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Genetické poradenstvi avýznarn genealogického vyšetření při zjišťovanínespecifických
rizik v rodinách s kostními dyspláziemi prezentované na katedře antropologie a genetiky
člověka Přírodovědecké fakulty UK.
Práce se věnuje opomíjené problematice nespecifického rizikav rodinách s dominantně
dědičnými kostními dyspláziemi. Stanovuje si za cíl rozbor avyužiti genealogie v patologii a
normě. Yychéui se standardních rodokmenů prováděných do 4. generace, tj. tam, kam sahá
pamět'rodiny. Nespecifické riziko můŽe b1it součástítzv. genetického pozadiřady chorob,
můŽe bý součástí rtnnýchpolygenních systémů.
Autorka zachovává klasické desetinné třídění kapitol, kteých je včetně příloh jedenáct.
Teoretická část je celkem zdařile věnována problematice genetického poradenství a klinické
genetiky, ikdyž některé dílčínedostatek|ze na|ézt,jako překlepy, ěi nesprávné oznaěené
nénvůchorob, problematické udávaní frekvencí chorob v populaci ze zahraniěních citací, kdy
výskyt v ruzných populacích kolísá a nemůŽe bý jednoznačně přejímánz jedné populace do
druhé. To však není problém autorky samotné, ale obecně v genetice tradovaný.
Teoretickou část , tj. kapitolu 3 pokladám za důležitoua zdařilou, škoda jen, Že se zde
nachéai řada překlepů a nepřesností: tak např. na straně 16 název podkapitoly genetické
choroby by měl bý označen spíšepřesněji geneticky podmíněné choroby. Žaanachoroba není
genetická nebo negenetická, jde jen o podíl stanovení genetických faktorů při jejím vzniku
tento problém je však spíšemluvnický, linguistický.
Jak sama autorka na str. |7 uvádí problém stanovení genetické podmíněnosti chorob může
bý variabilní dle daných kriterií , a bývá většinou udáván číslem3-4 % v populaci.
K rozdílným údajůmdospějeme, budeme.li sledovat anatomické vady patrné jiŽpÍi narození
ěi vady s pozdějšímnástupem vzniku (funkčníporuchy). Problematice rozdílnosti dědičnosti
polygenní a monogerrní se věnuje tabulka 2 na str. 19 a její pochopení je důležitépro
pochopení cílůpráce. Jde o jakousi diferenciální diagnostiku uvedených typů dědičnosti,která
nemusí b;it z hlediska modelovaní typu přenosu znaku či choroby vŽdy jednoznaěná, zvláště u
solitémíchpřípadů neinformativních rodokmenů. Na str. 19 je opakovaný překlep trizonie
místo trisomie, což je zřejmě způsobeno počítačoým
programem. Tab. 4 na str. 20 chybně
m. Reklinghausen místo Reck|inghausen. Za problematický pokládám udaj Kaprase o
chondrodystrofii s frekvencí 1:35 000, nadhodnocená frekvence _můŽe být způsobeno Že
z této dg. bylo v posledních 25 aŽ 40letech vyčleněno několik dalšíchnozologických
jednotek.
Na str. l2 uváděná problematika získaných familiárních znaků _ shoda je uváděná po
horizontální linii, mělo by byt uvedeno, že především u manŽelů svědčívýskyt společné
choroby pro její nedědičných charakter. Horizontální linie neznarctenájenom rodičovskou
linii. Str. 12 problematický výraz penetrace místo správně penetrance.
Kladem je, Že autorka se věnuje problematice kategorizace kvantitativních znaků _
převodu na znaky kvalitativní..
Výklad monogenní dědičnosti (poněkud školský) je důležitýpro pochopení cílůpráce, ale
ještě důleŽitějšíje kapitola o genetickém poradenství, zejména o jeho podstatě _ str. 37, kde
autorka upozorňuj e na potřebu prospektivního genetického poradenství.
V kapitole 3.5,2. klienti genetické poradny povaŽuji za problematické tvrzení o hlášerrí
dítěte do genetické ambulance - prosím objasnit internetový odkaz webových stránek., část
3.5.3.1 by zas|oužila podrobnější stylistické úpravy, stejně tak stanovení genetické prognózy,
3.5,3 2 např. v tabulce 13 místo slova abnormalit slovo určitých jevů.
V kapitole 3.5.4. etika a psychologické aspekty genetického poradenství bych doporučoval
širšíprostor psychologickým aspektům genetických konzultací.

'

Ke kapitolám 3'6. a 3.7' nemám připomínek.,taktéžk4. metodologie. Charakteristika
výsledků je z formálního hlediska zpracovánavelmi pečlivě'
Fakticky byl prokázán vyššívěk otců ve sledovaném souboru proti kontrole, u matek
tomu tak nebylo _ prakticky shoda. stejně tak ve výskytu nádorových onemocnění
(,,rakoviny.,). Téžvýskyt dvojčat je shodný. Slabě významně vyššíje však výskyt spontánních
abortů, předěasné úmrtnosti v rodokmenech, nevýznamně vyššíje výskyt kardiovaskulámích
v kontrolní populaci, což je dosti obtíŽnéinterpretovat a u endokrinně _ metabolických
chorob je výsky těchto statisticky nevýznamně častější.Výskyt vrozených vývojových vad je
v sledovaném souboru častější''jednoznačně z hlediska ruzných statistických metod.
Necítím se byt kompetentní v posuzování matematických metod testování, ale přesto se
domnívám , že chí kvadrát test není vhodný pro posuzovrání statistických významností takto
zvolených souboru. Biologická významnost jevů se nemusí |<rývždy se statistickou
významností matematickou, mnohdy je dosaženo paradoxně neočekávaných statistických
významností. Množstvítestovaných vztahů se zdá byt mnohdy aŽ nadbytečné.
Souhrn zdaÍi|e uvádí dosažených významných fakt, škoda jen překlepu na str. 702na
tozdi| místo narozdíI. Doporučoval bych zarněřit se na výsky nádorových onemocnění pouze
u otců dětí s achondrop|ázii, zvolenou metodikou jsou data,,rozředena, neboť achondroplázie
je jenjednou z diagnóz,
Závěr vytyčuje předchozí rozdílnosti 8 jevů , bylo by moŽné vhodné uvést celkovou
souhrnnou tabulku s počty' procenty avýznarrnostmi' Kriticky zvažujevýznan dosažených
výsledků'
Poznámky na str. 108 _ 109 jsou velmi přínosné pro čtenaře, který nepracuje přímo
v oboru.
Počet citací abecedně seřazený je přiměřený, bezchybný, škoda Že nebylo pouŽito
číslování_46 citací'
Práci doplňují přehledy tabulek a grafir', data kontrol a patologických souborů, škodajen
chyb v latinském niízvoslovína str. 137. Některé chyby jsou náhodné, některé se opakují
systematickY, Pro samotný výpočet však nejsou nazávadu.
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