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1 . ÚVOD 
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 Jód (též jod), lat. Iodum je prvek ze skupiny halogenů, tvoří tmavě fialové 

destičkové krystalky. Je to důležitý biogenní prvek, jehož přítomnost v  potravě je 

nezbytná pro správný vývoj organismu. Počátkem 90.let byla situace ve světě velmi 

nepříznivá. Přes 1,5 miliardy lidí žilo v riziku nedostatku jódu, 655 milionů bylo 

postiženo strumou a přes 11 milionů lidí mělo kretenizmus, nejtěžší poruchu 

z nedostatku jodu. Stav byl neúnosný nejen pro zdravotní důsledky, ale také proto, že 

příčina zdravotních poruch je dobře známá a snadno řešitelná dobře organizovanou 

prevencí. 1 

Koncem 90.let většina ze 130 zemí, kde byly problémy s nedostatkem jódu, 

vytvořila národní koordinační orgán, měla akční plán k řešení, zavedla legislativní 

opatření k obohacování soli jódem a sledovala stav obyvatelstva. ČR tedy patřila ke 

státům, kde byla všechna důležitá opatření podniknuta. Přestože se hodně zlepšilo, 

v Evropě je stále 58 % dětí s hladinou jódu v moči pod 100 mikrogramů/l. Což se jeví 

jako mírný nedostatek. 1

 

Na základě výše uvedených důvodů vznikl v rámci klinické praxe požadavek na 

zavedení metody stanovení jódu v moči (jodurie) za účelem jeho monitorování. 



 
7 

 

 

2 . TEORETICKÁ ČÁST 
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2.1  Jód   

 

2.1.1 Jód fyzikálně chemické vlastnosti 

Chemická značka : I 

Atomové číslo : 53 

Relativní atomová hmotnost : 126,904 

Hustota : 4,940 g/cm3  

Elektronegativita : 2,2 (Pauling) 

Orbitaly: [Kr] 4d10 5s2 5p5 

Teplota tání  : 113,5 °C  

Teplota varu : 184,35 °C  

 

Jako prvek je jód velmi vzácný, který se v přírodě vyskytuje pouze ve 

sloučeninách. Byl objeven roku 1811 francouzským chemikem Barnardem Courtoisem. 

Pochybný je uváděný přírodní výskyt elementárního jódu z italských sopek jako 

minerálu. Je uváděn bez dalších podrobnějších informací z Vesuvu a ostrova Vulcano 

(Lipanské ostrovy) v Itálii.2 

 

 

2.1.2 Důležitost jódu 

Jód je nezbytný pro tvorbu hormonů štítné žlázy, které regulují přeměnu látek 

ve většině buněk organismu. Má také zásadní úlohu v raném růstu a vývoji orgánů, 

zejména mozku, během nitroděložního vývoje a po narození. Silný nedostatek jódu 

závažně poškozuje v tomto kritickém období syntézu hormonu štítné žlázy                

a následkem je nedostatek hormonu a poškození mozku s oslabením duševních funkcí 

(mentální retardací, kretenismem). Dalším důsledkem mohou být poruchy tělesného 

růstu a vývoje.1 

  Hormony štítné žlázy také zvyšují úroveň bazálního metabolismu, spotřebu 

kyslíku většiny tkání, ovlivňují látkovou přeměnu živin a potencují účinek jiných 

hormonů, jako jsou katecholaminy (např. adrenalin) nebo kortizol.  2
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2.1.3 Výskyt a výroba jódu 

Jód se do organismu dostává potravou. Jeho obsah ve vodě a v potravinách 

závisí na množství jódu v geologických  podložích a zvláště na vzdálenosti od moře. 

Mořská voda obsahuje jód v poměrně velkém množství, a proto je jeho obsah vysoký 

v různých mořských organismech, zvláště v rybách a řasách. Z těchto důvodů je 

výskyt chorob štítné žlázy v přímořských oblastech menší. Naproti tomu ve 

vnitrozemí, tedy i v centru Evropy, kde je přirozený nedostatek jódu, se nemoci štítné 

žlázy vyskytují častěji. Nedostatek jódu je celosvětovým zdravotním a společenským 

problémem. Počet osob trpící deficitem jódu se odhaduje na 1,5 miliardy, tedy asi 

čtvrtina lidstva.3 

Na zemi je jód přítomen pouze ve formě sloučenin, většina z nich je 

rozpuštěna v mořské vodě. Je zde přítomen nejen jako jodid, ale také ve formě 

jodičnanu. Mineralogicky  doprovázejí sloučeniny jódu analogické sloučeniny chlóru a 

bromu, ovšem pouze ve velmi nízkých koncentracích. Relativní zastoupení jódu 

v zemské kůře i ve vesmíru je velmi nízké. V zemské kůře je jód přítomen 

v koncentracích 0,1 až 0,5 ppm (mg/kg). V mořské vodě, kde se vyskytuje většina 

jódu přítomného na Zemi, dosahuje jeho koncentrace průměrné hodnoty 0,06 mg/l. 

Předpokládá se, že ve Vesmíru na 1 atom jódu připadá 70 miliard atomů vodíku. 

Základní surovinou pro výrobu jódu jsou mořské řasy, v jejichž pletivech se jód 

koncentruje. Oxidací jodidů, obsažených v popelu ze spálených řas, se získá 

elementární jód, který se rafinuje sublimací. 2 

 

2.1.4 Hormony štítné žlázy 

Hormony štítné žlázy, tedy tyroxin a trijodtyronin, jsou hormony produkované 

folikulárními buňkami štítné žlázy. Součástí molekul těchto hormonů je jód, který 

buňky aktivně vychytávají z krve a k produkci hormonů je bezpodmínečně nutný. 

 

2.1.4.1 Tvorba hormonů 

Folikulární buňky štítné žlázy aktivně vychytávají z krve jód ve formě 

anorganické soli (jodid sodný, jodid draselný) a pomocí enzymu tyreoperoxidázy jej 

kovalentně váží na tyrosinové zbytky v molekule bílkoviny zvané tyreoglobulin. 

Jodované tyrosinové zbytky, buďto monojodtyrosin (MIT) nebo dijodtyrosin (DIT) 

následně kondenzují v trijodtyronin  (MIT+DIT) nebo v tyroxin (DIT+DIT), tyto 

hormony jsou ale zatím neaktivní, stále navázané na tyreoglobulin. Zásoba 

neaktivních hormonů se hromadí ve folikulech štítné žlázy, kde tvoří tzv.koloid. 

Teprve po signálu, který je zprostředkován dalším hormonem, tyreotropinem 

(=tyreotropní hormon, který je syntetizován v adenohypofýze), se tyreoglobulin 

pomocí endocytózy dostane zpět do folikulárních buněk, kde se lysozomální proteázou 

odštěpí proteinová složka a hotové hormony se uvolní do krve.  4 5 
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2.1.5 Onemocnění z nedostatku jódu 

Těžké poruchy funkce štítné žlázy a kretenismu byly u nás zaznamenány ještě 

na počátku 20.století v tzv.endemických oblastech, například  na Valašsku, 

Sedlčansku a Poličsku. Endemicky zvětšená štítná žláza – struma – se vyskytovala 

v určité oblasti po řadu generací u velkého počtu obyvatel. Lidé v této oblasti byli 

vystaveni určitým vlivům (zejména nedostatku jódu ve stravě), které vedly 

k poškození štítné žlázy. Tyto nejtěžší formy chorob z nedostatku jódu se u nás 

v současnosti již nevyskytují. Přesto jsou nemoci štítné žlázy se všemi svými důsledky 

poměrně časté.3 Dojde-li k poklesu hladiny tyroxinu a trijodtyroninu pod fyziologickou 

úroveň, objeví se projevy nedostatku. Velmi často je pokles syntézy hormonů 

způsoben nedostatkem jódu v potravě. Nejprve se štítná žláza snaží kompenzovat 

nedostatek tím, že se folikuly zvětší a zvýší se tak kapacita a schopnost buněk 

vychytat i to málo jódu, které je přítomno v krvi. Navenek se to projeví jako zvětšení 

štítné žlázy, struma. Některé antinutriční látky brání vstřebávání jódu a také způsobí 

vznik strumy, přestože je jódu jako takového v potravě dostatečné množství.            

U dospělých jedinců se hypofunkce štítné žlázy projevuje zpomalením metabolismu, 

objevuje se únava, pocit chladu, snížená výkonnost, poruchy paměti nebo 

soustředění, výrazné jsou změny na kůži, která je suchá a šupinatá, vlasy a nehty 

jsou lámavé a ztrácí lesk. Tato porucha se nazývá hypotyreóza, neboli snížená funkce 

štítné žlázy. Také stoupá hladina cholesterolu v krvi, se všemi negativními důsledky 

(riziko aterosklerózy), postižený trpí zácpou, bolestmi svalů, u žen  hypotyreóza 

způsobuje poruchy cyklu a nepravidelnou ovulaci.6 5 

 

Nejběžnějším projevem nedostatku jódu je :  

- zvětšená štítná žláza – struma, 

- v těžších případech snížená funkce štítné žlázy – hypotyreóza, 

Lehčí deficit jódu může způsobovat: 

- poruchy růstu a vývoje dětí, 

- poškození duševního (snížení IQ), tělesného i sexuálního vývoje, 

- poruchy plodnosti a průběhu těhotenství (potraty), 

- snížení celkové kvality a vyspělosti populace. 

 

Citlivá štítná žláza může být  poškozena také radioaktivním spadem,  který 
obsahuje  různé radioaktivní izotopy jódu. Tyto izotopy se přednostně vychytávají ve 
štítné žláze chudé na přirozený jód a žlázu poškozují.3 
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2.1.6 Současný stav a postupy v prevenci jódového deficitu 

 

2.1.6.1 Jak se zjišťuje nedostatek jódu 

Množství jódu lze zjistit v potravinách, jde však o složité postupy.  Vzhledem   

k tomu, že se zhruba 85-90% jódu přijatého potravou vylučuje močí, je pro sledování 

saturace populace jódem nejčastěji používaným biomarkerem stanovení jodurie. Při 

nedostatku jódu v potravě je množství v moči úměrně nižší. U novorozenců se zjišťuje 

hladina hormonů stimulující štítnou žlázu – TSH (jeho zvýšení je způsobeno 

nedostatkem jódu v těhotenství matky) stanoví se ze vzorku krve odebraného 

z patičky. Toto tzv. vyhledávání (screening) novorozenecké snížené funkce štítné 

žlázy je uzákoněno u nás již téměř 20 let stejně jako ve většině zemí Evropy a umožní 

tak včasné zahájení léčby.3 Monitorování hladin hormonů štítné žlázy je dalším  

vysoce výpovědním měřítkem u primárních (periferních) poruch štítné žlázy 

z nedostatku jódu; viz.tab. č. 1. 

  

 

Tabulka 1  Fyziologické hodnoty hormonů štítné žlázy v  plazmě  

Fyziologické hodnoty koncentrací hormonů štítné žlázy v plazmě 

 

hormon koncentrace 

TSH (ultrasenzitivní tyreotropin) 0,17-4,05 mIU/l 

T4   (tyroxin) 58-155 nmol/l 

fT4  (volný tyroxin) 11,50-23,00 pmol/l 

T3   (trijódtyronin) 1,20-2,70 nmol/l 

fT3  (volný trijódtyronin) 5,40-9,30 pmol/l 

Endokrinologický ústav, Praha7  

pozn. k tabulce 1:IU/l (International unit/l) je arbitrární látková koncentrace 

používaná v situacích, kde u komponenty není návaznost na SI jednotky. Je založena 

na certifikovaných referenčních materiálech, které registruje WHO.  

 

Dalším ukazatelem jódového deficitu je objem štítné žlázy stanovený 

sonografií, aj.. Při nedostatku jódu se štítná žláza zvětšuje. Například více než 20% 

naší dospělé populace má větší objem štítné žlázy.3 
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2.1.6.2  Nedostatek jódu v ČR v 1. polovině 90. let 

V 1. polovině 90.let začali endokrinologové a pediatři v ČR upozorňovat na 

základě svých vědeckých studií, že se u nás znovu začíná vyskytovat nedostatek jódu 

v míře, která vzbudila obavy, zejména u dětské populace. Důvodů bylo několik. Na 

trhu se objevilo množství kuchyňských solí neobsahujících jód nebo jen malé 

množství. Pozadí těchto problémů tvoří také skutečnost, že ČR má díky geologickým 

vlastnostem hornin nedostatek přirozených zdrojů jódu a konzum potravin bohatých 

na jód,  zejména mořských produktů,  je tradičně nízký. Dalším podnětem k řešení 

byla výzva k odstranění nedostatku jódu do roku 2000, která zazněla na Světovém 

summitu o dětech, pořádané UNICEF v roce 1999. ČR se k výzvě přihlásila ústy 

tehdejšího prezidenta Václav Havla. 1 

 

  

 

 

 

2.1.6.3 Denní potřeba jódu 

 

tabulka 2  Denní potřeba jódu v mikrogramech na den3 

 

věkové období mikrogramů/den 

kojenci 90-100 

děti 100-120 

dospívající a dospělí 150-200 

těhotné a kojící ženy 200-250 
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2.1.6.4 Monitorování stavu jodurie 

Přívod jódu je zjišťován od roku 1998. Podrobné informace o monitorování 

jsou uvedeny v publikaci Státního zdravotního ústavu v Praze, popisující dietární 

expozici člověka v ČR.8  

Důsledky nedostatečné saturace organismu jódem jsou v anglosaské 

terminologii zahrnuty v pojmu „iodine-deficiency disorders (IDD)“ (poruchy 

z nedostatku jódu). Nedostatečná saturace jódem představuje celosvětový problém   

a jeho řešením se zabývá Mezinárodní komise pro regulaci poruch z nedostatku jódu 

(International  Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders – ICCIDD). 

V České republice sehrává významnou roli v prevenci deficience jódu Meziresortní 

komise pro řešení jodového deficitu, která byla založena při Státním zdravotním 

ústavu a která podněcuje spolupráci zdravotníků i odborníků z jiných oblastí na řešení 

této otázky. 

Podle ICCIDD by vyhovující jodurie měla mít koncentraci více než                 

100 µg jódu/l moče pro všechny věkové kategorie, ale podle WHO je rozdělení 

podrobnější; viz.tab.3. 

 

tabulka 3 Hodnocení jodurie podle WHO9 

Interpretace výsledků jodurie podle WHO 

hodnocení jodurie 

optimální hodnoty jodurie 150-299 µg jódu / l moče 

dostatečné zásobení jódem 100-149 µg jódu / l moče 

mírný nedostatek 50-99    µg jódu / l moče 

klinicky závažný nedostatek jódu 20-49    µg jódu / l moče 

 

2.1.6.5 Jak se řeší nedostatek jódu  

Nedostatek jódu lze nejlépe vyřešit zvýšením denního přívodu jódu potravou. 

Protože strava je u nás ve vnitrozemí chudá na jód,  přidává se jód uměle do potravin 

nebo se podává ve formě tablet. 

V našem státě je zavedeno obohacování jedlé soli jódem (jodace) od 

padesátých let. V posledních letech se uplatňuje jako významný zdroj jódu také mléko 

a mléčné výrobky, kde narostl obsah jódu. Obecně je vyšší konzum průmyslově 

vyrobených potravin, k jejichž přípravě se používá sůl obohacená jódem. Z toho 

důvodu oficiální dokumenty mezinárodních organizací uvádějí v roce 2002, že Česká 

republika patří mezi státy se zvládnutým jodovým deficitem. 3
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Na vzdělávání a monitorování používání soli s jódem v potravinářství se podílí 

orgány ochrany veřejného zdraví MZ ČR (Zdravotní ústav v Ostravě a další pracoviště) 

– státního dozoru – Státní veterinární správa (SVS). Výrobci a dovozci soli kontrolují 

technologickou úroveň suplementace soli jódem průběžně, oficiálně pak Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). 1 

 Koncentrace jódu v soli je v distribuční síti průměrně 31 mg jódu/kg (v r.2002 

to bylo 25mg jódu/kg soli). Zvýšilo se procento výrobců potravin používajících sůl 

s jódem-např. u výrobců pekařských výrobků z 55% na 81%. 1 

 

tabulka 4 Obsah jódu v některých potravinách (mikrogramy/100 gramů nebo 

mikrogramy/100 mililitrů), množství jódu se liší podle oblastí, kde se pěstují a chovají 

zvířata 3  

druh potraviny mikrogramy/100 gramů 

nebo mikrogramy/100 mililitrů 

mléko 2-6 

sýry 5-6 

vepřové maso 3-5 

mořské ryby-treska 145 

sladkovodní ryby 2-6 

vejce 9 

česnek 51 

hrách 14-25 

brambory 7 

jablko, hruška 2 

pšeničná mouka 0,6 - 0,8 

 

 

2.1.6.6 Toxicita 

U zdravých jedinců je poměrně vysoká tolerance k příjmu vyšších dávek jódu. 

Za potenciálně toxický je považován příjem jódu vyšší než 1000 µg jódu/den. 

Nadbytečný příjem jódu může vyvolat jódem indukovaný hypertyreoidismus. 10   
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2.2 Analytické metody pro stanovení jódu v biologickém 
materiálu 

2.2.1 Úvod 

Měření obsahu jódu v jakémkoliv biologickém materiálu s komplikovanou 

organickou matricí je metodologicky nesnadné z důvodu možných ztrát během 

konverze organicky vázaného jódu na volný jodid a přítomností mnoha 

interferujících komponent, které nejsou vždy úspěšně odstraněny.  Pro dekompozici 

vzorku mohou být použity suché i mokré metody, umožňující konverzi biologických 

vzorků do forem vhodných pro měření.11 

Suché alkalické tavení použité pro naše měření je robustní a spolehlivá metoda 

pro stanovení jódu ve formě jodidu v roztoku. Mokrá mineralizace založená na kyselé 

hydrolýze je šetrnější metoda vhodná pro automatizaci stanovení jódu, je však 

náročnější z hlediska bezpečnosti práce, protože se využívá prudkého oxidačního 

účinku kyseliny chloristé. Nevýhodami alkalického tavení jsou možné ztráty jódu 

způsobené používáním vysokých teplot cca 600 °C, možná karbonizace vzorku 

znesnadňuje manipulaci se vzorkem a může být zdrojem chyb.  

 

 

2.2.2 Spektrofotometrická metoda dle Sandell-Kolthoffa 

Nejčastěji užívaná  kvantitativní metoda pro stanovení jódu v  moči vhodná 

pro účely screeningu je založena na Sandell-Kolthoffově reakci. Stanovením jódu 

v moči touto metodou byla v letech 1994-2002 ve Státním Endokrinologickém ústavu 

v Praze zjišťovaná a vyhodnocována jodová saturace obyvatelstva ČR.  11 

Laboratorní metoda spektrofotometrického stanovení jódu v moči se skládá 

z mineralizace alkalickým tavením s následující Sandell-Kolthoffovou reakcí. Při této 

reakci se vzorky homogenizují a suší s činidly (síranem zinečnatým, hydroxidem 

sodným a chlorečnanem draselným) v sušárně minimálně 14 hodin. Následuje 

alkalické tavení odparku v muflové peci s postupným nárůstem teploty na 600 °C. 

Alkalickou mineralizací se veškeré formy  jódu (anorganické i organické) převedou 

na jodidy a ty se stanoví metodou založenou na katalytickém působení jodidů na 

reakci redukce ceričitých (Ce4+) iontů žlutého roztoku na bezbarvé cerité ionty 

(Ce3+) za současné oxidace arzenitých iontů (As3+) na arzeničné ionty (As5+). 

Reakce je ukončena přidáním brucínu, který redukuje zbývající ceričité ionty a sám 

se mění oxidací na načervenalý chinoid. Po ukončení reakce brucínem je měřen 

úbytek ceričitých iontů (Ce4+). Změna zbarvení roztoku měřená spektrofotometricky 

dovoluje stanovení koncentrace jodidu.  
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2.2.3 Další metody používané pro stanovení jódu 

 

 

tabulka 5 Příklady některých metod pro stanovení jodidu ve vodném mediu založených  

na různých principech 11 

 

druh biologické matrice metoda citace 

plazma,moč 

 

MS-spektrofotometrie 12 

moč Rychlá radiochemická neutronová separační 

technika 

 

13 

různý biologický 

materiál 

Alkalické tavení a iontově výměnná chromatografie 14 

sbíraná moč za 24hod Iontově výměnná kapalinová chromatografie na 

obrácených fázích s elektrochemickým detektorem 

15 

moč 

 

Potenciometrie s iontově-selektivní elektrodou  16 

moč, sérum, mořská 

voda, kuchyňská sůl 

Kapilární zónová elektroforéza 17 

moč 

 

Průtoková injekční analýza 18 

moč 

 

Jednoduchá mikrodestičková metoda založená na 

Sandell-Kolhoffově reakci probíhající ve speciálně 

upravených kazetách 

19 

moč 

 

Semikvantitativní rychlý močový test založený na 

bázi jodidem katalyzované oxidaci 3,3´,5,5´-

tetramethylbenzidinu  peroxidem vodíku 

20 

moč 

 

Kolorimetrická metoda 21 

moč 

 

Screeningová semikvantitativní stanovení jódu 

v moči pomocí redoxního indikátoru - ferroinu 

22 

 



 
17 

 

 

 

3 . CÍL 
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Cílem této bakalářské práce bylo: 

 

 

1. Zavedení metody pro stanovení jodu v moči spektrofotometrickou metodou dle 

Sandell-Kolthoffa a ověření některých základních charakteristik metody. 

    

2. Proměření jodurie u náhodné populace (v našem případě zaměstnanců 

laboratoře).         

   

3. Porovnání získaných výsledků spektrofotometrického stanovení dle Sandell-

Kolthoffa s výsledky získaných metodou HPLC.    

   

4. Klinické zhodnocení výsledků: 

- u všech zúčastněných osob změřit spolu s jodurií i TSH a fT4 k posouzení 

funkce štítné žlázy 

- provést dotazníkový průzkum týkající se onemocnění štítné žlázy (léčeni, 

neléčeni, rodinná anamnéza, stravovací návyky) 
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-  

4 4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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4.1 Použitý biologický materiál, chemikálie,  pomůcky a 
přístroje 

 

 

4.1.1 Biologický materiál 

Odběr vzorku:vzorky první ranní moče -střední proud- byly odebrány  do 

umělohmotných zkumavek s uzávěrem a skladovány v chladu.  

Vzorky byly vybrány od zaměstnanců Bio.Test. 

Počet vzorků :15, z toho 9 žen a 6 mužů. Věková kategorie 24-70 let. 

Stabilita vzorků:1 měsíc při 4-8 °C, 1 rok při  -20 °C 23 

Pokyny k odběru:Pacient nesmí před vyšetřením používat preparáty s obsahem jódu 

(Jodisol, Jox s KI). Pacient a vzorek moče nesmí přijít do styku s dezinfekčními 

prostředky na bázi jódu. 

 

 

4.1.2  Chemikálie 

- síran zinečnatý monohydrát , purum p.a. ≥98% ,(Fluka)  

- hydroxid sodný,  puriss p.a., ACS reagent ≥98%, (Fluka) 

- chlorečnan draselný , puriss p.a., ACS reagent, crystallized ≥99%,  (Fluka) 

- chlorid sodný, purum p.a.,  ≥99,5%, (Fluka) 

- hydroxid draselný , pellets GR for analysis, purum p.a. 85,00-100,5% (Merck)  

- kyseliná sírová , puriss p.a., ACS reagent 95,00 -98,00% (T), (Fluka)  

- kyselina octová  , purum, ≥99,00%, (Fluka) 

- brucín, purum p.a. ≥99%, jedovatý, (Fluka)  

- metaarzenitan sodný , purum p.a. ≥99,00%, jedovatý, (Fluka) 

- síran ammono ceričitý – puriss p.a. , ACS reagent ≥98,00% (RT), (Fluka)  

- jodid draselný , puriss p.a. ≥ 99,00%, (Fluka) 

- kyselá směs - 0,05 mol/l metaarzenitanu sodného  (viz. oddíl pracovní postup) 
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4.1.3 Pomůcky 

- Laboratorní sklo(Fischer Scientific, ČR) 

i) Odměrné baňky tř.A se zábrusem a plastovou zátkou  2000 ml, 1000 ml, 
500 ml,  400 ml, 250 ml, 40 ml 

ii) Zkumavky borosilikátové 10 ml,15 ml  (Glass Spere, ČR) 

iii) Skleněné zkumavky 10 ml (Phoenix, ČR) 

iv) Míchací tyčinky (Fischer Scientific, ČR) 

v) Kádinky 500 ml, 250 ml (Fischer Scientific, ČR) 

vi) Skleněné pipety dělené 10 ml (Fischer Scientific, ČR) 

vii) Skleněná dóza (Fischer Scientific, ČR) 

- Pausterovy pipety PE (Fischer Scientific, ČR) 

- Laboratorní střičky 500 ml (Fischer Scientific, ČR) 

- Pipetík Brand  (Fischer Scientific, ČR) 

- Laboratorní teploměr (Fischer Scientific, ČR) 

- Mikropipety Biohit-nastavitelné (Fischer Scientific, ČR) 

- Špičky Eppendorf (Dispolab, ČR) 

- Umělohmotné zkumavky s uzávěrem (Hebios, ČR) 

- Navažovací porcelánová lodička (Fischer Scientific, ČR) 

- Kopišť porcelánová se lžící (Fischer Scientific, ČR) 

 

Pro přípravy roztoků a mytí nádobí byla používána destilovaná voda. Před 

začátkem prací bylo nejprve všechno skleněné nádobí dekontaminováno vymytím 

10% roztokem peroxodisíranu amonného v 96% kyselině sírové, důkladně opláchnuto 

destilovanou vodou a vysušeno v horkovzdušné sušárně při 110 °C. 
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4.1.4 Přístroje 

- Muflová laboratorní pec  (Fischer Scientific, ČR) 

- Prokladové desky a distanční sloupky (Fischer Scientific, ČR) 

- Analytické váhy (Sartorius, Německo) 

- Centrifuga  5810 (Eppendorf) 

- Vodní lázeň Precitherm PFV (Boehringer) 

- Sušárna HS (Vitrum) 

- Spektrofotometr 5010 (Mezos) 

- Třepačka Heidolph Titramax 100 (Vitrum Praha s.r.o.) 
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4.2 Pracovní postup 

4.2.1 Příprava roztoků 

1. Příprava 2,5 mol/l roztoku metaarzenitanu sodného NaAsO2 v 1,25 mol/l hydroxidu 

draselném KOH 

Nejprve se naváží 35,07 g hydroxidu draselného  a doplní do 500 ml odměrné baňky 

destilovanou vodou(=1,25 mol/l roz.KOH). Potom se naváží 81,19  g metaarzenitanu 

sodného a doplní do 250 ml odměrné baňky 1,25 mol/l roztokem KOH po rysku     

(=2,5 mol/l roz.NaAsO2 ). 

  

2. Příprava kyselé směsi 0,05 mol/l roztoku metaarzenitanu  

Směs se připraví do 2000 ml odměrné baňky:k 400 ml 5 mol/l roz.chloridu sodného se 

přidá 40 ml roz.2,5mol/l roz.metaarzenitanu sodného (viz. prac postup č.1)  a 1000ml 

4,35 mol/l roz.kyseliny sírové, vše se promíchá a objem doplní do 2000 ml 

destilovanou vodou po rysku (=0,05 mol/l roz. metaarzenitanu). 

 

3. Příprava 0,005 mol/l roztoku síranu ammono ceričitého  Ce(NH4)4(SO4)4. 2H2O 

v 1,45 mol/l roztoku kyseliny sírové H2SO4 

Nejprve se do odměrné baňky 1000 ml předloží 500 ml destilované vody a k této 

destilované vodě se přidá 81 ml 96,5% kyseliny sírové (hustota = 1,83 g/ml)     

(=1,45 mol/l H2SO4) a baňka se doplní do 1000 ml destilovanou vodou po rysku. 

Potom se naváží 1,58 g  síranu ammono ceričitého a doplní do 500 ml baňky 

roztokem 1,45 mol/l kyseliny sírové (= 0,005 mol/l roz. Ce(NH4)4(SO4)4. 2H2O). 

 

4. Příprava 0,025 mol/l roztoku brucinu  v 0,21 mol/l roztoku kyseliny octové 

CH3COOH 

Nejprve se do odměrné baňky s destilovanou vodou napipetuje 6,10 ml 99% kyseliny 

octové (hustota= 1,049 g/mol) a doplní destilovanou vodou do 500 ml po rysku 

(=0,21 mol/l roz. CH3COOH). Potom se naváží 2,47 g brucínu a doplní roztokem    

0,21 mol/l kyseliny sírové  do 250 ml odměrné baňky po rysku (=0,025 mol/l 

roz.brucínu). 
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4.2.2 Příprava kalibračních roztoků 

Jodové standardy byly připraveny z jodidu draselného KI p.a.  

Používá se 7 kalibračních roztoků (K1, K2,..,K7) o těchto koncentracích: 0, 20, 40, 80, 

100, 160, 200 µg jódu/l. 

Kalibrační roztoky se připraví postupným ředěním dvou základních roztoků a to 

roztoku o koncentraci 200 µg jódu/l  (262 µg KI v 1000ml dest.vody) a roztoku         

o koncentraci 160 µg jódu/l  (209 µg KI v 1000 ml dest. vody). Ostatní kalibrační 

roztoky se připraví postupným ředěním destilovanou vodou. 

 

4.2.3 Příprava vzorků před analýzou (homogenizace, sušení) 

Do zkumavek z borosilikátového skla se napipetuje 1 ml vzorku moče a do 

dalších  zkumavek 1 ml kalibračních  standardů, dále se do zkumavek se vzorky        

a standardy přidá  1 ml  0,35 mol/l roztoku síranu zinečnatého,  2 ml 2mol/l  roztoku 

hydroxidu sodného a přidá se několik krystalků chlorečnanu draselného cca 70 mg.  

Zkumavky se šetrně  promíchají. 

Směs vzorků a kalibračních standardů se nechá přes noc vysušit v sušárně při 

115 °C.      

                                                                                                                                   

4.2.4 Mineralizace alkalickým tavením 

Dále se zkumavky se vzorky/kalibračními standardy žíhají v muflové peci, dle 

následujícího teplotního programu: pec se zahřeje na 200 °C a zkumavky se vloží do 

pece na 30 minut. Dále se teplota zvýší na 500 °C a po dobu dalších 30 minut 

pokračuje další procedura mineralizace alkalickým tavením. Dále při teplotě 600 °C se 

1 hodinu s krátkou ventilací po 15 sekundách v intervalech po 5, 20 a 40 minutách 

ukončí alkalická mineralizace vzorků a kalibračních standardů. Po ukončení 

mineralizace se zkumavky vyjmou z pece a nechají se vychladnout při pokojové 

teplotě. Po vychladnutí se k reziduu ve zkumavkách přidá  6 ml destilované vody. 

Po 15-ti minutovém stání se zkumavky centrifugují 10 minut při 1800 rpm 

(650 g). Po centrifugaci se odpipetuje 2 ml čistého supernatantu (vzorků/kalibračních 

standardů)  do skleněných zkumavek. 
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4.2.5 Sandell-Kolthoffova reakce 

Ve skleněných zkumavkách se smíchají 2 ml kyselé směsi 0,05 mol/l roztoku  

metaarzenitanu (viz. pracovní postup) s 2 ml supernatantu. Tato směs se důkladně 

promíchá a inkubuje 10 minut v ledem chlazené lázni při teplotě nepřevyšující 4 °C. 

Dále se přidají 2 ml roztoku 0,005 mol/l síranu ammono ceričitého v 1,45 mol/l 

roztoku kyseliny sírové (viz.pracovní postup) a po protřepání (třepačka) se všechny 

zkumavky zpracované v sérii přemístí  přesně na 20 minut do vodní lázně  

vytemperované na  40 °C.  Po uplynutí 20 minut  se zkumavky prudce ochladí 

v ledové lázni po dobu 10 minut. Dále se pak do jednotlivých zkumavek přidají 2 ml 

0,025 mol/l roztoku brucínu v 0,21 mol/l roztoku kyseliny octové (viz.pracovní 

postup). Zkumavky se promíchají a přemístí do muflové pece vyhřáté na při 105 °C  

na dobu 15 minut. Po ochlazení (30 minut při pokojové teplotě) jsou vzorky 

připraveny k proměření na spektrofotometru. 
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4.2.6 Spektrofotometrické stanovení  

Po ochlazení vzorků/kalibrátorů se měří koncentrace jódu při 430 nm, jako 

závislost absorbance  na koncentraci zbylých ceričitých iontů proti destilované vodě. 

 

 

4.2.6.1 Spektrofotometrické stanovení 

 

Kalibrace a vzorky byly stanoveny spektrofotometricky na přístroji 

Spektrofotometr 5010 (Mezos) při vlnové délce 430 nm. 

 

Technická data: 

 Typ: poloautomatický fotometrický systém, jednopaprskový s interferenčními filtry 

 Zdroj světla: halogenová žárovka – 12 V, 20 W 

 Vlnová délka: 340 nm– 800 nm 

 Fotometrický dosah: 0 -2,5 A 

 Kyvetový systém: mikro-kyveta průtoková:32 mm, optická délka 10 mm, 

zaměnitelná s normální standardní kyvetou (makro nebo semi-mikro, standardní 

nebo speciální optické sklo) 

 Regulace teploty: Peltierův článek; teplota, nastavitelná na 25 °C,30 °C a 37 °C; 

čas pro dosažení teploty reakční směsi z okolní pokojové teploty na 37 °C: 15 s. 

 Plnění a vyprazdňování: peristaltickým čerpadlem, poháněným krokovým motorem 

 Měřící kyvety: hladina vzorku regulována infračervenou optickou závorou  

 Objem vzorku: minimálně 250 µl 

 Ovládání: membránová klávesnice s 20-ti klávesami 

 Zobrazení: dobře čitelný 2-řádkový LCD displej se 16-ti znaky 

 Technika měření: absorbance, transmitance, v čase s faktorem nebo standardem, 

s nebo bez slepého vzorku 
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Rovnice:    I2 + 2e-  ↔  2I- 

                                                        

I
- 

                As3+ + 2Ce4+    ↔   As5+ + 2Ce3+   

             

   

                                          

 

Předpokládané schéma mechanismu konečné reakce 

 

 

+     Ce4+   → 

 

 

 

             Obrázek 1 brucín 24 

 

 

 

 

 

  +   Ce3+ 

 

 

                 Obrázek 2 chinoid 25 



 
28 

4.3 Charakteristiky metody 

   

4.3.1 Mez detekce (Limit of detection – LD) 

Mez detekce, někdy také nazývaná  "mez dokazatelnosti" je definována jako 

nejmenší množství složky, analytu, které může být ve vzorku kvalitativně dokázáno 

nikoli však stanoveno jako číselná hodnota. Hodnota meze detekce vyjadřuje 

schopnost analytického systému odlišit přístrojový šum od analytického signálu.  

 

 

s - směrodatná odchylka koncentrace slepého vzorku 

c - průměrná hodnota koncentrace slepého vzorku 

 

 

4.3.2 Mez stanovitelnosti (Limit of quantification – LQ) 

Mez stanovitelnosti metody je nejnižší množství analytu ve vzorku, které může 

být stanoveno jako exaktní hodnota s požadovanou hodnotou nejistoty.  V klinických 

laboratořích se obvykle používá  hodnota nejistoty vyjádřená jako reprodukovatelnost 

CVQ . Hodnota požadované nejistoty však kolísá v různých metrologických literárních 

pramenech v intervalu od 10% - 33%. 

 

 

s - směrodatná odchylka koncentrace slepého vzorku 

c - průměrná hodnota koncentrace slepého vzorku 

 

 

scLD 3

scLQ 10
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4.3.3 Přesnost za podmínek opakovatelnosti 

Opakovatelnost je těsnost souhlasu mezi výsledky posloupnosti nezávislých 

měření stejného vzorku analytu provedených stejnou metodou, stejným 

experimentátorem, na stejném přístroji, na stejném místě, za stejných podmínek 

v krátkém časovém intervalu. Opakovatelnost je vlastností metody,  ne výsledku. 

 

4.3.4 Výtěžnost (recovery) 

Výtěžnost je relativně vyjádřený rozdílu mezi údaji měřícího systému při 

měření vzorku se  známým přidaným množstvím analytu a vzorku  bez přídavku. 

Udává schopnost měřící metody postihnout měřeným signálem veškerý analyt 

přítomný ve vzorku. Je mírou účinnosti dané metody. Nejjednodušším postupem pro 

zjištění výtěžnosti je použití certifikovaného referenčního materiálu. V  případě, že 

není tento materiál k dispozici (což je zcela běžný případ), hraje jeho roli přídavek 

analytu do nativního vzorku.  

 

 

R%-výtěžnost vyjádřená v procentech 

cref - je skutečná hodnota koncentrace přídavku ve vzorku s přídavkem známého 

analytu 

c    - je změřená koncentrace vzorku bez přídavku známého analytu      

cpříd - je změřená koncentrace vzorku s přídavkem známého analytu 

 

 

4.3.5 Porovnání párových dat normálně rozdělené veličiny (párový t-test) 

Je-li možno sledovanou veličinu x pokládat za normálně rozdělenou a jde-li     

o to ověřit platnost hypotézy H0,  podle níž nejsou pravděpodobnostní rozdělení 

veličiny x ve dvojicích za rozdílných podmínek  řekněme A a B vůči sobě posunuta      

a vyhovují-li tato data schématu opakovaného měření, je pro řešení úlohy 

aplikovatelný párový  t-test. Obě měření jsou nezaměnitelně specifikována. Z teorie 

plyne, že rozdíl XB-XA dvou normálně rozdělených veličin XA,XB  má také normální 

rozdělení. Platí-li H0, podle níž se střední hodnoty µA  a  µ B shodují, má testové 

kritérium tvar : 

 

 

t   –  studentovo t rozdělení 

Xd –  průměr diferencí mezi veličinami A,B 

sD –  směrodatná odchylka diferencí mezi veličinami A,B 

n  –  počet párů  

  

n
S

X
t

D

D


100% 



ref

přří

c

cc
R



 
30 

 

 

 

 

 

5 . VÝSLEDKY 
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5.1 Výsledky charakteristik metody 

5.1.1 Kalibrační křivka 

Naše kalibrace byla provedena pomocí 7-ti bodů rozmezí 0-200 µg jódu/l 

(0,20,40,80,100,160 a 200  µg jódu / l).   

Použitý kalibrační model        :          kvadratický                                                                

Kvadratická kalibrační rovnice:          y= 1,21517 – 0,01262x + 0,00003x2 

 

tabulka 6 Kalibrace 

Koncent. 0 20 40 80 100 160 200 

     Ø 

Absorbance 

1,215 0,987 0,748 0,427 0,289 0,103 0,017 

 

 

Kalibrační křivka 1 závislosti koncentrace jódu na Absorbanci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro sestrojení kalibrační křivky byl použit statistický software f.Trilobyte- QC.ExpertTM 

ADSTATTM , verze 3,0.    

  Absorbance 430nm  

koncentrace ug/l  

0

  

20  40  60  80  100,0  120,0  140,0  160,0  180,0  200,0  
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0.0  
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5.1.2 Mez detekce (Limit of detection - LD)  

Pro výpočet LD (meze detekce) jsme proměřili kalibrátor o nulové koncentraci  

a hodnotu jsme vypočítali jako průměrnou koncentraci nulového kal ibrátoru; 

viz.tab.č.6; + trojnásobek směrodatné odchylky koncentrace tohoto kalibrátoru.  

 

tabulka 7  měření kalibrátoru o nulové koncentraci 

měření 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. c s 

Absorbance 

430nm 

1,211 1,207 1,204 1,200 1,196 1,194 1,192 1,190 1,184 1,171 - - 

Koncentrace 

µg jódu/l 

0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,6 1,9 2,0 2,5 3,5 1,6 0,89 

 

s -směrodatná odchylka nulového kalibrátoru   = 0,89 

c-průměrná koncentrace nulového kalibrátoru  = 1,6 µg jódu/l 

LD = 1,6 + 3x0,89;   LD= 4,27 

 

Detekční limit pro stanovení jódu v moči Sandell-Kolthoffovou reakcí  je 4,27 µg 

jódu/l. 

Pozn.: Pro výpočet koncentrace v tab.č.6 jsme použili rovnici kvadratické kalibrační 

křivky: 

y= 1,21517 – 0,01262x + 0,00003x2 

 

 

5.1.3 Mez stanovitelnosti (Limit of quantification - LQ)  

Pro výpočet LQ (meze stanovitelnosti) jsme použili měření z tab.č.6 a hodnotu 

jsme vypočítali jako průměrnou koncentraci nulového kalibrátoru + desetinásobek 

směrodatné odchylky koncentrace tohoto kalibrátoru. 

 

LQ = 1,6 + 10x0,89;   LQ= 10,5 

Mez stanovitelnosti pro stanovení jódu v moči Sandell-Kolthoffovou reakcí je 10,5 µg 

jódu/l. 
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5.1.4 Přesnost za podmínek opakovatelnosti 

 

Pro zjištění opakovatelnosti (kvantifikace náhodné chyby měření) jsme 

proměřili 3 vzorky moči různých koncentrací v závislosti na referenčním limitu za 

podmínek opakovatelnosti   (v jedné sérii). Ze získaných výsledků byla vypočítána 

směrodatná odchylka a její 2,8 násobek byl brán jako opakovatelnost na 95-ti% 

hladině spolehlivosti. 

   

tabulka 8 opakovatelnosti stanovení jódu µg/l v moči v jedné sérii. 

Vzorek  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. c s CV% 

Číslo 1 61 58 56 62 65 55 63 64 54 56 59 3,85 6,48 

Číslo 2 101 105 98 107 92 106 99 95 105 104 101 4,81 4,75 

Číslo 3 152 142 157 160 155 148 157 145 140 161 152 7,16 4,72 

 

 

c       –  průměrná koncentrace měřeného vzorku 

s       –  směrodatná odchylka měřeného vzorku 

CV%   –  variační koeficient (relativní směrodatná odchylka) měřeného vzorku v %  

 

 

Výpočet opakovatelnosti na 95-ti % hladině spolehlivosti(2,8 x s) : 

pro průměrnou hladinu jódu v moči  59 µg jódu/l =  10,8 

pro průměrnou hladinu jódu v moči 101 µg jódu/l =  13,5 

pro průměrnou hladinu jódu v moči 152 µg jódu/l =  20,1   

 

 

pozn: U výsledků vzorků nacházejících se v blízkosti použitých koncentrací jódu         

a překračující naměřený interval opakovatelnosti je možné jejich věrohodnost 

zpochybnit. 
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5.1.5 Výtěžnost (recovery)  

Pro zjištění výtěžnosti jsme  vybrali 3 nativní vzorky moči o různých 

koncentracích. Z každého vzorku jsme připravili 3 dílčí vzorky s přídavkem (vzorek A – 

9 dílů původního vzorku + 1 díl destilované vody) (vzorek B – 9 dílů původního vzorku 

+ 1 díl přídavku roztoku o koncentraci 400 µg jódu/l) (vzorek C- 9 dílů původního 

vzorku + 1 díl přídavku o koncentraci 600 µg jódu/l). Všechny vzorky byly stanoveny 

v duplikátu. 

 

tabulka 9  měření výtěžnosti na 3 hladinách 

vzorek Č.1 

1.měření 

Č.1 

2.měření 

Průměr Č.2 

1.měření 

Č.2 

2.měření 

průměr Č.3  

1.měření 

Č.3 

2.měření 

Průměr 

Přídavek 

destil.voda 

43 45 44 97 105 101 142 155 148 

Přídavek 

40 µg/l 

95 79 87 140 149 145 178 175 176 

Přídavek 

60 µg/l 

110 101 106 160 157 159 188 190 189 

 

 

 

Výpočet výtěžnosti : 

1. pro cca konc. 50 µg jódu/l v moči jsme pro přídavek 40 a 60 µg jódu vypočítali 

výtěžnost 107% a 103%. 

2. pro cca konc. 110 µg jódu/l v moči jsme pro přídavek 40 a 60 µg jódu 

vypočítali výtěžnost  110% a 96%. 

3. pro cca konc. 160 µg jódu/l v moči jsme pro přídavek 40 a 60 µg jódu 

vypočítali výtěžnost   70% a 68%. 

 



 
35 

 

5.1.6 Porovnání stanovení jodurie mezi metodami Sandell-Kolthoffova 

reakce a HPLC 

V externí laboratoři RNDr.Komárka v Brně jsme zadali stanovení jodurie 

metodou HPLC (iontově výměnná chromatografie (kolona anex – kvartérní amin, 

netemperovaná) s elektrochemickou detekcí – amperometrie, stříbrná pracovní 

elektroda, tříelektrodové zapojení, napětí 0,01 V, mobilní fáze 10 mM NaCO3, 10 mM 

KHCO3 pufr o pH=10,2) u 10-ti vybraných vzorků a tyto vzorky byly zároveň 

testovány námi zaváděnou metodou podle Sandell-Kolthoffa a výsledky jsme 

vyhodnotili párovým t-testem. 

  

 

 

tabulka 10 porovnání výsledků stanovení jodurie metodou HPLC a Sandell-Kolthoffovou 

reakcí 

Č. měření HPLC  µg jodu / l S.l-Kolthoff. µg jodu / l d = cHPLC – C S/K 

1. 155 163 -8 

2. 60 55 +5 

3. 172 190 -18 

4. 122 110 +12 

5. 135 148 -13 

6. 119 104 +15 

7. 182 165 +17 

8. 52 47 +5 

9. 152 155 -3 

10. 157 177 -20 

∑   -8 
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Výsledky porovnání: 

1. Počet dat :10   

2. Průměrná diference :-0,8   

3. Směr. odchylka :13,61   

4. Rozptyl :185,2   

5. Korel. koef. R(x,y) :0,9664   

6. Test významnosti rozdílu    

7. t-statistika :2,529   

8. Počet stupňů volnosti : 9   

9. Kritická hodnota : 2,263   

10. Závěr :Rozdíly jsou NEVÝZNAMNÉ   

   

Graf 1 rozptylový graf - Grafické vyjádření závislosti prvních a druhých hodnot 

s vyznačenou přímkou y=x (přerušovaně), která odpovídá nevýznamnému rozdílu a 

přímkou, která reprezentuje skutečnou závislost mezi y a x.  

 

 

Pro hodnocení párové t-testu byl použit statistický software f.Trilobyte- QC.ExpertTM 

ADSTATTM , verze 3,0.    

Rozptylový graf - Sheet1S/K
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5.2  Výsledky stanovení vzorků 

- Biologický materiál: odběr 15 vzorků ranní moči do nesterilních zkumavek.  

- Výběr vzorků: vzorky byly stanoveny u 15 náhodných pacientů - pracovníků 

laboratoře. 

- počet žen: 9 ; počet  mužů: 6    /   věk: 24-70let  

- Odebrané vzorky byly skladovány průměrně 2 dny chladu.        

- U pěti pacientů z výběru  je diagnostikováno onemocnění štítné žlázy. 

- Současně s prvním odběrem byla změřena hladina hormonů v séru :TSH, free T4. 

- Jodurie byla stanovena dvakrát s odstupem 2 týdnů.  

- Současně se stanovením vzorků spektrofotometrickou metodou dle Sandell-

Kolthoffa byly vzorky pro porovnání stanoveny metodou vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie v jiné nezávislé laboratoři. 

- Zároveň byl u všech vyšetřovaných osob proveden průzkum ve formě dotazníku, 

ve kterém odpovídali na otázky:  

1. léčba štítné žlázy ano  - ne 

2. rodinná anamnéza: matka otec jiný příbuzný + diagnóza 

3. pokud se léčíte uveďte lék a jeho dávkování 

4. stravovací zvyklosti. 
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tabulka 11  Laboratorních a klinických informací našeho náhodného výběru populace 

účastník věk pohlaví diagnóza Rod. anaméza Jodurie(µg/l) 

24.4.07 

Jodurie(µg/l)  

7.5.07 

TSH (mIU/l) 

24.4.07  

fT4 (pmol/l) 

24.4.207 

léčba Indikace Příjem 

mořských ryb 

1 24 žena neléčí se  ̵̶ 162 190 1,99 16,71 ̶ ̶ nezařazuje 

2  25 žena neléčí se ̶̶ 152 175 0,998 16,26 ̶ ̶ nezařazuje 

3  27 žena E039 Otec  E039 65 145 0,788 18,88 Letrox 100µg/den 1xměsíčně 

4 29 muž neléčí se ̶ 153 >200 0,925 15,74 ̶ ̶ 1xtýdně 

5  30 muž neléčí se ̶ 157 >200 2,80 17,98 ̶ ̶ 1xtýdně 

6  31 žena neléčí se ̶ 86 120 3,45 16,60 ̶ ̶ 1xtýdně 

7 31 žena E063   181 176 0,913 22,39 Euthyrox 100µg/den 4xročně 

8   36 žena neléčí se  Matka E079 155 131 1,80 16,21       1xtýdně 

9 41 žena neléčí se ̶ 182 178 0,687 14,43 ̶ ̶ 1xměsíčně 

10 44 žena E038 MatkaE038, I10 119 159 0,355 22,58 Letrox 100µg/den    1xtýdně 

11 45 muž neléčí se ̶ 55 129 1,40 12,60 ̶ ̶ 2xtýdně 

12  45 muž Neléčí se ̶ 181 101 2,91 16,65 ̶ ̶̶ 2xměsíčně 

13 52 žena E079 Dcera E063 122 >200 3,09 15,48 Letrox 50µg/den 1xměsíčně 

14 50 muž neléčí se ̶ >200 180 1,69 12,21 ̶ ̶ 2xměsíčně 

15  70 muž Tyreoktomie, E10 ̶ 135 >200 1,46 24,80 Euthyrox, 

(inzulin)  

150µg/den 1xtýdně 
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Vysvětlivky k tabulce 9.: 

- Diagnóza: E039- hypotyreoza 

                    E038-jiná určená hypotyreoza 

                    E079-poruchy štítné žlázy 

                    E063-autoimunní tyreoiditis 

- Léky: Letrox a Euthyrox- účinná látka Levothyroxin natrium 

- referenční meze hladin hormonů v naší laboratoři:  

                                         -  TSH     :   0,27 - 4,2 mIU/l   

                                           -  free T4 : 12,00 – 22,00  pmol/l  
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6 . DISKUSE 
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Spektrofotometrickou metodu založenou na Sandell-Kolthoffově reakci po 

předchozí alkalické mineralizaci jsme si vybrali pro její robustnost, neboť zahrnuje 

kompletní destrukci organické matrice alkalickou mineralizací s následnou Sandell-

Kolthoffovou reakcí. Obecně platí, že stanovení jódu je metodou náchylnou k  chybám. 

Měření obsahu jódu v jakémkoliv biologickém materiálu s komplikovanou organickou 

matricí je metodologicky nesnadné z důvodů možných ztrát během konverze 

organicky vázaného jódu na jód volný a přítomnosti mnoha interferujících komponent. 

Mezi další možné chyby při stanoveni jódu v biologickém materiálu, na které   

jsme museli při naší práci brát výrazný zřetel, jsou jódem kontaminované reagencie   

a laboratorní sklo. 

 Procedura, kterou jsme si vybrali pro stanovení jodurie je založena na práci 

Bednáře26. Cílem naší práce bylo zavést metodu, ověřit některé její základní 

charakteristiky, výsledky měření porovnat s výsledky stanovení jodurie metodou HPLC 

s elektrochemickým detektorem, proměřit  jodurie u náhodného vzorku populace 

(zaměstnanci laboratoře) a zhodnotit výsledky z hlediska onemocnění štítné žlázy. 

 Jako mez detekce vyjadřující schopnost analytického systému odlišit šum od 

analytického signálu jsme zjistili hladinu koncentrace 4,27 µg jódu/l. Jako mez 

kvantifikace tj.množství analytu, které může být stanoveno jako exaktní hodnota, byla 

námi stanovena  koncentrace 10,5 µg jódu/l, což je dostatečná hladina pro stanovení 

neadekvátního jodového příjmu, který může vést k deficitu jódu. Pro zjištění těsnosti 

souhlasu mezi výsledky posloupnosti nezávislých měření (přesnost za podmínek 

opakovatelnosti) jsme proměřili tři vzorky a dospěli jsme k opakovatelnosti vypočítané 

jako 2,8 násobek směrodatné odchylky jednotlivých měření rovné 14,8 µg jódu/l. 

Pro zjištění výtěžnosti, jako míry účinnosti dané metody,  jsme ke třem vzorkům moči  

přidali známé množství analytu a to 40 µg jódu/l a 60 µg jódu/l, tyto vzorky jsme 

proměřili v duplikátu  a vypočítali jsme výtěžnost v procentech. Výtěžnost pro 

koncentrace jódu v moči  v oblasti cca 100ug jódu/l pro přídavek 40 µg jódu/l  je 

107%, v oblasti koncentrací cca 150 µg jódu/l pro přídavek  40  µg jódu/l je 110%    

a pro koncentraci cca 180 µg jódu/l  pro přídavek 40  µg jódu/l je 70%. Z předešlého 

vyplývá, že míra účinnosti dané metody v oblasti cca 180 µg jódu/l není dostačující,   

a proto i u  výsledků naměřených  v této oblasti je nutné počítat s odpovídající 

chybou.  

 Výsledky změřené námi testované metody jsme porovnali s výsledky jodurie 

stanovené metodou HPLC (iontově výměnná chromatografie) s elektrochemickou 

detekcí  (amperometrie) a obě tato nezaměnitelná měření jsme porovnali párovým    

t-testem vyhodnoceným pomocí programu firmy Trilobyte, QC-ExpertTM 

ADSTATTM,verze 3,0.   Z uvedených výsledků vyplývá, že jsou rozdíly obou testů 

nevýznamné. 
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 V dalším kroku jsme nabídli možnost vyšetření jódu v moči zaměstnancům naší 

laboratoře. Malého experimentu se zúčastnilo celkem 15 dobrovolníků, z toho 9 žen   

a 6 mužů. U všech zúčastněných byl stanoven odpad jódu do moči ze vzorku ranní 

moči a to 2x s odstupem 14 dnů a zároveň s prvním odběrem byli účastníkům 

vyšetřeny hormony TSH  a free T4, k hormonálnímu  posouzení funkce štítné žlázy. 

Na základě osobního dotazování jsme se dozvěděli že 5 účastníků již navštěvuje 

endokrinologickou poradnu s onemocněním štítné žlázy (4 účastníci s hypotyreózou   

a 1 účastník po tyreoktomii) se substitucí Euthyroxem a Letroxem. Pozitivní rodinná 

anamnéza byla nalezena u jednoho pacienta, který se neléčí a  u dvou pacientů, kteří 

již do endokrinologické  poradny docházejí.  

Hladina hormonů TSH a freeT4 se u neléčených účastníků  nacházela v  normě 

a u léčených odpovídala lékové substituci. Výsledky prvního odběru moče prokázali 

mírný nedostatek jódu u třech účastníků. Tato snížená hodnota jodurie ovšem nebyla  

ve vzorcích stanovených se 14 denním odstupem potvrzena. Vzhledem k výrazným 

rozdílům jodurie mezi prvním a druhým odběrem se nabízí otázka, zda testovat jodurii 

ve vzorku ranní moče nebo v moči sbírané 24 hodin. Za úvahu by stálo stanovení 

jodurie jako třetího odběru ranní moči u účastníků,  kde byla jodurie při prvním 

odběru snížena. 

 Co se týče hodnocení stravovacích návyků týkajících se zásobení organismu 

jódem, zařazuje mořské ryby do svého jídelníčku 1 dotázaný 2x týdně, 6 dotázaných 

1x týdně, 5 dotázaných 1x až 2x do měsíce a 3 dotázaní velmi zřídka nebo nezařazují 

vůbec. Co se týče ostatních potravin uvedených v  tabulce 4, je u všech účastníků 

příjem hodnocen jako častý. Jodovanou kuchyňskou sůl používá 14 účastníků. 

Z tabulky 11 nevyplývá žádná závislost mezi stravovacími návyky a odpadem jódu 

v moči. 
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7 . ZÁVĚR 
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U testované  metody stanovení jodurie Sandell-Kolthoffovou reakcí                

s předchozí alkalickou  mineralizací  jsme, co se týče charakteristik metody , dospěli 

k hodnotám srovnatelnými  s literárními odkazy.  Výsledky charakteristik metody 

dokázali, že metoda je dostatečně specifická v potřebném pracovním  rozsahu          

a poskytuje spolehlivé výsledky. Metoda je sice robustní a ekonomicky únosná, ale 

pro rutinní laboratorní vyšetřování je vzhledem ke své časové a instrumentální 

náročnosti metodou ne příliš vhodnou. Z tohoto  důvodu a vzhledem k porovnání, 

které jsme  provedli s metodou HPLC si myslíme, že metoda HPLC bude metodou pro 

rutinní analýzu jodurie vhodnější. 

Co se týče našeho malého experimentu s 15 dobrovolníky si myslíme, že 

testovaný soubor byl příliš malý pro jakýkoliv validní závěr. Co je  ovšem zajímavé, že 

skoro 33% účastníků již navštěvuje endokrinologickou poradnu s onemocněním štítné 

žlázy a skoro ½ s těchto 33% má pozitivní rodinnou anamnézu.  

Jodurii hodnocenou jako mírný nedostatek jódu jsme nalezli pouze u třech 

účastníků experimentu a to u jednoho s tyreopatií  a dvou  bez tyreopatie  a to pouze 

při prvním odběru. Je otázkou do jaké míry účastníci experimentu změnili během 

14 dnů svoje stravovací zvyklosti s ohledem na skutečnost, že byli informováni, že 

testování se týká zjišťování jodové deficience. 
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