) a osifikace cervikálních
obratlů, či obratlů v proximálním segmentu hrudní páteře (2.-7. hrudní obratel) (Kahn et al.,
2012).
V klinické praxi se v současné době nejvíce používají metody hodnocení kostry ruky a
distálních epifýz předloktí. V této oblasti skeletu se na relativně malé ploše vyskytuje velký
počet kostí s různým typem osifikace. Zatímco karpální kosti osifikují typickým modelem
krátkých kostí (vždy z jednoho centra enchondrálně), kosti metakarpu a článků prstů
odpovídají postupem osifikace dlouhým kostem. Osifikují z těla a jedné epifýzy
(monoepifýzové kosti) – u metakarpů u hlavičky (s vyjímkou metakarpu palce), u článků
prstů při bázi. Celek je doplněn posouzením stavu osifikace distálních epifýz kostí předloktí
(klasický model osifikace dlouhých, tubulárních kostí) (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová,
2006; Sedlak, 2007). Další podstatnou výhodou těchto metod je poměrně malé zatížení
expozicí rentgenovým zářením, a to pouze akrální části těla dítěte (obr. 2).

Obr. 2 Rtg. snímek ruky a dist. předloktí novorozence (chybí ještě osifikační centra epifýz a
karpálních kostí) a dospělého člověka (osifikace dokončena – epifyzární růstové zóny jsou již
uzavřeny).

U všech v současnosti používaných metod se používá a.p. rentgenová projekce ruky a
distálních epifýz předloktí ze vzdáleností 50 cm centrovaná na metakarp 3. prstu. Přístup
15

k posouzení rentgenogramu je pak buď kvantitativní nebo popisný (deskriptivní).
Kvantitativní (sumarizační) metody hodnotí rentgenový snímek jako celek (Greulich, Pyle,
1959). Z pozice tohoto přístupu se však dopouštíme značné „aproximace“ hodnot
s průměrováním vývoje kostí různého typu (Sedlak, 2007). Popisné, tedy deskriptivní metody
naopak hodnotí vybrané kosti odděleně, podle jasně definovaných schémat. (Tanner et al.,
1983). Tento přístup umožňuje zohlednit vývoj kostí s různým typem osifikace i růstu a
postihnout případy asynchronní osifikace, které jsou u poruch růstu a vývoje dítěte velmi
časté. Tato kritéria zcela splňuje nejnovější verze metody hodnocení skeletálního vývoje
podle Tannera a Whitehouse – TW3 (Tanner et al., 2001). Základem metod TW je zavedení
tzv. point scoring systému. Komparativní hodnocení rentgenogramu u kvantitativních metod
tak bylo nahrazeno zcela exaktním posouzením, jehož výsledkem je číselná hodnota ,,skóre
skeletální maturace“, která představuje součet všech skóre získaných deskriptivním
hodnocením 20 kostí levé ruky včetně distálních epifýz předloktí. Skóre skeletální maturace
je pak pomocí tabulek regresních hodnot převedeno na hodnotu kostního věku, vyjádřenou
v desetinách roku. Metoda umožňuje hodnotit dva základní oddíly kostry ruky a distálního
předloktí:
- RUS (Radius – Ulna – Short bones) = distální epifýzy radia a ulny, epifýzy metakarpů a
falangů 1., 3. a 5. prstu
- CARP (Ossa carpi) = osifikaci a vývoj tvaru všech karpálních kostí
Zjištěné skóre skeletální maturace jednotlivých systémů odpovídá vždy určité hodnotě
kostního věku, uvedené v atlasech s přesností na desetinu roku, což je velká přednost této
metody. Posuzování vývoje jednotlivých kostí umožňuje již uvedené využití v případě
asynchronní osifikace. Metoda také velmi citlivě zohledňuje interindividuální a intersexuální
rozdíly v kostní maturaci, kdy obě pohlaví prochází sice stejnými stadii vývoje jednotlivých
kostí, ale rozdílnou rychlostí. Součástí TW3 atlasu jsou i regresní rovnice pro exaktní predikci
finální tělesné výšky. Nevýhodou metody je její pracnost, časová náročnost a předpoklad
dlouhodobější

zkušenosti

v posuzování

rentgenogramů

Vejvalka, 2002).
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(Krásničanová,

Kuchyňková,

2.3 Výškový věk
Výškový věk hodnotí aktuální růstovou pozici dítěte vůči mediánu populační normy
tělesné výšky. Jeho stanovení je sice jednoduché (viz kap. Metodika), spolehlivost odhadu
biologické zralosti dítěte je však poměrně nízká. Tato metoda nezohledňuje genetickou
predispozici růstu a dědičně podmíněnou predikci finální výšky jedince (genetický růstový
potenciál).

Díky

výrazné

interindividuální

variabilitě

těchto

markerů

vykazuje

předpokládanou vývojovou strukturalitu (Sedlak, 2007). Děti s růstovou retardací budou ve
výškovém věku opožděni v souladu s hodnotou SDS tělesné výšky od věkové normy, děti
s akcelerací růstu shodně vývojově uspíšeni. Problémem je, že stejný trend vývoje i diferenci
od kalendářního věku nalézáme u dětí familiárně malých, resp., vysokých. Přesto výškový
věk své uplatnění v auxologické diagnostice nalezne. Lze ho použít ve formě diference od
kalendářního věku jako způsob vyjádření míry růstové odchylky od populační věkové normy.
Druhý způsob klinického využití je hodnocení vývoje odchylek od kalendářního věku v rámci
hodnocení růstové anamnézy, tedy kvantifikace progrese růstové retardace či akcelerace.

2.4 Sexuální maturace
Jak již bylo uvedeno výše (kap. 2.1), sexuální maturace vykazuje velmi těsnou
korelační závislost se skeletálním vývojem a následně i s průběhem pubertální růstové
akcelerace (Marshall, 1974; Zemková, 2011). Díky přímému uplatnění pohlavních hormonů
v proliferačních mechanizmech epifyzárních růstových chrupavek tak vzniká primární vztah
postupu sexuální maturace a stadií skeletálního vývoje s jednou z nejvyšších biologických
závislostí (r = 0,99) (Marshall, 1974; Krásničanová, Kovaříková, 2004). Vztah těchto procesů
k celkovému růstu, resp. k již uváděným fázím pubertálního spurtu je pak až „sekundární“,
kdy je růstový profil pubertálního spurtu modelován kombinací regulačních mechanizmů
růstové a gonadální hormonální osy, které lze vyjádřit vzájemným vztahem stadií skeletálního
vývoje (Tanner et al., 2001) a sexuální maturace (Marshall, Tanner 1969, 1970), tedy tzv.
koreláty kostního věku (Krásničanová, Kovaříková, 2004; Krásničanová, 2005):
-

v období počátku sekrece adrenálních androgenů (adrenarché), tedy v období midgrowth spurtu se objevuje osifikační centrum distální epifýzy ulny (TW3-RUS: stupeň
B) – průměrná hodnota kostního věku u obou pohlaví 7 – 7,5 roku
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-

v počátku pubertální růstové akcelerace, tedy při M2 stadiu rozvoje prsu u dívek a
iniciálním pubertálním zvětšení objemu testes u chlapců (4 ml) dosahují epifýzy
metakarpů a článků prstů šířky metafýz (TW3-RUS: stupeň F) - průměrná hodnota
kostního věku 10 let u dívek, 12 let u chlapců

-

ve věku nejvyšší růstové rychlosti v pubertě (PHV) a stupni rozvoje pubického
ochlupení P3 a prsu M3 u dívek, u chlapců pubické ochlupení ve stadiu P4 a objem
testes cca 10 ml, epifýzy metakarpů a článků prstů čepičkovitě překrývají metafýzy
(„čepičkování“) (TW3-RUS: stupeň G) - průměrná hodnota kostního věku 12 let u
dívek, 14 let u chlapců

-

ve věku menarché u dívek, kterému u chlapců odpovídá období mutace hlasu, při
rozvoji sekundárních pohlavních znaků ve stadiu P4, M4 u dívek a P5, G5 u chlapců
(ukončení pubertálního růstu testes) dochází k uzavírání epifyzárních růstových
štěrbin metakarpů a článků prstů (TW3-RUS: stupeň H) - průměrná hodnota kostního
věku 13 let u dívek, 15 let u chlapců

-

úplný uzávěr růstových štěrbin metakarpů a článků prstů (TW3-RUS: stupeň I) a
ukončení lineárního růstu koresponduje se stadiem M5, P5 u dívek (2 roky po
menarché), u chlapců již po dosažení stadia pubického ochlupení P5 a ukončení růstu
varlete (objem nad 15 ml), příp. genitálu - průměrná hodnota kostního věku 15 let u
dívek, 16,5 roku u chlapců
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3. Hormonální regulace růstu a vývoje
V regulaci růstu a vývoje dítěte se v různých obdobích uplatňují rozdílné hormonální
mechanizmy. Hlavní postnatální růstovou osu tvoří osa hypotalamo-hypofyzárněchondrocytární. Nejvyšší etáží jsou stimulační a inhibiční hormony z hypotalamu, které
regulují produkci a uvolňování tropních hormonů adenohypofýzy. Tyto řídící hormony
ovlivňují produkci vlastních efektorových hormonů v jednotlivých endokrinních žlázách.
Efektorové hormony regulují celou řadu tělních mechanizmů. Řada z nich se v dětském věku
aktivně podílí na růstovém procesu a to nejenom proteoanabolickými mechanizmy, ale
přímým uplatněním v jednotlivých zónách epifyzární růstové chrupavky (obr. 4). (Wit,
Camacho-Hubner, 2011). Celý mechanizmus funguje na základě negativní zpětné vazby, buď
krátkého typu (mezi sousedními endokrinními žlázami v příslušné regulační ose), nebo
dlouhého typu, kdy je nejbližší etáž přeskočena.

3.1 Somatotropní osa
Růstový hormon (growth hormone – GH) je produkován v somatotropních buňkách
předního laloku hypofýzy. Jeho hlavním účinkem v období dětství je stimulace růstu.
Vykazuje však i široké spektrum metabolických efektů a to nejenom v dětství, ale i
v dospělosti (anabolické účinky, vliv na metabolizmus lipidů, sacharidů, vliv na kostní
denzitu, ovlivnění imunologických parametrů). GH stimuluje (přímo nebo prostřednictvím
tvorby IGF-1) proliferaci a funkci osteoblastů (Tiosano, Hochberg, 2007; Čáp, 2011).
Stimuluje také tvorbu osteoprotegerinu v osteoblastech a jeho akumulaci v kostní hmotě
(Mrak, Villa, Lanzi et al., 2007). GH patří do skupiny polypeptidových hormonů s jedním
řetězcem o 191 aminokyselinách. Gen pro lidský GH je lokalizovám na dlouhém raménku
17. chromozómu jako součást komplexu pěti genů (Svensson et al., 2001). Jeho sekrece je
pulzativní a je regulována souhrou hypotalamických hormonů (GHRH a SMS). Vlivem
pulzativní sekrece a krátkého sérového poločasu (20 – 50 min.) kolísají hladiny GH během
dne až o tři řády. Sekreci a uvolňování GH stimuluje GHRH (růstový hormon uvolňující
hormon), produkovaný primárně v jádrech hypotalamo-infundibulárního systému (Veldhuis,
Anderson, Shah, 2001). GHRH specificky stimuluje jak syntézu, tak uvolňování GH a téměř
neovlivňuje další hypofyzární hormony. Sekreci GH inhibuje somatostatin (SMS)
produkovaný v periventrikulární oblasti hypotalamu. Jeho sekreci však hojně nalézáme i
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v jiných částech organizmu, převážně v D-buňkách Langerhansových ostrůvků pankreatu,
v gastrointestinální sliznici a v parafolikulárních buňkách (C-buňkách) štítné žlázy. Hlavní
mechanizmus účinku SMS nevede k inhibici genové transkripce pro GH, neblokuje tedy jeho
syntézu, ale pouze uvolňování (Olney, 2003). Působení SMS není selektivní, ale vede
k inhibici i dalších hormonů jako tyreotropinu (TSH), inzulínu, glukagonu, gastrinu,
sekretinu atd.
Z fyziologických faktorů regulace sekrece GH hraje dominantní úlohu spánek.
Nestimulovaný výdej GH je u člověka nejvyšší v noci a je vázán na stadium spánku
s pomalými vlnami (slow-wave sleep, non-REM fáze). Tento noční vzestup, ke kterému
dochází za 1 – 4 hodiny po usnutí, je charakterizován především zvýšením sekrečních
amplitud. Noční sekreční pulzy činí cca 70 % celkové produkce GH za den, jsou vyšší u dětí
a s věkem se snižují (Chowen, Frago, Argente 2007). Významný vliv na sekreci GH má
výživa. Patologické stavy spojené s malnutricí vedou k výraznému zvýšení sekrece a to
zvýšením frekvence sekrečních pulzů. Tento vzestup se naopak velmi rychle potlačí po
příjmu potravy (již během 1 hodiny). Sekreci GH dále zvyšuje námaha, stres (fyzický i
psychický), hypoglykémie, některé hormony (estrogeny, ACTH, vazopresin, atd.). Potlačení
sekrece GH pozorujeme při zvýšení adipozity (obezita), zvýšení hladiny volných mastných
kyselin, hypo- a hypertyreóze, při nadprodukci nebo léčbě některými hormony (SMS,
progesteron, glukokortikoidy) apod. (Lebl, Zapletalová, 2004a).
Efekt růstového hormonu na kostní metabolizmus spočívá, podle aktuálně nejvíce
akceptované duální hypotézy, jednak v přímém vlivu růstového hormonu na diferenciaci
kostních buněk, např. prechondrocytů, a dále ve vlivu zprostředkovaném IGF-1, přičemž
funkce těchto dvou hormonů se částečně překrývají Chowen, Frago, Argente, 2007; Gilsanz,
2010).
Inzulínu podobný růstový faktor 1 (IGF-1) je jednořetězcový bazický polypeptidový
hormon složený ze 70 aminokyselin. Hlavním zdrojem plazmatického IGF-1 jsou játra, kde
vzniká endokrinní činností v hepatocytech. Významná je v dětství jeho parakrinní a
autokrinní sekrece v proliferační zóně růstové chrupavky, kde stimuluje proliferaci a
diferenciaci chondroblastů a osteobalstů a tím realizuje lineární růst (Mirtz, Chandler, Eyers,
2011). Jak v plazmě, tak v tkáních je IGF-1 vázán na specifické vazebné proteiny – IGFBP
(insulin-like growth factor binding proteins). Většina IGF-1 cirkuluje ve vázané formě
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s IGFBP-3, který je produkován v endokrinně aktivních hepatocytech. IGF-1 obecně
stimuluje buněčnou proliferaci spojenou s výstavbou organizmu (proteoanabolizmus) (Holly,
2007). Při deprivaci organizmu (proteoenergetická malnutrice, infekce, zánět apod.) hladina
IGF-1 klesá, ustává proteoanabolizmus a v dětském věku klesá i celková růstová aktivita
(pokles růstové rychlosti). Procentuální podíl GH a IGF-1 na růstové regulaci uvádí tabulka 1.
Tab. 1 Podíl GH a IGF-1 na regulaci růstu (Holly, 2007)

Hormon
% podílu

pouze GH
14

pouze IGF-1
35

GH + IGF-1
34

jiný
17

3.2 Tyreoidální osa
Hormony štítné žlázy jsou potřebné pro normální funkci téměř všech tkání organizmu.
Mezi jejich nejdůležitější účinky patří regulace metabolizmu sacharidů a lipidů, diferenciace a
vyzrávání tkání, vliv na celkový růst a biologickou zralost dětského organizmu.
V prenatálním období a časném postnatálním věku významně působí na vývoj mozku,
diferenciaci a migraci neuronů, vývoj synapsí a myelinizaci (Chowen, Frago, Argente, 2007).
Funkce štítné žlázy je regulována řadou mechanizmů. Centrální regulace se odehrává
na úrovni hypotalamo-hypofyzárního systému. V neuronech supraoptického a paraventrikulárního jádra hypotalamu je uvolňován peptid TRH (tyreotropin uvolňující hormon), který
v adenohypofýze stimuluje sekreci TSH (tyreotropin) (Hníková, 2004a). TSH stimuluje růst
štítné žlázy a především produkci jejích hormonů. Vlastní statin tyreoidální osa nemá, sekreci
TSH inhibuje somatostatin. Uplatňuje se i inhibiční účinek stresu a glukokortikoidů (Ganong,
2005).
Štítná žláza produkuje prohormon tyroxin (T4), z kterého je dále syntizován
trijódtyronin (T3). Biologickou aktivitu vykazuje jen malá část hormonů (0,1 – 0,3 %), která
se v krvi vyskytuje ve volné formě (fT3 a fT4). Většina hormonů štítné žlázy cirkulujících v
krvi je vázána na transportní bílkoviny a tedy je biologicky inaktivní. 78 % T4 je vázáno na
globulin vázající tyroxin (TBG), 18 % na prealbumin a 4 % na albumin. Koncentrace T3 jsou
závislé mimo tyreoidální sekrece a vazby na transportní proteiny také na periferní konverzi
T4 na T3. Pokud je tato konverze snížena, snižují se též hladiny volného T3 (Deure, Peeters,
Visser, 2010). Metabolická aktivita T3 jako pravého hormonu je přibližně čtyřikrát větší než
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aktivita T4, avšak T3 tvoří 20 % a T4 tvoří 80 % z celkové produkce tyreoidálních hormonů.
Vzhledem k tomuto faktu a k delšímu biologickému poločasu T4 je hladina T4 v krvi
přibližně čtyřikrát vyšší než T3 (Karlíková, 2012).

Obr. 3 Schéma tyreoidální osy a účinku tyreoidálních hormonů (podle Kalvachová, 2011).

3.3 Gonadální osa
Po celé období dětství jsou hladiny pohlavních hormonů velmi nízké. Gonády zahajují
svou činnost na počátku puberty, kdy se hladiny pohlavních steroidů začínají zvyšovat (gonadarché). Hypotalamický gonadoliberin, který je vylučován pulzně (v dospělosti asi 1 krát za
hodinu), stimuluje taktéž pulzní produkci obou adenohypofyzárních hormonů gonadotropní
osy – folitropinu (folikuly stimulujícího hormonu, FSH) a lutropinu (luteinizačního hormonu,
LH). Inhibiční účinek na oba gonadotropní hormony má prolaktostatin (Chowen, Frago,
Argente, 2007). Tropní hormony ovlivňují gonády a indukují sekreci steroidních hormonů.
LH stimuluje produkci ovariálních androgenů ovariálními theka -buňkami. FSH stimuluje
rozvoj folikulů a aktivitu aromatázy (aromatáza konvertuje ovariální androgeny na estrogeny)
v ovariálních granulózních buňkách. Důležitou funkcí ovariálních steroidů je kontrola endometria. Ve varlatech indukuje LH produkci androgenů (testosteron) Leydigovými buňkami a
FSH stimuluje spermatogenezi (Trojan, Langmeier, 2003; Ganong, 2005).
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Vlivem jejich produkce se začíná uskutečňovat celý sled pubertálních změn. Regulují
konečnou diferenciaci gonád, rozvoj sekundárních pohlavních znaků, změny v metabolizmu i
tělesné stavbě a výrazně se podílí na pubertální růstové akceleraci. (Sedlak, Bláha, 2007 b).
Vliv na pubertální spurt se realizuje dvojím způsobem. Jednak vlivem účinku pohlavních
steroidů dochází ke zvýšení celkového metabolizmu a jeho anabolických funkcí a dále
dochází k ovlivnění sekrece IGF-1 (posílení osy GH – IGF-1). Ovlivnění sekrece IGF-1 je
buď přímé, kdy pohlavní hormony přímo stimulují jeho sekreci v epifyzárních růstových
chrupavkách a nepřímé, kdy zvyšují sekreci GH a zpětnou vazbou tak opět stimulují produkci
IGF-1 (Frank, 2003). Přímým ovlivněním parakrinní a apokrinní produkce IGF-1
v epifyzárních růstových zónách dochází k výrazné růstové akceleraci, urychluje se však i
kostní maturace a dochází k vyčerpání proliferační aktivity chondrocytů. Následné uzavření
epifyzárních štěrbin je u obou pohlaví stimulováno estrogeny (Gilsanz, 2010). Estrogeny
obecně snižují kostní obrat (Lebl, 2004). Mají supresní vliv na osteoklasty a tak zkracují fázi
resorpce, naopak inhibují apoptózu osteoblastů, tím aktivují kostní formaci a udržují
vyvážený poměr mezi kostní formací a resorpcí. Estrogeny navíc zvyšují citlivost kostní tkáně
k remodelačním procesům vlivem mechanické stimulace (Oz et al., 2001). Podstatná část
pozitivního efektu androgenů na kostní homeostázu je zprostředkována sekundárně konverzí
testosteronu na estrogen působením aromatázy (Nilsson et al, 2005).

3.4 Uplatnění hormonálních os v regulaci osifikace a růstu kostí
Skeletální růst je primárně podmíněn genetickými faktory, jejichž uplatnění je
limitováno faktory prostředí, ve kterém dítě žije. Hormonální regulace je pak výkonným
mechanizmem osifikačních a růstových procesů (Sedlak, Bláha, 2007a; Hermanussen, 2013).

3.4.1 Kosti dlouhého typu
V těchto kostech probíhá růst do délky v terminálních oblastech diafýz na přechodu
s epifýzami, tj. v metafýzách kostí, v tzv. epifyzárních růstových ploténkách. Růst kosti
v místě chrupavčité epifyzární růstové ploténky probíhá mechanizmem enchondrální
osifikace (Kronenberg, 2003). Po celé období dětství zde dochází ke kontinuálnímu
mitotickému dělení chondrocytů, které se oplošťují a seskupují do podélných sloupců,
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rovnoběžných s podélnou osou kosti. Vrchní buňka každého sloupce je buňkou mateřskou
(Abad et al., 2002). Chondrocyty dále hypertrofují a vakuolizují se. Tím dochází k jejich
degradaci, matrix postupně kalcifikuje a je štěpena pronikající cévnatou vazivovou tkání na
spikula, vzniká primární spongióza (Gerber et al., 1999). Cévní kapiláry přináší osteoblasty,
které vytváří na obvodu spikul kostní tkáň, vzniká sekundární spongióza, jejíž přestavbou
vzniká kost lamelární. Celý proces je lokalizován v šesti zónách epifyzární růstové
chrupavky, je kontinuální a probíhá pouze v jednom směru (obr. 4). To znamená, že každá
zóna je postupně transformována do zóny následující a epifyzární růstová ploténka se tak
stále posunuje ke konci kosti. Vyčerpáním proliferační schopnosti chondrocytů růstových zón
kostí dochází k uzávěru epifyzárních růstových plotének a k ukončení lineárního růstu
(Hochberg, 2002; Hermanussen, 2013).
Enchondrální osifikace a kartilaginózní růst v růstových zónách kostí je řízen
hormonálně, proliferační potenciál chondrocytů je podmíněn geneticky. Regulátorem růstu
v epifyzárních růstových chrupavkách je somatotropní osa, kde IGF-1 je hlavní proliferační
faktor (Olney, 2003). V dalších etážích růstové chrupavky se uplatňují i další hormony –
v diferenciačních procesech hormony štítné žlázy (zejména T3) a estradiol, v kalcifikační a
osifikační zóně pak derivát vitamínu D (kalcitriol) (Nilsson et al., 2005; Bikle, 2008;
Gogakos, Bassett, Williams, 2010) (obr. 4).
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Obr. 4 Schéma hormonální regulace v jednotlivých zónách epifyzární růstové ploténky.
Distální epifýza radia i ulny je růstově aktivnější než jejich proximální konec.
Sekundární osifikační centrum se objevuje v distální epifýze radia od 1 roku, u ulny až od
prepubertálního období (od 6. roku). K úplnému uzávěru růstové štěrbiny dochází u obou
kostí mezi 17. – 20. rokem.
Metakarpy osifikují z diafýzy a pouze jedné epifýzy, jedná se o tzv. monoepifýzové
kosti. Epifyzární růstová ploténka leží u hlavičky metakarpálních kůstek, u metakarpu palce u
báze (palcový metakarp se modelem osifikace podobá článkům prstů). Diafýzy metakarpů
osifikují již prenatálně od 9. týdne, epifýzy osifikují od 2. roku a splývají s diafýzami
v intervalu 15 – 19 let.
Články prstů jsou stejně jako metakarpy monoepifýzové kosti s růstovou ploténkou u
báze. Osifikační centra v diafýzách se objevují prenatálně v intervalu mezi 8. – 11. týdnem
v pořadí distální, proximální, mediální články. Epifýzy při bázi článků osifikují postnatálně
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od 2. – 4. roku a srůstají s diafýzami mezi 15. – 18. rokem (Stloukal et al., 1999; Poul et al.,
2009; Čihák, 2011).

3.4.2 Kosti krátkého typu
Osifikace krátkých kostí probíhá enchondrálním mechanizmem paprsčitě většinou
z jednoho centra. Růst těchto kostí je pak již omezen na oblasti subartikulačních zón a je
spojen s procesy remodelace (Canovas et al., 1997, 2000). V regulaci osifikace a růstu
krátkých kostí se primárně uplatňuje tyreoidální osa (Hochberg, 2002; Williams, 2002; Beber
et al., 2009).
U novorozence jsou všechny karpální kůstky chrupavčité (obr. 2). Osifikují postupně
od 2. měsíce po narození od středu k povrchu, každá z jednoho centra. Osifikace karpálních
kostí postupuje po spirále z os capitatum po ulnární straně karpu proximálně, dále proximální
řadou radiálně, po radiálním okraji karpu distálně a dále ulnárně končí v os trapezoideum
(Čihák, 2011) :
os capitatum (od 2. měsíce) – os hamatum (od konce 3. měsíce) – os triquetrum (od 3. roku) –
os lunatum (od 4. roku) – os scaphoideum a os trapezium (mezi 4. – 5. rokem) – os
trapezoideum (v 5. – 6. roce) – os pisiforme (variabilně v intervalu 7 – 13 let).
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4. Poruchy funkce štítné žlázy
Štítná žláza je endokrinní orgán, který je spoluodpovědný za správný vývoj a růst
dítěte. U dětí se tyreoidální hormony uplatňují v procesech diferenciace a růstu tkání, včetně
systému kostního a CNS (Hníková, 2003; Límanová, 2006). Výskyt tyreopatií se v současné
době posouvá stále do nižšího věku. Jejich incidence narůstá, v současné době postihují 4 – 6
% dětské populace (Kalvachová, 2011). Dominantní příčinou tyreopatií v dětském věku jsou
jednoznačně zánětlivá onemocnění štítné žlázy (Hníková, 2004a,b; Kalvachová, 2011).
Autoimunitní choroby štítné žlázy jsou považovány za familiární a polygenní onemocnění,
která jsou dána souhrou genetické predispozice a zevního ,,spouštěče“. U dospělé populace
jsou ženy postiženy častěji než muži (6 – 8:1) (Límanová, 2009). V dětském věku je poměr
více vyrovnaný (Hníková, 2005).
Hypotyreóza vyplývající z autoimunitní destrukce folikulárních buněk vede k poruše
růstu a tělesného vývoje. Rovněž hypertyreóza vyplývající z nadměrné produkce
tyreoidálních hormonů je u dětí a mladistvých příčinou patologického urychlení
metabolických procesů s negativním dopadem na tělesný růst a vývoj. Autoimunitní
tyreoiditidy jsou často součástí sdružených autoimunitních onemocnění (Vávrová, 2008).

4.1 Nedostatečná funkce štítné žlázy – hypotyreóza
V případě hypofunkce štítné žlázy jsou v popředí typické symptomy jako je retardace
růstové rychlosti s opožděním kostního věku, který koreluje s nástupem hypotyreózy i
s poruchou spidogramu (Kolská, Gregora, Finková, 2001). Častěji se objevuje vyšší únavnost,
poruchy termoregulace ve smyslu zimomřivosti, svalová slabost, snížená soustředivost. Jsou
známy i případy předčasného nástupu menstruačního cyklu a telarché. U chlapců bývají
zvětšena testes, avšak s nízkým stupněm sexuálního ochlupení (Hníková, 2004a). U tyreopatií
vždy vyšetřujeme TSH (tyreotropin), dále pak můžeme stanovit hladinu protilátek TPO
(tyreoperoxidáza – enzym, který mění v buňkách štítné žlázy jodid na jód a tím umožňuje
zabudování do molekuly tyreoidálních hormonů), anti Tgb (protilátka proti tyreoglobulinu –
základní molekula hormonů štítné žlázy). Dále vyšetření můžeme doplnit o stanovení hladiny
volného tyroxinu (fT4) a sonografické vyšetření (hodnotí se struktura a objem žlázy)
(Kalvachová, 2009b).
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4.1.1 Kongenitální hypotyreóza
Kongenitální hypotyreóza vzniká jako důsledek nedostatečné tvorby hormonů plodové
štítné žlázy, nebo jejich využití periferními tkáněmi. U novorozenců s kongenitální
hypotyreózou nalézáme normální porodní délku, bez terapie však vykazují výraznou
poporodní růstovou retardaci. Typická je dysgeneze epifýz, opožděný kostní věk, trvalá
mentální retardace a rozvoj psychomotorického opožďování. Plošný skríning mezi 48-72
hodinami po narození stanovením hladiny TSH (norma do 15,0 mUI/l) v suché krevní kapce
umožní rychlý záchyt onemocnění a včasné zahájení substituční léčby (Hníková, 2002, 2003;
Kalvachová, 2011). Pokud jsou děti včas léčeny, probíhá růst i vývoj zcela normálně a finální
výška odpovídá rodičovské růstové dispozici (Pitukcheewanont, Safani, Gilsanz, 2004;
Salerno et al., 2004).
Kongenitální hypotyreóza se vyskytuje ve dvou formách (Hníková, 2002, 2003):
1) Endemická – vzniká jako důsledek nedostatečného jódového zásobení matky, a
tudíž i plodu během celého těhotenství. Normalizace jódového zásobení po porodu už ale
vzniklou plodovou mentální poruchu neovlivní, neboť hypotyroxinémie matky během
těhotenství neumožní suplování snížené činnosti plodové štítné žlázy mateřským T4
(Hníková, 2003, 2004a). Těžké postižení novorozence bývá spojeno s kretenizmem (Zamrazil
et al., 2004). Koncem 20. století byla publikována pozorování, že i mírnější jódový
nedostatek během těhotenství má asi u 20 % dětí za následek nedostatečný vývoj kognitivních
funkcí, jde o tzv. kognitivní endemickou dysfunkci (Delange, 2001). Projeví se během
školního období pomalejším tempem učení s horším školním prospěchem.
2) Sporadická permanentní – je nejčastější endokrinní porucha u novorozenců. V ČR
je dlouhodobá incidence primární sporadické permanentní kongenitální hypotyreózy
v poměru 1 : 4230 živě narozených novorozenců (Hníková, 2002). Nejzávažnější postižení je
spojeno s hypotyreózou primární (Zamrazil et al., 2004). Jde přitom nejčastěji o anatomickou
poruchu vývoje (ageneze, hypoplazie) a/nebo sestupu plodové štítné žlázy spojenou s její
dysgenezí (Grant et al., 1992; Límanová, Jiskra, 2006).
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4.1.2 Získaná hypotyreóza
Příčinou získané hypotyreózy může být dysgeneze/dyshormonogeneze v raném
dětství, vyčerpání sekreční kapacity štítné žlázy nejčastěji vlivem autoimunitních reakcí.
Příčina může být i na centrální úrovni v poruše hypotalamicko-hypofyzárních regulačních
centrech. Periferní forma onemocnění vzniká jako pozdní následek akutních, subakutních či
chronických tyreoiditid, autoimunitních zánětů štítné žlázy (obr. 5), velmi častou příčinou je
difúzní struma (Hníková, 2004b, 2005; Vávrová, 2008).
Získaná hypotyreóza intelekt dítěte již trvale neoslabí, výrazně však zpomalí růstové
tempo. U nekompenzovaného nedostatku tyreoidálních hormonů dochází také k výraznému
opoždění biologické zralosti dítěte. (Kalvachová, 2009b). Projeví se i např. v narušení lineární
tělesné proporcionality (vyšší poměr horního k dolnímu segmentu těla) v důsledku
nedostatečného růstu končetin (nutnost diferenciálně diagnostického rozlišení od kostních
dysplázií).

Obr. 5 Pravděpodobný mechanizmus autoimunitní reakce ve štítné žláze (Vávrová, 2008).
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Tab. 2 Klasifikace autoimunitního onemocnění štítné žlázy (Kytnarová, 2004)
Typ
Chronická autoimunitní tyreoiditida
(Hashimotova tyreoiditida)
Nebolestivá tyreoiditida (poporodní
/sporadická)
Atrofická tyreoiditida
Gravesova-Basedowa choroba

Klinické projevy
struma, lymfocytární infiltrace
hypotyreóza
malá struma
transitorní tyreotoxikóza a/nebo hypotyreóza
atrofie štítné žlázy
hypotyreóza
struma
hyperfunkce štítné žlázy

4.2 Příznaky a diagnostika hypotyreózy
Hlavním příznakem hypotyreózy v novorozeneckém a kojeneckém období je
všeobecné neprospívání dítěte, zpomalení životních projevů, hypotermie, opožďování
motorického vývoje s výraznou svalovou hypotonií a prosáklým podkožím, hyporeflexie,
perzistující velká fontanela, makroglosie, umbilikální hernie, prolongovaný novorozenecký
ikterus. Později v průběhu dětství a dospívání je nejmarkantnějším příznakem, a u subklinické
formy mnohdy jediným signálem, zpomalení až zástava růstu, opoždění erupce a výměny
dentice, opoždění biologické zralosti (kostního věku – závažněji v osifikaci karpálního
kompartmentu), poruchy sexuálního zrání a menstruačního cyklu, suchost a bledost kůže,
struma, zimomřivost, obstipace, vyčerpanost, únava a ospalost, nárůst hmotnosti, poruchy
kognitivních funkcí, zhoršení sluchu, mentální oslabení, deprese, zhoršení školního
prospěchu, vypadávání vlasů, bolesti kloubů, svalové křeče (Hníková 2004a; Kalvachová,
2011).
Spektrum uvedených symptomů formuje podezření na nedostatečnou funkci štítné
žlázy, diagnostika hypotyreózy je pak potvrzena laboratorním nálezem - sníženou hladinou
fT4 (obvykle současně i fT3) a zvýšenou hladinou TSH u periferní formy, snížením hladin
všech uvedených hormonů u centrální formy (hypopituitarismus) (Límanová, Němec,
Zamrazil, 1995). Diferenciální diagnostiku tyreopatií na základě hladin tyreoidálních
hormonů a TSH uvádí tabulka 3.
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Tab. 3 Diferenciální diagnostika tyreopatií (podle Límanová et al., 2008)

Zvýšení
TSH
Normální
TSH
Snížení
TSH

Zvýšení fT4
centrální hypotyreóza
tkáňová rezistence na T
hormony
užití substituce krátce před
odběrem
centrální hypertyreóza
rezistence na T hormony
periferní hypertyreóza

Normální fT4
Snížení fT4
subklinická periferní
periferní hypotyreóza
hypotyreóza
nedostatečná substituce
normální funkce
porucha funkce hypofýzy
těžké vyčerpávající
onemocnění
dlouhé hladovění
subklinická periferní
centrální hypotyreóza
hypertyreóza
(hypopituitarismus)
vliv některých léků
celková onemocnění

Pro analýzu kostního věku, růstových a vývojových markerů v této diplomové práci
byli zvoleni pacienti s tzv. subklinickou formou periferní hypotyreózy. Tato forma se
v dětství vyskytuje relativně nejčastěji a představuje nejlehčí formu hypotyreózy bez většiny
klinických příznaků. Je obecně definována jako zvýšená hladina TSH při normálních
hladinách tyreoidálních hormonů (tab. 3) a představuje pouze určité napětí v tyreoidální ose,
které se často velmi rychle upraví po suplementaci jódem (Kalvachová, 2011). I u této formy
však dochází k opoždění kostní maturace a zpomalení růstové rychlosti, což je primární
důvod k návštěvě endokrinologa. Soubor pacientů pak byl doplněn jedinci s klinicky
manifestní formou periferní hypotyreózy v léčebně již kompenzovaném, eufunkčním stavu,
tedy s normalizovanými hodnotami tyreoidálních hormonů. Obě zvolené formy vykazovaly
normální hladiny cirkulujících hormonů štítné žlázy se shodným vlivem na hodnocené
růstové a vývojové markery.

4.3 Léčba hypotyreózy
Základem léčby hypotyreózy (všech forem) je substituce tyroxinu (T4) ve formě
tablet. U kongenitální formy je denní substituce celoživotní, u získaných forem záleží na
příčině a závažnosti onemocnění (Hníková, 2004a, 2005; Kalvachová, 2009b). Základním
cílem léčby je normalizace růstu ve vztahu k věku a genetické růstové dispozici dítěte, jeho
biologického zrání (kostní věk, dentice, sexuální maturace) a behaviorálních funkcí.
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5. Vymezení referenčních souborů
Referenční soubory k definované formě hypotyreózy byly zvoleny tak, aby klinicky
vykazovaly velmi podobné a v části sledovaných symptomů téměř shodné parametry. Jedná
se tak u všech tří sledovaných diagnóz o příčiny poruchy růstu a vývoje, které jsou hlavními
kategoriemi jejich diferenciálně diagnostické rozvahy.

5.1 Deficit růstového hormonu (GHD)
Prevalence GHD u dětí se mezinárodně uvádí v poměru 1:4 000 – 10 000 (Lindsay,
1994; Kalvachová, 2009a). Klinicky se deficit růstového hormonu manifestuje retardací růstu
s progresívním trendem a opožďováním biologického věku. Růstová pozice dítěte se nachází
mimo vymezené genetické růstové pásmo (pod 3. percentilem, dlouhodobě pod 10. perc.),
růstová rychlost pod 10. perc., dlouhodobě pod 25. perc. věkové normy. Doprovodnými, i
když často nevýrazně vyjádřenými symptomy mohou být i akromikrie a mírná trunkální
obezita (Lebl, 2003; Pomahačová, 2012).
Etiopatogeneze GHD je často složitá a představuje morfologickou či fyziologickou
anomálii v úrovni všech etáží somatotropní osy. Zahrnuje vrozené poruchy morfogeneze a
hormonogeneze hypofýzy způsobené genovými mutacemi (např. poruchy transkripčních
faktorů - HESX1, LXH3, LXH4, PROP1 a dalších), dále jsou popsány izolované případy
chybění genu pro receptor somatoliberinu (GHRH-R) a mutace genů pro GH (Diamond,
Bercu, 2007). Všechny tyto příčiny jsou zahrnuty pod diagnostickou kategorii idiopatický
GHD (Lebl, Zapletalová, 2004a). Kdykoliv později může GHD vzniknout po mozkovém
traumatu, infekci, při tumoru CNS v oblasti střední čáry a v důsledku příslušné léčby
(neurochirurgická operace, stereotaktická radioterapie), při granulomatózách, uváděná je i
autoimunitní etiologie (Lebl, Zapletalová, 2004b). Diagnostikovaný GHD s pozitivním
morfologickým nálezem (ageneze/hypogeneze hypofýzy, posttraumatické změny – např.
přerušení infundibula, nádory CNS v oblasti hypofýzy) je označován jako organický (Lebl,
Zapletalová, 2004b).
Pro diagnózu GHD je rozhodující provokovaná sekrece růstového hormonu. Deficit je
prokázán tehdy, je-li maximální hladina GH nižší než 20 mIU/l (10 μg/l) ve dvou
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stimulačních testech. Když hladina vystoupá nad polovinu, tj. 10 mIU/l (5 μg/l), klasifikujeme
deficit GH jako parciální (Partsch, Monik, Sippell, 2008). Ke stimulaci je nejčastěji používán
v prvé fázi clonidin, jako druhý test inzulín, případně pyridostigmin, glukagon, arginin a jiné,
podle zkušeností pracoviště (Kalvachová, 2009a). V raném pubertálním období (dívky po 9.,
chlapci po 10. roce) je z důvodu eliminace falešně nižších hodnot používán tzv. priming, kdy
je tři dny před testem denně podáván estradiol (2 mg ústně) (Molina et al., 2008). Léčba
idiopatické formy GHD se provádí rekombinantním růstovým hormonem subkutánní aplikací
večer před spaním. Pokud je GHD spojený s výskytem nádoru hypotalamicko-hypofyzární
oblasti, je nejprve nezbytné jeho chirurgické odstranění (Kalvachová, 2009a; Pomahačová,
2012).

5.2 Konstituční opoždění růstu a vývoje
Jedná se o fyziologickou variantu růstu s genetickou determinací vývojového
schématu. Charakteristickým znakem je u těchto dětí nižší tělesná výška vzhledem ke
kalendářnímu věku a současné opoždění skeletální maturace. I když může být opoždění
kostního věku i výrazné, osifikace jednotlivých kompartmentů kostí ruky je synchronní.
Růstová pozice dítěte se sice nachází pod jeho genetickým růstovým pásmem, po korekci
tělesné výšky na hodnotu kostního věku se však do tohoto pásma dostává. Predikce adultní
výšky je vždy v souladu s rodičovskou dispozicí. Tělesný vývoj těchto dětí je opožděn, což se
nejvýrazněji projeví v pozdějším nástupu puberty vzhledem k chronologickému věku. Častá
je pozitivní rodinná anamnéza, ve smyslu pozdějšího dospívání u některého z rodičů (Lebl
2003, 2004).
Protože opoždění biologického věku je přítomno i u řady endokrinních poruch a
závažných chronických a systémových onemocnění, nelze diagnózu konstitučního opoždění
růstu a vývoje stanovit pouze na základě auxologického vyšetření. Je třeba dodržet celkový
diagnostický postup a závěr formulovat až po vyloučení patologických příčin růstové a
vývojové retardace. Růstová prognóza dítěte s konstitučním opožděním růstu a vývoje je
relativně dobrá, neboť predikce tělesné výšky odpovídá biologickému, nikoli kalendářnímu
věku.
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6. Cíle práce
Byly stanoveny tři základní cíle diplomové práce:
1) porovnat statistickou signifikanci rozdílu osifikace kompartmentů kostního věku
RUS/CARP u vybraných endokrinologických diagnóz (hypotyreóza – GHD – konstituční
opoždění růstu a vývoje) a tyto rozdíly kvantifikovat
2) vytvořit prediktivní model (rovnici) suspektní hypotyreózy z kvantifikovaných rozdílů
kompartmentů kostního věku RUS/CARP a z dalších auxologických proměnných (rozdíl v
predikci TW3/midparent, rozdíl VV/CHV, stupeň sexuální maturace)
3) otestovat spolehlivost predikční rovnice

Na základě známých regulačních mechanizmů skeletálního vývoje a patofyziologických
mechanizmů vybraných endokrinologických diagnóz, uvedených v teoretické části diplomové
práce, byly formulovány dvě hlavní hypotézy:
1) statisticky signifikantní rozdíl v osifikaci kompartmentů kostního věku RUS/CARP,
opoždění výškového věku od věku kalendářního a diferenci predikce finální výšky metodou
TW3 od genetické růstové dispozice předpokládáme u hypotyreózy a GHD, nikoliv u
konstitučního opoždění růstu a vývoje
2) statisticky nejvýznamnější rozdíly ve vývojovém stupni kompartmentů kostního věku
RUS/CARP budou doloženy u hypotyreózy a umožní predikci onemocnění (prelaboratorní
screening)
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7. Materiál a metody
7.1 Materiál
Do studie bylo celkem zařazeno 106 chlapců a 60 dívek ve věku od 4 do 18 let,
vyšetřených v rozmezí let 2007 - 2013. Všichni byli pacienty dětských a specializovaných
ambulancí Endokrinologického ústavu v Praze s indikací k auxologickému vyšetření – celkem
166 dětí. Pro potřeby zadání diplomové práce byly zvoleny tři základní diagnostické kategorie
– hypotyreóza (subklinická forma a eufunkční stav), deficit růstového hormonu (kompletní a
parciální) a konstituční opoždění růstu a puberty. Četnostní charakteristiku těchto skupin
uvádí tab. 4.

Tab. 4 Četnostní charakteristika sledovaných diagnóz
Počty pacientů ve vybraných diagnostických kategoriích
diagnóza
hypotyreóza

GHD

forma

chlapci

dívky

celkem

(N)

(N)

(N)

subklinická

17

13

30

eufunkční

7

11

18

kompletní

30

11

41

parciální

20

4

24

-

32

21

53

106

60

166

konstituční opoždění
celkem

Pro zaručení maximální homogenity jednotlivých subsouborů byla definována striktní kritéria
pro výběr pacientů:
hypotyreóza
–

subklinická forma – TSH nad horní hranicí věkové normy, fT4 v rozpětí věkově
normálních hodnot

–

eufunkční stav – TSH i fT4 v rozpětí věkově normálních hodnot (tab. 5)
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Tab. 5: Referenční rozmezí tyreoidálních markerů (Heil, Koberstein, Zawta, 2004)
Věk (roky)
TSH (mUI/l)*
fT4 (pmol/l)*
0–1
1,36 – 8,80
13,90 – 26,10
1–6
0,85 – 6,50
12,10 – 22,00
7 – 12
0,28 – 4,30
13,90 – 22,10
13 – 17/>13
0,27 – 4,20
13,60 – 23,20
dospělí
0,27 – 4,20
12,00 – 22,00
* stanoveno imunochemicky na analyzátoru Dohas 6000, Roche Diagnostics
Obě skupiny pacientů vykazovaly normální hladiny cirkulujících tyreoidálních
hormonů. Regulační účinek na cílové tkáně tak byl shodný.
Pozn.: Uvedené rozmezí referenčních hladin tyreoidálních hormonů není ještě obecně
přijaté, ale citovaná pilotní studie (Heil, Koberstein, Zawta, 2004) prokázala signifikantní
rozdíly mezi sledovanými věkovými kategoriemi. Toto členění je pak doporučované
upřednostňovat před obvykle používaným univerzálním rozmezím TSH 0,32 – 4,0 mIU/l, fT4
10,3 – 25,0 pmol/l (Kalvachová, 2011).
Deficit růstového hormonu (GHD)
–

kompletní – nízká hladina IGF-1 vzhledem k věku, nedostatečná stimulovaná sekrece
GH ve 2 standardizovaných testech (arbitrární hodnota do 5 μg/ml, resp. 10 mIU/l),
deficit růstového hormonu,

–

parciální – nízká hladina IGF-1 vzhledem k věku, nedostatečná stimulovaná sekrece
GH alespoň v 1 standardizovaném testu (výsledek těsně pod 10 μg/ml, resp. 20 mIU/l)
(Partsch, Monig, Sippell, 2008).
Ve všech případech se jednalo o idiopatickou formu onemocnění s vyloučením

organické příčiny. Rentgenový snímek a auxologická data byla získána po diagnostice GHD,
avšak před zahájením substituční terapie.
Konstituční opoždění růstu a vývoje (puberty) – stanoveno auxologicky jako opoždění
růstu a vývoje, resp. kostní maturace s růstovou predikcí v pásmu genetické růstové dispozice
s klinickým vyloučením suspektního patologického stavu (Lebl, 2003, 2004).
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7.2 Metodika
7.2.1 Auxologické parametry
U všech pacientů byly hodnoceny následující růstové a vývojové markery:
Tělesná výška (M 1) – jako vertikální vzdálenost bodu vertex od podložky.
Měřeno nástěnným digitálním stadiometrem (typ Seca 242). Pacient stojí vzpřímeně na rovné
podložce s patami a špičkami u sebe, hlava je orientována ve Frankfurtské horizontále, paže
spuštěny volně podél těla, záda, hýždě a paty se dotýkají svislé stěny (Martin, Saller, 1957;
Bláha et al., 2006). Údaje o tělesné výšce byly získány ze zdravotní dokumentace pacienta.
Kostní věk
Pro spolehlivost stanovení kostní maturace a potřebu posouzení asynchronnosti osifikace
krátkých kostí a kostí dlouhého typu byla zvolena metoda Tanner-Whitehouse 3 (TW3)
(Tanner et al., 2001). Metoda hodnotí rentgenový snímek kostí levé ruky a distálních epifýz
předloktí, celkem je individuálně posouzeno 20 kostí členěných do 2 kompartmentů
s rozdílným typem osifikace a hormonální regulací vývoje (obr. 6):
RUS – radius – ulna – short bones – hodnotí osifikaci epifýz a uzávěr epifyzárních růstových
chrupavek distálního konce radia a ulny, 1., 3. a 5. metakarpu a proximálních, mediálních i
distálních článků 1., 3. a 5. prstu.
CARP – ossa carpi – hodnotí postup osifikace a remodelace všech karpálních kostí, mimo os
pisiforme.
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Obr. 6: Vymezení kompartmentů RUS a CARP (upraveno podle Tanner et al., 2001).

Každá kost, s respektováním pohlaví pacienta, je přiřazena k příslušnému standardu
v osifikačním atlasu (B – H, resp. I) a bodově ohodnocena (obr. 7). Součet bodů kostí
jednotlivých kompartmentů, tzv. skóre skeletální maturace je pak podkladem pro odečet
hodnoty kostního věku v desetinách roku z tabulek osifikačního atlasu.

Obr. 7 Definovaná stadia vývoje epifýz metakarpů (Tanner et al., 2001).
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Hodnotu skeletální maturace obou kompartmentů jsme odečetli od kalendářního věku
(CHV) pacienta. Dále jsme pak pracovali s hodnotami těchto rozdílů – ΔCHV_KV_RUS a
ΔCHV_KV_CARP a se vzájemným rozdílem ΔKV_RUS_CARP.
Odečet kostního věku byl u prvních 30 pacientů proveden opakovaně s měsíčním
odstupem. Z těchto údajů byla stanovena intraindividuální chyba odečtu, odděleně pro
kompartment RUS a CARP. Hodnoty kostního věku těchto 30 pacientů byly konfrontovány i
s údaji odečtu provedeným školitelem a spočítána interindividuální chyba odečtu.
Posouzení pohlavní maturace
Stadia pohlavního dospívání byla klasifikována podle Marhalla a Tannera (1969, 1970). U
chlapců byl hodnocen rozvoj pubického ochlupení (P), u dívek rozvoj pubického ochlupení
(P) a prsu (M) pětistupňovou škálou (tab. 6; obr. 8, 9, 10). Údaje o pohlavní maturaci byly
získány ze zdravotní dokumentace pacienta.

Tab. 6: Stupně sexuální maturace (Marshall, Tanner, 1969, 1970)
Rozvoj prsu
M1

prepubertální mamma puerilis: pouze mírná elevace bradavky

M2

stadium prsního poupěte: elevace mammy a areoly nad okolní reliéf

M3

zvětšování a elevace mammy a areoly: jejich obrysy nejsou dosud odděleny

M4

perimenarcheální stadium: mamma a areola vystupují nad úrovní prsu

M5

adultní stadium: jen projekce mammy, areola již opět na úrovni základního obrysu prsu
Rozvoj pubického ochlupení

P1

prepubertální stadium: žádné pubické ochlupení

P2

sporý nárůst delšího, slabě pigmentovaného „chmýří“, rovné nebo jen mírně zvlněné chlupy, především
podél labií nebo u báze penisu

P3

výraznější ochlupení – tmavší, hrubší, více zkadeřené, které se rozšiřuje řídce přes symfýzu

P4

již ochlupení téměř adultního typu, plocha ochlupení je však ještě značně menší než v dospělosti

P5

adultní ochlupení v množství i kvalitě. Klasický femininní vzorec má horizontální ohraničení. U chlapců ještě
nemusí být rozvoj ochlupení podél linea alba až k pupku (maskulinní vzorec – P6)
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Obr. 8: Stadia rozvoje prsu (upraveno podle Marshall, Tanner, 1969).

Obr. 9: Stadia rozvoje pubického ochlupení u dívek (upraveno podle Marshall, Tanner,1969).
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Obr. 10: Stadia rozvoje pubického ochlupení u chlapců (upraveno podle Marshall, Tanner, 1970).

Stanovení výškového věku
Stanovení hodnoty výškového věku provedeme tak, že na věkové ose percentilového
růstového grafu (CAV 2001 – Vignerová et al., 2006) odečteme hodnotu věku (v desetinách
roku) odpovídající 50. percentilu aktuální tělesné výšky dítěte (obr. 11). Hodnotu výškového
věku (VV) jsme, stejně jako u kostního věku, odečetli od věku kalendářního (CHV) a dále
pracovali s tímto rozdílem (ΔCHV_VV).
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Obr. 11: Princip odečtu výškového věku z percentilového grafu tělesné výšky (upraveno podle
Vignerová et al., 2006).

Predikce tělesné výšky
Adultní (finální tělesná) výška byla predikována dvěma způsoby – jako fixní teoretická
genetická růstová dispozice (genetický růstový potenciál) a jako environmentálně dynamická
hodnota z aktuální tělesné výšky a stadia kostní maturace metodou TW3 (Tanner et al., 2001).
Genetický růstový potenciál (GRP) – byl stanoven jako střední výška rodičů (midparentální
výška) s adjustací na pohlaví:
GRPdívka = [výška matky + (výška otce – 13 cm)] / 2
GRPchlapec = [výška otce + (výška matky + 13 cm)] / 2
V klinické praxi se pak kolem vypočtené hodnoty GRP stanovuje predikční interval
vymezený rozpětím ± 8 – 10 cm (genetické růstové pásmo). Pro naše potřeby byla použita
pouze diference střední hodnoty GRP a predikované výšky metodou TW3 (Δmidpar_TW3).
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7.2.2 Statistické zpracování dat
Metoda mezitřídní korelace (intraclasscorrelation)
Hodnotí vzájemnou shodu/rozdílnost dvou pozorování (Meloun, Militký, 2002). Byla použita
pro stanovení inter – a intraobservační chyby odečtu kompartmentů kostního věku RUS a
CARP z rtg snímků (Zhou, Obuchowski, McClish, 2002).
Klasifikace koeficientu mezitřídní korelace:
ΡICC = 0 – 0,2
ΡICC = 0,3 – 0,4
ΡICC = 0,5 – 0,6
ΡICC = 0,7 – 0,8
ΡICC > 0,8

nedostatečná shoda
nižší shoda
střední shoda
silná shoda
velmi vysoká shoda

Mann-Whitneyův test
Jedná se o neparametrický (robustní) test pro testování rozdílů mezi skupinami nepárových
dat, která nevykazují normální rozložení hodnot v populaci (Meloun, Militký, 2002). (Byl
použit pro testování faktorů diagnózy u souborů pacientů s hypotyreózou (subklinická forma
a eufunkční stav) a pacientů s deficitem růstového hormonu (parciální a kompletní forma).
Analýza byla provedena v programu StatGraphics Centurion, verze XVI.
ANOVA - vícefaktorová analýza rozptylu
Byla použita pro testování závislosti rozdílu mezi parametry na pohlaví a diagnóze. Zvolena
byla dvoufaktorová ANOVA s interakcí mezi faktory (Meloun, Militký, 2002). Signifikance
vícenásobných porovnávání byla hodnocena s užitím Bonferroniho korekce. Vzhledem
k negaussovskému rozdělení původních dat byla před vlastním statistickým hodnocením
aplikována Box-Coxova transformace (Trygg, Holmes, Lundstedt, 2007). Homogenita dat a
reziduí byla prověřena s využitím analýzy reziduí. Analýza byla provedena v programu
StatGraphics Centurion, verze XVI.
Vícerozměrná regrese s redukcí dimenzionality
Byla použita pro simultánní odhad vztahů mezi hypotyreózou a auxologickými daty. Zvolen
byl model ortogonálních projekcí do latentní struktury (Meloun et al., 2002, 2004). Původní
metrická data byla nejprve transformována směrem k symetrii a homoscedasticitě (Trygg,
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Holmes, Lundstedt, 2007). Relevance proměnných byla testována s využitím statistiky VIP
(VariableImportance) (Zhou, Obuchowski, McClish, 2002).
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8. Výsledky
8.1 Ověření přesnosti měření
Na počátku hodnocení rentgenových snímků byla testována přesnost odečtu snímků a
to jako intra- a interobservační chyba. Opakovaně s odstupem jednoho měsíce byl
vyhodnocen kostní věk odděleně pro kompartment kostního věku RUS a CARP u prvních 30
rtg snímků a stanovena přesnost porovnáním shody tohoto stanovení jedním pozorovatelem.
Stejným způsobem byla hodnocena interobservační shoda, kdy byly komparovány hodnoty
kostního věku obou skeletálních kompartmentů vlastního stanovení a vyhodnocení rtg snímků
školitelem. K porovnání byla zvolena metoda mezitřídní korelace (intraclasscorrelation) (viz
kap. 7.2.2).
Chyba v rámci jednoho pozorovatele pro proměnnou RUS byla velmi nízká, a to na
základě vysokého korelačního koeficientu mezitřídní korelace 0,994 (0,986; 0,997)
(vyjádřeno jako odhad koeficientu mezitřídní korelace s jeho 95% intervalem spolehlivosti).
Výsledek vyjádřený v procentech sdílené variability či shody mezi 1. a 2. pozorováním –
98,7 % (97,3 %; 99,4 %) dokládá velmi vysokou přesnost odečtu kompartmentu RUS z rtg
snímků. Podobná situace byla u karpálního kompartmentu (CARP) s korelačním koeficientem
mezitřídní korelace 0,993 (0,985; 0,997), vyjádřeno v procentech sdílené variability mezi 1. a
2. pozorováním pak 98,6 % (97,0 %; 99,3 %) (tab. 7).
Chyba odhadu mezi 2 pozorovateli byla rovněž velmi nízká a shoda v odečtu obou
kompartmentů kostního věku velmi vysoká, jak dokazují korelační koeficienty mezitřídních
korelací pro proměnné RUS 0,983 (0,964; 0,992), tj. v procentech sdílené variability mezi 1. a
2. pozorovatelem 96,6 % (93,0 %; 98,4 %) a CARP 0,989 (0,977; 0,995), tj. v procentech
sdílené variability mezi 1. a 2. pozorovatelem 97,8 % (95,4 %; 99,0 % ) (tab. 7).
Tab. 7 Stanovení přesnosti odečtu rtg snímků – výsledky metody mezitřídní korelace
chyba

intraobservační
RUS
CARP

interobservační
RUS
CARP

n = 30
ρICC

0,994

0,993

0,994

0,993

ρL

0,986394 0,98486 0,986394 0,98486

ρH

0,996975 0,996631 0,996975 0,996631
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8.2 Homogenizace souboru – testování faktorů diagnózy
Ve snaze o dostatečnou četnost souborů byly do výzkumu zařazeni pacienti se
symptomatologicky shodnými formami hypotyreózy (subklinická forma a eufunkční stav) i
deficitu růstového hormonu (parciální a kompletní forma), které však laboratorně a
v některých případech i klinicky vykazují definované rozdíly (4 a 5). Před sloučením těchto
subdiagnóz bylo provedeno testování signifikance rozdílů v hlavních sledovaných
parametrech a to závažnosti opoždění skeletální maturace od kalendářního věku
v kompartmentu RUS a CARP. K testování významnosti rozdílů mezi skupinami nepárových
dat byl použit neparametrický (robustní) Mann-Whitneyův test.
Subdiagnózy hypotyreózy v základních parametrech kostního věku ΔCHV_KV_RUS
a ΔCHV_KV_CARP nevykazovaly signifikantní rozdíl. Z tohoto důvodu byl soubor pacientů
s hypotyreózou považován pro účely analýz našich dat za homogenní a subdiagnózy již dále
rozlišovány nebyly.
Mezi sledovanými typy idiopatického deficitu růstového hormonu – parciální a
kompletní forma, byl v diferenci obou parametrů kostního věku prokázán statisticky
významný rozdíl (ΔCHV_KV_RUS: p = 0,02, ΔCHV_KV_CARP: p = 0,01). Z tohoto
důvodu byly obě formy GHD dále hodnoceny odděleně.
Diagnóza konstitučního opoždění růstu a vývoje (puberty) je již primárně homogenní
a nevykazuje podtypy, proto testování nemuselo být provedeno.
8.3 Rozdíly v diferenci kompartmentů RUS a CARP, výškového a kalendářního věku a
odchylky výškové predikce TW3 od genetické růstové dispozice mezi chlapci a dívkami
a mezi definovanými diagnostickými jednotkami
Vztahy mezi závisle proměnnými (ΔKV_RUS_CARP, ΔCHV_VV, Δmidpar_TW3) a
faktory pohlaví a diagnózy byly testovány modelem vícefaktorové analýzy rozptylu
(ANOVA), obsahujícím uvedené faktory a dále interakci faktorů pohlaví a diagnózy, která
dávala odpověď na otázku, zda-li se závislost na diagnóze liší podle pohlaví.
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Z důvodu nesymetrie a nekonstantního rozptylu v datech a reziduích byly původní
proměnné

transformovány

Box-Coxovou

transformací

pro

přiblížení

k symetrii

a

homoscedasticitě. Homogenita transformovaných dat byla prověřena s využitím analýzy
reziduí (Zhou, Obuchowski, McClish, 2002).
Závislost rozdílu mezi parametry na pohlaví a diagnóze byla hodnocená
dvoufaktorovou analýzou rozptylu (ANOVA) s interakcí mezi faktory. U všech tří
sledovaných parametrů nebyly nalezeny signifikantní intersexuální rozdíly. Významným se
ukázal pouze faktor diagnózy (tab. 8, obr. 12, 13, 14).
Tab. 8 Statistická významnost faktorů pohlaví a diagnózy sledovaných auxologických parametrů
ΔKV_RUS_CARP ΔCHV_VV
Δmidpar_TW3
Parametr
Faktor
Pohlaví
Dg
Pohlaví × Dg

F

p

F

p

F

p

0,77
8,82
0,46

0,3802
0,0001
0,7109

0,08
2,44
0,46

0,7748
0,0663
0,7139

0,74
4,88
0,82

0,3916
0,0029
0,4828

F=Fisher-Snedecorova statistika, p=hladina statistické významnosti faktoru

Na obrázku 12 je vidět jasný rozdíl v závažnosti diference kompartmentů kostního
věku u sledovaných diagnóz. Nejvyšší diferenci vykazuje u souboru pacientů s hypotyreózou,
téměř nulovou pak u konstitučního opoždění růstu a vývoje (puberty). Signifikantní rozdíly,
po provedení Bonferroniho korekce, byly potvrzeny mezi hypotyreózou a konstitučním
opožděním (p = 0,01), hypotyreózou a kompletním deficitem růstového hormonu (GHDK) (p
= 0,05). U hypotyreózy a parciálního deficitu GH (GHDP) statisticky významné rozdíly
nalezeny nebyly.
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Obr. 12: Závislost ΔKV_RUS_CARP na pohlaví a diagnóze.
Kroužky = retransformovaný průměr, prázdné kroužky = ženy, šrafované kroužky = adjustace na
pohlaví, černé kroužky = muži, chybové úsečky = 95% intervaly spolehlivosti retransformovaných
průměrů (IS) pro vícenásobné porovnávání metodou nejmenšího významného rozdílu. Překrývající se
IS = nevýznamný rozdíl. Model ANOVA: Pohlaví: F=0,77, p=0,3802; Dg: F=8,82, p<0,0001; Pohlaví
× Dg: F=0,46, p=0,7109; F=Fisher-Snedecorova statistika, p=hladina statistické významnosti faktoru.

Rozdíly v závažnosti růstového opoždění dané odchylkou výškového od kalendářního
věku byly u všech sledovaných diagnóz velmi podobné. Statistická významnost rozdílů
v žádném případě potvrzena nebyla (tab. 8, obr. 13).
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Obr. 13: Závislost ΔCHV_VV na pohlaví a diagnóze.
Kroužky = retransformovaný průměr, prázdné kroužky = ženy, šrafované kroužky = adjustace na
pohlaví, černé kroužky = muži, chybové úsečky = 95% intervaly spolehlivosti retransformovaných
průměrů (IS) pro vícenásobné porovnávání metodou nejmenšího významného rozdílu. Překrývající se
IS = nevýznamný rozdíl. Model ANOVA: Pohlaví: F=0,08, p=0,7748; Dg: F=2,44, p=0,0663; Pohlaví
× Dg: F=0,46, p=0,7139; F=Fisher-Snedecorova statistika, p=hladina statistické významnosti faktoru.

Hodnocení odchylky predikce finální výšky z aktuální výšky pacienta ve vztahu k jeho
genetické růstové dispozici ukázalo na nejvýraznější rozdíl u kompletního deficitu růstového
hormonu (GHDK), vykazující signifikantní odlišnost od všech dalších diagnóz. Po ověření
validity signifikance rozdílů Bonferroniho korekcí byla potvrzena následující závislost (obr.
14) – statisticky vysoce významný rozdíl predikcí mezi GHDK/GHDP a GHDK/konstitučním
opožděním růstu a vývoje (puberty), v obou případech se signifikancí na 1% hladině
významnosti (tab. 8). Statistická významnost rozdílů predikčních markerů u hypotyreózy vůči
referenčním diagnózám potvrzena nebyla.
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Obr. 14: Závislost Δmidpar_TW3 na pohlaví a diagnóze.
Kroužky = retransformovaný průměr, prázdné kroužky = ženy, šrafované kroužky = adjustace na
pohlaví, černé kroužky = muži, chybové úsečky = 95% intervaly spolehlivosti retransformovaných
průměrů (IS) pro vícenásobné porovnávání metodou nejmenšího významného rozdílu. Překrývající se
IS = nevýznamný rozdíl. Model ANOVA: Pohlaví: F=0,74, p=0,3916; Dg: F=4,88, p=0,0029; Pohlaví
× Dg: F=0,82, p=0,4828; F=Fisher-Snedecorova statistika, p=hladina statistické významnosti faktoru.

V rámci studie byly sledovány i markery sexuální maturace pacientů, vyjádřené
formou SDS od normativního stavu (Krásničanová, Lesný, 2005). U všech sledovaných
diagnóz bylo možno konstatovat opožděný sexuální vývoj. Původně bylo plánováno i
testování výšky SDS markerů sexuální maturace mezi hypotyreózou a referenčními soubory.
Toto nakonec provedeno nebylo, protože většina pacientů, zařazená do studie, byla
v prepubertálním věku a sumární četnost pubertálních kategorií nebyla validní.

8.4

Konstrukce

prediktivního

diagnostického

modelu

záchytu

hypotyreózy

z auxologických dat
Dalším úkolem bylo navržení prediktivního diagnostického modelu hypotyreózy,
který by byl schopný na základě vložených auxologických dat upozornit na suspektní
hypotyreózu. Pro simultánní odhad vztahů mezi hypotyreózou a růstovými údaji byla použita
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vícerozměrná regrese s redukcí dimenzionality (model ortogonálních projekcí do latentní
struktury) (Meloun et al., 2002, 2004). Původní metrická data byla podobně, jako v případě
analýzy rozptylu transformována směrem k symetrii a homoscedasticitě (Meloun et al., 2000,
2002). Relevance proměnných byla testována s využitím statistiky VIP (Variable
Importance). Z původních proměnných (hypoT, sex, Pub, Mamma, KVRUS, KVCARP,
ΔKV_RUS_CARP, ΔCHV_KV_RUS, ΔCHV_KV_CARP, predTVmidpar, predTVTW3,
Δmidpar_TW3, CHV, VV, ΔCHV_VV) zbyla jako relevantní v modelu pouze proměnná
ΔKV_RUS_CARP. Homogenita transformovaných dat v modelu OPLS byla testována
s využitím Hotellingových T2 statistik.
Proměnná ΔKV_RUS_CARP byla pak použita v modelu logistické regrese:

Kde PHypot je pravděpodobnost suspektní hypothyreózy a ΔKV_RUS_CARP je
diference mezi sledovanými kompartmenty kostního věku. Hodnoty v závorkách představují
standardní chyby odhadu parametrů. Model LR byl statisticky vysoce významný (χ2=19,4,
p<0,0001), ale vysvětloval jen 9,85 % variability závisle proměnné. Senzitivita modelu byla
sice nízká tj. 0,271 (0,166, 0,410), nicméně specificita byla velmi vysoká tj. 0,966 (0,916,
0,987). Hodnoty v závorkách představují 95% interval spolehlivosti. Predikční účinnost
modelu logistické regrese je znázorněna na obrázku 15.
Kromě modelu logistické regrese byla v případě proměnné ΔKV_RUS_CARP
aplikována ROC křivka pro odhad optima mezní hodnoty (cut-off value). Z hlediska statistiky
ROC křivka ukázala střední účinnost diferenciace mezi subjekty s a bez suspektní
hypotyreózy, která odpovídala hodnotě plochy pod křivkou (AUC) 0,660 (0,537, 0,756).
Interval spolehlivosti (95%) AUC neobsahoval hodnotu 0,5, což znamená, že tato plocha pod
křivkou je statisticky významná (obr. 16).
Odhad optimální mezní hodnoty (cut-off value) byl však ze statistického hlediska
problematický, neboť zatímco v původních datech byla nalezena 3 lokální maxima
pravděpodobnostního poměru, po vyhlazení se maximum pravděpodobnostního poměru
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vůbec neobjevilo a pravděpodobnostní poměr monotónně stoupal až k nejvyšší hodnotě
ΔKV_RUS_CARP

(tab. 9, obr. 15 ). Na obr. 16 jsou znázorněny ROC křivky (empirická a

binormální) a body charakterizující senzitivitu a specificitu zhruba 90%.

Obr. 15: Znázornění predikční účinnosti modelu logistické regrese pro predikci hypotyreózy
z prediktoru ΔKV_RUS_CARP.
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Tabulka 9. Empirická a binormální ROC křivka pro odhad cut-off (mezní) hodnoty proměnné
ΔKV_RUS_CARP
Empirická ROC křivka

Binormální ROC křivka

Mezní

Pravdě-

Pravdě-

hodnota

podobn

podobn

dKV_RU

Senzi-

Specifici-

1-Spe-

ostní po-

Senzi-

Specifici-

1-Spe-

ostní po-

S_CARP
-1,5
-1,2
-1
-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,900
1
1,200
1,3
1,4
1,5
1,600
1,7
1,8
1,9

tivita
1,000
0,979
0,979
0,979
0,917
0,917
0,917
0,875
0,854
0,792
0,792
0,729
0,667
0,646
0,583
0,542
0,542
0,458
0,438
0,396
0,354
0,271
0,271
0,229
0,208
0,167
0,104
0,083
0,042
0,021

ta
0,000
0,000
0,008
0,017
0,017
0,025
0,059
0,085
0,102
0,178
0,246
0,356
0,508
0,585
0,678
0,754
0,847
0,898
0,941
0,958
0,966
0,966
0,975
0,975
0,975
0,983
0,992
0,992
0,992
1,000

cificita
1,000
1,000
0,992
0,983
0,983
0,975
0,941
0,915
0,898
0,822
0,754
0,644
0,492
0,415
0,322
0,246
0,153
0,102
0,059
0,042
0,03
0,034
0,03
0,025
0,025
0,017
0,01
0,008
0,008
0,000

měr
1,00
0,98
0,99
1,00
0,93
0,94
0,97
0,96
0,95
0,96
1,05
1,13
1,36
1,56
1,81
2,20
3,55
4,51
7,38
9,34
10,448
7,99
10,653
9,01
8,19
9,83
12,292
9,83
4,92

tivita
0,993
0,981
0,967
0,944
0,929
0,911
0,889
0,864
0,836
0,803
0,768
0,728
0,686
0,641
0,594
0,546
0,497
0,448
0,400
0,353
0,309
0,267
0,192
0,161
0,132
0,108
0,087
0,069
0,054
0,042

ta
0,000
0,001
0,006
0,020
0,034
0,056
0,087
0,129
0,184
0,251
0,329
0,416
0,507
0,598
0,683
0,760
0,826
0,878
0,919
0,948
0,968
0,981
0,995
0,997
0,999
0,999
1,000
1,000
1,000
1,000

cificita
1,000
0,999
0,994
0,980
0,966
0,944
0,913
0,871
0,816
0,749
0,671
0,584
0,493
0,402
0,317
0,240
0,174
0,122
0,081
0,052
0,032
0,019
0,005
0,003
0,001
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000

měr
0,99
0,98
0,97
0,96
0,96
0,96
0,97
0,99
1,02
1,07
1,14
1,25
1,39
1,59
1,88
2,28
2,85
3,68
4,92
6,79
9,72
14,40
35,20
58,10
99,48
176,70
325,65
622,83
1236,30
2547,09
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Obr. 16: ROC křivky (plná čára pro binormální model ROC křivky, přerušovaná čára pro empirickou
ROC křivku), tenká přerušovaná čára pro body odpovídající senzitivitě 0,911 (ΔKV_RUS_CARP = 0,6, specificita = 0,056) a specificitě 0,919 (ΔKV_RUS_CARP = 0,7, senzitivita = 0,400).

Z pohledu praktické aplikace a hodnocení diagnostické schopnosti modelu lze říci, že
záchyt suspektní hypotyreózy z diference kompartmentrů kostního věku (RUS a CARP) bude
málo citlivý, ale zato vysoce specifický. Tj. při pozitivní predikci by měla být
pravděpodobnost správné diagnózy dokonce vyšší než 90 %.

8.5 Testování validity modelu
Diagnostická účinnost modelu byla finálně testována na růstových datech 15 náhodně
vybraných pacientů s poruchou růstu. Hodnoty senzitivity (0,4) i specificity (0,7) ležely uvnitř
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příslušných intervalů spolehlivosti ze zkonstruovaného modelu logistické regrese. Účinnost
modelu logistické regrese u kontrolního výběru je znázorněna na obr. 17.

Obr. 17: Znázornění predikční účinnosti modelu logistické regrese pro predikci suspektní hypotyreózy
z ΔKV_RUS_CARP u kontrolního vzorku.

Pozitivní záchyt suspektní hypotyreózy byl na základě modelu u 5 pacientů. Tento
výsledek byl konfrontován s klinicky stanovenou diagnózou. U 3 pacientů byla zaznamenána
shoda v určení diagnózy. Tři případy klinicky potvrzené hypotyreózy nebyly modelem
predikovány, naopak u 2 pacientů byl falešně pozitivní záchyt. V obou případech se jednalo o
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jedince s kompletním deficitem růstového hormonu. Z tohoto porovnání vyplývá pouze 20%
prediktivní úspěšnost modelu z hlediska selektivity a 60% úspěšnost určení hypotyreózy.
Tyto výsledky potvrzují výše uvedené závěry konstrukce ROC křivky, které ukazují na
nízkou citlivost záchytu, ale vysokou diagnostickou specificitu vytvořeného prediktivního
modelu.

56

9. Diskuze
Studií, které se zabývají nebo uvádí rozdíly v osifikaci jednotlivých oddílů ruky a
distálního předloktí jsme v rámci prováděné literární rešerše mnoho nenalezli (Zhang,
Gertych, Liu, 2007; Thodberg et al., 2009). Uvedené studie se snaží o automatizaci procesu
odhadu kostního věku z rtg snímků, zaměřují se však primárně na karpální kompartment,
jehož osifikace a vývoj je pod dominantní regulací tyreoidální osy, a proto je vzhledem ke
kauzální závislosti růstu dlouhých kostí a celkového tělesného růstu jako marker biologické
zralosti dítěte málo informativní. Navíc je odečet rentgenogramu karpálního oddílu zatížen
vyšší subjektivní chybou a vykazuje vyšší interindividuální variabilitu než zbývající oddíly
ruky a distálního předloktí. Některé práce popis rozdílů v osifikaci karpálních kostí a
distálních epifýz radia a ulny zachytily, i když bez diskuze auxologických souvislostí. Je to
např. indická snaha o konfrontaci osifikace vlastní populace z oblasti Rajastánu (Srivastav et
al., 2004) s údaji o osifikaci britských dětí (Gray, 1996) pro potřeby forenzní medicíny nebo
kazuistická studie (Kaissi et al., 2009), sledující poruchy v osifikaci různých oblastí kostry u
pacienta se segmentální dysplázií Desbuquoisova typu. Bohužel ani jedna studie nepracuje
s běžně používanými metodami odhadu kostního věku. Vzhledem k potřebě hodnocení
maturace osifikačně rozdílných oddílů skeletu, tedy s odlišnou hormonální regulací jejich
vývoje, by bylo ze současných metod možné použít pouze námi prezentovanou metodu TW3
(Tanner et al., 2001). Pouze u tří nalezených prací z posledních let použili autoři hodnocení
kostního věku metodu TW3 (Molinari, Gasser, Largo, 2004; Malina et al., 2007; Zhang et al.,
2008). Protože se ve všech třech případech jedná o studie na zdravé dětské populaci, nebyla
signifikantní interindividuální diference mezi kompartmenty RUS a CARP nalezena.
Potvrzený byl pouze intersexuální rozdíl ve vývoji obou kompartementů, který vykazoval
shodnou dynamiku s průběhem puberálního růstového spurtu.
I metody TW3, která je v současné době doporučována pro odborná auxologická
pracovitě jako „zlatý standard“, je však potřeba poukázat na určitou nepřesnost. Označení
kompartmentu RUS, tedy radius – ulna – short bones, tj. „krátké kosti“, je z hlediska
začleněných oddílů horní končetiny zavádějící. Všechny hodnocené kosti tohoto
kompartmentu – tedy distální epifýzy radia a ulny, ale také metakarpy a články prstů jsou
tubulárním typem kostí s mechanizmem osifikace dlouhých kostí. Označení kompartmentů je
již zavedené a jejich anatomické vymezení správné, přesto v klinické auxologii může být,
z hlediska uplatnění regulačních systémů u různých mechanizmů osifikace, matoucí.
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Skeletální následky nedostatku hormonů štítné žlázy popsal již v roce 1941 Wilkins,
který vyhodnotil série rtg snímků různých oblastí kostry u 25 dětských pacientů
s hypotyreózou. Zjistil významné opoždění osifikace a růstu kostí, spojené s celkovou
růstovou retardací a změnami proporcionality ve smyslu zkrácení diafýz dlouhých kostí.
Popsal i nedostatečnou osifikaci karpálních a tarzálních kostí a nedostatečnou kalcifikaci
téměř všech kostí skeletu. Při sledování změn po zahájení léčby se stav zlepšoval, osifikace
progredovala, růst kostí, a tím i celkový růst, se urychloval, zlepšovala se i mineralizace.
Nejdéle bylo patrné postižení na proximální epifýze stehenní kosti a os naviculare a to bez
ohledu na léčbu (Wilkins, 1941). Borg, Fitzer a Young (1975) popsali mnohočetný rtg nález u
dvou případů kretenizmu. V adultním stavu byl patrný výrazný hypoplastický vývoj lebky a
faciálních kostí, kyfóza páteře, krátké metakarpy a metatarzy a epifyzární dysgeneze humeru,
femuru a tibie. Podobné nálezy publikovali i další autoři (Simpson, Asling, Evans, 1950;
Harris, 1950; Moorefield, Urbaniak, Ogden, 1976; Hirano, Stamelos, Harris, 1978; Coindre et
al., 1986; Mosekilde, Eriksen, Charles, 1990). Popsány jsou i případy hypotyreoidních
artropatií (Gerster, Valceschini, 1992; Shiroky, 1993; McLean, Podell, 1995).
Hlavní uplatnění tyreoidálních hormonů, resp. T3 je u dlouhých kostí v oblasti
hypetrofické zóny epifyzární růstové ploténky a při vyzrávání osteoblastů, tedy v osifikační
zóně. V řadě in vitro i in vivo studií bylo potvrzeno, že T3 reguluje kritický přechod mezi
buněčnou proliferací a terminální diferenciací růstové ploténky (Robson et al., 2002; Shao,
Wang, Ballock, 2006). Podílí se také na regulaci tvorby kolagenu I (Varga et al., 2010).
Studie na modelových organizmech (myši s knockoutovanými receptory tyreoidálních
hormonů) přinesly přesný popis strukturálních změn ve stavbě epifyzární růstové ploténky a
objasnily mechanizmus změn ve struktuře kosti (Forrest et al., 1996; Fraichard et al., 1997;
Goethe et al., 1999). Bez účasti tyreoidálních hormonů (resp. T3) na růstových a
diferenciačních procesech v růstové ploténce docházelo k desorganizaci chondrocytů růstové
chrupavky, vývojovým abnormalitám ve struktuře chrupavčité i kostní tkáně, k poruchám a
opožďování mineralizačního procesu a k strukturálním abnormalitám při remodelačních
procesech (Kindblom et al., 2001; Salto et al., 2001).
Většina publikovaných studií je zaměřena na růstové a vývojové poruchy u
kongenitální hypotyreózy. Výskyt získaných forem hypotyreózy byl v dřívějších letech u dětí
spíše vzácný, v posledních 10 letech však případů rychle přibývá (Kalvachová 2009, 2011).
Příčinou je znečištění životního prostředí, ale i vlivem životního stylu narůstající počet
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autoimunitních reakcí organizmu. Auxologická symptomatologie hypotyreózy je v dětském
věku nezávislá na etiologii onemocnění. Shodný klinický obraz byl popsán u hypotyreózy
s autoimunitním poškozením štítné žlázy (Hníková 2005; Gruters, 2007), neléčené
kongenitální hypotyreózy (Hníková 2004a, 2005) i u poruch tkáňové senzitivity
k tyreoidálním hormonům (syndrom tyreoidální hormonální rezistence) (Kvistad et al., 2004).
Rovněž intersexuální rozdíly v růstových a vývojových parametrech, stejně jako v naší studii,
postnatálně potvrzeny nebyly. Zcela odlišná situace však byla nalezena v prenatálním období,
tedy u jedinců s kongenitální hypotyreózou. Že tyreoidální hormonální insuficience obecně
neopožďuje fetální růst, ale vede ke zpoždění kostní maturace popsal již Wolter et al. (1979).
Závažnost tohoto opoždění, na rozdíl od postnatálního vývoje, vykazuje signifikantní
pohlavní specifitu (Devos et al., 1999). To potvrzují i výsledky francouzské studie (Van Vliet
et al., 2003), která vycházela z analýzy dat 1827 novorozenců s kongenitální formou
hypotyreózy. Skeletální vývoj zde byl definován perinatální přítomností/nepřítomností
osifikačního jádra epifýz kolenního kloubu (distální epifýza femuru a proximální epifýza
tibie). Dvakrát častější absence osifikačních jader byla doložena u novorozených chlapců
(p<0,001). Tento stav autoři vysvětlují pravděpodobnou nedostatečnou konverzí T4 na T3
v chondrogenním základu epifýz.
Řada studií upozorňuje na nutnost včasného odhalení nedostatečné funkce štítné žlázy
a zahájení léčby. Dokládají, že při včasném zahájení substituce u kongenitální hypotyreózy
odkryté neonatálním screeningem se velmi výrazně zvyšuje šance na dosažení adultní výšky
v souladu s genetickou růstovou dispozicí (Dickerman, De Vries, 1997). Jak ukázala např. již
studie Rivkees, Bode, Crawford (1988), závažnost deficitu adultní výšky vykazuje přímou
korelační závislost s délkou hypotyreoidního stavu.
Naopak

neléčená

kongenitální

hypotyreóza,

pozdně

diagnostikovaná

nebo

nedostatečně kompenzovaná získaná juvenilní hypotyreóza způsobí velmi výrazné zpomalení,
až zastavení růstu, opoždění kostní maturace a dysgenezi epifýz (Barnard et al., 2005;
Gruters, 2007). Studie na zvířatech odhalily, že hlavní příčinou je nedostatečná diferenciace
chondrocytů hypertrofické zóny růstové chrupavky (O´Shea, 2003). U těchto pacientů
dochází k nevratnému snížení jejich genetického růstového potenciálu, protože po zahájení
substituční léčby není již kompenzační urychlení růstu dostatečné, skeletální vývoj postupuje
rychleji než růstová akcelerace (Gruters, 2007).
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Italská longitudinální studie (Salerno et al., 2001), která sledovala 55 pacientů (41
dívek a 14 chlapců) od nálezu kongenitální hypotyreózy neonatálním screeningem až do
ukončení růstu zaznamenala akceleraci v nástupu pubertálních markerů. Výška této
akcelerace byla u dívek závislá na výšce počáteční léčebné dávky L-tyroxinu, u chlapců toto
potvrzeno nebylo. Iniciačního testikulárního objemu tito chlapci dosáhli ve věku 11,0±1 roku.
U dívek, léčených nižší počáteční dávkou L-tyroxinu (< 8 μg/kg/den) bylo pozorováno
stadium rozvoje prsu M2 ve věku 10,5±1,2 roku, počátek pubického ochlupení P2 v 10,3±1,2
roku a menarché ve 12,6±1,2 roku. Ještě výraznější akcelerace pubertálního vývoje byla u
dívek léčených vyšší počáteční dávkou L-tyroxinu (> 8 μg/kg/den). Tyto dívky dosahovaly
stadia rozvoje prsu M2 již ve věku 9,4±0,9 roku, pubického ochlupení P2 dokonce v 8,03±0,6
roku a menarché ve 11,5±0,8 roku. Rozdíly mezi oběma skupinami dívek byly vysoce
signifikantní.
Velmi podstatný vliv mají tyreoidální hormony na vývoj kostní denzity, jak dokládá
výčet řady studií na toto téma v přehledové práci Murphyová a Williams (2004). Klinickým
projevem nedostatku hormonů štítné žlázy, resp. T3 je vedle již uvedené růstové a vývojové
retardace i velké opoždění v mineralizaci kostí s poruchou kostní remodelace (Deftos, 1990).
Normalizace stavu opět závisí na včasné diagnostice onemocnění a dosáhnutí eutyreoidního
stavu správnou substituční léčbou (Dickerman, De Vries, 1997; Salerno et al., 2004). Byly
prováděny studie u dětí s kongenitální formou hypotyreózy, které ukazují na to, že
normalizaci hodnot kostní denzity (BMD), stanovené DXA metodou, pacienti dosáhli až po
dlouhodobé léčbě (Kooh et al., 1996; Leger et al., 1997). T3 reguluje kostní metabolizmus a
stav denzity i v dospělosti (Williams, 2002; Mikosch, 2005; Wojcicka, Bassett, Williams,
2013).
Uvedený

výčet

některých

nejzávažnějších

následků

pozdní

nebo

špatně

kompenzované hypotyreózy různé etiologie podporuje naši snahu o prelaboratorní
screeningový záchyt suspektní hypotyreózy. Jak ale ukazují výsledky testování diagnostické
validity vytvořeného prediktivního modelu, díky své nízké senzitivitě pravděpodobně vysoké
uplatnění v praxi nenalezne. U zvolených komparovaných diagnostických jednotek
(hypotyreóza, porucha sekrece růstového hormonu – částečná a kompletní, konstituční
opoždění růstu a puberty) nalézáme velmi podobný auxologický obraz. Růstovou retardaci ve
spojení s poruchou vývojových markerů, tj. kostní, a v období předpokládaného nástupu
puberty, i pubertální maturací. Jak ukázala naše analýza růstových a vývojových dat, lze
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rozdíly mezi těmito diagnostickými jednotkami definovat a kvantifikovat. I přes to, že tyto
rozdíly byly statisticky významné, nevykazovaly při konstrukci prediktivního modelu validitu
klinickou.
Postup konstrukce našeho modelu lze však také chápat jako určitý návod pro proces
vytváření auxologických prediktivních modelů např. pro některé definované dysmorfické
syndromy

nebo

chromozomální

poruchy.

Tyto

diagnostické

jednotky

mají

svůj

charakteristický růstový a vývojový profil, interpretovaný např. charakteristickým
auxologickým morfogramem (Šmahel, 2001; Hermanussen, 2013). Lze proto předpokládat,
že ve spojení s klinickými prediktory bude jejich model i diagnosticky senzitivní.
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10. Závěr
Zadání diplomové práce bylo inspirováno klinickým pozorováním rozdílů v osifikaci
různých oddílů rentgenogramu ruky a distálního předloktí při diagnostice růstových a
vývojových poruch. Vzhledem k tomu, že tzv. osifikace tubulárních kostí ruky a předloktí je
pod dominantní regulací somatotropní osy a vývoj karpálních kostí více pod vlivem
tyreoidálních hormonů, dochází u získané formy hypotyreózy k výrazné disproporci
v osifikaci těchto oddílů. Vznikla tedy otázka, zda lze tyto rozdíly kvantifikovat a spolu
s dalšími, v klinické praxi běžně vyšetřovanými auxologickými markery, použít jako
prediktivní faktor suspektní hypotyreózy.
K tomuto účelu byla pro vyhodnocení rtg snímků ruky a distálního předloktí použita
metoda TW3, která hodnotí odděleně osifikaci komplexu kostí dlouhého typu (kompartment
RUS) a karpální kosti (kompartment CARP). Vyhodnoceno bylo 166 rtg snímků ruky a
distálního předloktí dětí ve věku 4 – 18 let, pacientů Endokrinologického ústavu v Praze. Byl
stanoven rozdíl v opoždění osifikace obou kompartmentů a doplněn o údaje opoždění
výškového věku od věku kalendářního a o rozdíl v predikci adultní výšky podle metody TW3
od midparentální růstové dispozice. Nález u pacientů s hypotyreózou (n = 48) byl
konfrontován s referenčními soubory s podobným klinickým obrazem – deficit růstového
hormonu – kompletní (n = 41) a parciální (n = 24) a konstituční opoždění růstu a vývoje (n =
48).
Signifikantně nejvyšší diference mezi kompartmenty RUS a CARP byla potvrzena u
pacientů s hypotyreózou. Rozdíl predikované adultní výšky metodou TW3 od genetické
růstové dispozice byl nalezen u obou forem deficitu růstového hormonu, u pacientů
s hypotyreózou však statistickou významnost nevykazoval. Závažnost opoždění výškového
věku od věku kalendářního byla u všech čtyřech diagnóz podobná, signifikance rozdílů
nalezena nebyla.
Relevance vložených prediktorů (auxologická data pacientů) byla testována s využitím
statistiky VIP (Variable Importance). Po tomto testování zbyla pouze jediná relevantní
proměnná a to diference kompartmentů kostního věku RUS a CARP, která byla použita
v modelu logistické regrese. Pro odhad optima mezní hodnoty modelu byla také aplikována
ROC křivka. Vytvořený prediktivní model vykazoval nízkou diagnostickou senzitivitu, ale
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značně vysokou specificitu. Diagnostická validita modelu byla testována na datech 15
náhodně vybraných pacientů s poruchou růstu a vývoje. Byla zjištěna 20% úspěšnost
v záchytu hypotyreózy a 60% úspěšnost její diagnostiky v tomto záchytu. To potvrzuje výše
uvedenou nízkou senzitivitu, ale poměrně dobrou diagnostickou specificitu vytvořeného
prediktivního modelu.
Hypotéza 1, která předpokládala nejvyšší rozdíly v osifikaci komparmentů kostního
věku RUS a CARP u hypotyreózy a deficitu růstového hormonu byla potvrzena. Byla
potvrzena i nejvyšší signifikance rozdílu obou kompartmentů u hypotyreózy, kterou
předpokládala 2. hypotéza. I přes poměrně nízkou úspěšnost záchytu onemocnění lze
konstatovat, že vytvořený prediktivní model suspektní hypotyreózy může nalézt využitelnost
a to zejména v plánovaném prelaboratorním screeningu.
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