
Abstrakt 

Hypochondroplázie (MIM 146000) je skeletální dysplázie, která se projevuje různě 

závažným disproporčním malým vzrůstem s rhizomelickým nebo mesomelickým zkrácením 

horních i dolních končetin. Pacienti mají také často makrocefalii s normálními obličejovými 

rysy.  Hypochondroplázie je onemocnění s autozomálně dominantní dědičností. U části 

nemocných je příčinou onemocnění zárodečná mutace v genu FGFR3, u části nemocných 

však příčina onemocnění zůstává stále neznámá. Gen FGFR3 kóduje tyrosin kinázový 

receptor, který negativně reguluje přeměnu chrupavky na kost. Mutace v genu FGFR3, které 

jsou příčinou hypochondroplázie, vedou ke konstitutivní aktivaci receptoru a tím inhibici 

růstu dlouhých kostí.  

V této práci byly molekulárně genetickými metodami analyzovány vybrané oblasti 

genu FGFR3 u 98 pacientů s disproporčním malým vzrůstem a klinickou diagnózou 

hypochondroplázie, z nich bylo 18 nemocných z 12 rodin s familiárním výskytem 

onemocnění a 80 bylo sporadických případů. U všech zařazených pacientů byla již dříve 

standardním molekulárně genetickým vyšetřením vyloučena přítomnost častých rekurentních 

zárodečných mutací v exonu 13 (v kodonu 540) a v exonu 15 (v kodonu 650).  Genomová 

DNA pacientů byla izolována z leukocytů periferní krve, vyšetření bylo provedeno 

s informovaným souhlasem pacienta nebo jeho zákonného zástupce. Mutační analýzu jsme 

prováděli metodou přímého sekvenování jednotlivých exonů metodou dideoxy-sekvenování 

dle Sangera. Při validaci naší detekční metody jsme potvrdili přítomnost všech dříve 

detekovaných mutací genu FGFR3 v kontrolních vzorcích DNA. U pacientů s familiárním 

výskytem onemocnění jsme analyzovali 17 exonů tj. všechny kódující exony genu FGFR3, u 

pacientů se sporadickým výskytem onemocnění jsme analyzovali pouze exony, v nichž byla 

mutace zodpovědná za hypochondroplázii publikována jinými autory (exony 3, 5, 7, 10, 13 a 

15). U žádného pacienta s klinickou diagnózou hypochondroplázie jsme neprokázali mutaci 

typickou pro achondroplázii. Ve skupině nemocných s familiárním disproporčním malým 

vzrůstem jsme neprokázali přítomnost mutace genu FGFR3 u žádného z vyšetřených 

nemocných. U dvou pacientek se sporadickým výskytem hypochondroplázie jsme zjistili 

vzácné pravděpodobně patogenní mutace v exonech 5 a 7 genu FGFR3, z nichž jedna nebyla 

dosud popsána. 

 


