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Preambule: Tento text je určen studujícím 5. ročníku oboru ošetřovatelství FZS UPa. Je 
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1. Charakteristika, anatomie, produkce hormonů 

Štítná žláza (glandula thyreoidea, dále jen GT) patří mezi žlázy endokrinní, neboli žlázy 

s vnitřní sekrecí. Její hormony ovlivňují řadu buněčných a metabolických pochodů 

v organismu. Hormony GT jsou pro život nezbytné.  

Onemocnění GT se souhrnně označují pojmem thyreopatie. V České republice postihují 

thyreopatie asi 15-20% populace, jde tedy o velmi rozšířená onemocnění. Ženy jsou postiženy 

asi 4-6x častěji než muži. Incidence narůstá s věkem, 

její vrchol u žen je v období klimakteria. 

GT je uložena na přední straně krku pod štítnou 

chrupavkou Je tvořena dvěma laloky po obou stranách 

průdušnice, které jsou spojeny centrálním můstkem 

(isthmus). Obvykle jsou laloky symetrické, 2-4 cm 

široké a 5-8 cm dlouhé. Nezvětšená štítná žláza nebývá 

viditelná ani hmatná. 

Většinu tkáně GT tvoří tzv. folikly. Obvod foliklu tvoří 

epitelové folikulární buňky, které do středu foliklu 

produkují koloid – tekutinu obsahující zásobní 

hormony štítné žlázy tyroxin (T4) a trijodthyronin (T3) 

vázané na bílkovinu thyreoglobulin. Hormony GT 

obsahují jod, stopový prvek, bez jehož adekvátního 

přívodu stravou není dostatečná syntéza hormonů 

možná. (Zajímavost – hormony uložené v koloidu 

obvykle vystačí asi na 100 dní.) Uvolnění hormonů do oběhu je regulováno pomocí tyreoideu 

stimulujícího hormonu (TSH) z předního laloku hypofýzy. Podle hladiny TSH folikulární 

buňky odštěpí z thyreoglobulinu hormony a uvolní je do krevního oběhu. Tam se tyto 

hormony vyskytují jednak volné, jednak vázané na bílkoviny. Účinné jsou pouze volné 

hormony. V tkáních je tyroxin pomocí enzymů přeměněn odštěpením jednoho atomu jodu na 

trijodthyronin, konečný účinný produkt. Periferní hladina T4 a T3 inhibuje sekreci TSH 

z hypofýzy pomocí tzv. negativní zpětné vazby. 

Kromě folikulárních buněk jsou ve tkáni štítné žlázy rozptýlené i tzv. parafolikulární neboli C 

buňky. Ty produkují kalcitonin, hormon zapojený do metabolismu vápníku. Tímto 

hormonem se zde nebudeme rozsáhleji zabývat. 

Co si zapamatujeme: pod pojmem hormony štítné žlázy se obecně rozumí 
tyroxin (T4) a trijodthyronin (T3), i když situace je ve skutečnosti složitější. 
Normální štítnou žlázu nelze vidět ani hmatat. Je uložena v dolní polovině krku, 
přechází přes průdušnici, ale funkčně s ní nesouvisí. Při bolestech v oblasti 
krčních mandlí nebo při kašli je proto zbytečné pátrat na prvním místě po 
thyreopatii, jak se někdy stává. 
 

2. Účinky hormonů štítné žlázy 

Tyroxin (T4) a trijodthyronin (T3) mají účinek zejména na vývoj plodu, růst organismu a na 

metabolismus prakticky všech tkání. U plodu podporují diferenciaci mozkových struktur, 

Obrázek 1 - Anatomie GT 



 

Zdravotnické studijní programy v inovaci  

Zdravotnické studijní programy v inovaci  

Projekt reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.03572 

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Studentská 95, 530 09 Pardubice, IČ 00216275 

kontaktní osoba Ing. Radek Budín, e-mail: radek.budin@upce. 

 

3 

myelinizaci axonů a tvorbu synapsí. V dětství spolu s růstovým hormonem zajišťují správný 

růst. Hlavním efektem hormonů GT je zvyšování tzv. bazálního metabolismu, produkce tepla, 

mají vliv na metabolismus cholesterolu, tuků, glukózy i bílkovin. V srdci mají podobný 

účinek jako katecholaminy (adrenalin), tj. zvyšují srdeční frekvenci i stažlivost myokardu. 

Přispívají ke správné tvorbě červených krvinek, zajišťují přiměřený kostní obrat, správnou 

funkci svalů. Stimulují střevní motilitu. Zvyšují nervosvalovou dráždivost. Mají vliv na stav 

podkoží, kůže a kožních adnex. 

Co si zapamatujeme: GT sice leží na krku, ale jinak s ním nemá nic společného 
Udržuje správnou rychlost metabolismu již od prenatálního vývoje. Její 
hormony mají účinek na téměř všechny fyziologické systémy. 
 

3. Příznaky snížené a zvýšené funkce štítné žlázy 

Hormony GT mají mnoho účinků. Pokud se jejich hladina patologicky zvýší nebo sníží, 

neprojeví se to jediným příznakem, ale vždy souborem příznaků. Mluvíme proto o syndromu 

hypothyreosy při snížené funkci štítné žlázy a naopak o hyperthyreose, pokud je produkce 

hormonů GT zvýšená. Hyperthyreosu s výraznými klinickými příznaky označujeme jako 

thyreotoxikosu. Oba syndromy se mohou projevit s různou intenzitou, od náhodně 

zachycených laboratorních odchylek bez symptomů až po život ohrožující stavy. 

Hypothyreosa způsobuje celkové zpomalení metabolismu. Většinou se vyvíjí mnoho let a 

příznaky nemusí být nápadné. Patří mezi ně únava, omezení výkonnosti, spavost, 

zimomřivost, sklon k depresi. Tyto příznaky bývají často přičítány „stárnutí“ a hypothyreosa 

tak uniká diagnose. Z dalších příznaků dominují sklon k zácpě, suchost a zhrubění kůže, 

bolesti a ztuhlost svalů a kloubů. Objektivně nacházíme bradykardii, otoky podkoží („obličej 

oteklého Eskymáka“, „plechové předloktí“), suché lomivé vlasy a nehty, zhrubělý hlas, může 

být větší jazyk. Laboratorně je sklon k hypoglykémii, hypercholesterolémii, mohou být vyšší 

jaterní testy, anémie, vyšší sedimentace. V pokročilých stádiích najdeme i výpotky v dutině 

hrudní, břišní či v perikardu. Takto pokročilou hypothyreosu označujeme jako myxedém, 

event. myxedémové koma, pokud dojde i k poruše vědomí. Dnes je myxedémové koma velice 

vzácné.  

Hyperthyreosa naopak způsobuje zvýšení bazálního metabolismu a produkce tepla. Mezi 

příznaky patří bušení srdce, pocení, zvýšená teplota, dušnost, průjem, únava a hubnutí. Stav 

doprovází zpočátku zvýšená psychická dráždivost, nespavost, později i psychomotorický 

neklid. Objektivně nacházíme tachykardii nebo fibrilaci síní, teplou zpocenou kůži, nemocný 

může hyperventilovat, celková tělesná teplota bývá zvýšená, vlasy a nehty suché, třepivé. 

Stav může vyústit až v takzvanou thyreotoxickou krizi s maligní hypertermií a tachyarytmií, 

zvracením, dehydratací až komatem. I thyreotoxické krize jsou naštěstí vzácné. 

 
Co si zapamatujeme: funkční poruchy znamenají snížení nebo zvýšení 
produkce hormonů GT. Hypothyreosa je mnohokrát častější než 
hyperthyreosa. Příznaky se sdružují v syndromy: při hypothyreose dominuje 
únava, spavost, apatie až deprese, bradykardie, přírůstek hmotnosti. Při 
hyperthyreose nemocný naopak udává palpitace, pocení, nespavost, 
podrážděnost. Změny kvality kůže, vlasů a nehtů (častá stížnost) mohou 
doprovázet obě poruchy.  
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Protože se při hyperthyreose hubne, řada žen ji zpočátku bagatelizuje a 
k vyšetření se dostavují v již pokročilém stadiu, vyčerpané a s arytmiemi. 20% 
případů záchvatovité fibrilace síní vzniká v důsledku hyperthyreosy. Funkční 
poruchy GT jsou sice celoživotním onemocněním, ale při správně vedené léčbě 
neovlivňují kvalitu života ani nevedou k dalším komplikacím. 
 

4. Vyšetřovací metody 

4.1. Laboratorní vyšetření 

Hladiny hormonů štítné žlázy lze stanovit laboratorně, jedná se o zcela běžné vyšetření. 

Základem je stanovení TSH s normou 0,25-4,2 mIU/l. Zvýšení TSH doprovází snížení 

periferních hormonů, tedy hypothyreosu. Naopak snížení TSH svědčí pro hyperthyreosu. 

Jedinou výjimkou jsou vzácné poruchy hypofýzy nebo stavy po neurochirurgickém výkonu na 

hypofýze, kdy je sekrece TSH primárně poškozena a není zachována zpětná vazba mezi TSH 

a T4/T3 (tzv. centrální poruchy). 

Z periferních hormonů stanovujeme zásadně volnou frakci. Základem je volný (free) tyroxin 

– fT4. Norma fT4 je 12-22 pmol/l. Snížení svědčí pro hypothyreosu a bývá doprovázeno 

zvýšením TSH. Při thyreotoxikose je fT4 vysoké a TSH naopak nízké až neměřitelné. 

Lze stanovit i free T3 (fT3), toto vyšetření však nepatří do základní diagnostiky. 

Stanovení celkové hladiny (total) T4 a T3 se považuje za nevýtěžné a často zavádějící – 

zejména u těhotných a u žen užívajících hormonální antikoncepci. 

Mezi další laboratorní ukazatele patří protilátky antiTG,antiTPO a protilátky proti TSH 

receptoru (podle metody stanovení bývají označovány jako TRAK). Jejich pozitivita svědčí 

pro autoimunitní postižení štítné žlázy. 

Laboratorní vyšetření jsou indikována při podezření na thyreopatii. V současné době v České 

republice u dospělých není zaveden pravidelný celoplošný screening hypothyreosy (ani 

v graviditě). Vyšetření TSH u novorozence naopak patří do povinného celoplošného 

screeningu kongenitální hypothyreosy. 

4.2. Zobrazovací a další metody 

Ultrazvukové vyšetření je dobře dostupné, pacienta nezatěžuje a poskytuje informace o 

velikosti jednotlivých laloků, o vnitřní struktuře, přítomnosti uzlů, cyst, kalcifikací a dalších 

patologických útvarů. Je vhodné i ke sledování vývoje velikosti těchto útvarů. Nevýhodou je 

omezená reprodukovatelnost a velká závislost na zkušenosti vyšetřujícího.  

Scintigrafie je nyní indikována jen u nodosních strum k průkazu akumulační schopnosti jodu 

a uplatňuje se při sledování efektu po operacích GT pro maligní nádor. 

RTG horní hrudní apertury umožňuje posoudit eventuální útlak trachey při strumě.  

CT a magnetická resonance krku se nejčastěji indikují před operačním výkonem na objemné 

strumě. 

Tenkojehlová aspirační cytologie je metodou, která umožní odběr buněk z uzlů nebo 

podezřelých strum k cytologickému vyšetření. Vyšetření se zpravidla provádí pod 

ultrazvukovou kontrolou. Používá se silnější injekční jehla, odsaje se buněčný materiál a 

obsah jehly se rozetře na podložní sklo, které je na specializovaném pracovišti cytologicky 

vyšetřeno. Vyšetření umožňuje rozeznat benigní uzly od maligních nádorů. 
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Reflex Achillovy šlachy hodnocený pomocí elektromagnetického reflexometru se používá 

jako doplňující vyšetření k posouzení klinické závažnosti funkčních poruch (při 

hyperthyreose se reflex zrychluje).  

 
Co si zapamatujeme: základem diagnostiky poruch štítné žlázy je vyšetření 
TSH, volného (free) T4 a ultrazvukové vyšetření. Čím nižší je hladina fT4, tím 
vyšší je TSH a svědčí pro hypothyreosu. Při hyperthyreose je naopak vysoké 
fT4 TSH klesá až k nule. Protilátky jsou pozitivní při autoimunitní thyeoiditidě. 
Jejich opakované stanovení nemá žádný smysl, léčba se řídí dynamikou 
TSH/fT4. Vyšetření ultrazvukem nelze nahradit prostým pohmatem. Ostatní 
vyšetření patří do rukou endokrinologa. 
 

5. Nejčastější onemocnění štítné žlázy 

Hypothyreosa ani hyperthyreosa nejsou nemocemi samy o sobě. Vypovídají pouze o 

schopnosti štítné žlázy produkovat hormony. Některá onemocnění štítné žlázy se projevují jen 

hypothyreosou, jsou však takové choroby, které mohou vést k oběma typům funkčních 

poruch. V dalším textu se zmíním o těchto chorobách štítné žlázy: o strumě, zánětech, 

autoimunitních procesech, nádorech štítné žlázy a thyreopatiích při léčbě amiodaronem. 

5.1. Struma 

Termínem struma označujeme zvětšení štítné žlázy. Jak je patrno z obrázku 1, štítná žláza má 

nepravidelný tvar a variabilní rozměry. Pomocí ultrazvukového vyšetření však lze stanovit 

objem jednotlivých laloků v mililitrech. Za normální objem se považuje maximálně 18 ml u 

žen a maximálně 22 ml u mužů. Existuje i definice podle WHO, která praví, že struma je 

viditelná nebo hmatná štítná žláza. Avšak u štíhlých lidí s dlouhým krkem může být viditelná 

i zcela normální štítná žláza, proto považuji za vhodné termín struma rezervovat pro 

prokázaně zvětšenou štítnou žlázu. 

Struma může být doprovázena normální, zvýšenou i sníženou funkcí. Vnitřní struktura strumy 

může být tzv. difusní, kdy ultrazvuk odhalí strukturálně 

jednotnou tkáň, nebo nodosní – tehdy se ve štítné žláze vytvoří 

jedna nebo více abnormálně uspořádaných buněčných skupin, 

kterým říkáme nody nebo uzly.  

Nedostatek jodu v období dospívání vede k nedostatku 

hormonů GT, tím se zvýší stimulace žlázy pomocí TSH a žláza 

se celkově zvětší Tím se zvětší její kapacita pro vychytávání 

jodu a růst se potom zastaví. Hovoříme o difusní eufunkční 

strumě. Přeloženo do češtiny: zvětšená štítná žláza bez uzlů, 

produkující správné množství hormonů. Jindy ani extrémní 

zvětšení strumy nevede k dostatečné produkci T4/T3 a strumu 

pak označujeme jako hypofunkční. V některých vnitrozemských oblastech (oblast Himálaje, 

And, střední Afrika, alpské země) docházelo či dochází k postižení více než 30% populace, 

pak hovoříme o tzv. endemické strumě. (Zajímavost: Před zavedením jodace soli byl výskyt 

endemické strumy i v našich zemích. Ve středověku byla struma rovněž častá a poměrně často 

se vyskytuje na uměleckých portrétech všech uměleckých období. Spekuluje se tom, že struma 

měla portrétu dodat i jistý erotický nádech.)  

Obrázek 2 – Struma 

 z nedostatku jodu 
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Pokud je štítná žláza postižena zánětem (viz níže) nebo v některých 

buňkách dojde ke genetickým chybám, může dojít k nadměrnému 

dělení buněk a vzniku uzlů, čímž vznikne struma polynodosní. Uzly 

jsou buď tvořené buňkami, takové útvary označujeme jako adenomy, 

nebo jsou vyplněné tekutinou - pak je nazýváme cystami. 

Symetrická struma je termín pro situaci, kdy mají oba laloky zhruba 

týž objem. Jinak mluvíme o strumě asymetrické. Existují i štítné 

žlázy, v nichž se vyskytuje jediný uzel, takzvané jednouzlové 

strumy.  

Nodosní struma může být eufunkční, pokud produkuje jako celek 

správné množství hormonů. Časté jsou hypofunkční strumy, které navzdory zvětšenému 

objemu nedokážou vyrobit dostatek hormonů. Takovou strumu doprovází laboratorní a 

klinický obraz hypothyreosy. Některé adenomy se naopak mohou zcela vymknout regulaci 

TSH a produkují nadměrné množství hormonů – dochází k hyperthyreose. Potom hovoříme o 

autonomním adenomu.  

Přesné příčiny vzniku uzlů ve štítné žláze nebyly dodnes zcela objasněny. 

Klinický význam strumy spočívá v odhalení případné jodové deficience, kterou lze léčit 

prostou substitucí jodu. Česká endokrinologická společnost doporučuje denní přívod jodu 100 

mikrogramů. Vyšší potřeba je v graviditě a laktaci. Hlavním zdrojem je jedlá sůl, která je 

plošně jodována. Po zavedení jodace soli se výskyt difusní strumy výrazně snížil. 

U nodosních strum je zásadní včasné odhalení zhoubných nádorů.  

Je třeba monitorovat funkci štítné žlázy a léčit zjištěnou hypo- nebo hyperthyreosu.  

Léčba hypothyreosy: je zpravidla celoživotní. Pacientovi podáme synteticky vyrobený 

levotočivý izomer tyroxinu – levothyroxin. Je obsažen v preparátech Letrox, Euthyrox, 

Eltroxin. Dávka je velmi individuální – od 50 do 150 µg denně. Lék má poločas několik dní. 

Nastavování, tzv. titrace dávky, patří do rukou zkušeného praktického lékaře nebo 

endokrinologa. Při léčbě je důležité, aby nemocný lék užíval ráno na lačno alespoň půl 

hodiny před snídaní, jinak se lék špatně vstřebává. Molekula levothyroxinu je sice synteticky 

vyrobená, nicméně chemicky shodná s vlastním tyroxinem, proto na lék nebývají alergie a při 

správné dávce je léčba bezproblémová. 

U nemocných s tlaky na krku nebo při rostoucí strumě se dá levothyroxin použít k takzvané 

supresi růstu strumy i u jedinců s normální funkcí štítné žlázy. Začne se malou dávkou kolem 

50 µg denně a dále se postupuje podle odezvy TSH.  

Léčba hyperthyreosy: realizuje se pomocí thyreostatik, léků tlumících produkci hormonů 

štítné žlázy. Základním lékem je thiamazol (Thyrozol) v různé dávce podle klinické 

závažnosti stavu. Alternativou je propylthiouracil (Propycil) – ten tlumí i tkáňové účinky již 

vyplavených hormonů a méně prochází placentou, v těhotenství je proto lékem první volby. 

Obě thyreostatika jsou spojena s rizikem jaterního selhání a poškození krvetvorby. Navíc 

během léčby thyreostatiky může dojít k růstu strumy.  

Struma může působit mechanické obtíže – tlaky na krku spontánní nebo při námaze, po 

ulehnutí, při delším mluvení apod. Při útlaku průdušnice může struma působit dušnost, může 

docházet i k útlaku horní duté žíly. Struma bývá rovněž kosmetickým defektem. V takovém 

případě může být pacient (častěji pacientka) indikován k operačnímu odstranění štítné žlázy - 

thyreoidektomii. (Zajímavost: v těsné anatomické souvislosti se štítnou žlázou probíhá na 

obou stranách zvratný nerv, který inervuje hlasivky. Dříve se proto operovala štítná žláza 

Obrázek 3 - 

Endemická struma 
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pouze v lokální anestesii a nemocný musel při operaci mluvit, aby si byl chirurg jist, že mu 

nepoškodil zvratný nerv. Dnes se samozřejmě operuje v celkové anestesii.) 

Pokud je operace příliš riziková (špatný celkový stav nebo obava pacienta z poškození hlasu), 

lze dosáhnout zmenšení strumy podáním radioaktivního jodu 131. Ten se zcela vychytá ve 

štítné žláze, ozáří ji a tkáň GT se potom postupně zjizví a zmenší. Vzhledem k velké afinitě 

GT k jodu při této léčbě nedochází k radiačnímu poškození jiných orgánů. Podání radiojodu 

zajišťují v ČR specializovaná centra. Léčba vyžaduje týdenní hospitalizaci. 

 
Co si zapamatujeme: struma je termín pro zvětšenou štítnou žlázu. Spojení 
typu „malá struma“ je nesmyslné. Vnitřní strukturu strumy odhalí ultrazvuk. 
Nepravidelnosti vnitřní struktury se označují jako uzly (nody). Nikdy 
nehovoříme o „uzlinách ve štítné žláze“! Vždy je nutné vyšetřit funkci GT. 
Hypothyreosa se léčí levothyroxinem, užívá se zásadně ráno na lačno. 
Hyperthyreosa se léčí thyreostatiky, přitom je nutné kontrolovat i krevní obraz 
a jaterní funkci. Vždy je nutno vyloučit postižení štítné žlázy zhoubným 
nádorem. Strumu je možné odstranit operativně nebo k jejímu zmenšení podat 
léčbu radiojodem. 
 

5.2. Záněty štítné žlázy 

Akutní nebo subakutní zánět štítné žlázy jsou poměrně vzácné nemoci. Akutní zánět při 

bakteriální infekci tkáně štítné žlázy může souviset se zánětlivým procesem v dutině ústní. 

Projevuje se bolestivým otokem, zarudnutím, horečkou. Léčí se antibiotiky. 

Virová infekce se spíše projevuje jako takzvaná subakutní thyreoiditida, někdy se používá 

označení „de Quervainova“. GT bývá rovněž zvětšená, bolestivá, zarudlá, onemocnění 

probíhá i několik týdnů. Antibiotika jsou neúčinná, používají se nesteroidní antiflogistika. Po 

čase dojde zpravidla k rozvoji hypothyreosy. 

Chronické záněty štítné žlázy nejsou infekčního původu a věnuje se jim následující kapitola. 

Co si zapamatujeme: infekční (virové nebo bakteriální) postižení GT je možné, 
ale vzácné. S odstupem je nutno zkontrolovat funkci (TSH/fT4). 
 

5.3. Autoimunitní procesy namířené proti štítné žláze 

Jednotlivé molekulární struktury, které se vyskytují ve štítné žláze, se mohou stát terčem 

útoku vlastních lymfocytů. Lymfocyty mají zajišťovat obranu organismu proti cizím 

antigenům. U geneticky disponovaných jedinců však může být porušená schopnost rozeznat 

„vlastní“ molekuly od „cizích“ a dochází k rozvoji autoimunitního procesu. GT je terčem 

autoimunity nejčastěji ze všech orgánů. Ženy jsou autoimunitou postiženy častěji, v případě 

tyreoidální autoimunity tvoří až 85% všech postižených. Autoimunitní postižení štítné žlázy 

zpravidla znamená celoživotní léčbu.  

 

5.3.1. Chronická thyreoiditida 
Nejčastější onemocnění štítné žlázy v naší populaci. Podkladem choroby je chybné 

rozeznávání molekul enzymu thyreoidální peroxidázy nebo thyreoglobulinu jako cizích 

struktur.  

 



 

Zdravotnické studijní programy v inovaci  

Zdravotnické studijní programy v inovaci  

Projekt reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.03572 

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Studentská 95, 530 09 Pardubice, IČ 00216275 

kontaktní osoba Ing. Radek Budín, e-mail: radek.budin@upce. 

 

8 

 

Lymfocyty proti těmto strukturám produkují protilátky (většinou se používají zkratky 

antiTPO, antiTG), následně vzniká zánět, infiltrace štítné žlázy lymfocyty a postupný úbytek 

funkční kapacity štítné žlázy. Onemocnění bývá nazýváno jako Hashimotova thyreoiditida se 

specifickým ultrazvukovým obrazem. Objem štítné žlázy je vysoce variabilní, od objemných 

strum až po atrofickou formu, kdy tkáň štítné žlázy téměř zmizí. V úvodu chronické 

thyreoiditidy může být toxická fáze, charakteristický je však postupný rozvoj hypothyreosy. 

Nemocného nejčastěji přivádí k vyšetření příznaky hypothyreosy nebo struma, někdy jen 

tlaky na krku bez objektivního průkazu strumy.  

Léčba: úvodem je někdy nutné krátkodobá léčba thyreostatiky, pokud je nižší TSH. 

Eufunkční formy chronické thyreoiditidy mohou být léčeny malou dávkou levothyroxinu, aby 

se zpomalil průběh zánětu (tzv. isohormonální terapie). Většina pacientek má od počátku 

hypothyreosu a léčí se levothyroxinem. Po vytitrování dávky zpravidla stačí kontroly 

TSH/fT4 jednou za rok a kontrolní UZ vyšetření za 3-5 let. 

 

5.3.2. Graves – Basedowova choroba (GB) 
Jde o chronické onemocnění s produkcí protilátek proti receptoru pro TSH. Za fyziologických 

okolností je TSH receptor exprimován na povrchu folikulárních buněk GT. Při nedostatku 

periferních hormonů GT se zvýší produkce TSH z hypofýzy, TSH se 

naváže na TSH receptor a vyvolá kaskádu nitrobuněčných pochodů, 

jejichž výsledkem je uvolnění T4/T3. Tím dojde ke snížení hladin 

TSH a produkce T4/T3 se sníží (negativní zpětná vazba). U 

geneticky disponovaných jedinců mohou lymfocyty začít produkovat 

protilátky, které stimulují TSH receptor. Tím dojde k rozvoji 

hyperthyreosy, protože vazba protilátek na receptor nepodléhá žádné 

fyziologické regulaci. Struma je přítomna u většiny nemocných. 

Komplikací GB choroby je rozvoj tzv. endokrinní orbitopatie. 

Protilátky mohou způsobit i zánět okohybných svalů, tím dojde 

k jejich otoku a vznikne symetrický nebo jednostranný exophtalmus. 

K dalším komplikacím patří dermopatie (zhrubění podkoží), špatně 

kompenzovaná thyreotoxikosa po letech vede k postižení srdce, arytmiím a k osteoporose. 

(Zajímavost: GB chorobou trpěla a trpí řada známých osobností. Postihla např. nejen 

bývalého presidenta USA George Bushe, ale i jeho ženu Barbaru. Při incidenci GB choroby 

v USA je přitom pravděpodobnost postižení obou členů manželského páru jen asi 1:3 

milionům.) 

Léčba: úvodem zpravidla vysoká dávka thyreostatik, při výrazné tachykardii se podávají 

betablokátory. Pokud se rozvine orbitopatie, je nutná imunosuprese pomocí kortikoidů, někdy 

je nutná hospitalizace. Po normalizaci TSH je vhodná léčba radiojodem nebo operace. Pokud 

pacient trvá na konzervativní léčbě, je možné po 18 měsících při normálním TSH zkusit 

thyreostatika vysadit (tato fáze se označuje jako remise). Po několika měsících však zpravidla 

dochází k tzv. relapsu onemocnění a je opět nutné nasadit thyreostatika. U pacientů po 

operaci (totální thyreoidektomie) se rozvine pooperační hypothyreosa s doživotní závislosti 

na plné substituční terapii levothyroxinem (dávka bývá kolem 150 µg denně). Po podání 

radiojodu se hypothyreosa rozvíjí pomalu a jsou nutné pravidelné kontroly funkce GT. Ve 

všech případech se jedná o celoživotní zdravotní problém. 

 

Obrázek 4 - 

Exophtalmus při 

endokrinní orbitopatii 
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5.3.3. Poporodní thyreoiditida 

Těhotenství je období, kdy je navozena maximální tolerance imunitního systému vůči cizím 

antigenům (plod má potenciálně jednu polovinu antigenů pro matku cizích). Po porodu proto 

typicky dochází k aktivaci řady autoimunitních procesů. Poporodní thyreoiditida může 

postihovat až 9% rodiček a probíhá jako hyperthyreosa, která začne kolem konce šestinedělí a 

za několik týdnů i spontánně odeznívá. Může se projevit palpitacemi, anxietou až 

depresivitou. Bolesti na krku většinou nebývají. U poloviny nemocných po půl roce přejde do 

hypothyreosy. Léčí se podle funkčního stavu GT jako chronická thyreoiditida, ale je zde asi 

40% pravděpodobnost pozdější spontánní úpravy. 

 
Co si zapamatujeme: chronická thyreoiditida je nejčastějším onemocněním 
štítné žlázy. Většinou vede k hypothyreose s nutností substituční léčby 
levothyroxinem. Graves-Basedowova nemoc je závažné onemocnění, při 
kterém je nutno nejprve thyreostatiky dosáhnout normálního TSH a potom 
zvolit radioterapii nebo totální thyreiodektomii. Po obou výkonech nastane 
hypothyreosa, ale její substituce je snažší a zejména bezpečnější než 
dlouhodobá thyreostatická léčba. K zánětu štítné žlázy může dojít po porodu, 
příznaky bývají bagatelizovány nebo sváděny na spánkovou deprivaci při péči 
o dítě. Základem diagnostiky poporodní thyreoiditidy je na onemocnění vůbec 
pomyslet. 
 

5.4. Nádory štítné žlázy 

Benigní nádory se klinicky manifestují jako nodosní struma, mohou vést k thyreotoxikose. 

Zhoubné nádory štítné žlázy tvoří jen cca 1% všech zhoubných nádorů. Přesto se ve věku do 

45 let jedná o pátý nejčastější karcinom.  

Maligní nádory GT dělíme na diferencované a nediferencované. 

Z folikulárních buněk vychází diferencovaný papilární (75%) nebo folikulární (15%) 

karcinom. Folikulární karcinom má větší tendenci k tvorbě vzdálených metastáz než 

papilární. Léčba spočívá v chirurgickém odstranění GT a následném podání radiojodu, který 

zničí i buňky metastáz. Následuje léčba vysokými dávkami levotyroxinu až k úplné supresi 

TSH. 

Anaplastický karcinom je naopak jedním z nejagresivnějších lidských nádorů, rychle roste a 

záhy metastazuje. Jeho prognoza je velmi nepříznivá. 

Medulární karcinom vychází z parafolikulárních C buněk. Onemocnění doprovází 

hypokalcémie s křečemi (při nadměrné produkci kalcitoninu nádorovými buňkami). Léčí se 

totální thyreoidektomií. Může vytvářet metastázy v játrech. Protože medulární karcinom 

nevychází z folikulárních buněk, nelze při jeho léčbě využít radiojod.  

 
Co si zapamatujeme: ačkoli jsou zhoubné nádory GT poměrně vzácné, je 
nezbytné vyloučit maligní změny zejména u rychle rostoucích uzlů. Pokud je 
onemocnění zachyceno včas, lze jej pomocí radiojodu zcela vyléčit! 
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5.5. Poškození štítné žlázy amiodaronem 

Amiodaron je antiarytmický lék s dominantním postavením v léčbě a prevenci většiny 

srdečních arytmií. Jedna tableta amiodaronu po 200 mg (běžná denní udržovací dávka) 

obsahuje 74 mg jodu, což odpovídá 740-násobku doporučené denní dávky. Amiodaron má 

dlouhý biologický poločas, i krátká léčba proto vede k masivnímu zajodování a vzniku 

obrovského depa jodu ve štítné žláze. K rozvoji thyreopatie dojde cca u 30% pacientů 

léčených amiodaronem. Pravděpodobnost je vyšší při přítomnosti protilátek nebo uzlů. Může 

dojít k rozvoji jak hypothyreosy, tak hyperthyreosy. Hyperthyreosa je zvláště nebezpečná, 

neboť vede k tachykardii a ta zhorší původní srdeční onemocnění, pro které byl amiodaron 

nasazen. Léčba hypothyreosy spočívá v substituci hormonů štítné žlázy. Při hyperthyreose se 

zvažuje ukončení léčby amiodaronem, podávají se thyreostatika, někdy kortikoidy. Při 

dobrém celkovém stavu a potřebě další léčby amiodaronem se zvažuje thyreoidektomie. 

Co si zapamatujeme: Amiodaron je účinné antiarytmikum, ale před jeho 
nasazením je výhodné vyšetřit funkci a morfologii štítné žlázy a během léčby 
pravidelně monitorovat TSH. Může dojít k rozvoji obou typů funkční poruchy. 
 

6. Štítná žláza a gravidita 

Přiměřená hladina hormonů GT je důležitá pro vývoj plodu již od počátku gravidity.  

U žen bez onemocnění štítné žlázy je v graviditě důležitý zvýšený přívod jodu 250-500 µg 

denně. Vedle stravy je proto možná ještě suplementace např.tabletami Jodid 100. 

6.1. Hypothyreosa a gravidita 

Ženy léčené levothyroxinem pro hypothyreosu by měly mít kontrolu hladin TSH a fT4 ještě v 

prvním trimestru. Substituční dávka se obvykle zvyšuje cca o 30%. Ženy s autoimunitní 

thyreoiditidou by vedle levothyroxinu měly užívat maximálně 50 µg jodu denně. Je vhodná 

laboratorní kontrola v každém trimestru, po porodu se nemocná navrací k původní substituční 

dávce a kontroluje se TSH a fT4 po šestinedělí. 

Pokud se kdykoli v průběhu gravidity nově diagnostikuje hypothyreosa, nasazuje se 

neodkladně substituční léčba levothyroxinem. Dávka se upraví tak, aby se dosáhlo TSH mezi 

1-2 a fT4 v horní polovině normálního rozmezí.Pokud nejsou pozitivní protilátky, léčba se po 

porodu vysadí a po šestinedělí se provede laboratorní kontrola TSH, fT4. 

Levothyroxin je molekula přirozená, její podávání nemá na plod žádné nežádoucí účinky. 

Naopak vysazení léčby by mohlo vést k těžkému poškození CNS plodu a k metabolickému 

rozvratu u matky, event. k abortu. 

6.2. Hyperthyreosa a gravidita 

V průběhu thyreostatické léčby není otěhotnění doporučováno. Pokud si žena přeje otěhotnět, 

je třeba plánovat chirurgickou léčbu ještě před graviditou 

Pokud se nově diagnostikuje thyreotoxikosa v průběhu 1. trimestru gravidity, podává se 

z thyreostatik Propycil, který méně přestupuje placentární bariéru. Koncem druhého trimestru 

je možná totální thyreoidektomie. 
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Co si zapamatujeme: při onemocnění štítné žlázy je třeba graviditu plánovat. 
Při hypothyreose je kontrola TSH/fT4 vhodná co nejdříve po zjištění gravidity. 
Substituční dávka levothyroxinu se v graviditě většinou zvyšuje. Levothyroxin 
je pro plod neškodný, naopak neléčená hypothyreosa je v graviditě velkou 
komplikací! Hyperthyreosu je nutno definitivně vyřešit (operačně) ještě před 
graviditou, v nouzi je v graviditě použitelný Propycil. Odborné společnosti se 
snaží prosadit celoplošný screening funkčních poruch GT v graviditě.  
 

7. Klinické případy 

7.1. Případ č. 1 

K endokrinologickému vyšetření se dostavila 50-letá žena, astmatička, hypertonička, kterou 

praktický lékař odesílá pro přírůstek na váze o 10 kg za půl roku a TSH 5,4 mIU/l. 

Pacientka nemá tlaky na krku. Cítí se hodně unavená, je v invalidním důchodu, bývá často 

dušná při špatně kontrolovaném astmatu. Váží 120 kg při výšce 160 cm. Štítná žláza není 

zvětšena.  

Kontrolní odběry – TSH 5,0 mIU/l (zvýšeno), fT4 16,7 pmol/l (v normě). 

Klinický závěr: Situace s vyšším TSH, ale normální hladinou fT4 se nazývá subklinická 

hypothyreosa. Význam subklinických poruch není zcela jasný. Byly došetřeny protilátky 

antiTG, antiTPO, které byly negativní. Substituční léčba levothyroxinem není indikována. Je 

vhodný rozbor jídelníčku a pohybových aktivit a kognitivně-behaviorální terapie obezity. 

Kontrola hladiny hormonů štítné žlázy je vhodná do roka. 

 

7.2. Případ č. 2 

Praktický lékař (PL) doporučil endokrinologické vyšetření 28-leté ženě se symptomy 

thyreotoxikosy, u PL zjištěny hodnoty TSH pod 0,0001 mIU/l, fT4 30 pmol/l. 

V klinickém obraze dominovala tachykardie 140/min. v klidu, tělesná teplota 38,3
o
C, výrazná 

potivost, dušnost, nespavost, psychomotorický neklid (pacientka byl vyšetřena v lednu, 

v ordinaci se ovívala novinami). Nebyly známky orbitopatie. Endokrinolog nasadit Propycil 

3x2 tbl. denně a Lokren 1/2 tbl. denně. Pacientka byla uznána práce neschopnou. 

Při kontrole po 3 týdnech byl klinický stav výrazně zlepšen, trvala únava, mírné otoky, 

srdeční frekvence klesla na 70/min. Bylo doporučeno pokračovat v léčbě. 

Po 6 týdnech léčby byl klinický stav uspokojivý. Laboratorní hodnoty svědčily pro přechod 

do lehké hypothyreosy s hodnotou TSH 5,4 mIU/l a fT4 11,5. Při léčbě thyreostatiky se tedy 

nejen podařilo utlumit závažnou thyreotoxikosu, ale vyšší dávka léků vedla k vyvolání mírné 

přechodné poruchy na opačné „straně spektra“ Byly pozitivní protilátky proti TSH receptoru. 

Ultrazvukové vyšetření prokázalo difusní strumu, objem pravého laloku 10 ml, levého 11 ml, 

bez nodů.  

Na základě těchto vyšetření byl stav uzavřen jako Graves-Basedowova nemoc s difusní 

strumou, funkčně ustupující thyreotoxikosa. Bylo doporučeno vysazení Lokrenu a snížení 

Propycilu na 2 tbl. denně.  

Pacientka se však sama rozhodla Propycil zcela vysadit.  
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Na další kontrolu se dostavila za 10 týdnů. Její laboratorní výsledky se vrátily na hodnoty 

jako před léčbou, byla stejná tachykardie, ale pacientka již byla celkově daleko víc vyčerpaná 

a depresivně laděná. Po zevrubné edukaci bylo nakonec dosaženo dobré spolupráce, ale trvalo 

dalších 5 měsíců, než se podařilo thyreostatiky dosáhnout remise thyreotoxikosy Poté byla 

provedena totální thyreoidektomie a pacientka byl nastavena na substituční léčbu Euthyrox 

125 µg denně. Při této léčbě se pacientce daří dobře, ráda by otěhotněla. Chodí na kontroly 

TSH a fT4 po 6 měsících, ale je poučena, že pokud by otěhotněla, nechá si provést odběry co 

nejdříve a pravděpodobně dojde k navýšení substituční dávky. 

 

7.3. Případ č. 3 

K endokrinologickému vyšetření byla praktickým lékařem odeslána 72-letá žena, kardiačka, 

hypertonička. Při ultrazvukovém vyšetření karotid u ní byla zjištěna polynodosní struma, 

objem pravého laloku byl 20 ml, levého laloku 35 ml, s nehomogenní echostrukturou, 

přítomny nody do průměru 20 mm, s častou cystickou složkou a kalcifikacemi.  

Pacientka se cítí dobře, tlaky na krku nemívá, příznaky hypo- ani hyperthyreosy nemá. Na 

krku je hmatná struma s tužším hrbolatým povrchem, kůže je proti strumě dobře pohyblivá, 

nad strumou není hmatný vír. 

Laboratorní vyšetření TSH i fT4 je v normě, protilátky antiTPO i antiTG jsou negativní. 

Je provedena scintigrafie s nálezem nehomogenní akumulační schopnosti ve zvětšené štítné 

žláze. V dolní polovině pravého laloku je obraz tzv. studeného uzlu, v tomto okrsku se 

radiojod nevychytává. 

Místo studeného uzlu je vyhodnoceno jako nejrizikovější ohledně možného výskytu 

karcinomu štítné žlázy. Pod ultrazvukovou kontrolou je odebrána tenkojehlová cytologie. 

Vyšetření buněk prokazuje posthemoragické změny, maligní buňky nejsou přítomny. 

Stav je uzavřen jako eufunkční polynodosní mírně asymetrická struma, benigní. 

Pacientka je ponechána bez léčby, sledována je 1x ročně (vždy TSH, fT4 a ultrazvukové 

vyšetření). Struma se nezvětšuje, TSH i fT4 zůstává v normě. 

 

7.4. Případ č. 4 

K endokrinologickému vyšetření je praktickým lékařem odeslána 30-letá žena pro nález 

zvýšeného TSH 7,0 mIU/l při normálním TSH 13,5 pmol/l. Protože plánuje graviditu, provedl 

PL v rámci preventivního vyšetření i screening thyreoidální funkce. Pacientka nemá žádné 

zdravotní obtíže, nemá tlaky na krku. Stav je pracovně uzavřen jako subklinická hypothyreosa 

a pacientka je odeslána na kontrolní TSH, fT4, antiTPO, antiTG a ultrazvuk štítné žlázy.  

Při kontrole je klinický stav dobrý, kontrolní TSH 6,7 mIU/l, fT4 12,3 pmol/l, antiTG 340 

IU/l, antiTPO nad 500 IU/l - obojí vysoce pozitivní. Ultrazvuk prokazuje štítnou žlázu o 

objemu pravého laloku 3,5 ml, levého laloku 2,5 ml, struktura svědčí pro chronický zánět. 

Stav je uzavřen jako autoimunitní thyreoiditida, hypotrofie štítné žlázy, subklinická 

hypothyreosa. 

Vzhledem k vysoké pozitivitě protilátek a plánované graviditě je nasazena léčba Letrox 50 µg 

denně, kontrola za 3 měsíce. 
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Na další kontrolu pacientka přichází s tím, že je v 7. týdnu gravidity Klinický nález je jinak v 

normě, TSH 4,3 mIU/l, fT4 11,7 pmol/l. Je doporučeno navýšení dávky Letroxu na 75 µg 

denně, kontrola za dva měsíce. 

Postupně byla během gravidity vytitrována denní substituční dávka 100 µg levothyroxinu. 

Porod byl v termínu, bez komplikací, novorozenec děvče 3550 g, 49 cm, poporodní adaptace 

dobrá. Po porodu pacientka snížila dávku levothyroxinu na 75 ug denně. 

Za měsíc po porodu telefonovala, plakala, že je velmi nervózní, nemůže v noci spát, má třes 

rukou. Bylo doporučeno Letrox na 3 dny zcela vysadit a potom pokračovat dávkou 50 ug 

denně. 

Při další kontrole po 6 týdnech pacientka udávala velkou únavu, depresivní ladění, což 

přičítala situaci v rodině, velké zátěži a nekvalitnímu spánku při péči o dítě. Laboratorně bylo 

TSH 35 mIU/l, fT4 10,3 pmol/l. Po cíleném dotazu pacientka přiznala, že po epizodě 

předávkování ztratila v léčbu Letroxem důvěru a preparát zcela vysadila. V následujícím 

rozhovoru byl vysvětlen obvyklý průběh kolísání hladin hormonů GT po porodu. Letrox byl 

opět nasazen v dávce 75 ug denně. Pacientka se s léčbou smířila, při další kontrole již byly 

výsledky v normě a další léčba probíhala bez pozoruhodností. 

 
Jaké poučení plyne z klinických případů: u obézních žen je často obezita 
pokládána za následek hypothyreosy, přestože laboratorní změny jsou 
minimální. Ani nasazení levothyroxinu však nevede k hmotnostnímu úbytku, 
pokud nedojde k úpravě stravovacích a pohybových stereotypů.   
U GB choroby vyžaduje titrace správné dávky thyreostatika trpělivost na straně 
lékaře i nemocného. Remisi nelze očekávat dříve než za rok a půl po nasazení 
léčby. Dřívější vysazení proto způsobí opětovné vzplanutí choroby. Po operaci 
GT je nutná celoživotní substituční léčba. U ženy plánující graviditu je operační 
řešení vhodnější než léčba radiojodem. 
Struma bývá často náhodným nálezem při jiných vyšetřeních. Je nutno vyloučit 
nádorové postižení, ale i bez léčby může být nález bez progrese mnoho let. 
Po porodu bývá zvýšená citlivost na hormony štítné žlázy – ať vlastní nebo 
exogenní. Předávkování levothyroxinem nebo poporodní thyreotoxikosa se 
projevují zejména psychickými změnami. Pokud však nemocná potřebovala 
substituci již před graviditou, bude mít dlouhodobé vysazení levothyroxinu za 
následek poměrně výraznou hypothyreosu. 
Poruchy štítné žlázy nevyžadují tak zásadní spolupráci pacienta jako například 
diabetes. I zde je však nezbytná edukace, aby pacient pochopil, že se jedná o 
onemocnění léčitelné, ale nikoli vyléčitelné. Dlouhodobě uspokojivé 
kompenzace funkčních poruch štítné žlázy není možné dosáhnout bez dobré 
spolupráce nemocného se zdravotnickým týmem.  
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