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ABSTRAKT 

 

 Diplomová práca sa zaoberá štúdiom morfológie a variability tvaru podnebia 

pacientov s hemifaciálnou mikrozómiou. Je to vrodená porucha tváre, ktorá sa prejavuje 

hypopláziou a asymetriou tvárových štruktúr. Zasahuje do oblasti splanchnokránia, kde sa 

prejavuje najmä hypopláziou mandibuly a tvárovou asymetriou, ďalšími postihnutými 

časťami môžu byť uši alebo orbity.  

Na hodnotenie morfológie podnebia boli použité virtuálne dentálne modely horného 

alveolárneho oblúka a podnebia pacientov s HFM v priemernom veku 27,2 roka (v 

rozmedzí 20,8 - 41,5 roka) a kontrolného súboru priemerného veku 13,2 roka (v rozmedzí 

13,0 – 13,9 roka). Všetci jedinci, zo súboru pacientov aj kontrolného súboru, sú mužského 

pohlavia a českej národnosti. Modely boli hodnotené pomocou metód geometrickej 

morfometrie (DCA, PCA, analýza asymetrie) a mnohorozmernej štatistiky (Hotellingov 

test, test homogenity). 

Tvar podnebia pacientov s HFM sa od podnebia kontrol signifikantne odlišuje. 

Podnebie pacientov s HFM bolo v porovnaní s podnebím kontrolného súboru užšie 

a kratšie v anteriornej oblasti, a zároveň širšie v posteriornej laterálnej časti, najmä na jeho 

ľavej strane. Pri hodnotení asymetrie podnebí sme zistili, že podnebie pacientov s HFM 

vykazovalo najväčšiu asymetriu v oblastiach zadnej polovice podnebia, naopak, najväčšiu 

symetriu vykazovali vertikálna stredná línia podnebia a oblasť premaxily. Porovnaním 

oboch súborov sme znázornili rozdielnosť v sklone podnebí a lokalizácii maximálnej 

výšky podnebia. Podnebie pacientov s HFM malo oproti podnebiu kontrolného súboru 

zadnú časť položenú nižšie, a zároveň prednú časť vyššie. U pacientov s HFM sa 

maximálna výška podnebia nachádzala v jeho zadnej polovici, kým u kontrolného súboru 

bola v prednej polovici podnebia. Štatistickým spracovaním sme dokázali, že rozdiel vo 

variabilite tvaru aj variabilite asymetrie podnebia medzi oboma súbormi bol signifikantný. 

 

 

Kľúčové slová : hemifaciálna mikrozómia, variabilita tvaru podnebia, asymetria podnebia, 

geometrická morfometria, DCA, PCA 
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ABSTRACT 

 

Thesis deals with studying of morphology and variability of palatal shape in patients 

with hemifacial microsomia. It is congenital facial disorder, manifests in hypoplasia and 

asymmetry of facial structures. It interfere with part of splanchnocranium,especially 

manifests at hypoplasia of mandible and facial asymmetry, ears or orbits can be another 

affects part of the face.  

For notice morphology of palate was use virtual dental models of superior alveolar 

arch and palate of patients with HFM. Mean age of patients with HFM was 27,2 years (in 

range 20,8 – 41,5 years), mean age of control´s file was 13,2 years (in range 13,0 – 13,9 

years). Every subjects, also from patient´s file and from control´s file are mens with 

Czech´s nationality. Models were evaluate by methods of geometrics morphometry (DCA, 

PCA, analysis asymmetry) and multidimensional statistic (Hotteling test, test of 

homogenity). 

Palatal shape of patients with HFM and controls is  significantly different. Palate of 

patients with HFM was narrower and shorter in anterior part while wider in posterior 

lateral part, especially at the left side relative to control´s file. We found out by evaluation 

asymmetry that palate of patients with HFM had the biggest asymmetry at back side of 

palate, by contrast, the biggest symmetry was at vertical middle line of palate and 

premaxila. We figured difference in palatal inclination and localization of maximal height 

of palate by compare of both files.   Back part of palate of patients with HFM was below  

while front part was above. Maximal height of palate patients with HFM was at back part, 

while the maximal height of control file was at front part of palate. We demonstrate 

siginificant difference between both files in variability of shape and asymmetry by 

statistical treating. 

 

Key words : hemifacial microsomia, varibility of palatal shape, asymmetry of palate, 

geometric morphometry, DCA, PCA. 
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1. ÚVOD 

 

 Hemifaciálna mikrozómia je druhá najrozšírenejšia vrodená vada tváre po rázštepoch 

pery a podnebia. Incidencia  hemifaciálnej mikrozómie je 1 novorodenec s touto poruchou 

na 5600 narodených (Kapur et al., 2008). Označujú ju aj ďalšie názvy, ako Goldenharov 

syndróm, kraniofaciálna mikrozómia,  okuloaurikulovertebrálna dysplázia, 

okuloaurikulárny syndróm alebo facioaurikulovertebrálna sekvencia. Tiež sa nazýva aj 

syndróm prvého a druhého žiabrového oblúka, pretože vzniká poruchou v ich vývoji asi vo 

štvrtom týždni fetálneho vývinu (Horgan et al., 1995). Častejšie sa prejavuje u chlapcov 

(Rollnick et al., 1997), dvojčiat (Lawson et al., 2002) a detí matiek diabetičiek (Ewart-

Toland et al., 2000). Riziko vzniku tejto poruchy zvyšuje užívanie vazoaktívnych 

medikamentov ako aspirin, ibuprofen alebo pseudoefedrin počas raného štádia tehotenstva, 

fajčenie matiek počas tehotenstva, viacnásobné tehotenstvo, diabetes matky a vaginálne 

krvácanie počas druhého trimestra. Všetky tieto environmentálne faktory pôsobia 

negatívne na tonus cievnych stien (Werler et al., 2004). V rodinách, kde sa už jeden 

postihnutý jedinec nachádza, je riziko vzniku hemifaciálnej mikrozómie u ďalšieho člena 

2-3% (Rollnick et al., 1997).  

 Štúdiami bol dokázaný aj význam genetiky nemedelistického typu. Aj napriek týmto 

zisteniam sa však väčšina prípadov hemifaciálnej mikrozómie v rodinách vyskytuje bez 

nejakého dedičného vzorca (Cousley et al., 2002).  

 Klasifikácia hemifaciálnej mikrozómie sa využíva pri diagnostike, liečbe, 

vyhodnocovaní získaných dát (Cousley, 1993). Rozlišujeme dva klasifikačné systémy, 

O.M.E.N.S. podľa Vento et al. (1991) a SAT podľa David et al. (1987). Prvý systém určuje 

vážnosť poškodenia jednotlivých tvárových štruktúr – očnica, mandibula, ucho, tvárový 

nerv, mäkké tkanivo. Systém SAT hodnotí stupne poškodenia v troch kategóriách – 

skeletálna, ušná, tkanivová (David et al., 1987).  

Fenotypický prejav poruchy má širokú variabilitu. Charakteristická je hypoplázia  

štruktúr vyvíjajúcich sa z prvých dvoch žiabrových oblúkov (Werler et al., 2009). 

Postihuje najmä jednu časť tváre, čiže je unilaterálna, v menšej miere môže byť aj 

bilaterálna. Pravá strana tváre býva postihnutá častejšie než ľavá (Wang, Anders, 1999). 

Typy  deformácií aj vážnosť tejto vady sa odlišujú podľa miesta, ktoré na tvári postihla 

(Vento et al., 1991). Na ušiach sa prejavuje ako mikrócia, čo je nedostatočný vývin ucha, 

aurálna atrézia, kde chýba ušný kanál alebo môže byť ucho prekryté kožou. Všetky tieto 
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deformácie spôsobujú problémy so sluchom, v horších prípadoch vedú k strate sluchu. 

Časté sú deformity ramena alebo tela mandibuly (Šmahel, 1985). V oblasti úst a zubov je 

pozorovateľná makrostómia, čo sú naopak nadmerne veľké ústa, anomálie v počte 

a postavení zubov, maloklúzie, predstavujúce zlý zhryz, slabšie vyvinutie žuvacích svalov 

na postihnutej strane tváre (Vento et al., 1991). 

Diagnostika hemifaciálnej mikrozómie spočíva v CT skenoch alebo rontgenových 

snímkach tváre, v prenatálnom období sa využíva aj magnetická rezonancia. Diagnostika 

pomocou krvných testov sa nepoužíva (Shriki et al., 2005,  Hattori et al., 2005). Dôležitá je 

včasná diagnostika a správne načasovanie liečby. Deformácia čeľustí sa dá napraviť 

chirurgickým spôsobom, takisto aj poruchy ucha, rázštepy pier alebo podnebia, zubári sú 

nápomocní pri deformáciách zubov. Problémom s rozprávaním sa venuje logopéd, 

psychické problémy pomáha riešiť psychológ. Pri liečbe je veľmi dôležitá aj spolupráca 

s pacientom, rodičmi pacienta a lekármi (Moulin-Romsé et al., 2004, Edgerton, Marsh, 

1977). 

V našej práci sa zaoberáme morfológiou a variabilitou tvaru podnebia, ktorú budeme 

zisťovať spracovaním modelov podnebí pomocou metód geometrickej morfometrie 

a štatistickej analýzy. Najskôr vyhodnotíme oba súbory samostatne, súbor pacientov 

s HFM aj súbor kontrol, a potom ich navzájom porovnáme a vyhodnotíme dosiahnuté 

výsledky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

2. TEORETICKÁ ČASŤ 

 

2.1. Všeobecne o hemifaciálnej mikrozómii 

 

Hemifaciálna mikrozómia je druhá najrozšírenejšia vrodená vada tváre po 

rázštepoch. Jej výskyt v populácii je približne 1 postihnutý na 5600 narodených jedincov 

(Grabb, 1965; Kapur et al. 2008). Častejšie postihuje chlapcov než dievčatá v pomere 3:2 

a tiež častejšie pravú stranu než ľavú (Wang, Andres 1999). Má aj ďalšie synonymné 

označenia, ako syndróm prvého a druhého žiabrového oblúka (Grabb, 1965), Goldenharov 

syndróm (Gorlin et al. 1976), laterálna faciálna dysplázia (Ross, 1975), kraniofaciálna 

mikrozómia (Converse et al. 1973). Toto postihnutie je charakteristické hypopláziou 

štruktúr, ktoré sa vyvíjajú z prvých dvoch žiabrových oblúkov počas prvých šiestich 

týždňov gestačného obdobia. Postihuje najmä kondyl a rameno mandibuly, jarmový oblúk, 

lícnu kosť, vonkajšie ucho aj vnútorné ušné kôstky a mimické svalstvo tváre. Medzi ďalšie 

prejavy tejto anomálie patria aj strata sluchu, dýchacie problémy, rečové vady a zlý zhryz 

(Werler et al. 2009). Môže sa vyskytnúť poškodenie len jednej štruktúry, ale aj viacerých 

a v najťažších prípadoch všetkých štruktúr (Horgan et al., 1995). Až v 70% však postihuje 

len jednu stranu – je unilaterálna (Kalsotra et al., 2006), ak je bilaterálna, postihne obe 

strany, ale s rôznym stupňom závažnosti, čo sa prejaví asymetriou tváre (Keogh et al., 

2007). 

 

Prejavy hemifaciálnej mikrozómie (Naikmasur et al., 2009): 

UŠI Anócia, mikrócia, deformácie boltca, úzky vonkajší zvukovod, strata sluchu 

OČI Anoftalmia, mikroftalmia, epibulbárne nádory, jednostranná koloboma, 

škúlenie 

TVÁR Asymetria, hypoplázia maxily, mandibuly, zahŕňajúca aj kondyl a rameno 

mandibuly 

ÚSTA Makrostómia, agenéza príušných žliaz, posunuté slinné žľazy, hypoplázia 

jazyka, nevyvinutie niektorých zubov, rázštep pery alebo podnebia 

CNS Ochrnutie tvárových nervov 

LEBKA Mikrocefália, plagiocefália  

KOSTRA Zlúčenie, rázštep alebo hypoplázia krčných stavcov, skolióza 
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SRDCE Dextrokardia, kardiomegália, prekríženie ciev 

PĽÚCA Agenéza, hypoplázia pľúc 

OBLIČKY Chýbanie obličky, zdvojený močovod, hydronefróza 

 

 

Presná etiológia HFM nie je známa, existuje však niekoľko teórií. Thorne (2007) 

uvádza, že za patogenézu HFM je zodpovedná nedostatočná migrácia buniek neurálnej 

lišty do oblasti prvého a druhého žiabrového oblúka. Cousley et al. (2002) vo svojej štúdii 

tvrdia, že aspoň niektoré anomálie spojené s HFM majú genetický základ v podobe 

narušenia mezenchýmu a možného embryonálneho krvácania. Tieto tvrdenia sa opierajú 

o transgénne mutácie prítomné u myší na lokuse Hfm chromozómu 10. Široko 

rešpektovaná teória od Thorne (2007) uvádza, že krvácanie spojené s formovaním 

stapediálneho arteriálneho systému počas embryogenézy narúša normálny vývoj derivátov 

prvého a druhého žiabrového oblúka. Variácie v tvare a veľkosti hematómu vysvetľujú 

fenotypovú variabilitu, väčší hematóm zasiahne a poškodí viacero štruktúr. 

Aj keď HFM predstavuje komplexnú poruchu so spontánnym vznikom, štúdiami bol 

dokázaný aj význam genetiky pri nemendelistickej dedičnosti v rodine. Preukázané typy 

dedičnosti boli autozomálne dominantný (Kelberman et al., 2001, Burck, 1983), alebo 

autozomálne recesívny (Cousley, Calvert, 1997, Werler et al., 2009). Štúdia 

o jednovaječných a dvojvaječných dvojčatách, viedla k záveru, že ako genetické, tak aj 

environmentálne faktory zohrávajú dôležitú úlohu pri dedičnosti HFM. Aj napriek týmto 

skutočnostiam, väčšina prípadov hemifaciálnej mikrozómie sa v rodinách vyskytuje bez 

dedičného vzorca (Cousley et al., 2002). Za vznik HFM sú zodpovedné aj rôzne 

chromozomálne aberácie, napr. delécia 8(q) (Townes, White, 1978), duplikácia 22(q) 

(Hathout,1998), monozómia 6(q), trizómia 22, prstencový chromozóm (Kobrynski et al., 

1993), mozaika a ďalšie (Cousley, Wilson, 1992). 

Klasifikačné systémy pacientov s HFM boli vytvorené na kategorizovanie pacientov, 

čo pozitívne prispieva k správnej diagnostike a dobrým výsledkom liečby. Medzi 

najznámejšie systémy patria OMENS (Vento et al., 1991)  a SAT (David et al., 1987). 

Systém OMENS spočíva v hodnotení jednotlivých štruktúr (O - pozícia očnice, M - 

mandibulárna hypoplázia, E  - anomálie ucha, N – nervové poškodenie; S – deficit 

mäkkého tkaniva. Každá komponenta zahŕňa stupeň bez poškodenia štruktúry. Tento 

systém je dobre aplikovateľný na namerané dáta a štatistickými analýzami dokazuje vzťah 
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medzi hypopláziou mandibuly a stupňom poškodenia očnice, sluchu, mäkkého tkaniva 

a nervov (Vento et al., 1991). Druhý systém pre klasifikáciu hemifaciálnej mikrozómie – 

SAT, podľa David et al. (1987), zahŕňa tri kategórie : S – skeletálna; A – ušná; T – 

tkanivová. V prípadoch bilaterálnej hemifaciálnej mikrozómie posudzujeme každú stranu 

tváre samostatne podľa príslušných klasifikačných bodov daného systému (Vento et al., 

1991). 

Na liečbu rôznych príznakov hemifaciálnej mikrozómie sa využíva napríklad 

rekonštrukcia mäkkého a tvrdého tkaniva dolnej a hornej čeľuste, ucha a očnice. Pri 

niektorých pacientoch je nevyhnutná úprava skusu, liečba sluchu alebo logopédia kvôli 

artikulácii. Pomoc psychológa je dôležitá pri deťoch počas vývoja (Wang and Andres, 

1999). Podrobenjšie si liečbu popíšeme v ďalšej kapitole. 

 

2.2 Žiabrové oblúky 

 

Žiabrové oblúky sú súčasťou žiabrového aparátu. Žiabrový aparát pozostáva 

zo žiabrových oblúkov, výchlipiek, štrbín a membrán (Moore, 2002). 

Pretože za vznik hemifaciálnej mikrozómie je zodpovedná porucha na žiabrových 

oblúkoch, bude nás zaujímať práve táto časť žiabrového aparátu. 

Vývoj žiabrových oblúkov sa začína vo štvrtom týždni fetálneho vývinu (Moore, 

2002). Žiabrové oblúky sa skladajú z mezenchýmu, na vonkajšej strane  sú kryté 

ektodermom, zvnútra endodermom (Vacek, 2006, Klika, 1986). Pôvod mezenchýmu 

zabezpečuje mezoderm aj neuroektoderm predného konca gangliovej lišty, a to 

z rombencefala a sčasti aj z prozencefala. Z mezenchýmu mezodermového pôvodu sa 

diferencujú svaly, pochádzajúce z materiálu oblúkov, z mezenchýmu neuroektodermového 

pôvodu sa diferencujú najmä spojivové tkanivá dolných oblastí tváre a predných častí 

krku.  Bunky neurálnej lišty sú nielen významným zdrojom mezenchýmu, ale sú 

nevyhnutné aj pre vlastnú diferenciáciu žiabrových oblúkov.  Zvláštnosťou prvého 

mandibulárneho oblúka je, že okrem neuroektodermálnych buniek do neho migrujú aj 

bunky z mezencefala a prozencefala (Vacek, 2006).  

Vacek (2006),  tiež uvádza,  že na tvorbe oblúkov sa podieľajú aj HOX gény, 

s výnimkou prvého mandibulárneho oblúka. Hox gény podmieňujú embryonálny vývoj 

v smere predozadnej telovej osi, sú vysoko konzervatívne, ich produkty Hox proteíny sú 

transkripčné faktory (Carrol, 1995).  Informáciu z týchto génov prinášajú bunky neurálnej 
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lišty migrujúce do pod ňou ležiaceho mezodermu budúcich žiabrových oblúkov. 

Podmienkou pre uplatnenie morfogenetického pôsobenia príslušných HOX génov je 

interakcia mezodermu žiabrového oblúku s neuroektodermovými bunkami prislúchajúceho  

úseku rombencefala. Okrem základnej interakcie neuroektodermu s bunkami mezodermu 

sa uplatňujú pri vývoji žiabrových oblúkov a z nich pochádzajúcich derivátov ďalšie 

faktory udržujúce a regulujúce rast a morfologický vývoj. Patrí sem napríklad proteín SHH 

(Sonic Hedgehog - kľúčová úloha v regulácii organogenézy (Herzog et al., 2003) alebo 

kyselina retinová a jej receptory  v determinovaných segmentoch mezodermu. O jej 

významnom regulačnom pôsobení svedčia experimenty s aplikáciou nadbytku vitamínu A 

(retinolu) laboratórnym potkanom a myšiam, vyvolávajúce vrodené defekty 

v kraniofaciálnej oblasti (Vacek, 2006). 

Typický žiabrový oblúk pozostáva z chrupavky, tvoriacej skelet oblúka, svalovej 

časti, aortálneho oblúka a nervu. Nerv vyrastá z mozgu a a zásobuje príslušnú sliznicu 

a svalstvo (Klika, 1986, Moore, 2002, Čihák, 2011). 

 

1.žiabrový oblúk - mandibulárny 

Na jeho tvorbe sa okrem HOX génov veľkou mierou podieľa aj gén OTX2 – 

transkripčný faktor pre vývoj mozgu (Vacek, 2006).   

Pôvodne mal dve časti, k neurokraniu pripojené palatoquadratum  a nadol 

pokračujúcu mandibulare. Predná časť palatoquadrata  bola u vyšších cicavcov nahradená 

kosťami maxilla a os palatinum, zvonku sa k maxille pripojila os zygomaticum. Zo zadnej 

časti vznikla samostatná os quadratum, charakteristická pre ryby, obojživelníky, plazy 

a vtáky.  Časť  mandibulare skĺbená s quadratum sa nazýva articulare. Zo zostávajúcej 

časti mandibulare vznikla desmogénnou osifikáciou mandibula (Čihák, 2001). 

Chrupavka tohto oblúka sa nazýva Meckelova chrupavka, ktorá neskôr z veľkej časti 

zaniká. Výnimku tvoria dorzálne uložené časti na oboch koncoch chrupavky, ktoré 

osifikujú a v stredoušnej dutine vytvoria sluchové kostičky kladivko (malleus) a nákovku 

(incus) (Klika, 1986). 

Zo svalových základov prvého oblúka sa diferencujú žuvacie svaly, svaly na spodnej 

časti úst, v mäkkom podnebí a strednom uchu (Klika, 1986). Svaly sú inervované vetvami 

n. mandibularis (tretia vetva n. trigeminus) (Čihák, 2001). Vlákna tohto nervu inervujú aj 

kožu dolnej čeľusti a sliznice predných dvoch tretín jazyka (Vacek,2006). 
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2. žiabrový oblúk – hyoidný 

Druhý oblúk je takisto vystužený chrupavkou, v tomto prípade sa označuje ako 

Reichertova chrupavka (Klika, 1986). Takisto obsahoval dve časti, dorzálnu 

hyomandibulare a ventrálnu mandibulare. Hyomandibulare zostáva samostatné, neskôr je 

v spojení s os quadratum pripojené k lebečnej báze. Hyoid sa mení na processus 

styloideus, ligamentum stylohoideum (Čihák, 2001). Druhý žiabrový oblúk sa najväčšou 

mierou podieľa na tvorbe jazylky (Moore, 2002), kedy ventrálny koniec chrupavky 

osifikuje a vytvára malé krídla jazylky a tiež hornú časť jej tela (Vacek, 2006). Z druhého 

oblúku sa diferencujú najmä mimické svaly, sval v strednom uchu, na krku. Inervované sú 

tvárovým nervom (n. facialis) (Vacek, 2006, Čihák, 2001).  

 

3. žiabrový oblúk 

Osifikáciou ventrálnej časti chrupavky vznikajú veľké krídla jazylky (Čihák, 2001) 

a dolná časť jej tela. Vzhľadom na to, že tento oblúk sa podieľa na stavbe koreňa jazyka, 

podieľa sa zároveň aj na senzitívnej inervácii koreňa jazyka vlákna z jazykovohltanového 

nervu (n. glossopharyngeus) (Vacek, 2006, Klika, 1986). 

 

Ostatné žiabrové oblúky 

Piaty a šiesty žiabrový oblúk sa väčšinou nezakladajú alebo sú rudimentárne. 

Chrupavky štvrtého až šiesteho oblúka sa zakladajú len na ventrálnych častiach a vznikajú 

z nich chrupky laryngu (štítna, prstienková a hlasivkové chrupky). Svalstvo odvodené 

z týchto oblúkov tvorí svalstvo hrtana a hltana, inervované príslušnými vetvami blúdivého 

nervu (n. vagus) (Vacek, 2006, Klika, 1986, Čihák, 2001). 
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Obr 2.1 Ľudské embryo v 5.tom týždni. Zeleným je znázornený prvý žiabrový oblúk, 

oranžovým druhý, žltá signalizuje tretí oblúk a ružovým je označený štvrtý žiabrový oblúk. 

(upravené podľa: http://syllabus.med.unc.edu/courseware/embryo_images/unit-

hednk/hednk_htms/hednk013.htm). 

 

2.3) Embryonálny vývoj tváre a podnebia 

 

 Vývojové procesy, pri ktorých sa primitívna ústna dutina mení na definitívnu dutinu 

ústnu a nosnú, spočívajú vo vytvorení podnebia a nosnej priehradky. Vývoj týchto dvoch 

štruktúr prebieha súčasne a v súvislosti s ďalšími vývojovými pochodmi, ktoré sa týkajú 

mandibuly a jazyka (Vacek, 2006, Klika 1986). Palatogenéza začína koncom piateho 

týždňa, vývoj podnebia sa ukončuje v dvanástom týždni. Kritická perióda je v rozmedzí od 

konca šiesteho týždňa po začiatok deviateho týždňa embryonálneho vývoja (Moore, 2002).  

Podnebie sa vyvíja z dvoch základov : z primárneho a sekundárneho podnebia. 

 

2.3.1 Vývoj tváre 

 

Základy tváre sa začínajú rysovať na začiatku 4. týždňa okolo stomodea, primitívnej 

ústnej dutiny. Stomodeum má podobu priečne prebiehajúceho záhybu, vystlaného 
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ektodermom (Vacek, 2006). Vývoj tváre prebieha najmä medzi 4. – 8. týždňom. Základy 

tváre sa objavujú v podobe piatich výbežkov (valov) v pozícii okolo stomodea – jeden 

frontonazálny výbežok a párové maxilárne a mandibulárne výbežky (Moore, 2002). Párové 

faciálne výbežky sú derivátom prvého páru faryngových oblúkov. Výbežky sa vytvárajú 

najmä proliferáciou buniek neurálnej lišty. Tieto bunky sú v tvárovej a orálnej krajine 

hlavným zdrojom komponent spojivových tkanív, vrátane chrupavky, kostí a ligamentov. 

Tvárové výbežky predstavujú aktívne rastové centrá mezenchýmu, ktorý na báze výbežkov 

vytvára súvislú vrstvu (Moore, 2002).  

Frontonazálny výbežok vytvorí čelo, chrbát a špičku nosa. Postranné nosné výbežky 

pridajú krídla nosa, kým mediálne výbežky vytvoria nosovú priehradku. Maxilárne 

výbežky vytvoria hornú oblasť líc a hornú peru, mandibulárne výbežky vytvoria bradu, 

spodnú peru a dolnú oblasť líc (Moore, 2002). 

Koncom 4. týždňa sa v laterokaudálnej oblasti frontonazálneho výbežku bilaterálne 

vytvárajú zhrubnutia ektodermu – nazálne plakódy, základ nosa a nosných dutín. 

Mezenchým po obvode plakód proliferuje a vytvára podkovovité valy -  mediálne 

a laterálne nosné výbežky. Následkom toho plakódy poklesnú a stávajú sa z nich nazálne 

jamky (Malínský et al., 2005). Proliferácia mezenchýmu maxilárnych výbežkov má za 

následok ich zväčšovanie a približovanie ako ku strednej čiare, tak aj k nazálnym 

výbežkom (obr. 2.2). Mediálny posun maxilárnych výbežkov priblíži mediálne nazálne 

výbežky k sebe navzájom a ku stredovej čiare. Oba laterálne výbežky zostávajú oddelené 

od maxilárnych výbežkov štrbinou zvanou sulcus nasolacrimalis. Z laterálnych výbežkov 

sa formujú krídla nosa, mediálne výbežky vytvoria nosovú priehradku (Vacek, 2006).  

 

 

Obr. 2.2 Schéma zobrazujúca štádium vývoja ľudskej tváre vo veku 35 dní 

vnútromaternicového vývinu (Moore, 2002). 

 

Koncom piateho týždňa sa začínajú tvoriť primordiá ušných boltcov. Základ boltca 

a vonkajšieho zvukovodu  sa objavuje okolo prvej žiabrovej štrbiny v podobe 6 malých 
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mezenchýmových ušných hrbolčekov, po troch na každej strane (Malínský et al., 2005). 

Spočiatku sú boltce umiestnené v krčnej krajine, s vývojom mandibuly sa však posúvajú 

po stranách hlavy do úrovne očí (Moore, 2002).   

Koncom šiesteho týždňa začnú oba mandibulárne výbežky splývať s laterálnymi 

nosnými výbežkami. Tento proces prepojí postranné časti nosa tvorené laterálnymi 

nosovými výbežkami so spojenými maxilárnymi výbežkami (Moore, 2002).  

Medzi siedmym až desiatym týždňom splývajú mediálne nazálne výbežky medzi 

sebou aj s okolitými výbežkami maxilárnymi a laterálnymi nazálnymi (obr. 2.3). Fúzia 

mediálnych nazálnych a maxilárnych výbežkov vytvorí súvislú hornú čeľusť a hornú peru, 

a oddelí tak nazálne jamky od stomodea. Splynutím mediálnych nosových výbežkov 

vzniká intermaxilárny segment. Intermaxilárny segment vytvára strednú časť hornej pery 

philtrum (obr. 2.4), časť maxily v oblasti budúcich rezákov s príslušným úsekom gingivy 

a primárne podnebie majúce tvar trojuholníkovej platničky (Moore, 2002). 

 

 

Obr. 2.3  Schéma zobrazujúca štádium vývoja ľudskej tváre vo veku 48 dní 

vnútromaternicového vývinu (Moore, 2002). 

 

 

Obr. 2.4 Schéma zobrazujúca štádium vývoja ľudskej tváre vo veku 14 týždňov 

vnútromaternicového vývinu (Moore, 2002). 

 

Postranné časti hornej pery, väčšia časť hornej čeľuste a sekundárne podnebie sa 

vyvíjajú z maxilárnych výbežkov. Tieto výbežky laterálne splynú s výbežkami 
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mandibulárnymi. Primitívne pery a líca sú osídlené mezenchýmom druhého páru 

faryngových oblúkov, z ktorého sa diferencujú mimické svaly (Vacek, 2006). 

Koncom embryonálneho obdobia je už vytvorená základná forma tváre, jeho 

proporcie sú však odlišné od stavu v dospelosti (Malínský et al., 2005). Konečný vývoj 

tváre pomaly pokračuje vo fetálnom období. Behom ranej fetálnej periódy je nos plochý 

a dolná čeľusť nedovyvinutá. Svoj definitívny tvar získavajú až s dokončením faciálneho 

vývoja. Zväčšovaním mozgu vzniká prominujúce čelo a oči sa posúvajú mediálne. 

Príčinou relatívne malých rozmerov tvárovej časti fetu sú 1. nedovyvinutá horná a dolná 

čeľusť, 2. neprerezané mliečne zuby, čo spôsobuje nízky skus, 3. malé rozmery nosových 

dutín a ešte nevytvorené paranazálne dutiny, ktorých vývoj sa ukončuje v puberte (Moore, 

2002, Malínský et al., 2005). 

 

2.3.2. Vývoj podnebia  

 

Podnebie sa vyvíja z dvoch základov, z primárneho a sekundárneho podnebia. 

Palatogenéza začína koncom 5. týždňa, vývoj podnebia býva ukončený v 12.týždni. 

Kritická perióda vrcholí medzi koncom 6. týždňa a začiatkom 9. týždňa. Primárne 

podnebie zahŕňa iba oblasť premaxily, sekundárne podnebie zahŕňa rozsiahlejšiu oblasť 

tvrdého podnebia za foramen incisivum a mäkké podnebie (Moore, 2002).   

 

 

Obr. 2.5  Schéma stropu ústnej dutiny (Moore, 2002). 

 

2.3.2.1 Primárne podnebie 

 

Začiatkom šiesteho týždňa sa primárne podnebie – processus palatinus medianus, 

začína vyvíjať z hlboko uloženého úseku intermaxilárneho segmentu dolnej čeľusti. 
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Spočiatku sa tento segment vytvára splývaním mediálnych nosových výbežkov, ktoré sú 

vklínené medzi vnútorné plochy maxilárnych výbežkov vyvíjajúcej sa hornej čeľusti. 

Primárne podnebie tvorí premaxilárna časť maxily, ktorá predstavuje len malú časť 

dospelého tvrdého podnebia (úsek ležiaci pred foramen incisivum) (Moore, 2002). 

 

2.3.2.2 Sekundárne podnebie 

 

Sekundárne podnebie je základom tvrdého podnebia, palatum durum, a mäkkého 

podnebia, palatum molle, v oblasti za foramen incisivum (Klika, 1986). Podnebné 

platničky signalizujú začiatok tvorby sekundárneho podnebia, objavujú sa v šiestom týždni 

embryonálneho vývoja. Sú to epitelom pokryté mezodermové lamely rastúce po oboch 

stranách jazyka mediokaudálnym smerom. V tomto období sa jazyk svojím chrbátom 

dotýka stropu primitívnej ústnej dutiny. Počas siedmeho týždňa dochádza k poklesu jazyka 

a jeho vysunutie dopredu v ústnej dutine. Podnebné platničky prechádzajú do procesu 

horizontalizácie – dostávajú sa do horizontálnej polohy nad základ jazyka (Jelínek et al., 

1983). V ôsmom týždni sa platničky postupne približujú, aby v deviatom týždni splynuli 

do stredovej čiary a dali vznik sekundárnemu podnebiu. Podnebné platničky primárneho 

podnebia splývajú s platničkami sekundárneho podnebia (Klika, 1986).   

Nosné septum vzniká vyrastaním z vnútorných plôch splynutých mediálnych 

nazálnych výbežkov kaudálnym smerom. Behom 9. týždňa zrastá nosová priehradka 

s podnebnými výbežkami spredu smerom dozadu a tento proces je ukončený v 12. týždni 

(Moore, 2002). 

V primárnom podnebí sa postupne diferencuje kostné tkanivo, formujúc 

premaxilárny úsek hornej čeľusti nesúci rezáky. V tom istom čase vzniká kosť v maxile 

a podnebnej kosti, prestupuje do podnebných platničiek a vytvára tvrdé podnebie. Zadné 

časti podnebných platničiek neosifikujú. Vyčnievajú dozadu za nosné septum a splývajú 

v mäkké podnebie s výbežkom uvulou. Na línii zrastu laterálnych podnebných výbežkov 

zostáva stredový šev – raphe palatinum (Moore, 2002). Skončením vývoja definitívneho 

podnebia sa primitívna ústna dutina rozdelí na definitívnu ústnu a nosovú dutinu, ktorá sa 

vytvorením septum nasi rozdelí na dve polovice (Klika, 1986). 

Medzi druhými hornými rezákmi a očnými zubami prebieha nepravidelná sutúra 

smerujúca z fossa incisiva do alveolárneho výbežku, ktorá býva zreteľná v prednej časti 
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podnebia mladých jedincov. Tento šev označuje miesto splynutia primárneho 

a sekundárneho podnebia (Moore, 2002). 

 

 

Obr. 2.6 Ľudské embryo v 9.tom týždni vývoja. Žlté šípky naznačujú postupné 

približovanie sa podnebných platničiek a ich následnú fúziu v jednom bode. Modré šípky 

označujú smer šírenia spojenia  

(upravené podľa: http://syllabus.med.unc.edu/courseware/embryo_images). 

 

2.4) Morfologické odchýlky pacientov s HFM 

 

Hemifaciálna mikrozómia zahŕňa široké spektrum malformácií, ktoré sa prejavujú 

najmä hypopláziou a asymetriou jednotlivých tvárových častí. Medzi štruktúry zasiahnuté 

touto poruchou zaraďujeme oblasť splanchnokránia, orbity, ucha, v menšej miere aj 

lebečnú bázu, frontonazálnu komponentu či mozgovňu (Šmahel, 1985). 

V mojej práci som jednotlivé príznaky rozdelila do skupín, pre lepšiu orientáciu 

v texte. 

 

2.4.1) Oblasť ucha 

 

Jedným z prejavov hemifaciálnej mikrozómie je poškodenie uší, označované ako 

mikrócia. Termín mikrócia zahŕňa malformáciu vonkajšieho ucha, najmä boltca. V menšej 
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miere  dochádza tiež k poškodeniu ďalších súčastí vonkajšieho ucha, napríklad 

bubienkovej membrány, a aj stredného ucha (Luquetti et al. 2012). K poruchám týchto 

štruktúr dochádza kvôli ich spoločnému embryonálnemu pôvodu. Naopak, k vážnejšiemu 

poškodeniu vnútorného ucha dochádza len výnimočne,  a to kvôli jeho ektodermálnemu 

pôvodu (Šmahel, 1985). Mikrócia sa spája aj s tvárovou asymetriou, atréziou vonkajšieho 

zvukovodu, deformitami stredného ucha (Šmahel a Horák, 1984). Mikrócia je teda 

spektrum vrodených abnormalít ušného boltca, ktoré sa líšia mierou poškodenia od 

miernych štrukturnych porúch až po najjťažšie formy, ale časť ucha je vždy prítomná. Pri 

miernejších formách mikrócie môže sluch na postihnutej strane tváre zostať (Keogh, 

2007). Ťažšie formy mikrócie, kedy boltec nie je diferencovaný na jednotlivé štruktúry,  

pravidelne doprevádza atrézia zvukovodu. Poškodenie stredoušia vedie k nedoslýchavosti 

(Šmahel, 1985). Úplná absencia boltca a zvukového kanála sa označuje  anócia (Carey et 

al., 2006). Vyskytuje sa vo forme unilaterálnej alebo bilaterálnej, pričom častejšie je 

poškodenie jedného ucha, čiže unilaterálna forma (Kaye et al., 1989, Uezono et al., 2001), 

pravé ucho býva zasiahnuté častejšie, než ľavé (Mastroiacovo et al., 1995).  

Vo viacerých štúdiách boli potvrdené alebo vyvrátené vzťahy medzi prítomnosťou 

jednotlivých malformácií a ich vzájomnom vplyve. Pozitívne výsledky vrámci prítomnosti 

mikrócie a mandibulárnej hypoplázie rovnakej závažnosti (Kaye et al., 1989, Caldarelli et 

al., 1980) sú v rozpore so záverom, že vzťah medzi poškodením ucha a mandibuly sa 

nepredpokladá (Coccaro et al., 1975, Figueroa, Pruzansky, 1982). Stupeň závažnosti 

mikrócie koreloval so stupňom poškodenia zvukovodu. Malá spojitosť sa vyskytla aj pri 

prítomnosti mikrócie a anomáliách krčnej chrbtice(Caldarelli, 1980). 

 

Na určenie závažnosti mikrócie bolo vytvorených viacero klasifikačných systémov: 

 

  Klasifikačný systém podľa Meurman (1957) :  

• Stupeň 1 : normálne vonkajšie ucho, boltec menšej veľkosti, mierne deformovaný, 

ale stále má zachovanú väčšinu charakteristických znakov. 

• Stupeň 2 : nižšie posadený podlhovastý rudimentárny boltec, ktorý je hákovito 

zahnutý a na kraniálnom konci má podobu helixu. 

• Stupeň 3 : boltec vážne poškodený, prítomná je len jeho určitá časť, lalôčik je 

malformovaný. Zostatok ušnice chýba. 
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Obr. 2.7 Stupne mikrócie podľa Meurmann (1957). 

 

 Klasifikačný systém  podľa Hunter et al. (2009) : 

• Mikrócia, 1. stupeň : prítomnosť všetkých súčastí ucha, ako pri zdravom uchu,  

priemerná dĺžka ucha je o viac ako dve smerodajné odchýlky nižšia ako stredná 

hodnota.  

• Mikrócia, 2. stupeň : niektoré časti ucha chýbajú, priemerná dĺžka je o viac ako dve 

smerodajné odchýlky nižsia ako stredná hodnota. 

• Mikrócia, 3. stupeň : prítomnosť niektorých častí ucha, ktoré sa však kvôli 

poškodeniu nedajú rozoznať. 

• Anócia : úplná absencia ucha. 
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Obr. 2.8 Stupne mikrócie podľa Hunter et al.(2009) (zľava doprava : 1.stupeň až anócia) 

(upravené podľa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19152421). 

 

2.4.2) Oblasť splanchnokránia 

 

Tvárová asymetria 

Ďalším z prejavov hemifaciálnej mikrozómie je asymetria tváre. Prejavuje sa na 

mäkkom tkanive, zuboch a kostiach tváre. Spôsobuje ako funkčné, tak aj estetické 

problémy (Cheong et al., 2011). Častejšie sa vyskytuje unilaterálna, než bilaterálna forma 

(Martelli-Júnior et al., 2010), Wada et al. (1984) vo svojej štúdii uvádzajú pomer výskytu 

unilaterálnej a bilaterálnej formy asymetrie 6 : 1. Pri bilaterálnej forme sa asymetria 

podpíše na obe strany tváre, jednu však poznačí viac oproti druhej strane (Wada et al., 

1984). Tvárová asymetria môže postihnúť len jednu kosť, alebo sa prejaví na viacerých 

kostiach jednej strany tváre (Cheong et al., 2011).  

Odchýlky splanchnokránia spočívajú njamä v hypoplázii čeľustí. Hypoplázia dolnej 

čeľusti je väčšia v porovnaní s hypopláziou hornej čeľusti a postupuje smerom 

k otocefalickému centru. Postihnutá polovica tváre je zhora i zdola stlačená smerom 

k zvukovodu. Šírka, predná výška ani rozmery a utváranie nepostihnutej polovice 

mandibuly nie sú v zásade zmenené, zatiaľ čo na defektnej strane je skrátené telo aj 

rameno mandibuly, anterioinferiorne posunutý čeľustný kĺb a oploštený goniový uhol. 

Skrátenie ramena mandibuly má za následok vychýlenie v transverzálnom smere 

k postihnutej strane. Signifikantne zväčšenú variabilitu oproti kontrolám vykazovali znaky 

postihnutej strany, deviácie mediálnych štruktúr splanchnokránia a z laterálnej projekcie 

predovšetkým hrúbky tkaniva hornej a dolnej pery a sklon ramena mandibuly. Naopak, 

celková výška tváre nie je významne zmenená, rovnako ako výšky hornej a dolnej časti 

tváre. Takisto aj pomer prednej a zadnej výšky splanchnokránia zodpovedá kontrole. Profil 

tváre vykazuje len malé odchýlky. V dôsledku slabo ustupujúcej brady a ľahkého 

vysunutia maxily sú tvár aj mäkký profil konvexnejšie. Celkovo sa dá uzavrieť, že výšky 

v mediálnej rovine, šírkové parametre tváre a rozmery zdravej strany nevykazujú žiadne 

odchýlky voči norme (Šmahel, 1985).  

Keďže je HFM progresívna porucha, asymetria sa počas rastu zväčšuje a zhoršuje 

(Converse et al., 1973), nepostihnutá strana sa vyvíja v nepomere k postihnutej strane. 

Vážnosť tvárovej asymetrie priamo súvisí so stupňom deformácie mandibuly (Kearns et 
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al., 2000, Marsh et al., 1989, Coccaro et al., 1975).  Opak vo svojej štúdií tvrdí Takashima 

et al., (2003), podľa ich zistení neexistuje súvislosť medzi stupňom poškodenia mandibuly 

a závažnosťou tvárovej asymetrie. Nedochádza ku zväčšeniu objemu žuvacích svalov na 

nepostihnutej strane, ktoré by vykompenzovali nefunkčnosť svalov postihnutej strany 

(Huisinga – Fisher et al., 2004). Svalstvo na postihnutej strane tváre je výrazne menšie, 

vykazuje rôzne stupne poškodenia od hypoplázie až po úplné chýbanie, obvodové tvary 

svalov sú nepravidelnejšie (Takashima et al., 2003). Ďalšími prejavmi faciálnej asymetrie 

sú zdvihnutý kútik úst, väčší goniálny uhol (Šmahel, 1985), zdvihnutie nosovej 

a maxilárnej dutiny na postihnutej strane (Converse et al., 1973). Skeletálna asymetria je 

demonštrovaná vysokou oklúznou rovinou a jej vychýlením na postihnutej strane. 

Skrátenie mäkkého tkaniva na postihnutej strane tváre  je spôsobené skrátenou 

vzdialenosťou medzi mastoidným výbežkom a kútikom úst alebo laterálnym kútikom oka 

(Converse et al., 1973).  

U neliečených pacientov s hemifaciálnou mikrozómiou, u ktorých je prítomná aj 

asymetria tváre, je pozorovaný malý rast štruktúr na postihnutej strane a postupné 

rozvíjanie asymetrie (Murray et al., 1984). Na základe týchto poznatkov je vhodné 

vykonať chirurgickú úpravu mandibulárnej hypoplázie už v detstve, aby mohlo prísť 

k postupnému zlepšeniu vývinu a rastu tvárovej oblasti a redukcii sekundárnych 

deformácií (Kaban et al., 1988). 

 

Mandibula  

Charakteristickým prejavom HFM na tvári pacienta je poškodenie mandibuly 

a čeľustného kĺbu. Frekvencia výskytu vážnejšieho poškodenia mandibuly narastá, ak sa 

u pacienta objavia aj ďalšie abnormality charakteristické pre toto ochorenie. Existuje 

priamy vzťah medzi deformitou mandibuly a žuvacích svalov (Figueroa a Pruzansky, 

1982). Vzťahy v čeľustnom kĺbe medzi kondylom a kĺbnou jamkou, a artikulárným diskom 

a kondylom, sa na nepostihnutej strane nelíšili medzi zdravými ľuďmi a ľuďmi s HFM. 

Väčšie variácie sa ukázali na postihnutej strane. Stupeň dysplázie disku v čeľustnom kĺbe 

nebol odrazom stupňa mandibulárnej dysplázie (Kitai et al., 2004). U pacientov s diskom 

vysunutým smerom dopredu je dôležité udržiavanie správnej pozície kondylu, pretože 

spätný pohyb vyvoláva zhoršenie pozície a ešte väčšie vysunutie kondylu dopredu 

(Takashima et al., 2003). Hypoplázia kondylu pri hemifaciálnej mikrozómii je 

charakteristická jednostranným alebo obojstranným nevyvinutím mandibulárneho kondylu 
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(Tank et al., 1998). Chybný alebo nedostatočný rast mandibuly úzko súvisí so stupňom 

hypoplázie kondylu (Converse et al., 1973). Mandibula sa na postihnutej strane vychyľuje 

laterálne a nahor, telo mandibuly je sploštené a brada je vychýlená k postihnutej strane 

(Converse et al., 1973). Postihnutie ramena mandibuly je silnejšie než tela. Postihnutie 

ramena sa prejavuje porušením medzičeľustných vzťahov, dochádza k brzdeniu 

vertikálneho rastu maxily na postihnutej strane a tým k zošikmeniu oklúznej roviny. 

Postihnutie tela mandibuly sa prejavuje nedostatkom priestoru pre denticu a jej stesnaním 

na postihnutej strane tváre (Šmahel, 1985). 

 

 

Obr. 2.9 Prejavy HFM na mandibule  

(upravené podľa: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S053151310500600X). 

 

Zuby  

Proces, ktorý spôsobuje hemifaciálnu mikrozómiu sa podieľa aj na vývine zubnej 

laminy. Vážnosť zásahu do embryologického vývoja určí rozsah poškodenia mandibuly 

a vplyv na vývin zubov. Pre toto ochorenie je tiež charakteristická zubná agenéza, rozdiely 

vo veľkosti a abnormálna morfológia zubov. Pacienti majú tendenciu k vývinu menších 

zubov na postihnutej strane tváre. Rozdiel vo veľkosti zubov medzi postihnutou a zdravou 

stranou je vyšší pri mandibulárnych zuboch než pri maxilárnych (Faras a Vargervik, 1998). 

Dôvod, prečo sú zuby na maxile postihnuté v menšej miere ako na mandibule , 

sú anastomózy medzi maxilárnou a faciálnou artériou, ku ktorým dochádza ľahšie, ako 

k anastomózam do spodnej alveolárnej artérii (Reed a Sheppard, 1976). Odchýlky vo 

veľkosti a tvare zubov a tiež aj hypodoncia narastajú s vážnosťou hemifaciálnej 
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mikrozómie (Faras a Vargervik, 1998; Ongkosuwito et al., 2010; Maruko et al., 2001). 

Takisto oneskorený vývin zubov bol častejšie pozorovaný u osôb s vážnejšou formou 

hemifaciálnej mikrozómie, nebol však zistený pri deťoch mladších než desať rokov (Farias 

a Vargervik, 1988). Očný zub a prvá stolička na postihnutej strane boli výrazne menšie ako 

zuby na zdravej strane tváre, na vrchole prvej stoličky postihnutej strany bol tiež vyšší 

výskyt morfologických abnormalít (Farias a Vargervik, 1998). Medzi najčastejšie 

postihnuté zuby patria druhý a tretí molár (Farias a Vargervik, 1988), podľa štúdie Silvestri 

et al., (1996), patria medzi najčastejšie poškodené zuby okrem druhého a tretieho moláru  

aj prvý a druhý premolár. Medzi najčastejšie chýbajúce zuby autori zaraďujú tretí molár 

(Farias a Vargervik, 1988; Maruko et al., 2001), alebo druhý premolár (Farias a Vargervik, 

1988). 

 

2.4.3)  Ďalšie  prejavy HFM 

 

HFM sa prejavuje aj na lebke. Lebečná klenba javí posteriornú rotáciu, ktorá sa 

okcipitálnym smerom postupne zväčšuje. Príčinou je zväčšená flexia lebečnej bázy, 

s ktorou súvisí posun zadnej lebečnej jamy dopredu a dolu. Väčšiu flexiu spôsobuje aj 

zmenšenie celkovej dĺžky bázy (Šmahel, 1985). 

HFM okrem už spomenutých znakov zahŕňa aj prejavy, ktorých výskyt nie je až tak 

častý, ale aj tak sa spájajú s týmto ochorením.  

Problémy so spánkom prinášajú ťažkosti s dýchaním, ktoré sú výsledkom zle 

vyvinutej mandibuly a orofarynxu. Deti s touto poruchou v noci častejšie chrápu (Cloonan 

et al., 2009). Ďalším nepriaznivým javom je strata sluchu a nefunkčnosť tvárových nervov. 

Vzťah medzi dysfunkciou sluchového a tvárového nervu však potvrdený nebol, rovnako 

ani bilaterálna hemifaciálna mikrozómia nemá vplyv na paralýzu tváre alebo stratu sluchu 

(Carvalho et al., 1999).  

Deti s hemifaciálnou mikrozómiou majú vyššie riziko oneskoreného neurologického 

vývoja a tým pádom zaostávajú za rovesníkmi v oblasti verbálnej aj neverbálnej, 

motorických aj rozumových schopnostiach (Collet et al., 2011). Dhillon et al. (2010) vo 

svojej štúdii troch pacientov s hemifaciálnou mikrozómiou objavili aj ďalšie príznaky, 

medzi ktoré patrila nervová paralýza, cysty na perách a poruchy stavcov.  

Vzácny je aj súčasný výskyt hemifaciálnej mikrózomie a Klinefelterovho syndrómu. 

U pacienta sa kombinácia týchto dvoch porúch prejavila deformáciou ucha, tvárovou 
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asymetriou aj problémami s pohlavnými orgánmi. Deformácia ucha spočívala v poškodení 

boltca, atrézii zvukového kanála a strate sluchu. Problémy s pohlavnými orgánmi sa 

prejavili malým penisom, semenníky boli hmatateľné v trieslovom kanáli. Aj po nasadenej 

liečbe zostala pacientovi mierna hypoplázia na postihnutej strane a gynekomastia. Axilárne 

a pubické ochlpenie bolo v rovnakej miere ako u zdravého muža, testes boli ľahko 

hmatateľné, ale stále menšie v porovnaní so zdravým mužom (Poonwalla et al., 1980). 

Z psychologického hľadiska má prítomnosť HFM negatívny dopad na postihnuté deti. Čím 

je dieťa staršie, tým ťažšie sa vyrovnáva so svjoiím postihnutím. Priaznivý vplyv na 

psychosociálny vývoj preto majú včasné liečebné zákroky, ktoré zmierňujú viditeľné 

odchýlky výzoru od zdravých detí (Marris et al., 1999). 

 

2.5) Diagnostika HFM a spôsoby liečby 

 

2.5.1)  Diagnostika HFM 

 

Včasná diagnostika HFM je dôležitá z hľadiska skorého nástupu vhodnej liečby, čo 

zvyšuje šance na neskorší pozitívny výsledok liečby (Cousley, 1993, Everett et al., 2000). 

Prenatálne testovanie plodu spočíva vo forme vyšetrenia pomocou zobrazovacích metód 

ako sú 2D a 3D ultrasonografia, magnetická rezonancia (MRI), počítačová tomografia 

(CT). Molekulárne genetické testovanie nie je možné, pretože nie sú známe gény, ktorých 

poškodenie je zodpovedné za vznik HFM. Ultrasonografia je často obmedzovaná 

technickými problémami ako oligohydramnion, obezita matky alebo poloha hlavičky plodu 

(Hattori et al., 2005). V štúdii Martinelli et al. (2004), pri rutinnom vyšetrení v 24. týždni 

gravidity, boli pomocou ultrasonografie pozorované príznaky ako mikroftalmia 

s orbitálnou hypopláziou, hypoplázia lícovej časti a ucha a stanovená diagnóza HFM. 

Rozdiel medzi 2D sonografiou a 3D sonografiou bol predostrený v štúdii Volpe a Gentile 

(2004). Tradičná 2D ultrasonografia ukázala prítomnosť jednostranného rázštepu pery 

a podnebia, kým 3D ultrasonografia ukázala presný rozsah rázštepov a odhalila aj HFM 

v spojení s mikroftalmiou a dyspláziou ucha. Magnetická rezonancia je oproti 

ultrasonografii výhodnejšia, pretože nie je ovplyvňovaná žiadnymi už spomínanými 

technickými problémami. Pri normálnom objeme plodovej vody mohli pohyby bábätka 

brániť detailnému zobrazeniu, ale momentálne je toto negatívum odstránené metódou 

rýchleho získavania jednotlivých sekvencií. Metóda MRI je pohodlnejšia aj pre matky, 
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pretože minimalizuje nepohodlie spôsobené skenerom (Hattori et al., 2005). Prvá štúdia, 

ktorá informovala o vyšetrení HFM pomocou tejto metódy bola štúdia od Hattori et al. 

(2005). MRI potvrdila výsledky predchádzajúcej ultrasonografie a navyše aj orbitálnu 

hypopláziu, hypopláziu ucha a obličky, čo viedlo k diagnostikovaniu HFM. Prítomnosť 

dvojitého ramena mandibuly bola v prípade Shriki et al. (2005) odhalená pomocou CT 

snímok a potvrdená metódou MRI. 

 

2.5.2) Liečba 

 

Keďže spektrum prejavov HFM je veľmi široké, na liečbu jednotlivých porúch sa 

využívajú rôzne spôsoby a metódy (Wang a Andres, 1999). Metódy, ktorými sa upravujú 

jednotlivé anomálie spôsobené prítomnosťou HFM sú distrakčná osteogenéza (Polley a 

Figueroa, 1997, Lima et al., 2007), kostný štep (Guyuron a Lasa, 1992, Padwa et al., 

1998), osteotómia, plastika brady (Munro, 1980, Lauritzen et al., 1983), LIPUS (El Bialy, 

2010).  

Chirurgickou liečbou na základe klasifikácie pacientov do skupín sa vo svojich 

štúdiách zaoberali napr. Munro (1980), Lauritzen et al.(1985). Kvôli zvoleniu vhodného 

typu liečby boli pacienti rozdelení do piatich skupín podľa anatómie TM kĺbu a rozsahu 

poškodenia orbity. Využité spôsoby liečby boli kostný štep, osteotómia mandibuly 

a maxily, plastika brady. U detí je plastika brady nahradená štepom z rebra, aby sa predišlo 

poškodeniu koreňov ešte neprerezaných rezákov a očných zubov. 

 

 



 29 

Obr. 2.10 HFM typ 1b. (a) Mandibula je úplná, ale oklúzna rovina je vychýlená. (b) 

pooperatívne zarovnanie kosti, transpozičná genioplastika, kostný štep pravej maxily 

(Lauritzen et al., 1985). 

 

 

Obr. 2.11 HFM typ 3. (a) Nekompletná mandibula s nedostatočne vyvinutým pravým 

ramenom. (b) Nedostatočne vyvinuté rameno je skonštruované z rebrovochrupavkového 

štepu (Lauritzen et al., 1985). 

 

 

Obr. 2.12 HFM typ 5. (a) Distopická pravá orbita. Plánovaná kraniotómia (b) Orbita je 

posunutá nahor a zaistená na mieste. Kraniotómia je uzavretá. (c) Jarmový oblúk je 

skonštruovaný z rebra. V ďalších stupňoch liečby je pacient liečený ako typ 2 (Lauritzen et 

al., 1985). 

 

Autogénny kostný štep z rebrovej chrupavky je chirurgickou možnosťou liečby 

asymetrie tváre. Tento spôsob liečby spočíva v transplantácii tkaniva. Cieľom metódy je 
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nahradiť poškodenému alebo chýbajúcemu kondylu nové rastové centrum. Proces býva 

uskutočnený pred začiatkom rastového špurtu (Romseé et al., 2004). Rast kosti v mieste 

kostného štepu je extrémne nepredvídateľný. Ak dôjde k rýchlejšiemu a silnejšiemu rastu 

časti mandibuly so štepom, má to negatívnejšie prejavy ako u neoperovaných pacientov. 

Vzniká zhluk tkaniva na postihnutej strane tváre ktorý obmedzuje a bráni pohybu 

mandibuly (Guyuron, Lasa, 1991). Vhodný čas pre začatie liečby je približne medzi 8. – 

12. tym rokom, kedy dochádza k maximálnemu možnému rastu pacienta. V mladšom veku 

je nevhodný z hľadiska pomalého rastu (James, 1997). Iná štúdia uvádza za vhodný čas 

obdobie výmeny zubov, počas aktívneho prerezávania zubov a alveolárneho rastu, čo je asi 

medzi 6. – 12.tym rokom (Padwa et al., 1998). Nevýhodou kostného štepu môžu byť 

neakceptovanie štepu, jeho životnosť, miesto chirurgického zákroku, infekcia rany 

(Romseé et al., 2004). Namiesto štepu z rebrovej chrupavky sa využíva aj bedrová kosť 

v oblasti spina iliaca anterior inferior (Crockford, Converse, 1972).  
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Obr. 2.13 RTG snímky pacienta s HFM. Horná snímka - pacient s malým ramenom 

nevhodným pre rekonštrukciu. Stredná snímka - rebrovochrupavkový kostný štep na 

postihnutej strane s vertikálnou osteotómiou ramena na zdravej strane. Spodná snímka -  

stav po operácii, dobrá symetriu na postihnutej strane (Goldsmith et al., 1992). 

 

Distrakčná osteogenéza je chirurgický spôsob liečby, ktorý slúži na predĺženie 

hypoplastickej kosti, v prípade pacientov HFM ide o mandibulu, a koriguje tak vzniknutú 

asymetriu tváre (Takashima et al., 2003). Z hľadiska korekcie tvárovej asymetrie je 

dôležitejšia úprava tela mandibuly než ramena (Mommaerts a Nagy, 2002). Hlavné výhody 

techniky distrakčnej osteogenézy spočívajú v potrebe len jedného chirurgického zákroku, 

počas rastu pacienta môže byť novoformujúca sa kosť využitá týmto  spôsobom 

opakovane, okolité mäkké tkanivo sa prispôsobuje a naťahuje, čo umožňuje novotvorenej 

sa kosti mať rovnakú silu a priemer ako ostatné kosti (Lima et al., 2007). Ďalšou výhodou 
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je nenápadný vzhľad distrakčného strojčeka v ústach, a fakt, že samotný zákrok 

nespôsobuje jazvy na tvári (Cope et al., 1999). Ďalšia štúdia však odporúča upravovať 

mäkké tkanivo separátne, mimo skeletálnej chirurgie. Výsledky po osteogenéze ukázali 

prítomnosť komplikácií a negatívny dopad na mäkké tkanivo (Mommmaerts a Nagy, 

2002). Skorá úprava mandibuly týmto typom zákroku je výhodná, umožňuje jej správny 

vývin a znižuje množstvo neskorších potrebných operačných zákrokov. Takisto zlepšuje 

výzor tváre a pomáha dieťaťu v socializácii (Lima et al., 2007, Mommaerts a Nagy, 2002). 

Aj keď je výsledkom distrakčnej osteogenézy predĺženie tela a ramena mandibuly, 

nezaručuje normálny rast a vývin TM kĺbu a je možné aj riziko vzniku infekcie po 

operačnom zákroku (Romseé et al., 2004). V porovnaní s kostným štepom z rebrovej 

chrupavky vyplynuli nasledovné výhody distrakčnej osteogenézy : minimálny čas 

operácie, menšie riziko ďalších komplikácií, minimálny čas hospitalizácie, nie je potrebná 

medzičeľustná fixácia (McCarthy et al., 2001).  

 

 

Obr. 2.14 Porovnanie mandibúl pred distrakčnou osteogenézou, po nej a zdravá mandibula 

(upravené podľa: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350453310001177). 
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Iným spôsobom liečby je metóda využívajúca zrkadlový obraz. Na úpravu tvárovej 

asymetrie sa využíva implantát vyrobený na základe zrkadlového zobrazenia zdravej 

mandibuly a následnom spracovaní jej 3D modelu. Výhodou tejto metódy je predoperačné 

plánovanie, ktoré umožňuje naplánovanie presnej symetrickej rekonštrukcie podľa 3D 

modelu. Nevýhodou môže byť odchýlka pri prenose dát a následnej konštrukcii 

implantátu, možné poškodenie alebo zmena tvaru implantátu počas operácie samotným 

chirurgom (Zhou et al., 2009). 

Ďalšou z možností na upravenie prejavov hemifaciálnej mikrozómie je ortopedická 

liečba. Sidiropoulou et al. (2003) vo svojej štúdii dokázali upravenie tvárovej asymetrie aj 

možnosť pohybu maxily a mandibuly po spomínanom type liečby. Pohyb maxily 

a mandibuly pri otváraní úst bol symetrický a maximálne otvorenie úst dosahovalo 

hodnoty zhodné s hodnotami zdravého človeka . 

Nechirurgickým typom liečby je LIPUS (nízkointenzívny impulzový ultrazvuk). 

Metóda LIPUS bola v minulosti využitá pri hojení fraktúr (Heckman et al., 1994), na 

podporu kostnej maturácie počas distrakčnej osteogenézy (El Bialy et al., 2002) a takisto 

pri výskume na zvieratách. Skúmanými druhmi boli zajace a opice, v oboch prípadoch 

došlo k signifikantne pozitívnym výsledkom už po 4 mesiacoch každodennej liečby. 

U ľudí boli významne pozitívne výsledky až po roku liečby (El Bialy et al., 2003, El-Bialy 

et al., 2006). V spolupráci s využitím ústneho strojčeka na úpravu skusu je táto metóda 

účinná pri zvýšení rastu mandibuly na postihnutej strane tváre. Najlepšie výsledky boli 

dosiahnuté u mladších pacientov s miernym alebo stredne ťažkým stupňom HFM. 

Nevýhodou LIPUS-u je dlhší čas liečby v porovnaní s chirurgickou liečbou (El Bialy et al., 

2010). 

Pri liečbe ucha sa využíva chirurgická aj prostetická liečba (Wilkes a Wolfaard, 

1994). Chirurgická liečba, otoplastika, slúži na úpravu deformovaných boltcov. Prebieha 

v podobe autogénnej rekonštrukcie ucha, kedy dochádza k štepu rebrovej chrupavky 

(Brent, Byrd, 1989), je výhodnejšia najmä kvôli starostlivosti a výmene protézy počas 

života po operácii. Výhody chirurgickej liečby spočívajú v liečbe pomocou pacientovho 

vlastného tkaniva, minimálnej starostlivosti po operácii, vštepená chrupavka môže 

pokračovať ďalšom v raste. Negatíva sú v dlhšom a náročnejšom procese s viacerými 

chirurgickými fázami, ucho je menej podobné zdravému uchu (Wang, Andres, 1999). 

Výhody prostetickej liečby zahŕňajú krátky čas zákroku, veľkú podobnosť prostetického 

ucha so zdravým uchom, ľahkú manipuláciu pri dodatočných úpravách. Takisto aj tento 
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typ liečby so sebou nesie určité negatíva. Tými sú pravidelná starostlivosť a nutná výmena 

protézy po určitom čase, obtiažna prvotná aplikácia (Wang a Andres, 1999). Kofochirurgia 

je liečba zameraná na odstránenie porúch sluchu (Šmahel, 1985). 

 

 

2.6 Asymetria podnebia 

 

Asymetriu môžeme definovať ako odchýlku od symetrie. Rozlišujeme fluktuačnú 

a direkcionálnu asymetriu. 

 

Obr. 2.15 Znázornenie symetrie a asymetrie (http://www.architecture-student.com). 

 

Direkcionálna asymetria, ktorá sa označuje aj ako smerová asymetria, patrí medzi 

výrazné asymetrie pozorovateľné voľným okom. Odchýlky od symetrie nie sú náhodné ani 

nezávislé, vznikajú nadmerným používaním jednej strany oproti druhej, napr. výrazné 

využívanie mimického svalstva jednej strany tváre (Palmer and Strobeck, 1997). 

Fluktuačná asymetria predstavuje odchýlku od bilaterálnej symetrie, určuje rozdiely 

pravej a ľavej strany. Je to jemná asymetria, kedy odlišnosti vzniknuté v priebehu vývoja 

sú náhodné a majú samostatný vplyv na pravú a ľavú stranu (Palmer and Strobeck, 1992). 

Asymetria tvárových štruktúr je prítomná nielen u ľudí s určitým typom postihnutia, 

ale aj u zdravých jedincov (Ferrario et al., 2001). Dobre preskúmaná je oblasť asymetrie 

tváre a podnebia u jedincov s unilaterálnym alebo bilaterálnym rázštepom tváre (Ras et al., 

1994, Ferrario et al., 2003, Mielnik-Blasczczak a Olszewska, 2011).  

U pacientov s HFM asymetria tváre postupuje smerom k otocefalickému centru, tvár 

je stlačená zhora aj zdola smerom ku zvukovodu, čoho výsledkom je asymetria zadnej časti 

podnebia. Ďalším prejavom asymetrie tváre je napr. deformácia mandibuly, čo má za 

následok zmenšenie priestoru pre denticu. Táto deformácia môže viesť ku zmenšeniu 

dentálneho oblúku a tým aj k asymetrii v prednej časti podnebia (Šmahel, 1985).  
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Lear (1968) vo svojej štúdii považoval oblasť raphe palatina za referenčnú oblasť 

symetrie. Asymetria podnebí spočívala v širšej pravej strane podnebia a umiestneniu 

druhého pravého moláru viac bukálne. Maxilárna dentica bola posunutá v prospech ľavej 

strany, čo však neviedlo k zreteľnej asymetrii v strednej časti tváre. Preferovanie spania na 

ľavej alebo pravej strane tváre neviedlo k zmenám na tvare dentálneho oblúka.  
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3. HYPOTÉZA A CIELE  DIPLOMOVEJ PRÁCE 

 

Hypotéza bola formulovaná v náväznosti na preštudovanú literatúru (napr. Converse 

et al., 1973, Caldarelli et al., 1980, Šmahel, 1985, Kay and Kay, 1989, Cousley et al., 1992, 

a ďalšie štúdie). Odchýlky splanchnokránia u pacientov s HFM spočívajú v hypoplázii 

čeľustí, teda aj splanchnokránia ako celku. Hypoplázia dolnej čeľuste je väčšia v porovnaní 

s hypopláziou hornej čeľuste, smerom od temporomandibulárneho kĺbu asymetria klesá. 

Postihnutá polovica tváre je zhora i zdola stlačená smerom k zvukovodu (Šmahel, 1985). 

  

Hypotéza : Pacienti s HFM majú odlišný tvar podnebia v porovnaní s kontrolou. 

Predpokladáme, že sa na podnebí pacientov prejaví vyššie popísaná kompresia v mieste 

postihnutia a jej veľkosť bude klesať s rastúcou vzdialenosťou od temporomandibulárneho 

kĺbu. 

 

Ciele DP :  

1. Sledovať a zhodnotiť tvarovú varibilitu a priemerný tvar podnebia pacientov 

s HFM. 

2.  Sledovať a zhodnotiť tvarovú varibilitu a priemerný tvar podnebia kontrolného 

súboru. 

3. Analyzovať asymetriu podnebia u oboch súborov.  

4. Oba súbory porovnať a vyhodnotiť metódami geometrickej morfometrie 

a štatistickou analýzou. 
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4. MATERIÁL A METÓDY 

4.1. Materiál 

 

Praktická časť diplomovej práce je založená na metrickej analýze 48 virtuálnych 

dentálnych modelov horného alveolárneho oblúka a podnebia. Súbor pacientov tvorí 27 

skenov pacientov s hemifaciálnou mikrozómiou, ostatných 21 skenov tvorí súbor 

kontrolných jedincov. 

 

4.1.1. Súbor pacientov s hemifaciálnou mikrozómiou 

 

Súbor pacientov s hemifaciálnou mikrozómiou tvorí 27 skenov dentálnych odliatkov. 

Z pôvodného počtu 31 naskenovaných modelov bolo nutné 4 modely vyradiť. Dôvodom 

boli chýbajúce druhé premoláry, čo predstavovalo polohu jedného landmarku. Takisto bol 

dôvodom aj premolár navyše. Tieto modely by nám skreslili konečné výsledky, pretože sú 

zdrojom asymetrickej polohy niektorých zubov, preto prišlo k ich vyradeniu. Všetci 

pacienti sú mužského pohlavia a českej národnosti, operovaní boli na klinike plastickej 

chirurgie v Prahe alebo Brne (otoplastika, kofochirurgia). Priemerný vek pacientov bol 

27,2 roka, v rozmedzí 20,8 – 41,5 rokov. Na 23 modeloch sa postihnutie prejavilo na 

pravej strane podnebia, zvyšné 4 modely boli ľavostranné. 20 pacientov s hemifaciálnou 

mikrozómiou malo kompletný chrup, trom chýbali prvý premolár, jednému chýbal molár, 

dvom očný zub a jeden pacient mal chýbajúce zuby v dôsledku extrakcie. Vyšetrenia 

týchto pacientov prebiehali v rokoch 1976 až 1978. Pacienti trpeli mikróciou druhého 

a tretieho stupňa, pričom tretí stupeň predstavoval takú deformáciu boltca, kde sa nedali 

rozlíšiť jeho jednotlivé útvary, prítomná bola aj atrézia zvukovodu. 

 

4.1.2. Kontrolný súbor 

 

Kontrolný súbor tvorí 21 naskenovaných modelov horného alveolárneho oblúku 

a podnebia chlapcov českej národnosti z brnenských škôl. Priemerný vek kontrol bol 13,2 

roka, v rozmedzí 13,0 - 13,9 roka. Vyšetrenia pochádzajú z roku 2005. Podmienkou pre 
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zaradenie do štúdie bol kompletný chrup s druhými molármi a neprítomnosť anomálií 

a predchádzajúcej liečby. 

 

Rast maxily do šírky je uskutočňovaný do trinásteho roku dieťaťa. K nárastom šírky 

maxilárneho oblúka dochádza medzi 6.týždňom a 2.rokom, ďalší významný nárast je 

medzi 3. a 13.rokom. Vo veku približne trinásť rokov je dosiahnutá 100% šírka zubného 

oblúka (Jelínek, 1983, Peterka, Pěnkava, 1975).  

 

4.2. Metódy 

 

Práca vychádza z dvoch sérií naskenovaných dentálnych modelov Prvým krokom 

bola kontrola povrchu dentálnych modelov. Akákoľvek porucha v štruktúre odliatku 

v meranej oblasti by v konečnom dôsledku mohla spôsobiť chybu vo výsledkoch. Modely 

boli skenované 3D laserovým skenerom ROoland LPX – 250 s rozlišovacou presnosťou 

0,2mm pomocou špeciálneho softwaru Dr. Picza3. Podstata skenovania je založená na 

emitovaní bodového lúča na snímaný predmet. Jeho senzory potom snímajú svetlo 

odrazené od predmetu. Celé skenovanie prebieha pri pohybe laseru zdola nahor. Predmet je 

umiestnený na rotujúcom tanieri a ja skenovaný kolmo na oklúznu rovinu. Pri tomto type 

skeneru môžeme použiť dve možnosti skenovania, skenovanie z plochy alebo rotačné 

skenovanie. V našom prípade sme použili skenovanie z plochy. Skeny boli následné 

uložené softwarom Dr.Picza3 vo formáte .pix a potom pomocou softwaru Pixform vo 

formáte .rdl. Prvým krokom úprav bola zmena formátu. Modely boli pomocou softwaru 

Pixform prepísané z pôvodného formátu .rdl do formátu .wrl. V tomto formáte boli ďalej 

upravované pomocou softwaru Rapidform. Úpravy zahŕňali orezávanie oblasti zubov a tzv. 

„nezmyselných oblastí“, ktoré vznikli pri skenovaní. Pri orezávaní bolo dôležité 

nezasiahnuť do miest, kde sme neskôr nanášali landmarky. Ďalší postup pri upravovaní 

skenov spočíval v zaplnení dier, zarovnávaní okrajov a vyhladzovaní povrchu podnebia. 

Všetky modely boli hodnotené ako pravostranné, štyri ľavostranné modely boli zrkadlovo 

obrátené na modely opačné, takisto pomocou softwaru Rapidform. Po orezaní a obrátení 

skenov sme na plochu podnebia naniesli 4 presne stanovené landmarky podľa publikácie 

Bejdová et al. (2011).  

Na manuálne určovanie landmarkov sme využili funkciu softwaru Morphome3cs. 

Prvý landmark sa nachádza medzi prednými rezákmi na dentálnej papile. Druhý a tretí 
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landmark ležia na alveolárnych výbežkov druhých premolárov na ich najviac mediálnych 

okrajoch. Štvrtý landmark sme umiestnili medzi prvé dva moláry. Prvý a štvrtý landmark 

spolu určujú strednú líniu podnebia. Dôležitým prvkom pri zadávaní landmarkov bolo 

zachovať rovnaké poradie. Modely boli ďalej spracovávané pomocou softwaru 

Morphome3cs, ktorý sa skladá z ďalších čiastkových programov. 

 

Obr. 4.1 Nespracovaný pôvodný model podnebia po naskenovaní a spracovaný model. 

 

4.2.1. Metódy geometrickej morfometrie a štatistická analýza 

 

Dense correspondense model analysis (DCA) 

 

Cieľom DCA je konštrukcia trojuholníkových sietí pre všetky modely s rovnakou 

topológiu, teda s rovnakým počtom vrcholov a trojuholníkov. Vďaka rovnakému počtu 

vrcholov ich môžeme analyzovať podobne ako pri landmarkových metódach. 

Konštrukcia korešpondujúcich si sietí zahŕňa niekoľko dôležitých krokov. Prvý krok 

obsahuje manuálne zadávanie landmarkov na všetkých modeloch podnebí. Zadané 

landmarky sa využijú v nasledujúcom kroku, čo je prokrustovská analýza, ktorá je 

postavená na metóde najmenších štvorcov. Vďaka nej dochádza k zarovnaniu 

trojuholníkových sietí landmarkov a k nájdeniu priemernej konfigurácie všetkých 4 

landmarkov (Hutton et al., 2001). Po Prokrustovskej analýze sú modely deformované 

pomocou metódy TPS do priemernej konfigurácie landmarkov. Tým sa jednotlivé siete 

vzájomne priblížia. Zvolí sa nahodný tzv. base mesh (v našom prípade prvý v poradí). 

Následne je realizované hľadanie najbližších bodov na ostatných sieťach k vrcholom base 

mesh. Tieto body tvoria vrcholy nových sietí, na ktoré je prenesená topológia base mesh. 
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Trojuholníky v base mesh tvoria trojuholníky na nových vrcholoch. Výsledkom DCA 

analýzy je prepočítanie modelov na rovnaký počet bodov (Hutton et al., 2001). Táto 

analýza bola použitá napr. v publikácii Moss et al. (2006). 

 

Obr. 4.2 TPS – postupnosť krokov TPS ilustrované v 2D. (a) nanesenie landmarkov na 

povrch modelu, (b) zarovnanie trojuholníkových sietí a nájdenie priemernej konfigurácie 

všetkých landmarkov, (c) model sa vracia do pôvodnej polohy, pričom body si navzájom 

korešpondujú. (upravené podľa: Hutton et al., 2001). 

 

Analýza hlavných komponent (PCA) 

 

Bola vynájdená v roku 1901 Karlom Pearsonom. Momentálne patrí medzi 

najpoužívanejšie metódy na analýzu viacrozmerných dát. Využíva sa na zobrazenie 

variability tvaru podnebia. Spočíva v redukcii pôvodného počtu premenných na menší 

počet transformovaných premenných, ktoré označujeme ako hlavné komponenty (Zeldich, 

2004). Zámerom PCA je redukovať počet znakov tak, aby strata informácie bola žiadna 

alebo minimálna. Jednotlivé hlavné komponenty sú tvorené kombináciou pôvodných 

znakov (Meloun a Militký, 2004).  

Každý jedinec je transformovaný z priestoru pôvodných premenných do priestoru 

PCA komponent, kde jeho polohu popisuje tzv. PCA skóre. Grafické zobrazenie PCA 

priestoru je vo forme grafu typu scatterplot (zobrazuje dve zvolené komponenty). Taktiež  

zobrazuje variabilitu tvaru podnebí v rámci jednej skupiny (súbor pacientov alebo kontrol), 

ako aj porovnanie variability oboch skupín. Jednotlivé body v grafe predstavujú podnebie 

každého jedinca. Väčšina informácie o variabilite tvaru podnebí je obsiahnutá v prvej 

hlavnej komponente. Obrátene je možné pre každý bod v PCA priestore vygenerovať. 
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Analýza hlavných komponent bola použitá napr. v publikáciách Zachow et al. (2005), 

Bejdová et al. (2012). 

 

Metóda analýzy asymetrie 

 

Metóda analýzy asymetrie trojuholníkových sietí využíva skonštruované 

korešpondujúce si siete a realizuje analýzu asymetrie podobným spôsobom ako 

u landmarkových metód (Klingenberg et al., 2002, Graham et al., 2010). Princípom 

analýzy bilaterálnej asymetrie je konštrukcia zrkadlového obrazu a odčítanie asymetrie 

(odchýlok od ideálnej symetrie) medzi zodpovedajúcimi si párovými časťami v zmysle 

korešpondecie vrcholov sietí (Krajíček et al., 2012). Nasleduje PCA analýza nad takto 

odčítanými rozdielmi. Výsledkom sú hlavné komponenty asymetrie, ktorých lineárne 

kombinácie tvoria asymetriu konkrétneho jedinca. Pomocou tejto metódy vieme vyjadriť 

nezávislé komponenty asymetrie (odchýlky vrcholov trojuholníkovej siete) a môžeme 

vizualizovať ich veľkosť alebo smer. V našej práci sme vizualizovali iba veľkosť, ktorá je 

na obrázkoch dostatočne názorná.  

Direkcionálna asymetria, nazývaná aj smerová asymetria, je zameraná na pravú 

alebo ľavú stranu. Spôsobuje ju nadmerné využívanie len jednej strany tela, napr. 

mimického svalstva. Tieto odchýlky od symetrie tak nie sú náhodné (Palmer a Strobeck, 

1997). Direkcionálna asymetria predstavuje spriemerovanie individuálnej asymetrie 

(individuálna asymetria – rozdiel medzi landmarkami pôvodného a zrkadlového modelu). 

 

Obr. 4.3 Názorný popis princíp analýzy bilaterálnej asymetrie trojuholníkovej siete, kedy 

jednotlivé komponenty spoločne s direkcionálnou zložkou prispievajú rôznou mierou (k_i) 

k výslednej individuálnej asymetrii konkrétneho podnebia. Červená farba predstavuje 

miesta s najvyššou mierou asymetrie, modrá farba naopak oblasti s najmenšou mierou 

asymetrie. 
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Štatistická analýza 

 

Skóre jednotlivých jedincov je možné ďalej spracovávať metódami štatistickej 

analýzy. My sme využili z ponuky mnohorozmerných metód Hotellingov test, ktorý 

spočíva v porovnávaní priemerných tvarov. Výsledkom tohto testu je zistenie, či sa 

porovnávané súbory tvarovo líšia, alebo nie (Haruštiaková et al., 2012). 

Test homogenity spočíva v testovaní rozdielov veľkosti rozptylu dvojice množín 

(využili sme test typu “betadisper“). Predstavuje multivariačnú analógiu k Levenovmu 

testu homogenity variácií. Spočíva v spočítaní ťažiska zhluku skupín a merania 

vzdialenosti od ťažiska a v testovaní týchto vzdialeností v zmysle dvojvýberového testu 

(Anderson, 2006). V našom prípade sme ho využili na stanovenie variability asymetrie 

podnebí. 
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5. VÝSLEDKY 

 

Výsledky diplomovej práce sú rozdelené do piatich podkapitol. Prvé dve podkapitoly 

sa zaoberajú podnebiami pacientov s HFM. Prvá podkapitola rozoberá variabilitu 

a morfológiu tvaru podnebia, druhá podkapitola je zameraná na hodnotenie asymetrie tvaru 

podnebia pacientov s HFM. Tretia a štvrtá podkapitola sú orientované na rovnakú 

problematiku s tým rozdielom, že sa zaoberajú podnebiami kontrolného súboru. Piata 

podkapitola porovnáva priemerné tvary, variabilitu a asymetriu podnebia oboch skupín. 

DCA analýza nám umožnila prepočítať všetky modely podnebí na modely 

s rovnakými polygónovými sieťami, teda s rovnakým počtom vrcholov a trojuholníkov. 

Tieto výsledky si môžeme uložiť vo forme PC skóre alebo modelov priemerných podnebí 

a ďalej ich spracovávať. Na vyjadrenie variability tvaru podnebia sme využili PC skóre 

jednotlivých hlavných komponent, priemerné modely sme použili pri metóde 

superprojekcie v programe Rapidform. 

Na vizualizovanie zmeny tvaru podnebia v závislosti od hodnoty PC skóre sme 

vytvorili sekvencie obrázkov pomocou programu Adobe Photoshop. Tieto sekvencie sú 

tvorené tromi rôznymi pohľadmi na podnebia, frontálnym, laterálnym a pohľadom zhora. 

Každý pohľad je zaznamenaný piatimi obrázkami od maximálnych záporných hodnôt,  cez 

nulovú hodnotu, po maximálne kladné hodnoty PC skóre v rozmedzí 1,5 smerodajnej 

odchýlky, takže jedna sekvencia je tvorená pätnástimi obrázkami podnebia. 

Princípom metódy analýzy asymetrie je konštrukcia zrkadlového obrazu a odčítanie 

asymetrie medzi zodpovedajúcimi si párovými časťami. Výsledkom je farebná mapa, ktorá 

nám zobrazuje vplyv jednotlivých komponent asymetrie na asymetriu častí podnebia. 

Na štatistické spracovanie sme využili Hotellingov test a test homogenity. 
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5.1 Morfológia a variabilita tvaru podnebia pacientov s HFM 

 

Na hodnotenie morfológie a variability tvaru podnebia sme využili analýzu hlavných 

komponent. Najvýznamnejšie komponenty obsahuje graf na obr. 5.1.  
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Obr. 5.1 Grafické znázornenie variability morfológie podnebia pacientov vysvetlené 

prostredníctvom percentuálnych hodnôt významnosti jednotlivých hlavných komponent. 

 

Podrobnejšie sme interpretovali prvé 4 hlavné komponenty, ktoré dohromady 

popisujú 73,21% celkovej variability podnebia. Významnosť jednotlivej komponenty klesá 

s jej poradovým číslom. Za tvarové rozdiely najviac zodpovedajú prvé dve komponenty.      

Obr. 5.2 znázorňuje závislosť prvej a druhej hlavnej komponenty, ktoré spolu popisujú 

54,1% tvarovej variability podnebia. Tretia a štvrtá hlavná komponenta sa na morfológii 

a zmene tvaru podnebia podieľajú v menšej miere (19,09 %), ale zahŕňajú nenahraditeľné 

informácie popisujúce tvary jednotlivých podnebí (obr. 5.3). Jednotlivé body v grafoch 

zobrazujú pacientov s hemifaciálnou mikrozómiou. Maximálne vzdialenosti záporných 

a kladných hodnôt PC skóre od nuly dosahujú 3 smerodajné odchýlky. 
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Obr. 5.2 Grafické znázornenie vzťahu prvej a druhej hlavnej komponenty informujúcej 

o variabilite tvaru podnebia pacientov s HFM (jednotlivé body predstavujú pacientov). 
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Obr. 5.3 Grafické znázornenie vzťahu tretej a štvrtej hlavnej komponenty informujúcej 

o variabilite tvaru podnebia pacientov s HFM (jednotlivé body predstavujú pacientov). 
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Tvarovú variabilitu podnebia pacientov s HFM vyjadrenou prvou hlavnou 

komponentou popisuje obr. 5.4. Prvá hlavná komponenta sa najväčšou mierou podieľa na 

variabilite morfológie podnebia, popisuje 40,43% celkovej variability. Na základe 

sekvencie obrázkov pozorujeme zmenu výšky podnebia, ktorá sa zvyšuje smerom od 

záporných hodnôt ku kladným hodnotám PC skóre. Šírka podnebia v tom istom smere 

klesá. Dĺžka podnebia narastá v smere od záporných hodnôt PC skóre ju kladným 

hodnotám. Podnebia nachádzajúce sa v  oblastiach záporných hodnôt PC skóre sú širšie, 

nižšie  a zároveň kratšie ako podnebia v oblastiach s kladnými hodnotami PC skóre. 

Druhá hlavná komponenta (obr. 5.5) zodpovedá za 13,68% variability morfológie 

podnebia, čo je takmer trikrát menej ako v prípade prvej hlavnej komponenty. Smerom od 

záporných hodnôt PC skóre ku kladným hodnotám dochádza ku zväčšovaniu šírky 

a výšky, dĺžka podnebia sa naopak zmenšuje. Podnebia v oblastiach záporných hodnôt PC 

skóre sú oproti podnebiam v kladných hodnotách užšie a zároveň nižšie a dlhšie. Podnebia 

v oblastiach kladných hodnôt PC skóre sú naopak širšie, vyššie a zároveň kratšie. 

Tretia hlavná komponenta (obr. 5.6) popisuje 10,22% variability morfológie 

podnebia. Znázorňuje znižovanie výšky podnebia v jeho prednej časti v smere od 

záporných hodnôt ku kladným. Táto zmena je výrazná na frontálnych pohľadoch. Na 

pohľadoch zhora je pozorovaná asymetria v zadnej polovici podnebia. Podnebia ležiace 

v oblastiach so zápornými hodnotami PC skóre majú dlhšiu ľavú zadnú stranu než pravú. 

Podnebia ležiace v oblastiach kladných hodnôt PC skóre majú naopak dlhšiu pravú zadnú 

stranu než ľavú. Dĺžka podnebia zostáva rovnaká. Približne 2/3 pacientov s HFM má 

asymetriu zadnej časti podnebia, keď ľavá strana je dlhšia než pravá a zároveň majú 

podnebia oblejší tvar. 

Štvrtá hlavná komponenta (obr. 5.7) predstavuje 8,87% variability morfológie 

podnebia. Najvýraznejšie sa prejavuje na zmene výšky podnebia. Predná polovica 

podnebia sa smerom  od záporných ku kladným hodnotám zvyšuje, zároveň dochádza 

k poklesu výšky v zadnej polovici. Podnebia v oblasti záporných hodnôt PC skóre sú 

v prednej polovici nižšie, ale v zadnej polovici vyššie ako podnebia z oblastí s kladnými 

hodnotami. Dĺžka aj šírka podnebia zostávajú po celý čas nezmenené. 
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Obr. 5.4 Zobrazenie variability tvaru podnebia pacientov podľa 1.hlavnej komponenty 

prostredníctvom sekvencie obrázkov ( - záporné hodnoty, 0 nulová hodnota, + kladné 

hodnoty PC skóre v rozmedzí jeden a pol smerodajnej odchýlky). 

 

 

Obr. 5.5 Zobrazenie variability tvaru podnebia pacientov podľa 2.hlavnej komponenty 

prostredníctvom sekvencie obrázkov ( - záporné hodnoty, 0 nulová hodnota, + kladné 

hodnoty PC skóre v rozmedzí jeden a pol smerodajnej odchýlky). 
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Obr. 5.6 Zobrazenie variability tvaru podnebia pacientov podľa 3.hlavnej komponenty 

prostredníctvom sekvencie obrázkov ( - záporné hodnoty, 0 nulová hodnota, + kladné 

hodnoty PC skóre v rozmedzí jeden a pol smerodajnej odchýlky).  

 

 

Obr. 5.7 Zobrazenie variability tvaru podnebia pacientov podľa 4.hlavnej komponenty 

prostredníctvom sekvencie obrázkov ( - záporné hodnoty, 0 nulová hodnota, + kladné 

hodnoty PC skóre v rozmedzí jeden a pol smerodajnej odchýlky). 
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5.2. Hodnotenie asymetrie tvaru podnebia pacientov s HFM 

 

Na hodnotenie asymetrie tvaru podnebia sme využili funkciu softwaru 

Morphome3cs, ktorá nám umožnila vyjadriť nezávislé hlavné komponenty asymetrie 

a pomocou nich môžeme vizualizovať asymetriu tvaru podnebí. Obr. 5.8 zobrazuje 

najvýznamnejšie hlavné komponenty asymetrie a ich percentuálne hodnoty.  
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Obr. 5.8 Grafické znázornenie variability asymetrie podnebia pacientov s HFM vysvetlené 

prostredníctvom percentuálnych hodnôt významnosti jednotlivých hlavných komponent.  

 

Na spomínaný popis sme využili prvé dve hlavné komponenty asymetrie, ktoré spolu 

popisujú 70,85% celkovej asymetrie podnebia. Oblasti s najväčšou asymetriou sú na 

farebných mapách znázornené červenou, oblasti s najmenšou asymetriou sú znázornené 

modrou. Jednotlivé obrázky sú zaznamenané z frontálneho, laterálneho pohľadu a 

z pohľadu zhora, podľa dosiahnutých hodnôt PC skóre, v smere zľava doprava, a to od 

záporných hodnôt PC skóre ku kladným. Záporné a kladné hodnoty PC skóre sú vo 

vzdialenosti troch smerodajných odchýlok od nuly. 

 

Prvá komponenta asymetrie (obr. 5.9) popisuje 45,83% celkovej asymetrie tvaru 

podnebia. Oblasť s najväčšiu asymetriou zaberá zadné 2/3 plochy podnebia, 

najlaterálnejšie časti podnebia v oblasti molárov, smerom k prednej časti sa asymetria 

laterálnych častí podnebia znižuje. Oblasť vertikálnej strednej línie podnebia a premaxily 

je miestom s najnižšou asymetriou.   
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Druhá komponenta asymetrie (obr. 5.10) popisuje 25,02% variability asymetrie tvaru 

podnebia. V najväčšej miere popisuje laterálne časti podnebia v oblasti molárov a strednú 

časť podnebia od jeho zadného okraja po celkovú dĺžku asi 2/3 podnebia. Obe tieto oblasti 

s najväčšou variabilitou asymetrie sú prerušené miestami, kde naopak variabilita asymetrie 

dosahuje najmenšie hodnoty a to v oblastiach vertikálnej strednej línie podnebia a za 

laterálnymi časťami smerom ku stredu podnebia. Najmenšia asymetria je opäť v oblasti 

premaxily, avšak s výnimkou jej prednej okrajovej časti. 

 

 

Obr. 5.9 Zobrazenie asymetrie tvaru podnebia pacientov podľa 1.komponenty asymetrie 

prostredníctvom sekvencie obrázkov obrázkov ( - záporné hodnoty, 0 nulová hodnota, + 

kladné hodnoty PC skóre v rozmedzí troch smerodajných odchýlok). 
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Obr. 5.10 Zobrazenie asymetrie tvaru podnebia pacientov podľa 2.komponenty asymetrie 

prostredníctvom sekvencie obrázkov obrázkov ( - záporné hodnoty, 0 nulová hodnota, + 

kladné hodnoty PC skóre v rozmedzí troch smerodajných odchýlok). 

 

Z vytvorených obrázkových sekvencií vidíme, že prítomnosť asymetrie je najmä 

v zadnej oblasti podnebia. Naopak, vertikálna stredná línia podnebia a oblasť premaxily 

patria medzi najsymetrickejšie časti podnebia. Podnebia zo záporných oblastí hodnôt PC 

skóre majú dlhšiu ľavú stranu podnebia, kde je zároveň aj maximálna výška podnebia, kým 

podnebia z kladných oblastí hodnôt PC skóre majú dlhšiu pravú stranu podnebia 

a maximálna výška podnebia sa takisto presúva na pravú stranu. 

 

 

5.3 Morfológia a variabilita tvaru podnebia kontrolného súboru 

 

Podobne ako pri súbore pacientov s HFM, aj pri kontrolnom súbore sme vytvorili 

grafické znázornenie variability tvaru podnebia na základe percentuálneho zastúpenia 

jednotlivých komponent (obr. 5.11). 
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Obr. 5.11 Grafické znázornenie variability morfológie podnebia kontrol vysvetlené 

prostredníctvom percentuálnych hodnôt významnosti jednotlivých hlavných komponent. 

 

Najdôležitejšie a najzodpovednejšie za tvarovú variabilitu podnebí sú opäť prvé dve 

komponenty. Spoločne sa na tejto variabilite podieľajú v 57,6% (obr. 5.12). Ďalšie dve 

komponenty (obr. 5.13) sa na morfológii a variabilite podnebia podieľajú síce v menšej 

miere (20,06%), ako prvé dve hlavné komponenty, ale zostávajú rovnako významné 

z hľadiska zmeny tvaru podnebia. Jednotlivé body v grafoch zobrazujú jedincov 

z kontrolného súboru. 
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Obr. 5.12  Grafické znázornenie vzťahu prvej a druhej hlavnej komponenty informujúcej 

o variabilite tvaru podnebia kontrolného súboru (jednotlivé body zodpovedajú kontrolám). 
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Obr. 5.13 Grafické znázornenie vzťahu tretej a štvrtej hlavnej komponenty informujúcej 

o variabilite tvaru podnebia kontrolného súboru (jednotlivé body zodpovedajú kontrolám). 

 

Prvá hlavná komponenta (obr. 5.14) popisuje 35,58% celkovej variability tvaru 

podnebia. Prejavuje sa najmä na jeho šírke a výške. Smerom od záporných hodnôt ku 
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kladným hodnotám dochádza k zužovaniu a zároveň znižovaniu podnebia, rovnako 

dochádza aj k postupnému predlžovaniu. Podnebia v oblastiach záporných hodnôt PC 

skóre sú teda širšie, vyššie a zároveň kratšie v porovnaní s podnebiami nachádzajúcimi sa 

v oblastiach s kladnými hodnotami.  Podnebia nachádzajúce sa v kladných hodnotách PC 

skóre sú naopak užšie, nižšie a zároveň dlhšie. 

Druhá hlavná komponenta (obr. 5.15) zodpovedá za 21,95% celkovej variability. 

Výrazne zodpovedá za variabilitu vo výškových pomeroch zadnej a prednej časti podnebia 

a klenutosti ich tvaru. Záporné hodnoty PC skóre charakterizujú z frontálneho pohľadu 

vysoké, do špičky klenuté podnebia v ich zadnej polovici, ktoré sú zároveň veľmi nízke 

v prednej polovici. Smerom od záporných hodnôt PC skóre ku kladným hodnotám sa 

podnebia znižujú, v kladných hodnotách PC skóre je ich výška v prednej a zadnej polovici 

rovnomerná. Tvar podnebí z frontálneho pohľadu je oblý. Dĺžka podnebí zostáva 

konštantná. 

Tretia hlavná komponenta (obr. 5.16) určuje 13,96% celkovej variability podnebia. 

Smerom od záporných hodnôt PC skóre ku kladným hodnotám dochádza ku znižovaniu 

podnebia a jeho rozšíreniu. Podnebia v záporných hodnotách PC skóre sú teda užšie 

a zároveň vyššie a to rovnomerne po celej dĺžke, kým širšie a celkovo nižšie podnebia 

v kladných hodnotách PC skóre sú výrazne nižšie v ich prednej polovici. Z frontálneho 

pohľadu je tvar podnebí v záporných hodnotách PC skóre viac oblý, kým v kladných 

hodnotách je špicatejší. 

Štvrtá hlavná komponenta (obr. 5.17) popisuje 6,1% celkovej variability podnebia. 

Táto komponenta sa podieľa na zmene výšky a asymetrie podnebia. Smerom od záporných 

hodnôt PC skóre ku kladným hodnotám dochádza k znižovaniu podnebia a asymetria sa 

presúva z dominancie pravej strany podnebia na ľavú stranu. Symetrické podnebie je 

v oblasti PC skóre s nulovou hodnotou. Dĺžka aj šírka podnebia zostávajú nezmenené. 

Podnebia v oblasti so zápornou hodnotou PC skóre sú oproti podnebiam z kladnej oblasti 

vyššie a s asymetriou na ľavej strane.   

 



 55 

 

Obr. 5.14 Zobrazenie variability tvaru podnebia kontrol podľa 1.hlavnej komponenty 

prostredníctvom sekvencie obrázkov ( - záporné hodnoty, 0 nulová hodnota, + kladné 

hodnoty PC skóre v rozmedzí jeden a pol smerodajnej odchýlky). 

 

 

Obr. 5.15 Zobrazenie variability tvaru podnebia kontrol podľa 2.hlavnej komponenty 

prostredníctvom sekvencie obrázkov ( - záporné hodnoty, 0 nulová hodnota, + kladné 

hodnoty PC skóre v rozmedzí jeden a pol smerodajnej odchýlky). 
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Obr. 5.16 Zobrazenie variability tvaru podnebia kontrol podľa 3.hlavnej komponenty 

prostredníctvom sekvencie obrázkov ( - záporné hodnoty, 0 nulová hodnota, + kladné 

hodnoty PC skóre v rozmedzí jeden a pol smerodajnej odchýlky). 

 

 

Obr. 5.17 Zobrazenie variability tvaru podnebia kontrol podľa 4.hlavnej komponenty 

prostredníctvom sekvencie obrázkov ( - záporné hodnoty, 0 nulová hodnota, + kladné 

hodnoty PC skóre v rozmedzí jeden a pol smerodajnej odchýlky). 
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5.4 Hodnotenie asymetrie tvaru podnebia kontrlolného súboru 

 

 Obr. 5.18 zobrazuje najvýznamnejšie komponenty asymetrie a ich percentuálne 

vyjadrenie. 
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Obr. 5.18 Grafické znázornenie variability asymetrie podnebia kontrol vysvetlené 

prostredníctvom percentuálnych hodnôt významnosti jednotlivých hlavných komponent. 

 

U kontrol sme takisto bližšie popísali prvé dve hlavné komponenty asymetrie, ktoré 

spolu popisujú 67,1% celkovej variability asymetrie podnebia. Obrázkové sekvencie sú 

tvorené obrázkami z troch pohľadov – frontálneho, laterálneho a pohľadu zhora. 

Zaznamenávanú sú podľa hodnôt PC skóre v smere zľava doprava od záporných hodnôt, 

cez nulu, po kladné hodnoty PC skóre v rozmedzí troch smerodajných odchýlok. Červené 

oblasti predstavujú miesta s najväčšiu asymetriou, kým modré oblasti označujú miesta 

s najmenšou asymetriou. 

 

Prvá komponenta asymetrie (obr. 5.19) popisuje 54,72% celkovej variability 

podnebia. Oblasť s najväčšou asymetriou predstavuje zadná polovica podnebia, laterálne 

časti v oblasti molárov. S prechodom k prednej časti podnebia sa asymetria znižuje, 

najmenšie hodnoty dosahuje v prednej časti podnebia a vertikálnej strednej línii podnebia.  

Druhá komponenta asymetrie (obr. 5.20) popisuje 12,36 celkovej variability 

asymetrie podnebia. Najasymetrickejšie časti podnebia sú laterálne oblasti molárov, prvých 
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premolárov a očných zubov a stredná časť podnebia. Medzi miesta s najmenšou 

asymetriou patrí opäť vertikálna stredná línia podnebia a najanteriornejšia oblasť prednej 

časti podnebia s výnimkou oblasti prvých rezákov. 

 

 

Obr. 5.19 Zobrazenie asymetrie tvaru podnebia kontrol podľa 1.hlavnej komponenty 

asymetrie prostredníctvom sekvencie obrázkov ( - záporné hodnoty, 0 nulová hodnota, + 

kladné hodnoty PC skóre v rozmedzí troch smerodajných odchýlok). 
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Obr. 5.20 Zobrazenie asymetrie tvaru podnebia kontrol podľa 2.hlavnej komponenty 

asymetrie prostredníctvom sekvencie obrázkov ( - záporné hodnoty, 0 nulová hodnota, + 

kladné hodnoty PC skóre v rozmedzí troch smerodajných odchýlok). 

 

Z obrázkových sekvencií môžeme pozorovať, že najasymetrickejšou časťou 

podnebia podľa prvých dvoch hlavných komponent je oblasť molárov, a naopak, 

najmenšia asymetria je prítomná vo vertikálnej strednej línii podnebia. Maximálna dĺžka aj 

výška podnebia sa presúva z ľavej na pravú stranu podnebia, v smere od záporných hodnôt 

PC skóre ku kladným hodnotám.  

 

5.5 Porovnanie priemerného tvaru, variability a asymetrie podnebia medzi pacientmi 

s HFM a kontrolným súborom                                                                                                                                                                   

 

Obr. 5.21 znázorňuje grafické zobrazenie závislosti prvej a druhej hlavnej 

komponenty pacientov s HFM a kontrolným súborom. Porovnaním týchto dvoch skupín 

môžeme tvrdiť, že variabilita tvaru podnebia je väčšia u pacientov s HFM než u kontrol. 

Elipsy v tomto grafe sa nazývajú „confidence ellipsis“ – elipsy spoľahlivosti a popisujú 

55,85% variability súboru. Obe elipsy sa navzájom prekrývajú, centroidy oboch súborov 
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ležia v oblasti prieniku elíps. Variabilita tvaru podnebia oboch porovnávaných skupín 

zodpovedajúcich prvej a druhej hlavnej komponente sa teda čiastočne prekrýva, jedinci 

ležiaci v tejto oblasti sú si navzájom podobní. Tvar podnebia pacientov s HFM 

nachádzajúcich sa na grafe v oblasti elipsy kontrol spadá do variability tvaru podnebia 

týchto kontrol. V našom prípade je takýto pacient jeden. Na druhej strane, štyri kontroly 

nachádzajúce sa na grafe v oblasti pacientov s HFM, sú si tvarovo podobnejšie 

s podnebiami týchto pacientov, než s ostatnými kontrolami. Pacienti z okrajových oblastí 

grafu (predovšetkým kladné hodnoty PC1 a PC2) sú výrazne tvarovo odlišné 

a nezameniteľné.  

 

 

Obr. 5.21 Grafické znázornenie variability tvaru podnebia medzi pacientmi s HFM (čierne 

guľôčky) a kontrolami (červené trojuholníky) vyjadrené prvou a druhou hlavnou 

komponentou PC skóre. 

 

Na vytvorenie superprojekcie sme využili software Rapidform. Superprojekcia 

spočívala v porovnaní priemerných podnebí pacientov s HFM a priemerným podnebím 

kontrolného súboru. Obom modelom podnebia sme zmenili priehľadnosť, farebne ich 
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odlíšili a prekryli cez seba, čím sme vytvorili prekrývajúce sa podnebie, zobrazujúce 

tvarové rozdiely. Na obrázkoch sú pacienti znázornení fialovou farbou a kontroly zelenou. 

 

Na obrázkoch z rôznych pohľadov pozorujeme rozdiel vo výške podnebia. Podnebie 

pacientov s HFM je nižšie (obr. 5.22) a kratšie (obr. 5.23) ako podnebie kontrolného 

súboru. Maximálna výška podnebia pacientov s HFM sa nachádza v zadnej polovici, kým 

maximálna výška podnebia u kontrol je v jeho prednej polovici (obr. 5.24, obr. 5.25).   

Predná polovica podnebia pacientov s HFM je užšia, ale zadná polovica je širšia vľavo, 

pozorujeme teda asymetriu v prospech ľavej strany (obr. 5.25, obr. 5.27). Rozdiel 

pozorujeme aj v sklone priemerných podnebí. Zadná časť podnebia pacientov s HFM je 

nižšie (obr. 5.26), zatiaľ čo predná polovica (oblasť premaxily) je oproti podnebiu kontrol 

vyššie (obr. 5.24, obr. 5.25). 

 

 

Obr. 5.22 Superprojekcia - frontálny pohľad (zelená – kontroly, fialová – pacienti s HFM). 

 



 62 

 

Obr. 5.23 Superprojekcia - pohľad zhora (zelená – kontroly, fialová – pacienti s HFM). 

 

Obr. 5.24 Superprojekcia - laterálny pohľad na pravú stranu podnebia (zelená – kontroly,            

fialová – pacienti s HFM). 

 

Obr. 5.25 Superprojekcia - laterálny pohľad na ľavú stranu podnebia (zelená – kontroly,         

fialová – pacienti s HFM). 
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Obr. 5.26 Superprojekcia - pohľad zozadu (zelená – kontroly, fialová – pacienti s HFM). 

 

 

Obr. 5.27 Superprojekcia – laterálny pohľad zhora (zelená – kontroly,                       

fialová – pacienti s HFM). 

 

Na vizualizáciu oblasti zmien medzi priemernými modelmi podnebia pacientov 

s HFM a kontrolami sme využili software Rapidform a možnosť zobrazenia superprojekcie 

pomocou farebnej mapy, kde z prítomného histogramu vieme odčítať odchýlky medzi 

podnebiami. Tieto odchýlky sú udávané v milimetroch. Oblasti s červenou farbou 

predstavujú pozitívne zmeny, naopak, oblasti s modrou farbou predstavujú negatívne 

zmeny reliéfu. Čierne oblasti predstavujú miesta, kde je vzdialenosť medzi podnebiami +/- 

0,5mm, čo považujeme za miesta, v ktorých neprišlo k významným zmenám.  

Na obr. 5.28 sme si zobrazili rozdiely priemerného podnebia kontrolného súboru 

voči priemernému podnebiu pacientov s HFM. Pozitívne zmeny na podnebí kontrol sú 

v zadnej časti podnebia, najväčší rozdiel je v oblasti ľavých molárov (2,43 – 3,04mm). 

Percentuálne je v zadnej časti podnebia najviac zastúpený rozmer vzdialeností (0,5 – 
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1,22mm). Negatívne zmeny pozorujeme v prednej časti podnebia, zväčšujú sa smerom zo 

stredu podnebia (-0,5 - –1,8mm) k oblasti rezákov, kde dosahujú najväčšie hodnoty (-2,42 

–  -3,03mm). 

Podnebie pacientov s HFM je tak vyššie položené v prednej časti podnebia, kde 

maximálne hodnoty dosahujú až 3,03mm. Nižšie položená je oblasť zadnej časti podnebia, 

kde oblasť ľavých molárov leží až o 3,04mm nižšie. Tieto výsledky nám potvrdili 

predchádzajúcu obrázkovú superprojekciu priemerných podnebí.  

 

 

Obr. 5.28 Superprojekcia priemerného modelu podnebia kontrol do priemerného modelu 

podnebia pacientov s HFM. 

 

Pri štatistickom vyhodnotení sme využili Hotellingov test.  Na základe výslednej p-

hodnoty 0,005 sme vyhodnotili rozdiel v tvare priemerných podnebí medzi pacientami 

s HFM a kontrolným súborom ako signifikantný.  

  

Na základe testu homogenity (obr. 5.29) sme dokázali, že variabilita asymetrie je 

väčšia u pacientov s HFM než u kontrolného súboru. Vzdialenosti jednotlivých skupín od 

centroidu sa líšia, vzdialenosť skupiny pacientov s HFM od centroidu je 1,73krát väčšia, 

než vzdialenosť kontrol od tohto centroidu. Dosiahnutá p-hodnota 0,008 predstavuje 

signifikantný rozdiel vo variabilite asymetrie podnebí. 
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Obr. 5.29 Grafické znázornenie variability asymetrie podnebia medzi pacientami s HFM 

(čierna) a kontrolami (červená). 
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6. DISKUSIA 

 

Diplomová práca sa zaoberá hodnotením morfológie a variability tvaru a asymetrie 

podnebia pacientov s HFM a ich porovnanie s normou. Priemerný vek pacientov bol 27,2 

roka a všetci podstúpili operatívnu liečbu na klinike plastickej chirurgie v Brne alebo 

Prahe. Normu predstavoval kontrolný súbor, tvorený chlapcami českej národnosti 

v priemernom veku 13,2 roka. Oba súbory sú síce vekovo odlišné, avšak vo veku 13 rokov 

už býva dosiahnutá 100% šírka zubného oblúka, pričom nedochádza ku skresleniu 

dosiahnutých výsledkov (Jelínek, 1983, Peterka a Pěnkava, 1975). 

Na spracovanie výsledkov sme použili metódy geometrickej morfometrie, ktoré nám 

umožňujú skúmať podnebie ako celok, hodnotiť jeho priemerný tvar a aj variabilitu 

asymetrie. Metóda bola vybraná podľa štúdie Bejdová et al. (2012), ktorá skúmala 

variabilitu tvaru a veľkosti podnebí u pacientov s obojstranným rázštepom podnebia a 

pery. Spracovanie výsledkov spočívalo vo využití metód geometrickej morfometrie 

a mnohorozmernej štatistickej analýzy. Metódy geometrickej morfometrie zahŕňali DCA 

analýzu, PCA analýzu a analýzu asymetrie, na štatistickú analýzu sme využili Hottelingov 

test a test homogenity. Na hodnotenie asymetrie podnebí sme využili metódy analýzy 

asymetrie a test homogenity. Metóda analýzy asymetrie nám umožnila zobrazenie 

asymetrie podnebia na základe jednotlivých hlavných komponent asymetrie. Test 

homogenity nám poskytol číselné vyjadrenie variability asymetrie (Krajíček et al., 2012). 

Najcharakteristickými črtami HFM je hypoplázia ucha a mandibuly (Converse et al., 

1973). Častým prejavom HFM na uchu je mikrócia, čo predstavuje deformáciu boltca. 

Závažnosť mikrócií sa líši od miernych foriem, kedy má ucho zachované štruktúry, len je 

menšie, až po ťažké formy, kedy je boltec len vo forme rudimentu, alebo chýba úplne. Prí 

úplnom chýbaní boltca a zvukovodu hovoríme o anócii (Keogh, 2007, Carey et al., 2006). 

Ťažšie formy mikrócie sprevádza strata sluchu. Pri postihnutí stredoušia dochádza 

k nedoslýchavosti. K postihnutiu týchto štruktúr dochádza kvôli spoločnému 

embryonálnemu pôvodu (Tanzer, 1971). Vnútorné ucho býva zasiahnuté len sporadicky, 

pretože je odlišné ektodermálnym pôvodom. Pacienti v našej stúdii trpeli mikróciou 

druhého a tretieho stupňa. Tretí stupeň mikrócie predstavoval deformovaný boltec, na 

ktorom sa nedali rozlíšiť jednotlivé útvary a ide len o kutaneokartiloginózny rudiment 

rôznej veľkosti. Pacienti ďalej trpeli aj atréziou zvukovodu (Šmahel, 1985). 
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Podrobnú kraniometrickú analýzu pacientov z nášho sledovaného súboru uskutočnil 

Šmahel (1985), na jeho výsledky bolo v diplomovej práci naviazané. Horná časť tváre 

vykazovala len malé odchýlky oproti kontrolám. Dochádzalo ku zníženiu horného okraja 

očnice, zmenšeniu jej výšky a zároveň šírky. Proporcionalita v tejto oblasti bola ľahko 

porušená. Naopak, výškové a hĺbkové dimenzie maxily, ani inklinácia alveolárneho 

výbežku a rezákov sa nelíšili od kontroly. Splanchnokránium bolo zasiahnuté hypopláziou 

dolnej a hornej čeľusti. Odchýlky väčšieho rozsahu boli pozorované v oblasti dolnej 

čeľuste (Ross, 1975). Dochádzalo ku skráteniu tela a ramena mandibuly 

a anteroinferiornému posunu temporomandibulárneho kĺbu. V dôsledku kratšieho ramena 

mandibuly dochádzalo k oplošteniu goniálneho uhla a strmšiemu zošikmeniu tela 

mandibuly. Dolná čeľusť bola v transverzálnom smere vychýlená k postihnutej strane. 

Z frontálneho pohľadu bolo pozorovateľné stlačenie tváre zhora i zdola k rovine 

prechádzajúcej približne úrovňou vonkajších zvukovodov. Hypoplázia dolnej čeľusti 

postupovala smerom k otocefalickému centru. V smere od temporomandibulárneho kĺbu sa 

naopak zmenšovala (Šmahel, 1985). 

Na základe vyššie uvedenej štúdie bola sformulovaná hypotéza : „Pacienti s HFM 

majú odlišný tvar podnebia v porovnaní s kontrolou. Predpokladali sme, že sa na podnebí 

pacientov prejaví vyššie popísaná kompresia v mieste postihnutia a jej veľkosť bude klesať 

s rastúcou vzdialenosťou od temporomandibulárneho kĺbu.“ 

Anteriorná časť podnebia pacientov s HFM bola v porovnaní s kontrolným súborom 

zmenšená, čo mohlo mať za následok stesnanie a nedostatočný priestor pre denticu. Tento 

výsledok je v zhode s výsledkami štúdie Šmahel (1985). Hypoplastická mandibula sa 

aktívne podieľa na viditeľnej tvárovej asymetrii a deformovaní žuvacích svalov (Figueroa 

a Pruzansky, 1982, Coccaro et al., 1975). Na postihnutej strane tváre dochádza ku zvýšeniu 

dna maxilárnej aj nosovej dutiny. Brada sa vychyľuje laterálne smerom na postihnutú 

stranu (Converse et al., 1973). K ťažším deformitám dochádza na ramene mandibuly 

v porovnaní s jej telom. Hypoplastické rameno sa prejavuje porušením medzičeľustných 

vzťahov, brzdením rastu maxily na postihnutej strane tváre, čoho výsledkom je zošikmenie 

oklúznej roviny. Postihnutie tela mandibuly sa prejavuje nedostatkom priestoru pre denticu 

a jej následným stesnaním v priestore (Šmahel, 1985).  

Pri porovnaní variability tvaru podnebia sme zistili, že podnebie pacientov s HFM 

má vyššiu variabilitu tvaru podnebia ako kontrolný súbor. Rusková (2011) a Bejdová et al. 

(2012) síce skúmali pacientov s inou vadou, unilaterálnym a bilaterálnym rázštepom pery 
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a podnebia, ale výsledok bol zhodný s našou prácou, teda, že variabilita tvaru podnebia 

u pacientov s vrodenou poruchou tváre je vyššia ako u zdravej populácie.  

Jedným z výsledných zistení bolo, že sme pozorovali rozdielny sklon podnebia 

pacientov s HFM a kontrolného súboru. Zadná časť podnebia pacientov s HFM bola 

v porovnaní s podnebím kontrolného súboru pod rovinou a zároveň predná časť podnebia 

pacientov s HFM bola nad rovinou prednej časti podnebia kontrolného súboru. Táto 

odchýlka mohla byť spôsobená poškodenou mandibulou a jej vplyve na pozíciu 

maxilárnych kostí, čo vo svojej štúdii zistil Rune (1973). 

Medzi najčastejšie chýbajúce zuby pacientov s HFM  patril druhý premolár. Toto 

zistenie nám potvrdila aj štúdia Farias a Vargervik (1988), kde bol takisto najčastejšie 

chýbajúcim zubom druhý premolár. V našej práci však bolo nutné týchto pacientov 

z ďalšieho výskumu vyradiť, aby neprišlo ku skresleniu dosiahnutých výsledkov. 

Aj keď asymetriu tváre pacientov s HFM popisuje rad publikácií (napr. Farkaš, Fára, 

1958,  Marsh et al., 1989, Bishara et al., 1994, Kearns et al., 2000, Takashima et al, 2003, 

Huisinga-Fischer et al., 2004, Cheong, Lo, 2011), samostatnou asymetriou podnebia sa 

podrobne nezaoberal nikto. Preto výsledky našej práce nemôžeme v dostatočnej miere 

porovnať s inými štúdiami. 

Na hodnotenie asymetrie podnebia sme využili analýzu hlavných komponent, ktorá 

bola vypočítaná na základe individuálnych asymetrií podnebí jednotlivých pacientov. 

Medzi oblasti s najväčšou asymetriou na podnebí pacientov s HFM patria zadné 2/3 plochy 

podnebia, najmä najlaterálnejšie oblasti molárov. Hodnota asymetrie sa znižuje smerom 

k prednej časti podnebia a najmenšie hodnoty dosahuje v oblasti premaxily a vertikálnej 

strednej línii podnebia. Asymetriu pozorujeme aj v dĺžke podnebia. Kontrolné podnebia 

vykazovali najmenšiu asymetriu v oblasti vertikálnej strednej línie. Najväčšia asymetria 

bola aj pri kontrolnom súbore pozorovaná v laterálnych oblastich molárov. U kontrol bola 

najväčšia asymetria v prednej časti podnebia s výnimkou premaxily a vertikálnej strednej 

línie, a zároveň najmenšia asymetria bola v zadnej strednej časti podnebia. U pacientov 

s HFM bola asymetria najmä v zadnej časti podnebia, kým predná časť podnebia bola 

najsymetrickejšia. Pri štatistickom spracovaní asymetrie podnebí prostredníctvom testu 

homogenity sme zistili, že vyššia variabilita asymetrie podnebí pacientov s HFM je oproti 

kontrolám signifikantná. 

Najväčšia asymetria podnebia pacientov s HFM bola pozorovaná v jeho zadnej 

molárnej časti, teda v oblasti, ktorá je najbližšie k otocefalickému centru 
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a temporomandibulárnemu kĺbu. K rovnakému zisteniu prišli aj Converse (1973) alebo 

Šmahel (1985).  

Naša práca predstavuje doplnenie ku štúdiám, ktoré u pacientov s HFM skúmali 

najmä prejavy poruchy na tvári a jej jednotlivých štruktúrach. Výsledky obsahujú poznatky 

o rozdieloch v tvare a asymetrii podnebí, kedy najväčšie zmeny boli pozorované najmä 

v zadnej časti podnebia v laterálnych oblastiach, čím sme potvrdili aj nami stanovenú 

hypotézu, že hemifaciálna mikrozómia sa na podnebí prejaví predovšetkým v oblasti 

blízko temporomandibulárneho kĺbu. 
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7. ZÁVER 

 

 Diplomová práca sa zaoberala hodnotením morfológie podnebia u pacientov 

s hemifaciálnou mikrozómiou. Pre našu prácu sme si stanovili hypotézu : „Pacienti s HFM 

majú odlišný tvar podnebia v porovnaní s kontrolou. Predpokladáme, že sa na podnebí 

pacientov prejaví vyššie popísaná kompresia v mieste postihnutia a jej veľkosť bude klesať 

s rastúcou vzdialenosťou od temporomandibulárneho kĺbu“. Podľa dosiahnutých 

výsledkov môžeme tvrdiť, že stanovená hypotéza bola potvrdená. 

 

1. Variabilita tvaru a morfológie podnebia je vyššia u pacientov, než u kontrolného 

súboru. 

2. Tvar podnebia pacientov s HFM sa od podnebia kontrol signifikatne odlišuje. Podnebie 

pacientov je  nižšie a kratšie ako podnebie kontrolného súboru.  

3. Maximálna výška priemerného podnebia pacientov s HFM sa nachádza v zadnej  

polovici, a naopak, maximálna výška priemerného podnebia kontrolného súboru sa 

nachádza v jeho prednej polovici. 

4. Sklon a poloha podnebia v maxile sa pri pacientoch s HFM odlišuje od kontrol. Predná 

časť podnebia, oblasť premaxily je u pacientov s HFM vyššie položená oproti 

kontrolám. Zároveň je zadná časť podnebia pacientov pod rovinou zadnej časti 

podnebia kontrol.  

5. Asymetria tvaru podnebia pacientov s HFM je signifikantne vyššia ako asymetria tvaru 

podnebia kontrolného súboru. 
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