
Posudek oponenta na diplomovou práci Bc. Dagmar Slováčkové

Vývoj některých antropometrických charakteristik a svalového tonu u českých dětí
(kontrolní studie k dětem počatým pomocí intracytoplazmatické injekce spermie)

Diplomová práce Bc. Slováčkové Somatický a neuropsychický vývoj' výskyt vrozených vad a

nemocnost dětí narozených po intracytoplasmatické injekci spermie porovnává somatický a

neurologický v.ývoj vyšetřené skupiny s dětmi lryšetřenými v grantové studie počatými po

intracýoplasmatické injekci spermie 0CSI). Sledovaná skupina vznikla jako kontrolní soubor pro

široce pojabý grantoý projekt. Kromě porovnání s dětmi počaými po ICSI umožňuje posoudit ývoj
r,rybrané skupiny zdravých dětí s normami pro naši populaci. Některé norny v oblasti neurologického

ývoje dosud chybí.

Výsledky zjištěné v rámci diplomové práce jsou nepochybně důležité kzískání náhledu nejen na
současný ývoj běžné dětské popu1ace v určité věkové skupině, ale i k posouzení somatického a

nerologického ývoje dětí počatých pomocí metody ICSI' Některé z r"ýsledků a poznatků o dětech

počatých po ICSl jsou v současné době prioritní.

Zaměření práce Bc. Slováčkové na problematiku dětí počatých po ICSI je více než užitečné pro

rozšíření poznatků o vývoji dětí, k1eré byly počaty touto metodou. Počet dětí narozených pomocí

metod asistované reprodukce v zahraničí i u nás stále stoupá' Děti počaté po ICSI představují

specifickou skupinu mezi dětmi počabými metodami mimotělního oplodnění. Je to metoda

z prováděných metod nejinvazivnější a ,,obchází,, pÍirozený ýběr, k němuž by došlo při spontánním
početí. Dosud byla v provedených zahraničních studiích (domácí studie dosud chybí) věnována velká
pozornost zejménaýskytu vrozettých ývojolych vad a psychickému vývoji dětiv rtzných věkov.ých

skupinách. Dosud je v celosvětovém měřítku publikovano velmi málo pomatků o vývoji dětí počatých
po icst starších než 5 let. Údu.j" o jejich neurologickém ývoji prakticky chybí. Proto vznikla i
grantová studie, sejímž cílem je komplexní hodnocení dětí počabých po ICSI a k němu lytvořeného
kontrolního souboru' který Bc Siováčková v rámci své diplomové práce vyšetřila.

Hodnocení:

Stavba práce. metodika

Práce ná 95 stran, včetně tabulek a grafů. Členění práce je logické, cíle jsou jasně formulovány.
V teoretické časti uvádí Bc Slováčková dostatečným způsobem zák|adní principy a postupy asistované

reprodukce, shmuje dosavadní studie zabývající se rizikem genetických defektů a mentálním a

motorickým vývojem u dětí poča|ých pomocí ICSI. Těchto studií je ve světě zatím poměmě málo'
Diplornová práce Bc Slováčkové se zabývá antropometrickým vyšetřením a problematikou motoriky
dítěte a jejího vývoje, svaloým tonem a hypermobilitou. Vlastní výsledky porovnává s referenčními
daty české dětské populace a dále je porovnává se srovnatelnými údaji dětí počatých po iCSI.
Porovnání nďí dětské populace se skupinu dětí počat'ých po ICSI zejména z hlediska motorického

ývoje, svalového tonu a hypermobility bude nepochybně paÍřit k prvním u nejkomplexnějším na
světě.
Pro většinu znaků jsou známy rámcové charakteristíky ývoje během dětství, přesnější noÍTny a

variabilita vývoje motoriky a svalového tonu v současné popuiaci ale nejsou známy. Více je známo o

hypermobilitě.
Kapitola Soubor a metodika měření má 13 stran. Kontrolní soubor 200 dětí ve věku 5 - 8 let byl
vyšetřen na jaře roku 2006 v MŠ a ZŠ v Praze a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Děti počaté po'ICSI
jsou z měst i venkova, z české i moravské části CR. Grantová studie o dětech počatých po ICSI zatím
pokračuje, soubor těchto dětí proto v době dokončení diplomové práceještě nebyl a dosud není
kompletní. Tím je dána i velikost souboru 56 

',ICSI 
dětí.. Ve věku od 5 do 8 let' V současné době je

v rámci grantu zatím vyšetřeno 68 détí v uvedené věkové skupině.
Metodika a metody měření i lyšetřené antropometrické rozměry jsou popsány a jasně definovány,
stejně tak i použité indexy. Metodika vyšetření motoriky, svalového tonu a hypermobility vychází



zprací Lesného a V. Jandy. Testyjsou podrobně popsány, včetně způsobu hodnocení a doplněny
názornýrni obrázky.
Statistické zpracování a hodnocení spolehlivosti měření jsou další součástí textu'

VÝsledkv

Výsledkyjsou uvedeny na 37 stranách textu, je v nich 34 barevných grafů a 1 1 přehledných tabulek.
Dalších 10 podrobnějších tabulekje umístěno na konci práce v přílohách' kteréjsou dobře popsány.
Antropometrie
Posouzení jednotlilych parametrů, porovnání rozdílů mezi chlapci a děvčaty a srovnání narněřených
dat s dostupnýrni referenčnírni hodnotami je jasné a přehledné. Ve většině hodnocených paranetrťt
jsou rozdíly velmi rnalé. U vlastního souboru dětí byly zjištěny vyšší hodnoty v tloušt'ce koŽních řas'
nejqýrazněji nad spina iliaca. S ýhradou tloušťky kožních řas lze soubor považovat zarcprezentattvní
a je moŽné ho použít ke srovnání s dětmi počatýrrri po ICSI.
Předběžné porovnání kontrolního souboru se souborem dětí narozených pomocí ICSI ukazuje při
hodnocení paroqýrn t-testem ve většině sledovaných znaků statisticky nevýznamné rozdíly. Dívky
narozené po ICSI jsou poněkud vyšší amají ilžší tloušťku kožní řasy nad tricepsem. Chlapci narození
po ICSI mají nižší tloušt'ku kožních řas, menší obvod břicha anižší cephalický index.
}Ý e ur o l o gi cké vy š e tř e n í m o t or i |ql, sv al ov é h,o t on Lt a hyp erm o b i lity
Také tuto část práce hodnotím jako velmi významnou a velmi cennou. Po doplnění a dopracování
souboru mohou výsledky nepochybně významně přispět jak k referenčním datům, které nyní v rámci
grantové studie vznikají, tak i k publikaci v našem i v mezinárodním časopise' Autorka ukazuje vývoj
a pohlavní rozdíly v jednotlivých testech, případně i rozdíIy mezi Prahou a Frenštátern (v
hypermobilitě). Porovnání se souborem dětí počatých pomocí ICSI fie zatím předběŽné pro rnalý počet
dat) naznačuje, že většina rozdílů není statisticky významných. Nicméně, u dětí z ICSI souboru
převažuje ýrazná hypotonie v oblasti ramenního pletence a hypotonie ruky (ner-rrologické vyšetření
provedené v rárrrci grantové studie).

Diskuse

Autorka rozebíráadekvátně zjištěné antropometrické parametry' velkou pozornost věnuje zejména
sporné otázce tloušťky kožních řas. Podrobně podle j ednotlivých testů probírá též vývoj motoriky,
svalového tonu a hypermobility.
Porovnává výsledky s jinými autory a shodně s nirni zjišťuje lyšší výskyt hypermobility u dívek a
zr,yšování rozsahu pohyblivosti s věkem.

Závěr

Závěr práce v rozsahu 2 stranje stručný ajasný, přiměřený obsahu práce.
Autorka by nepochybně mohla u domnívúm Se, že i měla více ulůrazniÍ originální přínos své práce k
vytvoření referenčních dat vývoje motoriky, svalového tonu a hypermobility pro naši dětskou
populaci.

Literatuia
Seznam použité literatury zahrnuje 48 prací, ztoho20 zahraničních. v anglickém jazyce.
Jedná se vesměs o práce recentní.

Ce|lrové hodnocení dip|omové práce

Práce je pečlivě provedena jak po obsahové, tak i po formální stránce. Diplomantka splnila cí|e práce.
která doplňuje širší výzkumný projekt. Technika antropometrického měření je z mého pohledu
adekvátní, zv\ádlatéž dobře metody zpracování dat, citace z literaturyjsou přiměřené. Své zkušenosti
z fyzioteraple využila ve|rni dobi.e pri sberu referenčních dat pro vývoj motoriky, svalového tonu a
hypermobility.



Domnívúm se, že obhajobou diplomové prttce by aktivitu Bc, Slovcičkot,é v této oblasti skončit
neměla. Jistě by měla přispět k připravovaným domócím i zahraničním pubtikacím _ k porovnání
dosavadního i deJinitivního souboru ,,ICSI tlětí,, s referenčními normami ve sletlovanýih
parumetrech, k jejichž vytvoření tato diplomovd prúce nepochybně významně přispěla'

Bc Dagmar Slováčková splnila požadavky kladené na dip|omovou práci a proto tuto práci
doporučuji k obhajobě.

otázkv a připomínlry pro dip|omantku:

Formúlní připomínky:

Str. 7: Seznaln zkratek:

V práci je uvedeno:

IVF rnirnotělní oplodnění vajíčka '. ' správně rlá být jen mimotělní oplodnění

IVF ET rnimotělní oplodnění vaj íček a následný transfer embryí .. .obvykle se uvódí ien zkratka ET
pro přenos embryďernbryí (po předchozím rnimotělním oplodnění)

Str.8astr.79:

Chybněje uvedena citace. Autorka citovaného sdělení se nejmenuje Šnajdrová, ale Šnajderová.

DoÍary pro diplomantku:

1.

Sporným problémem je tloušt'ka kožních řas, která je u souboru D' Slováčkové vyšší než u starších
výzkurnů Bláhy a spol. Pokud by byla chyba měření nepravděpodobná, lze tuto odchylku vysvětlit
vývojovými čijinými změnami v rněřené skupině nebo u současné dětské populace v uvedéné věkové
skupině?
2-

Lze pok|ádat nižší cephalický index u chlapců ICSI souborl za ,,znaktypický.. pro chlapce
počaté touto metodou asístované reprodukce? Lze spojovat tuto odchylku S porodní hnrotností
a věkem gestace u sledovaného iCSI souboru? U dívek ve Sledovaném souboru tato odlišnost
pozorována nebyla. Lze objasnit rozdíI mezi dívkami a chlapci?
J.

Jakje to s hyperrnobilitou zjištěnou ve sledovaném souboru dětí z Prahy a z Frenštátu?

Může diplornatka zaujmout stanovisko k sníženému svalovému tonu na horním pletenci u dětí
počatýchpo ICSI v porovnání s kontrolnírn souborem?

Lze porovnání souboru dětí počatých po ICSI (který byl v době studie porněrně málo četný)
s kontrolním souborem provést jinou statistickou metodou, pÍinížb'']"'Zlrrmožno yyqlit všech
zjištěných dat?

V Praze 24.9.2006 Doc. MUDr. Marla Snajcterova, urL.
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