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Téma diplomovej práce

Magisterská práca Bc. Simony Janouškovej rieši problematiku skeletálnej dysplázie 

(ďalej SD) viazanej na FGFR3 gén. Vačšina SD asociovaných s mutáciami FGFR3 

génu (achondroplázia, thanatoforická dysplázia) je veľmi dobre klinicky a 



rontgenologicky rozpoznateľná a správne diagnostikovaná. Hypochondroplázia jako 

najmiernejšia forma FGFR3 asociovaných SD, ktorá je témou práce, patrí medzi SD, 

ktoré robia pri klinicko-rontgenologickej diagnóze problémy z dovodu často 

nevýrazných zmien a  výraznej variability expresivity klinických znakov. Výber 98 

pacientov s klinickou diagnózou HCH, u ktorých cieleným molekulárnym  vyšetrením  

exonu 13 a 15 FGFR3 génu neboli zistené mutácie, bol svojou veľkosťou 

mimoriadny. Riešenie problematiky vyžadovalo vytrvalosť a systematičnosť 

diplomantky, kvalitné laboratorné zázemie i náväznosť na problematiku riešenú

v laboratóriu školiteľa v širokej spolupráci s viacerými klinickými pracoviskami. 

Simona Janoušková se tejto úlohy zhostila vynikajúcim spôsobom.

Spracovanie dizertačnej práce

Po obsahovej a formálnej stránke má predložená diplomová práca Simony 

Janouškovej vynikajúcu úroveň. Práca má rozsah 69 strán a je logicky členená do 

desiatich kapitol.  Práca je veľmi prehľadná, dobre dokumentovaná, obsahuje 21

obrázkov a 11 tabuliek.  Diplomová práca je písaná dobrou čestinou, literárné odkazy 

obsahujú viac ako 80 položiek. Prehľad problematiky je spracovaný  detailne a

prehľadne. V tabuľke č 1. sú uvedené prehľadne všetky SD viazané na FGFR3 gén a 

oceňujem, že obsahuje aj najnovšie poznatky o poruchách skeletu spôsobené 

mutáciami FGFR3 génu. Podrobná je klinická a molekulárna charakteristika 

hypochondroplázie a výber vyšetrovaných  exónov FGFR3 génu. Je zrejmé, že 

diplomantka študovanej problematike veľmi dobre rozumie a bola ju schopná

obsiahnuť v plnej šírke a komplexite. Ciele práce sú jednoznačne definované, 

študované súbory jsou dobre popísané a zámer diplomovej práce je čitatelovi zrejmý.

Ciele práce se podarilo diplomantke bezo zvyšku naplniť. 

        

Výsledky



Výsledky vyšetrenia FGFR3 génu u velkého súboru pacientov s diagnózou 

hypochondroplázie sú prezentované velmi prehľadne a v korelácii s fenotypom 

pacientiek. Veľmi prínosné  sú rozbory variability klinického prejavu, jak dokumentujú 

dobre diskutované dve kazuistiky s nálezom vzácných mutácií (vrátane jednej 

doteraz nepopísanej mutácie) FGFR3 génu a extrémne variabilným obrazom 

skúmanej SD. Analýza genetickej podstaty hypochondroplázie v českej populácii je

takto komplexne pojatá prvýkrát. Domievam sa, že nález mutácie FGFR3 génu u 

pacientky len s mierne disproporčnou postavou a relatívnou makrocefaliou  otvára 

nový pohľad a môže zmeniť prístup klinikov u detí s poruchou rastu.

Komentár, dotazy:

1. Zaujímavé by boli rentgenologické nálezy u  pacientky a jej matky s diskrétnou 

formou hypochondroplázie. Či v uvádzanej rodine s nevýraznou poruchou rastu a 

relatívnou makrocefaliou sú prítomné rtg znaky HCH. V prípade, že nie sú prítomné 

rtg znaky HCH, znamenalo by to rozšírenie indikácií DNA analýzy FGFR3 génu aj u 

u detí s malým vzrastom a s makrocefaliou nejasnej etiológie.

2. Ako časovo a finančne náročné by bolo vyšetrovanie detí s „idiopatickou“ 

poruchou rastu bez rtg znamok hypochondroplázie? Ktoré exóny FGFR3 génu by ste 

navrhla? 

3)   FGFR3 receptor je fyziologicky negatívny regulátor rastu kostí. Mutácie FGFR3 

génu sú aktivačné, vo svojom dosledku spomaľujú rast kostí. Myslíte si, že je vo 

výhľade rozpoznať molekulárny mechanizmus aktivačního účinku mutácií natoľko, 

aby sa dal ovplyvniť a znamenal by účinnú liečbu u detí s achondropláziou/

hypochondropláziou?

Záver:

Diplomová práca Bc.Simony Janouškovej prináša originálné poznatky nelen 

v českom, ale aj v medzinárodnom kontexte. Nález novej mutácie FGFR3 génu  

v rodine s nenápadným klinickým obrazom  skeletálnej dysplázie je pozorovanie 



prioritné a može viesť kzmene diagnostického protokolu  u detí sporuchou rastu. 

Prepokladám, že  záveryVašej práce budú publikované v niekterom z doležitých 

časopisov oboru. 

Predloženú prácu považujem za vynikajúcu.

Doporučujem k obhajobe.

Klasifikace: výborne

Doc. MUDr. Alice Baxová, CSc,                     V Praze dne 3.září 2015
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