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antropometriclcých charakteristik a svalového tonu u česlrých dětí

(kontrolní studie k dětem počafým pomocí intracytoplazmatickó injekce spermie)

Za tímto poměmě nev ý razným nénv em se skrývá pt áce, která j e součástí rozsáhlého

grantového projektu Somaticlý a neuropsychiclcý vývoj' vyskvt vrozených vad a

nemocnost dětí narozených po intracytoplasmatické injekci spermie.

V posledních letech stoupá zájemodborné i laické veřejnosti o problematiku iďertility.
Každýmrokem přibyvá dětí narozených pomocí asistované reprodukce, včetně

intracytoplazmatické injekce spermie. Tato metoda je z dosud prováděných metod

nejinvazivnější a zarovér,|," ncí, že ,,obcházi,, přirozený výběr. Nabízí se proto otázka' zda

se mezi těmito dětmi nevyskyhlje více vrozených vad, zda jejejich somatický a

neuropsychický vývoj v ňormě._V širokém gtantovém tymu spolupracují odbomíci z oborů

pediatrié, g.n"tiký, nóurologie, psychologie a antropologie. Předběžné srovnání

a,,t'opotog|ckéholryšetřexi vysteaty celostátním antropometrického výzkumu vkéŽ;alo,že

se paóienti qýznamně neliší od českých standard, potřebovali jsme však kontrolní soubor,

m.'l,rv kromě základních parametru monitoroval i tělesné složení' proporcionďitu postavy,

tvar hlávy a hrudníku , Zároveise ukázalo, že zceLachybí údaje objektivně hodnotící

motorický vl.voj dětí' svaloqý tonus a hypermobilitu. Vytvořit kontrolní soubor

antropometrických a něktených neurologických dat bylo úkolem diplomantky.

Práce má95 stran, včetně tabulek a grafu.

Je členěna běžným způsobem. Po krátkém Úvodu následuje jasně formulované vymezení cíle

práce.
Ťeoretická čast má 20 stran. Zabyváse obecně asistovanou reprodukcí azvlášté
intracýoplazmatickou injekcí spermie, která je ve srovnríní s klasickou in vitro fertilrizací

i,',,a'i,,l''83sí metodou. Shrnuje dosavadní studie zabývajicí se rizikem genetických defektů a

mentálním a motorickým qývojem u dětí počatých pomocí ICSI. Těchto studií je ve světě

zatímpoměrně málo, naše pníce bude patřit k prvním a nejkomplexnějším na světě.

Dále sě autorka zabýváproblematikou motoriky dítěte a jejího qývoje, svalovým tonem a

hypermobi1itou. Ukazujé se, že pro většinu znaků jsou znžtmy rámcové charakteristiky vývoje

ucírem dětství, přesnější nolmy a variabilita vývoje motoriky a svalového tonu v současné

populaci nejsou znamy. Více je známo o hypermobilitě a zde autorka rozebírádostupné

vyzkumy.
Kapitola Soubor a metodika měření má 13 stran. Kontrolní soubor 200 dětí ve věku 5 _ 8 let

byivyšetřen na jďe roku 2006 v MŠ aZš v Praze a ve Frenštatě pod Radhoštěm. Výběr

oápoíiaa skutelnosti , že i pacienti narození po ICSI jsou z měst i venkova, z české i
moravské části CR. Bohuielv době dokoněení diplomové práce soubor ještě není kompletní,

proto do srovnání bylo zaŤazeno pouze 56 ,'ICSI* dětí ve věku od 5 do 8 let.

bále autorkarozebitámetodiku měření. Antropometrické rozměry (16 parametru) jsou

popsány a jasně definovríny, stejně tak i 3 pouŽité indexy,.Zvláštní pozornost je věnoviána

mďodice vyšetření motoriky, svalového tonu a hypermobility. Po konzultaci s MUDr. J.

Krausem autorka vychazi zptacíLesného a V. Jandy. Testy jsou podrobně popsány, věetně

způsobu hodnocení a doplněny nénornými obrázky.
Následuje Statistické zpracování a hodnocení spolehlivosti měření.

Výsledťová část má37 stran. V textu je 34 barevných grafu a.1 1 přehledných tabulek.

oátsictr l0 podrobnějších tabulek, které by rušily plynulost textu, je umístěno na konci práce

v přílohách, kteréjsou dobře popsany.



První ěást qýSledků je věnována antropometrii. Zde autorka vyhodnocuje jednotlivé
parametry, rczdí|y mezi chlapci a děvčaty, srovnává naměřená data s dostupn;ými
refereněními hodnotami. Ve většině parametrů jsou rozdíly velmi mďé, např. 5 letí chlapci a 7
leté dívky souboru mají signifikantně menší tělesnou výšku a vyšku vsedě (rozdíl éinlI,5 _2
cm). Systematicky vyšší hodnoty jsou v tloušťce koŽních řas, nejv.ýrazněji nad spina iliaca.
Ty mohly bý způsobeny systematickou chybou, na druhé straně výsledky výpočtů intra a
interindividuální chyby pro to nesvědčí. Vcelku |zeŤici, že soubor můžeme s uvedenými
ýhradami považovat zareptezentztivní a použít ho ke srovnání s dětmi narozenými pomocí
ICSI.
Nasleduje jádro sdělení: předběžné porovnání kontro|ního souboru se souborem dětí
narozených pomocí ICSI. Ke každému dítěti počatému pomocí ICSI byl vybrrín proband
stejného věku a pohlaví arozdíIy byly testovríny párovým t-testem. Naprostá většina rozdílů
je statisticky nevýznamných. Dívky narozené pomocí ICSI jsou poněkud vyšší a mají nižší
tloušt'ku kožru řasy nad tricepsem. Chlapci narozenipo ICSI mají nižší tloušt'ku koŽních řas,
menší obvod břicha a niŽší cephďický index.
Výsledky neurologického vyšeťení motoriky, svalového tonu a hypermobiligi představují
průkopnickou práci' přiruž autorka vyži|a sqých zkušenosti a dovednostízbaka|ařského
sfudia fuzioterapie. Po doplnění a dopracoviíní by si zasloužily jako referenční data publikaci
v našem i meziniírodním časopise. Autorka zde ukazuje vyvoj a pohlavní rozdíly
v jednotlivých testech, případně irozdíly mezi Prahou a Frenštáem (v hypermobilitě).
Porovnání se souborem dětí počatých pomocí ICSI je porrze předběžrré pro mďý počet dat. I
zde však většina rozdílů není statisticky významných. Zdá se však, že u dětí z ICSI souboru
převaŽuje wýrazná hypotonie v oblasti ramenního pletence a hypotonie ruky.
Diskuse má 4 strany. V části věnované antropometrii kontrolního souborurczebírápředevším
spornou otrázku tlouštky kožních řas. Podrobněji pak podle výsledků jednotlivých testu
probírá vyvoj motoriky, svalového tonu a hypermobiliq'. U hypermobility srovnává výsledky
s jinými autory, s nimiž shodně ukazuje na vyšší Úskyt hypermobility u dívek a'na zvyšoviíní
rozsahu pohyblivosti s věkem.
Závét má 2 strany. Je struěný a jasný. Bohužel v něm není dostatečně zdůrazněn originální
přínos vytvoření referenčních dat vývoje motoriky, svalového tonu a hypermobility, které
mají svoji cenu i bez ohledu na řešený projekt.
Seznam pouŽité literatury zahmuje 48 prací, ztoho 20 zahraněních, v anglickém j azlce.
Práce je pečlivě provedena i po formální striínce.

Diplomantka splnila vytýčené cíle své ptáce, která je tak cenným přínosem do širšího
projektu. Prokaza|4 že velmi dobře zv|ád|atechniku antropometrického měření i metody
zptacování dat a dokáňe pracovat s literaturou. Seznámila se s problematikou asistované
reprodukce a podle možností vypomríhala i při měření ICSI souboru. Je aktivní, má velmi
hezlcý vztahk dětským pacientům. Své zkušenosti z fuzioterapie jedinečně využila při sběru
referenčních dat pro vyvoj motoriky, svalového tonu a hypermobility.
Dagmar Slováčková splnila poŽadavky kladené na diplomovou práci a proto futo práci
doporučuji k obhajobě.
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