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Genetická a hormonální regulace dětského růstu 
 
 
 

Téma práce a jeho aktuálnost 
Dizertační práce má čtyři části: V prvé části se autor věnuje fenotypu pacientů se septo- optickou 
dysplazií, v druhé části fenotypu pacientů s PROPl genovými defekty, ve třetí části morfologii 
hypofýzy u pacientů s kombinovaným deficitem hypofyzárních hormonů na podkladě mutace v 
PROPl genu a ve 4. části validací matematického modelu růstu při léčbě růstovým hormonem. Ve 
všech těchto částech řeší autor aktuální problematiku. 

 
 

Zpracování tématu práce 
Za základ pro dizertační práci Dr Vosáhlo jsou jeho publikace. Tři publikace se vztahem k tématu 
disertace byly zveřejněny v časopisech s impact faktorem, v jedné z nich je Dr Vosáhlo prvým 
autorem. Dr Vosáhlo je dále prvým autorem ve 4 pracích v domácím písemnictví, u dvou 
spoluautorem a prvým autorem u dvou kapitol v českých monografiích. Dr Vosáhlo dále 
prezentoval 36 sdělení na kongresech, z nich byl v 18 případech prvým autorem. V devíti 
případech se jednalo o kongresy zahraniční. 

 
Vlastní dizertační práce má 127 stran. Obsahuje seznam zkratek, anotaci, shrnutí, dále na 14 
stranách obecný přehled problematiky. Následuje část B, kterou tvoří pět publikací, 
reprodukovaných in extenso, které obsahují dosažené výsledky, dále použitou a vlastní literaturu. 

 
 

Hlavní dosažené výsledky a jejich význam pro aplikaci v praxi. 
V prvé části – fenotyp pacientů se septo-optickou dysplazií autor zpracovává výsledky jednak 
domácí, jednak mezinárodní studie. Autor rozděluje nemocné na mající úplnou a neúplnou formu a 
sleduje, jak u které se vyskytují oftalmologické, neurologické, rentgenologické a hormonální 
nálezy. Na podkladě svých sledování autor zjistil o septo-optické dysplazie anomálie hippokampu, 
které dosud popsány nebyly. Jsou často provázeny kortikálními malformacemi a anomáliemi 
corpus callosum. U těchto anomálií hippokampu dále zjistil silnou vazbu na závažné anomálie 
hypofýzy, neurologické symptomy a opoždění vývoje. Na podkladě svých pozorování doporučuje 
autor, aby do spektra syndromu septo-optické dysplazie byli zahrnuti nemocní s hypoplasií 
optických nervů a morfologických anomálií hypofýzy i v případě, že morfologická struktura 
septum pellucidum se zdá být normální. 

 
V druhé části – fenotyp pacientů s PROPl genovými defekty dokládá autor vliv mutací PROPl 
genu i na prenatfální růst, což se zatím neuvádělo. Data autora dále dokládají, že jelikož růstová 
retardace začíná dříve, než uvádějí předchozí práce, je také nutné dříve začít s léčbou růstovým 
hormonem. Dokládá dále, že deficit ACTH se rozvijí nejpozději ze všech hormonálních deficitů 
a je tudíž na něj pomýšlet i v pozdějším životě postižených jedinců. Závěrem autor dovozuje 
nutnost genetického vyšetření u všech jedinců s kombinovaným deficitem hypofyzárních 
hormonů. 

 
Třetí část se týká morfologie hypofýzy u nemocných s mutacemi PROPl genu. Vedle nemocných s 
nálezem hypofyzární hypoplazie je možno identifikovat nemocné se zvětšeným objemem 
hypofýzy, který může dělat dojem hypofyzární expanze. Autor presentuje své vysvětlení, proč k 
této hyperplasii dochází: v důsledku mutací PROPl genu dochází k prodloužené expresi 
transkripčních faktorů HESXl a LHX3, což umožňuje delší přežívání a množení 
nediferencovaných buněk adenohypofýzy a teprve opožděné vyhasínání aktivity těchto 
transkripčních faktorů vede k regresi hyperplastické hypofýzy. 
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Ve čtvrté části se autor věnuje predikčním modelům růstu při léčbě růstovým hormonem. To 
jsou matematické rovnice, kombinující anamnestické a laboratorní parametry, podle kterých se 
vypočítává růstový rychlost při léčbě růstovým hormonem. Autor pracuje s modelem podle 
Rankeho na základě údajů z databáze KIGS. Za důležité považuje autor do modelu zahrnout 
maximální sekreci růstového hormonu ve stimulačních testech. Tímto způsobem je možno 
spolehlivě předpovědět růstové tempo v prvém roce léčby. Autor zjistil, že pro další roky 
léčby však výpočet růstovou rychlost podhodnocuje. 

 
 

Vyjádření ke zvoleným vědeckým metodám zpracování tématu. 
Z výčtu použitých metod je patrné, že autor pracuje s moderními molekulárně genetickými 
metodami i zobrazovacími metodami. 
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