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é áé áFyziologické poznámkyFyziologické poznámky

tyreoidální funkce je závislá  natyreoidální funkce je závislá  na
hypotalamohypotalamo--hypofyzární osehypofyzární ose (TRH, TSH)(TRH, TSH)
enzymech enzymech (dejodázy)(dejodázy)yy ( j y)( j y)
autoregulaciautoregulaci (příjem jódu)(příjem jódu)
imunitním systémuimunitním systému (anti TPO anti TG)(anti TPO anti TG)imunitním systémuimunitním systému (anti TPO, anti TG)(anti TPO, anti TG)



Tyreoidální hormonyTyreoidální hormony
íí óóobsahují 60obsahují 60--65% jódu65% jódu

T4T4 (tetrajódtyronin)(tetrajódtyronin)
80 80 μμg /denněg /denněμμg /g /
vázán na proteinové nosičevázán na proteinové nosiče
pouze 0,04% volná frakcepouze 0,04% volná frakcep ,p ,
vznikají působením dejodáz (5vznikají působením dejodáz (5--dejodací)dejodací)

T3T3 (trijódtyronin)(trijódtyronin)
2020 μμg /denněg /denně20 20 μμg /denněg /denně
rT3rT3 (metabolicky neúčinný)(metabolicky neúčinný)
volná frakce 0 4%volná frakce 0 4%volná frakce 0,4%volná frakce 0,4%



ř íř íPřehled tyreopatiíPřehled tyreopatií

Endemická strumaEndemická struma
1,6 1,6 -- 2 mld. obyvatel Země2 mld. obyvatel Země
5 5 -- 7% populace7% populacep pp p

ICCIDD kritéria jodúrie:ICCIDD kritéria jodúrie:ICCIDD kritéria jodúrie:ICCIDD kritéria jodúrie:
norma: nad 100 norma: nad 100 μμg/ lg/ l
lehký deficit 50lehký deficit 50--9999 μμg/lg/l (30%)(30%)lehký deficit 50lehký deficit 50--99 99 μμg/l g/l (30%)(30%)

závažný deficit 20závažný deficit 20--4949 μμgg/l /l (20%)(20%)



ř íř íPřehled tyreopatiíPřehled tyreopatií

TyreotoxikózaTyreotoxikóza
ííImunogenní (t.x. GB typu)Imunogenní (t.x. GB typu)

independentní adenomindependentní adenom
při polynodózní struměpři polynodózní strumě
při adenomu hypofýzypři adenomu hypofýzyp yp ý yp yp ý y
při receptorové poruše při receptorové poruše 
aktivní metastáza ca š žaktivní metastáza ca š žaktivní metastáza ca š.ž.aktivní metastáza ca š.ž.
iatrogenní t.x. iatrogenní t.x. 



ř íř íPřehled tyreopatiíPřehled tyreopatií

ZánětyZáněty
akutníakutní (angína, často s t.x.)(angína, často s t.x.)
subakutnísubakutní (KHCD, někdy obraz t.x.)(KHCD, někdy obraz t.x.)subakutnísubakutní (KHCD, někdy obraz t.x.)(KHCD, někdy obraz t.x.)
chronickéchronické (autoimunní) 90% pozitivní anti TPO, (autoimunní) 90% pozitivní anti TPO, 

70% ti TGL h f k70% ti TGL h f k jč tější říčijč tější říči70% anti TGL, hypofunkce 70% anti TGL, hypofunkce nejčastější příčina nejčastější příčina 
v dospělostiv dospělosti



ř íř íPřehled tyreopatiíPřehled tyreopatií

NádoryNádory
epitelové epitelové –– benigníbenigní
malignímaligní (DTC MTC ATC)(DTC MTC ATC)maligní maligní (DTC, MTC, ATC)(DTC, MTC, ATC)
neepitelové (fibrosarkom)   neepitelové (fibrosarkom)   
smíšené (vzácné)smíšené (vzácné)



í á íí á íCíle tyreoidální diagnostikyCíle tyreoidální diagnostiky

poruchy funkčníporuchy funkční
(hypotyreóza,hypertyreóza (t. x.)(hypotyreóza,hypertyreóza (t. x.)
poruchy morfologicképoruchy morfologickép y gp y g
(prostá struma, z nedostatku jódu,(prostá struma, z nedostatku jódu,
vztah k okolí)vztah k okolí)vztah k okolí)vztah k okolí)
určení biologické povahyurčení biologické povahy
(záněty, nádory)(záněty, nádory)



DiagnostikaDiagnostika

anamnestickyanamnesticky (endemická oblast, léky, (endemická oblast, léky, 
t i í h b )t i í h b )autoimunní choroby)autoimunní choroby)

klinickyklinicky (chování, hlas, pokožka, ochlupení, oční (chování, hlas, pokožka, ochlupení, oční 
příznaky, nález strumy)příznaky, nález strumy)
laboratornělaboratorně (FW, anémie, cholesterol, kostní (FW, anémie, cholesterol, kostní ( , , ,( , , ,
ALP, glykémie, hormony)ALP, glykémie, hormony)
periferní parametryperiferní parametry (RAŠ)(RAŠ)periferní parametryperiferní parametry (RAŠ)(RAŠ)
zobrazovací metodyzobrazovací metody (sonografie, CT, scintigrafie)(sonografie, CT, scintigrafie)





F nkční labo ato ní diagnostikaF nkční labo ato ní diagnostikaFunkční laboratorní diagnostikaFunkční laboratorní diagnostika

TSHss

Název diagramu
suprimované
pak doplnit fT4

v normě, 
jde o eutyreózu

zvýšené
doplnit o ft4

snížení v normě sníženísnížení
jde o centr.
hypotyreoźu

v normě
doplnit T3 či fT3

zvýšení
hypertyreoóza

doplnit TRH test
norm.-eufunkce

zvýš.-subklin.hypofunkce

snížení
primární 

hypotyreoóza



Stanovení dalších laboratorníchStanovení dalších laboratorníchStanovení dalších laboratorních Stanovení dalších laboratorních 
parametrůparametrůpp

Nízké fT3 při normální fT4 a TSH  Nízké fT3 při normální fT4 a TSH  
Syndrom nízkého T3Syndrom nízkého T3Syndrom nízkého T3Syndrom nízkého T3
Anti TGLAnti TGL
Anti TPOAnti TPO
TRAK ( anti TSHTRAK ( anti TSH--R)R)TRAK ( anti TSHTRAK ( anti TSH R)R)



íí ŠŠPeriferní parametry Periferní parametry RAŠRAŠ

Tyreotoxikóza Tyreotoxikóza -- zkrácení reflexu zkrácení reflexu 
Hypotyreóza Hypotyreóza -- prodloužení nad 400 msprodloužení nad 400 ms
norma 320norma 320 340 ms340 msnorma 320norma 320--340 ms.340 ms.
SHBG (stoupá u tx)SHBG (stoupá u tx)
zásadní význam při monitorování v průběhu léčbyzásadní význam při monitorování v průběhu léčby



Zobrazovací metodyZobrazovací metodyyy
sonografiesonografie

dnes základní metodadnes základní metoda
sondy sondy 7.5 MHz7.5 MHz
informace o velikosti, informace o velikosti, ,,
struktuře, echogenitě, struktuře, echogenitě, 
okolních strukturáchokolních strukturách
muži do  22 mlmuži do  22 ml
ženy do 18 mlženy do 18 mlženy  do 18 mlženy  do 18 ml
možnost cílené FNABmožnost cílené FNAB





Zobrazovací metodyZobrazovací metodyZobrazovací metodyZobrazovací metody
scintigrafiescintigrafiegg
Již výjimečně a pouze v indikacích:Již výjimečně a pouze v indikacích:

i d d t í di d d t í dindependentní adenomindependentní adenom
ektopie štítné žlázyektopie štítné žlázy
monitorování malignity štítné žlázymonitorování malignity štítné žlázy
retrosternální lokalizaceretrosternální lokalizace
99m99mTcTc--pertechnetát,pertechnetát,
99m99mTcTc--MIBIMIBI 131131IITcTc MIBI, MIBI, II



ííZobrazovací metody  Zobrazovací metody  CTCT

provádět bez podání rtg kontrastní látkyprovádět bez podání rtg kontrastní látky
prevence prevence -- možnost podání radiojódu             možnost podání radiojódu             
v případě malignityv případě malignityv případě malignity v případě malignity 



éč íéč íLéčba tyreopatiíLéčba tyreopatií

ó íó ímedikamentóznímedikamentózní
(substituce x suptyreostatická léčba)(substituce x suptyreostatická léčba)(substituce x suptyreostatická léčba) (substituce x suptyreostatická léčba) 
chirurgickáchirurgická ( nyní jen TLE či TTE)( nyní jen TLE či TTE)
izotopováizotopová (v případě DTC)(v případě DTC)





á éč ě š žá éč ě š žPoznámky k léčbě hormony š.ž.Poznámky k léčbě hormony š.ž.

Substituce:Substituce: dosáhnout eutyreózy dosáhnout eutyreózy 
(TSHss 0,3(TSHss 0,3--4,8 mIU/l)4,8 mIU/l)

u kardiakůu kardiaků OPTIMÁLNÍ POSTUPNÁ SUBSTITUCEOPTIMÁLNÍ POSTUPNÁ SUBSTITUCEu kardiaků u kardiaků OPTIMÁLNÍ  POSTUPNÁ SUBSTITUCEOPTIMÁLNÍ  POSTUPNÁ SUBSTITUCE

u starších pacientůu starších pacientů-- držet spíše při horní držet spíše při horní 
hranicihranici
obvyklá dávka substituce: 75obvyklá dávka substituce: 75--100100 μμgg /denně/denněobvyklá dávka substituce:  75obvyklá dávka substituce:  75--100 100 μμgg /denně/denně



á éč ě š žá éč ě š žPoznámky k léčbě hormony š.ž.Poznámky k léčbě hormony š.ž.

Suprese:Suprese:
prakticky pouze u nemocných s DTC prakticky pouze u nemocných s DTC 
(jsou hormonálně dependentní)(jsou hormonálně dependentní)(jsou hormonálně dependentní)(jsou hormonálně dependentní)

TSH držet kolem 0,1 mIU/l a FT4 TSH držet kolem 0,1 mIU/l a FT4 
ř íř ípři horní hranici normy (25 pmol/l)při horní hranici normy (25 pmol/l)

riziko osteoporózy při dlouhotrvající léčběriziko osteoporózy při dlouhotrvající léčběp y p jp y p j



á ž ý éá ž ý éZávažný problém v endokrinologiiZávažný problém v endokrinologii

Pro endokrinologa je velmi svízelná Pro endokrinologa je velmi svízelná 
kk i d é t t ikói d é t t ikókompenzace kompenzace amiodaronové tyreotoxikózyamiodaronové tyreotoxikózy

CORDARONE CORDARONE -- antiarytmikum třídy III antiarytmikum třídy III 
jód tvoří  37% hmotnosti lékujód tvoří  37% hmotnosti léku
komplikace až ve 25% případůkomplikace až ve 25% případůp p pp p p
dlouhý biologický poločas až 110 dnů, nástup dlouhý biologický poločas až 110 dnů, nástup 
účinku za 2účinku za 2--3 týdny3 týdny-- kumulativní efekt (depa)kumulativní efekt (depa)ý yý y ( p )( p )
působí přímo toxicky na tyreocyty, snižuje působí přímo toxicky na tyreocyty, snižuje 
dejodaci T4 na T3,  receptorové změny na dejodaci T4 na T3,  receptorové změny na j , p yj , p y
hormonechhormonech



StimulaceStimulace TSHTSHStimulaceStimulace TSHTSH
d í ti ld í ti l í h ů štít éí h ů štít éa)a) endogenní stimulaceendogenní stimulace -- vysazení hormonů štítné vysazení hormonů štítné 

žlázy  LT4  na 4žlázy  LT4  na 4--5 týdnů.  TSH  >30 5 týdnů.  TSH  >30 mUmU/l/l
b)b) exogenní stimulaceexogenní stimulace -- podání rhTSH (podání rhTSH (ThyrogenThyrogen) ) )) gg p (p ( y gy g ))

bez předchozího přerušení léčby LT4  bez předchozího přerušení léčby LT4  -- odpadá odpadá 
hluboká hypotyreózahluboká hypotyreóza
Metoda s fixní dávkou 3700 MBqMetoda s fixní dávkou 3700 MBq 131131I byla vI byla v roceroceMetoda s fixní dávkou 3700 MBq Metoda s fixní dávkou 3700 MBq I byla vI byla v roce roce 
2005 v Evropě schválena Evropskou lékovou 2005 v Evropě schválena Evropskou lékovou 
agenturou  u pro pacienty s nízkým rizikem. agenturou  u pro pacienty s nízkým rizikem. 

Způsob aplikaceZpůsob aplikace:: jedna i.m. injekce 0,9 mg rhTSH jedna i.m. injekce 0,9 mg rhTSH 
po 2 po sobě jdoucí dny,  24 hodin po druhé injekci po 2 po sobě jdoucí dny,  24 hodin po druhé injekci p p j y, p jp p j y, p j
by měl být aplikován radiojodby měl být aplikován radiojod

Cena 24 000 Kč pouze ve specializovaném centru se zvláštní smlouvou“Cena 24 000 Kč pouze ve specializovaném centru se zvláštní smlouvou“Cena 24 000 Kč , pouze ve specializovaném centru se „zvláštní smlouvouCena 24 000 Kč , pouze ve specializovaném centru se „zvláštní smlouvou
dle  Vyhlášky  Sb. 63/2007 dle  Vyhlášky  Sb. 63/2007 MZdMZd



Nežádoucí příznaky hypotyreózyNežádoucí příznaky hypotyreózyNežádoucí příznaky hypotyreózyNežádoucí příznaky hypotyreózy
BillewiczBillewicz et al.1969et al.1969

Snížená potivostSnížená potivost ParestézieParestézie

Suchá kůžeSuchá kůže HluchotaHluchota

Intolerance Intolerance 
chladuchladu

Zpomalení pohybůZpomalení pohybů

ůů
chladuchladu

Nárůst váhyNárůst váhy

Hrubá kůžeHrubá kůže

Chladná kůžeChladná kůže
yy

ZácpaZácpa

Chladná kůžeChladná kůže

Snížení pulzuSnížení pulzu

SípáníSípání

Snížení pulzuSnížení pulzu



rhTSH (rhTSH (thyrotropin alfa)thyrotropin alfa)(( y p )y p )
rekombinantnírekombinantní forma lidského TSHforma lidského TSH

glykoprotein, k parenterálnímu glykoprotein, k parenterálnímu 
podánípodání-- intramuskulárněintramuskulárněpodánípodání intramuskulárněintramuskulárně

Indikace:Indikace:
ýš í řýš í ř

Popisované nežádoucí Popisované nežádoucí 
účinky: účinky: 
č téč té ííKe zvýšení akumulace před Ke zvýšení akumulace před 

léčbou benigních strum  léčbou benigních strum  
V léčbě diferencovanýchV léčbě diferencovaných

časté : časté : nauzea, zvracenínauzea, zvracení
méně časté : méně časté : únava, únava, 
celkové chřipkovécelkové chřipkovéV léčbě diferencovaných V léčbě diferencovaných 

karcinomů štítné žlázykarcinomů štítné žlázy
-- tyreoablacetyreoablace

léčb t tká ěléčb t tká ě

celkové chřipkové  celkové chřipkové  
příznaky, teplota, příznaky, teplota, 
závratě, bolesti hlavyzávratě, bolesti hlavy-- léčba tumor.tkáně                                                          léčba tumor.tkáně                                                          

-- pravidelné pravidelné 131131I  WBS I  WBS 
kontroly (dle TNM)kontroly (dle TNM)

závratě, bolesti hlavyzávratě, bolesti hlavy
vzácně : vzácně : parestezie, parestezie, 
vyrážkvyrážka, palpitace, a, palpitace, yy , p p ,, p p ,
průjem, pocení, flushprůjem, pocení, flush



Způsob podání rhTSH:Způsob podání rhTSH:Způsob podání rhTSH:Způsob podání rhTSH:



Sl d á í ý hSl d á í ý hSledování nemocnýchSledování nemocných
Stanovení TgStanovení Tg

měřit pomocí citlivé metody IRMA (funkční měřit pomocí citlivé metody IRMA (funkční 
senzitivita <1 0senzitivita <1 0 ngng/ml)/ml)senzitivita <1,0 senzitivita <1,0 ngng/ml) /ml) 
pac. s pozitivními hladinami pac. s pozitivními hladinami AbTgAbTg –– není remisenení remise

( t é di ti ké WBS( t é di ti ké WBS 131131I USI US(nutné diagnostické WBS s (nutné diagnostické WBS s 131131I  a US I  a US 
krku).krku).
ři d ř í dál t táři d ř í dál t tápři podezření na vzdálenou metastázu:při podezření na vzdálenou metastázu:

CT, MRI a FDGCT, MRI a FDG--PET.PET.
vymizení vymizení AbTgAbTg v průběhu sledování může být v průběhu sledování může být 
samo o sobě považováno za známku remise.samo o sobě považováno za známku remise.





Děkuji za pozornostDěkuji za pozornostDěkuji za pozornostDěkuji za pozornost

petr.vlcekpetr.vlcek@@fnmotol.czfnmotol.cz


