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SOUHRN 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku laboratorní diagnostiky 

tyreoidálních hormonů a jejich význam pro medicínu. Cílem studie je popsat uţitečnost 

laboratorního vyhodnocení thyreoidálních hormonů a stejně tak i thyreoidálních 

protilátek pro diagnózy thyreopatií. Práce se dále se zabývá vybranými laboratorními 

metodami vhodnými pro rutinní stanovení nejčastějších markerů z chorob štítné ţlázy. 

V závěru jsou uvedeny vybrané statistické údaje získané z laboratorního diagnostického 

centra v Praze. 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

The bachelor dissertation is focused on the problem of laboratory diagnostics of 

thyroidal hormones and their importance for medicine. The aim of study is describe the 

usefulness of laboratory estimation of thyreoidal hormones and  even thyreoidal 

antibodies for the diagnosis of thyreopathies. Furthermore the dissertation deals with 

selected laboratory methods suitable for routine determation.of the most common 

markers of the  thyroid gland diseases. In conclusion the selected statistical data, 

obtained from the laboratory diagnostic centre in Prague, are mentioned. 
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1. Úvod do problematiky 

 

Nemoci štítné ţlázy představují v současné době nejčastější endokrinopatie 

v populaci Evropy a Severní Ameriky. Jejich prevalence je přibliţně na stejné úrovni 

jako prevalence diabetu. Podobně jako diabetes, i poruchy funkce štítné ţlázy jsou 

spojeny s rizikem vzniku chorob jiných systémů, včetně kardiovaskulárního, nervového 

a dalších. Závaţný je vliv onemocnění štítné ţlázy na funkci a chorobné změny systému 

nervového a imunitního. Metabolické změny, které jsou spojeny s poruchami funkce 

autoimunitním postiţením štítné ţlázy, hrají roli v etiopatogenezi různých 

metabolických poruch. Z nich nejvýznamnější je asi nepříznivý vliv hypothyreózy na 

lipidový metabolismus. (Zamrazil 2006) 

Onemocnění štítné ţlázy není tedy moţno řešit pouze v rámci klasické 

endokrinologie a je nezbytné, aby specialisté různých oborů byli schopni vyuţívat 

poznatky z oblasti klinické thyreoidologie a věnovat této problematice systematickou 

pozornost při léčbě svých pacientů zejména na oddělení diabetologie a imunologie. 

(Zamrazil 2006) 

 

2. Cíl práce 
 

Téma své bakalářské práce „Laboratorní diagnostika hormonů štítné ţlázy 

v klinické medicíně“ jsem si vybrala především proto, ţe v naší laboratoři denně 

stanovujeme velký počet vyšetření spojených se štítnou ţlázou. Neměla jsem dostatečné 

znalosti o její funkci, poruchách a významu a tak zpracování tohoto tématu bylo jednou 

z moţností jak se s výše uvedenou problematikou blíţe seznámit.  

Jako cíle práce jsem si stanovila rešeršní formou popsat:  

1. přehled hormonů štítné ţlázy 

2. vznik a přeměna hormonů štítné ţlázy 

3. účinky hormonů štítné ţlázy 

4. přehled základních onemocnění štítné ţlázy  
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5. laboratorní monitorování poruch štítné ţlázy 

6. metody stanovení štítné ţlázy 

7. principy měření na analyzátoru v naší laboratoři 

8. četnost výskytu poruch štítné ţlázy 

9. četnost stanovení hormonů a protilátek proti štítné ţláze v naší laboratoři v roce 

2009 

 

3. Základní poznatky o štítné žláze 

 

3.1. Morfologie a embryologie štítné žlázy 

 

Štítná ţláza je nepárový orgán umístěný na krku v oblasti štítné chrupavky. Je 

tvořena dvěma laloky a spojovacím můstkem. V embryonálním vývoji se základ štítné 

ţlázy vytváří na kořeni jazyka a odtud sestupuje na místo definitivního uloţení. Štítná 

ţláza je opouzdřená, v jejím zadním pouzdře jsou lokalizována příštítná tělíska. 

(Zamrazil 2006) 

Funkční buňky jsou uspořádány do folikulárních struktur, v jejichţ luminu je 

obsaţen koloid tvořený jodovanými sloučeninami, ze kterých se podle potřeb organismu 

uvolňují thyreoidální hormony. (Zamrazil 2006) 

Štítná ţláza patří mezi bohatě prokrvené orgány, bohatá je téţ lymfatická drenáţ. 

Z toho vyplývají moţnosti metastatického šíření maligních tumorů štítné ţlázy jak 

hematogenní, tak lymfogenní cestou. (Zamrazil 2006)  
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Obr. 1 Štítná ţláza [on-line]. Dostupné z http://www.stitnazlaza.estranky.cz/ [2010-05-

10] 

 

3.2. Hormony štítné žlázy 

 

3.2.1. Hormony folikulárních buněk štítné žlázy 

 

V buňkách folikulů štítné ţlázy se tvoří hormony thyroxin (3,3',5,5'-

tetrajódthyronin, T4) a trijódthyronin (3,3',5-trijódthyronin, T3). Strukturálně jde o 

jodované deriváty aromatické aminokyseliny thyroninu, sloţené ze dvou zbytků 

tyrosinu (p-hydroxyfenylalaninu). Mnohostranné metabolické účinky těchto hormonů 

lze charakterizovat jako urychlení reakcí v buňce, které je spojené s vyšší spotřebou 

kyslíku a ţivin a s tvorbou tepla. Jejich základní význam pro růst a vývoj organizmu 

souvisí patrně s všeobecnou stimulací syntézy RNA a proteosyntézy. (Schneiderka 

2000) 

1. Thyroxin (T4) - 3,3',5,5'- tetrajódthyronin je vlastně prohormon, jehoţ obsah 

v plazmě vázaný na bílkovinu tvoří pool (hotovost) pro tvorbu vlastního účinného 

hormonu trijódthyroninu T3.  

http://www.stitnazlaza.estranky.cz/
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2. Trijódthyronin (T3) - 3,3',5-trijódthyronin je z 20 % tvořen ve folikulárních 

buňkách štítné ţlázy z thyreoglobulinu, zatímco 80 % T3 vzniká v jiných tkáních, 

především v játrech, ledvinách a svalech dejodací T4 v poloze 5´. 

 

 

3. Reverzní trijodthyronin (rT3) - 3,3',5-trijódthyronin – malá část T4 je 

dejodována v poloze 5, vzniká tak neúčinná forma trijódthyroninu.  

 

3.2.2. Hormon parafolikulárních buněk štítné žlázy 

 

Ve štítné ţláze jsou umístěny buňky difuzního endokrinního systému tzv. 

parafolikulární neboli C buňky, které produkují kalcitonin (CT). Kalcitonin je 

polypeptid sloţený z 32 aminokyselin. Tento hormon je zapojen do soustavy 

hospodaření organizmu s vápníkem. Stimulem pro jeho sekreci je zvýšená koncentrace 
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Ca
2+ 

v krvi. Kalcitonin působí na kosti, ledviny a střevo, brzdí činnost osteoklastů a tím 

i uvolňování vápníku. Sniţuje kalcemii a naproti tomu usnadňuje mineralizaci kostí. 

V ledvinách brání zpětné resorpci fosfátů. Kalcitonin je fyziologický antagonista 

parathormonu tvořeného v příštítných tělískách. Lososí kalcitonin se uţívá při léčbě 

osteoporózy. Kalcitonin můţe slouţit také jako tumorový marker, jehoţ hladina v séru 

stoupá u medulárního karcinomu štítné ţlázy, coţ je autozomálně dominantně dědičné 

onemocnění. (Racek 1999)  

 

3.2.3. Hormon příštítných tělísek 

 

Parathormon (parathyrin, PTH, parathyreoidální hormon), tvořený v příštítných 

tělískách je rovněţ polypeptid sloţený z 84 aminokyselin.  Působí v kostech, ledvinách 

a střevě. Jeho působení na osteoklasty vede k uvolnění vápníku a ke zvýšení kalcemie. 

Podílí se rovněţ na aktivaci vitaminu D. 

 

4. Metabolismus thyreoidálních hormonů 

 

4.1. Vznik a přeměna hormonů štítné žlázy 

 

Syntéza hormonů štítné ţlázy T4, T3, je náročný metabolický děj, který zajišťuje 

řada enzymových systémů. Jejich činnost je nutná pro zvýšenou koncentraci jodidu ve 

štítné ţláze, oxidaci I
-
 na jod pomocí peroxidáz, jodací tyrosinových jader a jejich 

spojení působením peroxidáz a konečně uvolňování obou vzniklých hormonů podle 

potřeb organismu z koloidu štítné ţlázy lyzosomálními proteázami. Vzhledem 

k nedostatku jódu v prostředí byly vytvořeny systémy, které optimalizují vyuţití jódu ve 

štítné ţláze zejména tím, ţe odštěpují jód z jodovaných aminokyselin, které nemají 

metabolické účinky - systém dejodáz. (Zamrazil, 2006) 
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4.1.1.  Thyreoglobulin, prekurzor hormonů štítné žlázy 

 

Lidský thyreoglobulin TG je jodovaný glykoprotein o molekulové hmotnosti 

660 kDa, skládající se ze dvou peptidových řetězců. Jeho syntéza probíhá ve 

folikulárních buňkách štítné ţlázy. Za účinku TSH je tento prohormon jodován do 

stupně trijódtyroninu T3 a thyroxinu T4. (Bezdíčková 2006) 

Do oběhu se dostává v poměrně malém mnoţství. Zvýšené hodnoty 

thyreoglobulinu nalézáme u nejrůznějších postiţení štítné ţlázy, mezi které řadíme 

hypotyreózu a zejména karcinom štítné ţlázy. (Bezdíčková 2006) 

Thyreoglobulin patří k nádorovým markerům vhodným pro sledování dobře 

diferovaných nádorů štítné ţlázy, tvořených folikulárním typem parenchymálních 

buněk. Nejdůleţitějším jeho vyuţitím je sledování postoperačního stavu pacientů u 

karcinomů štítné ţlázy. (Bezdíčková 2006) 

 

4.1.2. Syntéza hormonů štítné žlázy 

 

Výchozím bodem tvorby hormonů štítné ţlázy je proteosyntéza thyreoglobulinu, 

jehoţ tyrosylové skupiny se za katalýzy jódtransferázou jodují molekulárním jódem I2 v 

poloze 3 resp. 3 a 5. Monojódfenylová nebo dijódfenylová část (donor) se váţe éterovou 

vazbou na další jódovanou tyrosylovou skupinu (akceptor) za vzniku příslušné 

jódthyroninové struktury stále ještě vázané jako součást peptidového řetězce 

thyreoglobulinu. Ten v této podobě přestupuje z buňky do lumina folikulu, do tzv. 

koloidu, kde se skladuje. (Schneiderka a kol. 2000) 

Jodidové anionty jsou buňkami štítné ţlázy z cirkulace aktivně vychytávány, 

patrně kotransportem s Na
+
, a koncentrovány v cytoplazmě asi 25násobně. Klíčovým 

enzymem katalyzujícím oxidaci jodidových aniontů přinášených cirkulací na 

molekulární jód, je peroxidáza (jodidperoxidáza, thyreoperoxidáza, TPO). Působením 

hypofyzárního hormonu thyreotropinu (TSH) se zvyšuje akumulace jódu v buňce štítné 

ţlázy a na podnět TSH se také thyreoglobulin vrací z lumina folikulu zpět do 

thyreocytu, kde se štěpí lyzosomálními proteázami a uvolněný jodovaný thyronin 
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přestupuje do cirkulace. Thyreoidální hormony se tedy tvoří kontinuálně, skladují se ve 

formě prohormonu, tj. jodovaného thyreoglobulinu, a na podnět centrálních regulačních 

mechanismů se pouze rychleji nebo pomaleji uvolňují. Za fyziologických okolností 

štítná ţláza produkuje převáţně T4 (aţ 100x více neţ T3). T3 je však podstatně 

účinnější neţ T4, takţe thyroxin se někdy také označuje za prohormon. V periferních 

tkáních se T4 přibliţně z jedné třetiny dejoduje 5'-dejodázou na směs neaktivního 

3,3',5'-T3 (tzv. reverzní T3, rT3) a aktivního 3,3',5-T3. (Schneiderka a kol. 2000) 

 

4.2. Regulace sekrece hormonů štítné žlázy 

 

Funkce štítné ţlázy je regulována základními endokrinními mechanismy, tj. 

nadřazenými centry v hypotalamu a v adenohypofýze a hladinou thyreoidálních 

hormonů v periferní cirkulaci, tzv. systém negativní zpětné vazby. (Zamrazil, 2006) 

 

4.2.1. Centrální regulace - hypotalamo-hypofyzární systém 

 

Základním regulačním mechanismem thyreoidální činnosti je thyreotropní 

hormon adenohypofýzy TSH. Jeho sekrece je řízena hypotalamickými centry pomocí 

produkce thyreotropin uvolňujícího hormonu (thyreotropin releasing hormone TRH), 

který jeho sekreci stimuluje a několika tlumivými faktory, z nichţ nejdůleţitější je 

somatostanin (SRIF somatotropin release inhibitoring factor). (Zamrazil, 2006) 

 

4.2.2. Systém negativní zpětné vazby 

 

Jako obecně v endokrinologii, platí i v regulaci funkce štítné ţlázy princip 

zpětné vazby. Znamená to, ţe zvýšená koncentrace thyroxinu a trijódthyroninu 

v periferní krvi tlumí sekreci TRH a TSH a při poklesu koncentrace je naopak sekrece 

těchto hormonů stimulována. (Zamrazil, 2006) 
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Obr. 2 Schéma regulace tvorby a sekrece hormonů štítné ţlázy (neg. = negativní 

zpětná vazba) převzato z Racek J. a kol. (1999) Klinická biochemie, vydání 1., Galén, 

Praha, str.141, ISBN 80-7262-023-1 

 

4.3. Transport hormonů štítné žlázy 

 

V krevním oběhu se T3 i T4 transportují ve vazbě na transportní bílkoviny, na 

thyroxin vázající globulin (thyroxin binding globulin, TBG, ze 60 aţ 70 %), na 

thyroxin binding prealbumin, TBPA ze 30 %) a na albumin (thyroxin binding albumin 

TBA, nepatrný zbytek). Číselné údaje o relativních podílech vazby T3 a T4 na 

jednotlivé transportní bílkoviny se v literatuře velmi liší. (Schneiderka a kol. 2000) 

Vazba T3 na transportní bílkoviny je o něco slabší neţ T4. Proto kromě vázané 

formy T3 cirkulují ještě asi 0,3 % volného T3 (free T3, fT3) a kromě vázané formy T4 

cirkulují jen asi 0,03 % volného T4 (free T4, fT4). Pouze volné formy mohou vstupovat 

do cílových buněk. Mezi vázanými a volnými formami obou hormonů však existuje 
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dynamická rovnováha. Rozdílnost biologických poločasů obou hormonů v plazmě se 

vysvětluje také existencí jejich volných forem, protoţe jen ty mohou být odbourávány v 

játrech, ledvinách a svalech, pro T4 je to 7 dní, zatímco pro T3 zhruba jeden den. Pod 

názvem celkový T3 (total T3, TT3) a celkový T4 (total T4, TT4) se rozumí součet 

koncentrací vázané a volné formy příslušného hormonu. (Schneiderka a kol. 2000) 

 

5. Účinky hormonů štítné žlázy 

 

Hormony štítné ţlázy účinkují – jako všechny hormony – po vazbě na specifické 

receptory. Thyreoidální hormony spolu se steroidy, deriváty vitaminu D a vitaminu A, 

se váţou na skupinu jaderných receptorů (chromatinové struktury v jádře buňky). 

(Zamrazil 2006) 

Existují údaje o tom, ţe T3 působí i na chromatinové struktury mitochondrií, coţ 

vysvětluje jejich časné účinky. Zásadní je však jejich vazba na jaderný chromatin, která 

vyvolává tvorbu přenosových ribonukleových kyselin mRNA. Ty vyvolávají v buňce 

kaskádu metabolických procesů, jejichţ podstatou je tvorba spektra enzymů. (Zamrazil 

2006) 

Hormony štítné ţlázy jsou důleţitým diferenciačním faktorem během 

nitroděloţního vývoje a krátce po narození, působí zvláště na vývoj mozku. Zvyšují 

úroveň bazálního metabolismu a spotřebu kyslíku většiny tkání, ovlivňují látkovou 

výměnu přeměnu ţivin a potencují účinek jiných hormonů, jako jsou katecholaminy 

nebo kortizol. Ovlivňují intramediální metabolismus cukrů, tuků i bílkovin. Zvyšují 

glykémii. (Zamrazil, 2006), (Racek a kol. 1999) 

 

 6. Přehled a klasifikace základních onemocnění štítné žlázy 
 

Jako u většiny klinických klasifikací ani diagnostika a klasifikace thyreopatií 

není obecně sjednocena. Nabízí se hlediska etiopatogenetická, morfologická nebo 
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klinická. V praxi se obvykle hlediska kombinují. Jako zjednodušenou klasifikaci 

pouţíváme dělení uvedené v tabulce č. 1. (Zamrazil 2006), (Zamrazil a kol. 2003) 

 

Tab. 1 Klasifikace thyreopatií  převzato z  Blahoš J., Zamrazil V. a kol. (2006) 

Endokrinologie-Interdisciplinární obor, vydání 1., Triton, Praha 2006, str.32, ISBN 80-

7254-788-7 

1. vrozené poruchy           

2. jodopenie a eufunkční struma         

3. poruchy funkce             

 - hypothyreóza        

 - thyreotoxikóza (autoimunitní, při thyreoidní autonomii atd.)) )    

4. záněty štítné žlázy           

 - akutní         

 - subakutní (deQuervain)       

 - chronické (autoimunitní)           

5. nádory štítné žlázy           

6. ostatní thyreopatie (např. cysty a pseudocysty)     

 

 

6.1. Vrozené poruchy štítné žlázy 

 

Zahrnují nejrůznější stavy počínaje chyběním ţlázy, přes její ektopické uloţení 

(např. struma lingualis), kongenitální struma na různém podkladě, novorozenecká 

hypothyreoza (jejíţ etiologie je komplexní, zahrnuje vrozené defekty enzymů, poruchy 

vyvolané intrauterinními infekcemi, nedostatkem jódu, autoimunitními mechanismy a 

jiné). (Zamrazil, 2006) 

K odhalení poruch štítné ţlázy slouţí screening kongenitální hypothyreozy, 

který se provádí pomocí vyšetření TSH v novorozenecké krvi, který je u nás povinný, 

neboť mozek novorozence je závislý na thyreoidálních hormonech. Jejich nedostatek 
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můţe být následkem vrozeného defektu ţlázy a vede k těţkému nenávratnému 

poškození intelektu – kretenismu. (Zamrazil 2006), (Ledvina a kol. 2009)  

  

6.2. Struma 

 

Jako struma se označuje jakékoliv zvětšení štítné ţlázy patrné při fyzikálním 

vyšetření nebo zjištěné měřením objemu štítné ţlázy pomocí ultrazvuku. Příčinou můţe 

být autoimunitní onemocnění (Hashimotova thyreoiditida, Gravesova-Basedowova 

choroba), zánět (subakutní, nebo akutní thyreoiditida), nádor štítné ţlázy, ukládání 

amyloidu nebo kongenitální defekt syntézy thyroidních hormonů. (Čáp  2006)  

Častěji však hyperplazie štítné ţlázy nemá tuto jasně definovanou příčinu a není 

spojena s poruchou štítné funkce, potom mluvíme o prosté strumě. Příčinou můţe být 

nedostatek, ale i výrazný nadbytek jódu. (Čáp  2006)  

Častou příčinou je ovšem nedostatek jódu. Můţe se jednat o vrozené defekty 

enzymů, mezi které patří: porucha transportu I
-
, porucha jodace, kondenzace, chybění 

dejodázy nebo tvorba abnormálních jodovaných proteinů. (Granner  1998) 

  

6.3. Poruchy funkce štítné žlázy 

 

6.3.1. Hypothyreoza 

 

Syndrom hypofunkce vzniká při nedostatku hormonů štítné ţlázy. Má velmi 

širokou škálu projevů, záleţí především na hloubce deficitu hormonu, délce trvání 

choroby, věku i celkovém stavu pacienta a na přidruţených chorobných stavech. 

(Límanová 2006) 

Hypothyreoza se projevuje zpomalením bazálního metabolizmu a metabolických 

procesů. Klinicky je přítomna zimomřivost, únava, porucha paměti, zácpa, váhový 

přírůstek, anemie, suchá kůţe a řada dalších příznaků. (Verner 2008) 
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Příčin sníţené funkce je celá řada. Ve skutečnosti můţe jít o nedostatečnou 

stimulaci štítné ţlázy hypotalamo-hypofyzárním systémem (nedostatečná tvorba TSH). 

Tato forma se označuje jako centrální hypothyreoza. Je vzácná a tvoří méně neţ 1 % 

všech hypothyreoz. (Zamrazil a kol. 2003) 

V převáţné většině je hypothyreoza způsobena nedostatečnou činností samotné 

štítné ţlázy na základě její primární poruchy. Nejčastější příčinnou hypothyreozy u nás 

je autoimunitní postiţení štítné ţlázy (chronická lymfocytární thyreoitida). V různých 

oblastech světa postihuje  1-3 % populace, podstatně častěji ţeny vyššího věku. 

(Zamrazil a kol. 2003) 

Poměrně častý je vznik hypothyreozy na základě léčebných zákroků. Vzniká 

pravidelně po totálním či téměř totálním odstranění štítné ţlázy chirurgicky nebo 

radiojodem. Dále můţe vznikat i po lécích, samozřejmá je po thyreostaticích , ale i 

lithiu a amiodaronu. Podobně snad působí i ozáření štítné ţlázy např. při léčbě 

karcinomu prsu. (Zamrazil a kol. 2003) 

V současné době se u nás nevyskytují hypothyreozy z nedostatku jódu, 

v některých oblastech světa jsou však dosud běţné. 

 

6.3.2. Hyperthyreoza 

 

Hyperthyreoza neboli thyreotoxikoza je stav, kdy sekrece hormonů štítné ţlázy 

neodpovídá aktuálním potřebám organismu. Nepřiměřeně zvýšená sekrece thyroxinu a 

trijódthyroninu vyvolává chorobný stav, který se projevuje subjektivními potíţemi a 

charakteristickým klinickým a laboratorním nálezem. Jejími projevy jsou především 

příznaky z urychlení metabolismu. Obvykle v mládí převládá metabolická a nervová 

symptomatologie (nervozita, neklid, pocení, hubnutí), ve vyšším věku symptomatologie 

oběhová (poruchy srdečního rytmu, bušení srdce, zvýšený krevní tlak, oběhová 

dekompenzace). (Verner 2008), (Zamrazil a kol. 2003) 
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Zvýšená činnost štítné ţlázy můţe být vyvolána patologickou stimulací normální 

štítné ţlázy hypotalamo-hypofyzárním systémem. Tento stav označujeme jako centrální 

tyreotoxikózu. Při této vzácné poruše je zvýšená hladina tyreoidálních hormonů a 

současně hladina TSH. (Zamrazil a kol. 2003) 

Více neţ 95 % nemocných s thyreotoxikozou trpí její periferní tedy primární 

formou. Hyperfunkce je zde vyvolána mechanismy obsaţenými buď přímo ve štítné 

ţláze (např. thyreoidální autonomie) nebo v imunitním systému (autoimunitně 

podmíněné thyreotoxikozy). (Zamrazil a kol. 2003) 

V současné době jsou u nás nejčastější tyto formy, z nichţ nejčastější je 

Gavesova-Basedowova thyreotoxikoza (viz autoimunitní thyreoiditidy.) (Zamrazil a 

kol. 2003) 

 

6.4. Záněty štítné žlázy 

 

Záněty štítné ţlázy představují nehomogenní skupinu onemocnění, které se 

klasifikují podle průběhu na akutní, subakutní a chronické.  Dále podle původu 

(etiopatogeneze) na mikrobiální či virové, vyvolané fyzikálními vlivy jako je ozáření a 

autoimunitní původ. (Zamrazil 2006). Základní dělení thyreoiditid uvádí tab. 2. 
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Tab. 2 Klasifikace thyreoiditid převzato z Zamrazil V., Holub V., Kasalický P. (2003), 

Endokrinologie, vydání 1., Triton, Praha, str. 30, ISBN 80-7254-380-6 

1) Akutní formy thyreoditidy:           

infekční (bakteriálná aj.)        

vyvolané fyzikálními vlivy (záření, trauma)           

2) Subakutní thyreoiditida:             

(epiteloidní, granulomatózní, obrovskobuněčná - deQuervainova)     

3) Chronická autoimunitní thyreoiditida         

a) u dětí a dospívajících        

b) klasická chronická lymfocytární (variantou je Hashimotova forma)    

c) atrofická         

d) fibrózní         

e) thyreoditidy s obrazem thyreotoxikózy       

   -poporodní         

   -silentní          

4) Riedelova thyreoditida (Riedelova struma)         

 

 

6.4.1. Akutní thyreoiditidy 

 

Akutní záněty jsou podmíněny různým infekčním agens, nejčastěji bakteriální 

infekcí. Je to velmi vzácné onemocnění, které má obvykle charakter hnisavého loţiska 

ve štítné ţláze. Častěji se vyskytuje u imunokompromitovaných osob. Má akutní průběh 

s horečkami a bolestivým zduřením na krku v místě abscesu. Častým nálezem je 

zduření regionálních lymfatických uzlin. Reagují na léčbu antibiotiky podle původce 

onemocnění a nezanechávají trvalou poruchu funkce štítné ţlázy. (Zamrazil 2006), 

(Jiskra 2006) 
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6.4.2. Subakutní thyreoiditidy 

 

Subakutní thyreoiditida je známa také pod označením obrovskobuněčná nebo 

granulomatozní thyreoiditida nebo de Quervainova thyreoiditida. Přesná etiopatogeneze 

tohoto onemocnění není známa, vzhledem k návaznosti virové infekce se předpokládá 

tento původ. Existují epidemie běţných viróz zejména na jaře a na podzim, na které 

často nasedá tato forma onemocnění. (Jiskra 2006), (Zamrazil a kol. 2003) 

Vyskytuje se v kaţdém věku, převaha u ţen není tak výrazná jako u 

autoimunitních thyreopatií. Klinicky je počátek onemocnění obvykle skryt pod obrazem 

probíhající virózy. Přetrvávají teploty, celková slabost, bolesti hlavy. Mění se charakter 

bolestí na krku a často vyzařují do ucha, zubu, do ramenního kloubu nebo do sterna. 

Subakutní thyeroiditida můţe přecházet do chronické autoimunitní thyreoiditidy 

s hypothyreozou. (Zamrazil a kol. 2003), (Jiskra 2006) 

 

6.4.3. Chronické (autoimunitní) thyreoiditidy 

 

Autoimunitní onemocnění štítné ţlázy je nejčastější orgánově specifickou 

autoimunitní chorobou, jejímţ důsledkem můţe být dysfunkce (hyperfunkce, 

hypofunkce) štítné ţlázy. V rozvoji autoimunitního onemocnění štítné ţlázy je nutná 

souhra vnitřních a vnějších faktorů. Vnitřním faktorem, který se podílí na rozvoji tohoto 

onemocnění je genetická predispozice. Zevními faktory jsou především virové, 

bakteriální a parazitární infekce, některé léky, nadměrný přívod jódu a stres. Porucha 

štítné ţlázy vzniká postupnou destrukcí endokrinní tkáně. Mohou se však tvořit 

protilátky proti specifickým membránovým receptorům. Ty mohou stimulovat i 

inhibovat cílový receptor. Vznikají autoimunitní receptorová onemocnění, např. 

Gravesova-Basedowova choroba nebo atrofická thyreoiditida. 
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6.4.3.1. Protilátky proti štítné žláze 

 

Při autoimunitní destrukci štítné ţlázy dochází ke tvorbě protilátek proti 

antigenním strukturám štítné ţlázy, proti thyreoidální peroxidáze TPOAb a 

thyreoglobulinu TGAb. Vyšetřování koncentrací autoprotilátek má diagnostický a 

prognostický význam. (Jiskra 2006) 

TPOAb 

Thyreoidální peroxidáza je glykoproteinový enzym, který je zodpovědný za 

oxidaci jodidu na elementární jód v thyreocytu. TPOAb fixují komplement, dochází 

k rozpadu folikulárních buněk, a jsou cytotoxické. Specifita TPOAb je různá u 

jednotlivých typů autoimunitních thyreopatií. Ve zvýšené hladině se vyskytují u 

chronické Hashimotovy thyreoditidy i u Gravesovy-Basedowovy choroby.  

TGAb 

Thyreoglobulin je bílkovina obsaţena ve folikulech štítné ţlázy, kde představuje 

zásobu hormonů štítné ţlázy. TGAb nefixují komplement a nejsou tedy cytotoxické. 

Tyto protilátky jsou přítomny u 70% nemocných chronickou lymfocytární 

thyreoiditidou a u 30% s Graves-Basedowovou chorobou. (Marek 2007) 

 

6.4.3.2. Protilátky proti TSH – receptorům 

 

Tyto protilátky jsou dvojího typu:  

a) TSI (Thyroid stimulating Immunoglobulins) Pokud mají tyto stimulující 

protilátky vyšší afinitu vůči receptoru neţ jeho přirozený ligand tj. TSH, dojde 

k déletrvající stimulaci růstu buněk štítné ţlázy a tím ke zvýšené produkci T3 a T4. 

Tyto protilátky jsou zcela specifické u Graves-Basedowovy choroby. 

b) TBII (Thyrotropin Binding Inhibiting Immunoglobulins) TBII jsou inhibující 

protilátky, které po navázání na receptor blokují jeho funkci, čímţ zabraňují vazbě TSH 
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na receptor. Protilátky blokující TSH vedou k rozvoji atrofické thyreoiditidy. (Marek 

2007) 

 

6.4.3.3. Rozdělení autoimunitních thyreopatií 

 

Schématicky a s určitým zjednodušením lze autoimunitní thyreopatie dělit podle 

převaţujícího typu imunologické odpovědi na choroby zprostředkované buněčnou Th1 

autoimunitní odpovědí a převáţně protilátkovou Th2 autoimunitní odpovědí. 

Mezi autoimunitní thyreopatie s převahou Th1 imunitní odpovědí patří různé 

formy chronické lymfocytární thyreoiditidy: 

- Hashimotova thyreoiditida  (provázena strumou a uzlovatěním) 

- chronická lymfocytární thyreoiditida bez strumy nebo s různým stupněm atrofie 

- chronická lymfocytární thyreoiditida dětí a dospívajících 

- poporodní thyreoiditida 

- fibrózní varianta chronické lymfocytární thyreoiditidy 

 K autoimunitním thyreopatiím s převahou Th2 imunitní odpovědí řadíme: 

- Gravesova-Basedowova thyreotoxikoza s přítomností stimulujících protilátek proti 

TSH receptoru  

- Atrofická thyreoiditida s hypothyreozou s přítomností inhibujících protilátek proti 

TSH receptoru. (Jiskra 2006)   

 

6.4.3.4. Gravesova - Basedowova choroba 

 

Jedná se o autoimunitní onemocnění, kdy tělo produkuje protilátky proti tkáni 

štítné ţlázy. Tyto protilátky se váţou na TSH receptory thyreocytů a vyvolávají 

dlouhodobou stimulaci ţlázy. Zvýšená funkce štítné ţlázy (hyperthyreoza) se projevuje 
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svými klasickými příznaky, viz. hypethyreóza. Onemocnění často provází oční 

příznaky, např. otoky kolem očí i otok spojivek, nemoţnost zcela zavřít víčka, překrvení 

spojivek, dvojité vidění, lesklé oči, vyhřezávání očních bulbů z důlků. (Jiskra 2006) 

 

6.4.3.5. Chronická thyreoiditida Hashimotova typu 

 

Dalším typem autoimunitního zánětu ve štítné ţláze je chronická thyroiditida 

Hashimotova typu. Ta je častější neţ předchozí choroba, podle údajů z literatury 

postihuje převáţně ţeny naší populace. Choroba po určitém čase vede u všech 

nemocných ke sníţení funkce štítné ţlázy (hypothyreoze), někdy také ke zvětšení štítné 

ţlázy. Příznaky sníţené funkce štítné ţlázy, viz. hypothyreoza. (Límanová 2006) 

 

6.5. Nádory štítné žlázy 

 

Nádory štítné ţlázy představují nehomogenní skupinu tumorů s širokým 

spektrem biologické aktivity. Můţe jít o nádory téměř neškodné aţ po nádory velice 

agresivní. Benigní i maligní nádory štítné ţlázy vycházejí z folikulárního epitelu a jsou 

hormonálně aktivní. Vyskytují se častěji u ţen neţ u muţů ve všech věkových 

skupinách. Většina diferencovaných forem si ponechává schopnost vychytávat jód. 

Nádory z folikulárních buněk jsou ve dvou moţných variantách, a to jako karcinom 

folikulární nebo papilární v různém stupni diferenciace. Zvláštní postavení má 

medulární karcinom štítné ţlázy vycházející z buněk C. (Vlček 2006) Klasifikaci uvádí 

tabulka 3. 

Nádory štítné ţlázy lze zařadit mezi vzácné choroby. Mezi všemi karcinomy 

jsou zastoupeny necelým 1 % roční incidence. Přes svoji vzácnost patří u lidí ve věku  

15-45 let mezi 5 nejčastějších karcinomů. (Vlček 2006) 
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Tab. 3 Klasifikace maligních nádorů štítné ţlázy převzato z Blahoš J., Zamrazil V. a 

kol. (2006) Endokrinologie-Interdisciplinární obor, vydání 1., Triton, Praha,  str. 25-34, 

ISBN 80-7254-788-7 

1. Nádory vycházejí z thyreocytů           

a) diferencované         

 - papilární         

 - folikulární         

b) nediferencované (anaplastické)           

2. Nádory vycházející z parafolikulárních C buněk       

medulární karcinom               

3. Nádory vycházejících z ostatních struktur štítné žlázy       

a) sarkomy         

b) lymfomy (B lymfom)        

4. Metastázy               

karcinom prsu, bronchogení , Grawitzův tumor, karcinom GIT       

 

 

6.6. Ostatní thyreopatie 

 

K poměrně častým abnormálním nálezům ve štítné ţláze patří cystické (dutiny 

s epiteliální výstelkou nebo pseudocystické útvary (bez této výstelky). Skutečné cysty 

mohou vznikat v průběhu dráhy, po které sestupuje embryonální základ štítné ţlázy 

z původního umístění na krku do oblasti pod chrupavkou. Často je nacházíme ve střední 

čáře na krku, ale mohou být i uloţeny na kořeni jazyka. Z těchto odštěpků thyreoidální 

tkáně mohou vznikat i maligní nádory. Díky rozšířené ultrasonografické diagnostice je 

moţno nalézt jiţ poměrně malé útvary cystického charakteru. (Zamrazil 2006) 
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7. Laboratorní monitorování poruch štítné žlázy 

 

Pro základní diagnostiku poruch štítné ţlázy jsou kromě ultrasonografie 

významné metody klinické biochemie sousředěné na vyšetření jak vlastních hormonů 

štítné ţlázy tak i na thyreotropní hormon TSH, na protilátky proti jeho receptorům TSI, 

TBII a na protilátky proti štítné ţláze TPOAb, TGAb. Laboratorní vyšetřovací 

algoritmus doporučovaný při funkčním vyšetření štítné ţlázy je uveden na obrázku 3. 

 

Obr. 3 Doporučovaný algoritmus thyreoidálního funkčního vyšetření, N – normální 

nález, převzato z  Límanová Z. (2006), Štítná žláza, vydání 1., Galén,  Praha, str.26, ISBN 80-

7262-400-8 

 

7.1. Thyreotropní hormon TSH 

 

Význam:  

Stanovení hladiny TSH v séru je základním testem v diagnostice thyreopatií. 

Zavedení metod 3. generace umoţnilo stanovit i koncentrace niţší neţ 0,01 mU/l. 



 
 

                                                                                                                            28 

Vysoká senzitivita testu je dána pouţitím monoklonálních protilátek. Stanovení TSH je 

mnohem citlivější neţ stanovení periferních hormonů T3, T4, nález normální hladiny 

TSH téměř vylučuje přítomnost poruchy funkce štítné ţlázy bez nutnosti dalšího 

biochemického vyšetřování. Kromě toho hladina TSH během dne má jen minimální 

kolísání, takţe odběr krve je moţný kdykoliv během dne. (Verner 2008) 

Referenční mez: 0.2 – 4.5mU/l 

Zvýšené hladiny TSH: primární hypothyreoza, sekundární hyperthyreoza 

Sníţené hladiny TSH: primární hyperthyreoza, sekundární hypothyreoza 

Nález patologické hodnoty TSH při normální hladině thyreoidálních hormonů svědčí 

pro přítomnost tzv. subklinické hypothyreozy či hyperthyreozy.  

 

7.2. Celkové T4 (TT4) celkové T3 (TT3) 

 

Význam:  

Většina T4 a T3 (aţ 99 %) jsou v krvi vázány na transportní bílkoviny a tvoří 

neúčinnou frakci těchto hormonů. Stanovení TT4, TT3 vypovídá především o 

koncentraci transportních bílkovin, nikoliv o funkci štítné ţlázy. Platí to především pro 

TT4, který je na bílkoviny vázán ve vyšším procentu neţ TT3. Od stanovení celkových 

T4 je z těchto důvodů v praxi postupně upouštěno. (Verner 2008) 

Referenční meze:  TT4: 60 – 150 nmol/l       TT3: 1,2- 2,3 nmol/l 

Zvýšené hladiny TT4, TT3: primární i sekundární hyperthyreoza, stavy, kdy se 

zvyšuje hladina TBG např. těhotenství, ţeny uţívající hormonální antikoncepci (hladina 

volných hormonů je zde normální)  

Sníţené hladiny TT4, TT3: primární i sekundární hypothyreoza, stavy, kdy se sniţuje 

hladina TBG např. uţívání glukokortikoidů.  
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7.3. Volné T4 (fT4), volné T3 (fT3) 

 

Význam: 

Volné hormony fT4 a fT3, tedy aktivní formy hormonů štítné ţlázy jsou 

vyšetřovány k diagnostice poruch štítné ţlázy u pacientů, kterým byla zjištěna 

patologická hladina TSH a ke kontrole léčby onemocnění štítné ţlázy. (Verner 2008) 

Referenční meze:  fT4: 9,1 – 23,8 pmol/l     fT3: 2,2 – 5,3 pmol/l 

Zvýšené hladiny fT4, fT3: primární a sekundární hyperthyreoza. Vzácně můţe být 

hladina fT4 v normě při zvýšení fT3, tzv. T3 thyreotoxikoza. 

Sníţené hladiny fT4, fT3: primární a sekundární hypothyreoza (Verner 2008) 

 

7.4. Protilátky proti štítné žláze TPOAb, TGAb 

 

Význam: 

Thyreoidální protilátky slouţí k diagnostice autoimunitních onemocnění štítné 

ţlázy, které jsou v séru přítomny u 80 – 90 % autoimunitních thyreoiditid. Zvýšené 

hodnoty TPOAb se vyskytují u chronické Hashimotovy thyreoiditidy, méně zřetelné je 

zvýšení u Gravesovy-Basedowovy choroby. TGAb mají menší výpovědní hodnotu neţ 

TPOAb, zřídkakdy se vyskytnou zvýšené bez současného zvýšení TPOAb a jejich 

stanovení se v diagnostice thyreoiditid povaţuje často za zbytečné.  

 Referenční meze: 0-40 IU/ml = negativní,  

                               40-60 IU/ml = hraniční,  

                                > 60 IU/ml pozitivní  
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7.5. Protilátky proti TSH receptorům TSI, TBII  

 

Význam:  

Tyto protilátky jsou známkou přítomnosti imunoglobulinů, které se váţí na TSH 

receptory thyreocytů, a mohou jak stimulovat TSI, tak inhibovat (blokovat) TBII 

aktivitu štítné ţlázy. Poukazují na riziko vzniku thyreoidální dysfunkce, riziko 

opakovaného rozvoje Gravesovy-Basedowovy choroby a na vysoké riziko endokrinní 

oftalmopatie. (Schneiderka 2000) 

Protilátky proti TSH receptorům jsou nacházeny u 80-90 % nemocných s 

imunogenní hyperthyreozou Gravesova-Basedowova typu. 

Referenční mez:  0,0 - 2,0 IU/l 

 

7.6. Thyreoglobulin TG 

 

Význam: 

Thyreoglobulin patří k nádorovým markerům vhodným pro sledování dobře 

diferencovaných nádorů štítné ţlázy, tvořených folikulárním typem parenchymálních 

buněk. Hladiny TG se zvyšují u rostoucích štítných ţláz (strumy, růst štítné ţlázy 

v graviditě a v adolescenci). (Marek 2007) 

Referenční mez: 0-55 µg/l 

 

7.7. Kalcitonin CT 

 

Význam: 

 Stanovení kalcitoninu se vyuţívá k diagnostice a při vyhledávání medulárního 

karcinomu. Provádí se proto u všech podezřelých a nejasných uzlů štítné ţlázy při 

cytologickém vyšetření. (Marek 2007) 
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Referenční meze: sérum  < 150 ng/l    

                              plazma < 14 ng/l  ţeny, < 19 ng/l muţi 

 

7.8. Thyroxin vázající globulin TBG 

 

Význam:  

Klinický význam stanovení TBG v séru vychází ze skutečnosti, ţe se jedná o 

kvantitativně nejvýznamnější přenašeč thyreoidálních hormonů v krvi. Vysoké 

koncentrace TBG v séru mohou být podmíněny geneticky, nalézají se i u ţen v průběhu 

těhotenství, při hormonální antikoncepci s pouţitím estrogenových kontraceptiv a dále 

jsou běţné u novorozenců. Nízká koncentrace TBG můţe být také vrozeným jevem. 

Existuje však celá řada dalších příčin jeho nedostatku: malnutrice, malabsorpce, 

poruchy jaterní syntézy, působení androgenů a vysokých dávek kortikoidů. Malá 

přenosová funkce TBG pro thyreoidální hormony se můţe projevit nejen při jeho nízké 

koncentraci, ale snad i častěji při obsazení jeho transportní kapacity léčivy. 

(Schneiderka 2000) 

Referenční meze: 12-30 mg/l 

 

7.9. Jodurie 

 

Význam:  

Většina jódu, který přijmeme v potravě, se vyloučí močí. Jodurie je proto 

dobrým ukazatelem mnoţství přijatého jódu v potravě resp. v praxi jeho nedostatek. 

Závislosti koncentrace jódu v moči na pohlaví, stáří, sezonních a regionálních variacích 

nejsou významné, jodurie je vyšší u muţů v porovnání s ţenami, sniţuje se stářím a její 

niţší hodnoty se nachází v létě. Se zvyšující se koncentrací sérového thyreotropinu se 

zvyšuje koncentrace jódu. (Bezdíčková 2006), (Verner 2008) 

Referenční mez:  > 100 µg/l (sbíraná moč) 
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7.10. TRH stimulační test 

 

Význam: 

Tento test spočívá ve stimulaci TSH hypotalamickým hormonem uvolňující 

TSH – thyreliberinem TRH. Můţeme jej pouţít tam, kde si nejsme jisti diagnózou 

subklinické hyperthyreozy, u které po stimulaci TRH nedojde k náleţitému vzestupu 

TSH. Uţívá se dnes vzácně, téměř všude jej nahrazuje supersensitivní vyšetření TSH. 

(Marek 2007) 

 

8. Incidence poruch štítné žláza 
 

Nemoci štítné ţlázy jsou nejčastějšími endokrinopatiemi ve většině zemí světa. 

V oblastech s nevyřešeným deficitem jodu mohu postihovat aţ 80-90 % obyvatelstva, 

ve vyspělých zemích v průměru asi 5 % populace. (Zamrazil a kol. 2003) 

 

8.1. Neovlivnitelné faktory výskytu  
 

Význam thyreopatií nespočívá jenom v častosti jejich výskytu, ale i dalších 

důleţitých faktorech: 

a) rozdíly ve výskytu podle pohlaví – obecně se thyreopatie vyskytují 4-6x 

častěji u ţen neţ u muţů. 

b) věková závislost -  většina thyreopatií přibývá s věkem, např. záněty štítné 

ţlázy jsou poměrně vzácné u dětí, ale časté u starších ţen. Nárůst prevalence a incidence 

můţe být přitom plynulý obvykle u muţů nebo dochází k prudkým změnám v určitých 

obdobích ţivota, jako je puberta, těhotenství, porod, klimakterium. Proto je nutno 

věnovat zvýšenou pozornost na ţeny, procházejícími těmito obdobími. Výskyt 

autoimunitních thyreopatií u ţen po 45.-50. roce dosahuje 15-20 % této populace. 
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c) vztah thyreopatií k dalším chorobám – kromě vlivu zevního prostředí 

(zásobení jódem, zvýšená radiace prostředí) se nesporně uplatňují genetické vlivy. I 

kdyţ genetický mechanismus přenosu není zatím přesně znám, u autoimunitních 

thyreopatií se nesporně uplatňují změny v HLA systému. Dále je velmi známý vztah 

thyreopatií k diabetu I. typu, dalšími systémovými chorobami jako jsou revmatoidní 

artritidy, systémový lupus erytematodes, dermatomyozitida, atd. Poruchy štítné ţlázy se 

i častěji vyskytují u diabetu II.typu a hyperlipoproteinemií. Moderní farmakologie 

rovněţ zvyšuje rizika výskytu chorob štítné ţlázy. (Zamrazil a kol. 2003) 

 

8.2. Četnost výskytu nejrozšířenějších onemocnění štítné žlázy 
 

Hypothyreoza: Nejčastější příčinnou jsou autoimunitní tyreoidální procesy. 

Prevalence se liší nejen podle pohlaví, ale i podle věku. Poměr ţen a muţů je asi 8:1, u 

mladších osob je incidence kolem 4-6%, výrazně se zvyšuje po 60. roce věku a u ţen 

starších neţ 70 let je uváděna u 15-20%. (Límanová 2006) 

Hyperthyreoza: Vyskytuje se u 0.2-1.0 % populace, častěji u ţen. 

Nejrozšířenější je u nás i ve světě autoimunitní thyreotoxikoza Gravesova-Basedowova 

choroba. Nejčastěji se manifestuje mezi 30-50. rokem věku. Poměr ţen k muţům je 

taktéţ 8:1. (Límanová 2006)  

Záněty štítné ţlázy: V současné době patří k nejčastějším endokrinopatiím a 

jejich výskyt se v průměru odhaduje na 4-5 % celkové populace. Nejčastější jsou záněty 

autoimunitního typu v různých formách chronické lymfocytárrní thyreoiditidy. 

V případě Hashimotovy thyreoiditidy je to 3-7 %, významně vyšší u ţen a stoupá 

s věkem, nad 55 let u 8-17 %, u ţen nad 70 let aţ 20 %. Chronická lymfocytární 

thyreoditida  u dětí a dospívajících tvoří 3-4 % mladých dívek. Poporodní thyreoiditida 

vzniká u 5-10 % ţen po porodu. (Jiskra 2006). 

Nádory štítné ţlázy: Řadíme mezi vzácné choroby. Mezi všemi karcinomy jsou 

zastoupeny necelým 1 %, roční incidence se pohybuje kolem 50 nových případů na 1 

mil obyvatel. Karcinom štítné ţlázy představuje početně nejrozsáhlejší skupinu 

onkologických onemocnění v endokrinologii, kde tvoří kolem 90 % všech 

diagnostikovaných thyreoidálních nádorů. Přes svou vzácnost patří u lidí ve věku 15-45 
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let mezi 5 nejčastějších nádorů. Z toho papilární karcinom štítné ţlázy představuje 

přibliţně 44-81 % thyreoidálních nádorů. Zpravidla ve 4. - 6. dekádě věku nemocných. 

Folikulární karcinom je druhým nejčastějším maligním nádorem štítné ţlázy. Tvoří 

přibliţně 15 % maligních thyreoidálních nádorů. V oblastech deficitu jódu je častější, to 

je asi 40%. Typické je maximum jeho výskytu v 5. - 6. dekádě nemocného. (Vlček 

2006) 

 

9. Metody stanovení 

 

Ke stanovení thyreoidálních hormonů, vazebných proteinů i protilátek 

v biologickém materiálu se v posledních letech pouţívají převáţně imunochemické 

metody. Jsou to metody zaloţené na specifické reakci antigen-protilátka, které ke 

konečné detekci pouţívají rozdílné technologie. Ve srovnání s nedávnou minulostí 

široký výběr metod svědčí o dynamickém vývoji na tomto poli a v endokrinologii 

vůbec. (Bezdíčková 2006) 

 

9.1. Rozdělení imunochemických metod 
 

Imunuanalytické stanovení můţeme dělit podle systému uspořádání reakce. 

- Kompetitivní stanovení – antigen ze vzorku soutěţí se stejným, ale značeným 

antigenem ze soupravy o omezené mnoţství protilátky. Původní koncentrace 

stanoveného analytu je nepřímo závislá na intenzitě signálu. Čím vyšší je 

původní koncentrace stanovované látky, tím niţší je vyhodnocovaný signál 

- Nekompetitivní stanovení (sendvičové) - antigen ve vzorku je vychytáván mezi 

dvě protilátky, které se vyskytují v reakční směsi v nadbytku. Původní 

koncentrace stanovovaného antigenu je přímo úměrná velikosti měřeného 

signálu. (Bezdíčková 2006) 
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Další dělení se provádí podle pouţívaného značení měřeného signálu.  

- Radioimunoanalýza – metoda pouţívá ke značení nejčastěji 
125

I. Je to γ-záření, 

poločas rozpadu je 60 dní. Radioimunoanalýza je dostupná jak v kompetitivním 

uspořádání RIA, tak v sendvičovém IRMA. Metodika je náročná na ruční práci a 

zkušenost pracovníků, ale také je třeba vzít v úvahu i veškeré problémy plynoucí 

z práce s radioaktivitou. Její nespornou výhodou je cena, reprodukovatelnost 

radioimunoanalýzy je velmi dobrá 

- Enzymoimunoanalýza – jako značka je vyuţíván enzym, nejčastěji peroxidáza, 

alkalická fosfatáza a β-galaktosidáza. Měření signálu je závislé na produktu 

konečné enzymatické reakce. Nejčastěji jsou to barevné produkty, ale pouţívá se 

i měření fluorescence nebo chemiluminiscence. Oblíbené a velmi snadno 

proveditelné stanovení, nenáročné na pouţívanou techniku je známé pod 

názvem ELISA. I zde je moţno pouţít oba typy uspořádání, kompetitivní i 

nekompetitivní metodika je náročná na ruční práci resp. na vybavení laboratoře 

pomocnou technikou. Reprodukovatelnost nebývá excelentní. Patří sem i 

metoda MEIA, která uţívá ke značení ALP a jako substrát 4-methyl-

umbelliferylfosfát. Tato metodika je vyuţívána imunochemickým analyzátorem 

a umoţňuje vyšetřovat i poměrně velké soubory pacientů v krátkém časovém 

intervalu. 

- Fluoroimunoanalýza – metoda pouţívá ke značení fluorofory, měří se 

fluorescence. DELFIA značí protilátky chaláty europia nebo samaria. Slabá 

fluorescence je zesílena uvolněním iontů do prostředí. Ţivotnost takové 

fluorescence je mnohotisíckrát delší neţ u běţné fluorescence, čehoţ se vyuţívá 

k měření. FPIA je homogenní kompetitivní metoda, která ke značení pouţívá 

fluorescein. Reprodukovatelnost a citlivost těchto metod je vyhovující danému 

účelu. 

- Luminiscenční imunoanalýza – metoda je poslední dobou vyuţívána jako 

neradioaktivní varianta v mnoha analytických systémech a to i pro svou vysokou 

citlivost. Luminofory pouţívané ke značení nemají interference v biologickém 

materiálu a jsou poměrně stabilní. Nejpouţívanější je akridinový ester, který se 

v alkalické prostředí působením H2O2 rozpadá za uvolnění světelného kvanta. 

Elektochemiluminiscence značí specifickou protilátku rhuteiniovaným 
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komplexem, separace se provádí přes mikročástice pomocí magnetického pole 

na povrchu elektrody. Přivedením napětí na elektrody vzniká 

elektroluminiscenční emise. (Bezdíčková 2006) 

 

9.2. Princip imunochemických analyzátorů 

  

Imunochemické analyzátory se liší od standardních univerzálních analyzátorů tím, 

ţe jsou zpravidla určeny k automatizaci heterogenní imunoanalýzy. Jsou totiţ schopné 

provést separační krok (jeden nebo více) a oddělit tím navázaný komplex antigen-

protilátka na stěně zkumavky, mikrotitrační destičky, frity, na kuličkách, na 

mikrokuličkách nebo na magnetických zrnech od nenavázaných zbytků. Pevná fáze 

s navázaným imunokomplexem se pak ještě propláchne, čímţ se zvýší přesnost 

stanovení. Detekce příslušného markeru se provádí fotometricky, fluorimetricky nebo 

chemiluminometricky. Analyzátory provádějící fluorescenční a chemiluminiscenční 

detekci pouţívají citlivější detektor neţ ostatní analyzátory, tj. fotonásobič. Citlivost 

těchto metod je pak vyšší. (Bezdíčková 2006) 

U imunochemických analyzátorů je pro úspěch analýzy důleţitější kvalita reagencií 

a technologie provedení imunochemické reakce neţ důmyslnost automatického 

analyzátoru. Existují i univerzální imunochemické analyzátory, ale moţnosti pro ně 

nejsou tak široké. Většina výrobců nabízí reagencie pouţitelné pouze pro své přístroje a 

obvykle s nimi dosahuje lepších výsledků, neţ se dosahuje s volně pouţitelnými 

imunoreagenciemi na univerzálních imunochemických analyzátorech. (Štern dostupné 

z: http://www1.lfl.cuni.cz/%7Ekocna/biochem/text9.htm) 

 

9.3. Laboratorní principy stanovení hormonů a protilátek proti štítné 

žláze 

 

V posledních letech můţeme zaznamenat rozvoj a zdokonalování mnoha nových 

imunoanalytických principů a postupů. Důleţité je také přístrojové vybavení, na kterých 

se analýzy provádějí. 

http://www1.lfl.cuni.cz/~kocna/biochem/text9.htm
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Hlavním trendem se stalo pouţívání monoklonálních protilátek v heterogenní fázi, 

zatímco od dříve pouţívaných homogenních fází s pouţitím radioisotopových značek se 

pomalu upouští. Tento vývoj s sebou přináší větší správnost, spolehlivost a přesnost 

s detekčním limitem 10
-12

 aţ 10
-18

 mol. 

 

9.3.1. Principy stanovení hormonů a protilátek na analyzátoru DxI 800 

 

Ke stanovení thyreoidálních hormonů a protilátek proti štítné ţláze pouţíváme 

v naší laboratoři imunoanalyzátor Unicell DxI 800 firmy Beckman Coulter. Jedná se 

o automatický analyzátor určený pro kvantitativní in vitro stanovení analytů. Na 

imunoanalytickém systému Access. Nabízí široké spektrum testů na bázi vyuţití 

chemiluminiscenční analýzy. 

Imunoanalyzátor DxI 800 ke stanovení hormonů a protilátek proti štítné ţláze 

vyuţívá dva základní imunochemické principy. Kompetitivní princip je vhodný 

zejména pro velmi malé molekuly analytů, pro větší molekuly se pouţívá 

nekompetitivní neboli sendvičový princip.  

 

Kompetitivní princip  

Tento princip je vhodný ke stanovení analytů o nízké molekulové hmotnosti 

V prvním kroku je vzorek (antigen) smíchán v kyvetě se specifickou protilátkou 

značenou ALP, která je v nadbytku. Během inkubace se vytvoří komplex antigen – 

protilátka. 

Ve druhém kroku se přidají paramagnetické částice potaţené streptavidinem a 

biotinylovým analogem stanovovaného antigenu. Volná vazebná místa značené 

protilátky, která je v reakci v nadbytku, se začnou obsazovat biotinylovým analogem 

daného antigenu za vzniku komplexu biotinylový analog antigenu - protilátka. Celý 

tento komplex je navázán na paramagnetické částice mikročástici (pevná fáze) pomocí 

interakce mezi biotinem a streptavidinem. 

Po inkubaci v reakční kyvetě se komplexy antigen – protilátka a látky nenavázané 

na pevnou fázi odstraní separací v elektromagnetickém poli a promytím. 
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V dalším kroku se do reakční kyvety přidá cheminiluminiscenční substrát Lumi-

Phos 530 a světlo generované při reakci se měří luminometrem. Produkce světla je 

nepřímo úměrná koncentraci stanovovaného analytu. Mnoţství anylytu ve vzorku se 

stanoví z uloţené vícebodové kalibrační křivky. (Immunoassay system Access Total T3, 

Beckman Coulter 2006). Princip kompetitivního stanovení je znázorněno na obr. 4. 

 

 

 

Obr. 4 Schematické znázornění kompetitivního principu na metodě fT4, převzato 

z Access Thyroid, buletin 9073e, Beckman Coulter  
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Na DxI 800 analyzátoru kompetitivní metodou v rámci thyreoidálni diagnostiky 

stanovujeme hormony TT4, TT3, fT4, fT3 

 

Sendvičový princip 

Princip je vhodný ke stanovení analytů o větší molekulové hmotnosti u DxI 

analyzátoru především ke stanovení protilátek 

V prvním kroku se vzorek pacienta přidá do reakční kyvety spolu s paramagnetickými 

částicemi potaţenými kompatibilním antigenem. Vzniká imunokomplex antigen - 

protilátka. 

Po inkubaci v reakční kyvetě se látky nenavázané na pevnou fázi (paramagnetické 

částice) odstraní separací v magnetickém poli a promytím. 

V druhé kroku se přidá antigen značený ALP, který se naváţe na protilátku 

s antigenem. Po druhé inkubaci se látky nenavázané na pevnou fázi opět odstraní 

separací v magnetickém poli a promytím.  

Nakonec se přidá chemiluminiscenční substrát Lumi-Phos 530 a světlo 

generované při reakci se měří luminimetrem. Produkce světla je přímo úměrná 

koncentraci stanovované protilátky. Mnoţství analyzátu ve vzorku se odečítá z uloţené 

vícebodové kalibrační křivky. (Immunoassay system Acces Thyreoglobulin antibody 

II., Beckman Coulter 2006). Princip nekompetitivního neboli sendvičového stanovení je 

znázorněno na obr. 5. 

 

Na DxI 800 analyzátoru nekompetitivní neboli sendvičovou metodou v rámci 

thyreoidálni diagnostiky stanovujeme hormony TSH, TPOAb, TGAb. 
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Obr. 5 Schematické znázornění sendvičového principu na metodě hTSH, převzato 

z Access Thyroid, buletin 9073d, Beckmn Coulter 

 

10. Četnost stanovení hormonů štítné žlázy a jejích protilátek 

v naší laboratoři 
 

Na základě statistických dat poskytnuté naší laboratoří jsem sestavila graf 

četnosti stanovení hormonů štítné ţlázy a jejích protilátek za jednotlivé měsíce v roce 

2009.  
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Tab. 4 Data četnosti stanovení hormonů štítné ţlázy a jejích protilátek za jednotlivé 

měsíce v roce 2009. Primární zdroj,  Prevedig s.r.o., interní materiál [2010-05-11] 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

TSH 795 766 958 1046 936 1077 688 669 1047 1252 1180 870 

ft4 456 448 529 542 474 578 360 356 599 685 665 482 

ft3 163 161 197 166 170 213 126 132 213 229 196 159 

T4 77 85 117 144 145 164 107 99 122 163 164 111 

T3 73 85 104 131 137 133 79 66 103 143 142 84 

TGAb 55 69 88 72 110 108 61 76 67 123 146 116 

TPOAb 57 80 102 80 120 126 75 89 92 145 161 135 
 

 

 

Obr. 6 Grafické znázornění údajů z tab. 4. Primární zdroj,  Prevedig s.r.o., interní 

materiál [2010-05-11] 
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11. Hodnocení údajů z naší laboratoře 
 

Ze sestaveného grafu je zřejmé, ţe nejčastěji stanovovaným hormonem je TSH 

produkovaný adenohypofýzou, který reguluje činnost štítné ţlázy. V praxi se nám 

prokázalo, ţe je nejdůleţitějším ukazatelem správné funkce štítné ţlázy, jak dokládá 

literatura.  

Následně druhým nejčastějším hormonem v diagnostice thyreopatií je volná 

forma thyroxinu a trijódthyroninu fT4 a fT3. Je to proto, ţe jsou to účinné, biologicky 

aktivní formy, které ovlivňují celou řadu metabolických procesů v organismu a jejich 

nedostatek či nadbytek přímo ukazuje na poruchy funkce štítné ţlázy nebo nadřazeného 

řídícího centra. 

Na druhé straně vázané formy thyroxinu a trijódthyroninu TT4 a TT3 ztratily 

důleţitost pro diagnostiku těchto poruch a jejich četnost stanovení není vysoká. 

S rozšířeným výskytem autoimunitních thyreopatií se zvedá počet vyšetření 

protilátek proti štítné ţláze a tak se naše laboratoř na konci roku 2008 rozhodla zavést 

stanovení TPOAb a TGAb. Vzhledem k jejich dobré stabilitě v séru jsme zpočátku 

měření prováděli pouze 2x týdně, ovšem s nárůstem poţadavků ze strany lékařů jsme je 

v průběhu roku 2009 zařadily mezi rutinní stanovení. 

Četnost poţadavků na stanovení hormonů štítné ţlázy a jejích protilátek v naší 

laboratoři stále stoupá, coţ je viditelné i na sestaveném grafu. Ovšem do statistiky 

nesmíme zahrnout slabé měsíce červenec, srpen a prosinec, kdy z důvodů letních 

prázdnin a Vánoc celkově klesá návštěvnost naší laboratoře.   
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12. Závěr 
 

Předloţená práce zmapovala veškeré důleţité informace v oblasti stanovení 

hormonů štítné ţlázy pro potřeby naší laboratoře. Zcela záměrně jsem se zaměřila i na 

diagnostiku poruch štítné ţlázy, aby klasické rutinní vyšetření v laboratoři získalo svůj 

důvod a opodstatnění. 

Z veškerých dostupných zdrojů jsem uvedla i incidenci poruch štítné ţlázy a 

ukázalo se, ţe v současné době největší příčinou hypofunkce a hyperfunkce štítné ţlázy 

jsou autoimunitní thyreoiditidy a ţe výskyt onemocnění štítné ţlázy nemusí být jen 

primární poruchou, ale můţe se vyskytovat i v kombinaci s dalšími chorobami.   

Dále podle mého úsudku bylo téţ důleţité se zaměřit na princip a technologii 

měření na analyzátoru Unicell DxI 800, který vlastní naše laboratoř. Je zcela ţádoucí, 

aby laboranti nejen automaticky obsluhovali přístroj, ale aby téţ věděli, na jakém 

principu analýzy probíhají, coţ jsem se snaţila stručně popsat i ve své práci. 

V práci jsou obsaţeny i reálné počty stanovení hormonů a protilátek v naší 

preventivně diagnostické laboratoři. Z údajů je zcela patrné, ţe stanovování hormonů 

štítné ţlázy si našlo pevné místo v náplni naší práce. Celkový počet ročně vyšetřených 

vzorků má trvale stoupající tendenci.  

Největší podíl z vyšetřovaných hormonů tvoří stanovení hladiny TSH, které je 

nejţádanějším vyšetřovaným hormonem pro první záchyt moţných poruch štítné ţlázy. 

Potvrzuje se tak jeho důleţitost jako screeningového vyšetření pro klinickou praxi. 
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Abecední seznam zkratek 
 

ALP                   alkalická fosfatáza 

CT                      kalcitonin 

DELFIA            disociací zvýšená fluoroimunoanalýza s lantaloidy (dissociation     

                          enhanced lanthanoide fluoro immunoassay) 

ELISA               imunoanalýza s enzymem vázaným na imunosorbent (enzyme linked  

                               immunosorbent assay) 

FPIA                 fluorescenční polarizační imunoanalýza (fluorescence polarization    

                          immunoassay) 

fT3                    volný trijódthyronin (free T3)  

fT4                    volný tyroxin (free T4) 

H2O2                  peroxid vodíku 

HLA                  histokompatibilní systém (human leukocyte antigens) 

MEIA                enzymová imunoalnalýza na mikročásticích (microparticle enzyme               

                           immunoassay) 

IRMA                 imunoradiometrická analýza (immuno radio metricassay) 

mRNA               informační ribonukleová kyselina (messenger ribonucleotid acid) 

PTH                   parathyreoidální hormon 

RIA                   radioimunometrická analýza (radio immunoassay) 

RNA                  ribonukleová kyselina (ribonucleotid acid) 

rT3                     reverzní trijódthyronin 

SRIF                  somatostatin (somatotropin release inhibitoring factor) 

T3                      trijódthyronin 

T4                      thyroxin 

TBA                  thyroxin vázající albumin (thyroxin binding albumin) 

TBG                  thyroxin vázající globulin (thyroxin binding globulin 
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TBII                  thyreoideu inhibující IgG (thyrotropin Binding Inhibiting  

                          Immunoglobulins) 

TBPA                thyroxin vázající prealbumin (thyroxin binding prealbumin) 

TG                    thyreoglobulin 

TGAb               protilátky proti tyreoglobulinu 

THR                 thyreotropní hormon, thyreoliberin (thyreotrophin releasing hormone) 

TPO                  thyreoidální peroxidáza 

TPOAb             protilátky proti tyreoidální peroxidáze  

TSH                 thyreotropní hormon (thyreoid stimulating hormone) 

TSI                   thyreoideu stimulující IgG (thyroid stimulating Immunoglobulins) 

TT3                  celkový  trijódthyronin (total T3) 

TT4                  celkový  thyroxin, celkový tetrajódthyronin (total T4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


