
1 Cíl práce

Cílem práce je statistické vyhodnocení výsledků dvouletého projektu vyšetřování štítné žlázy 

u asymptomatických těhotných ve 13 regionech České republiky. Srovnání je provedeno i 

pomocí nově stanovených referenčních intervalů pro jednotlivé analytické systémy, které byly 

při vyšetřování používány. V prvním roce se projektu zúčastnilo 13 laboratoří, v druhém roce 

laboratoře 4. 

2 Úvod  

2.1 Anatomie štítné žlázy

2.1.1 Anatomie makroskopická

Štítná žláza neboli glandula thyroidea má tvar písmene H. Je obvykle tvořena dvěma laloky, 

levým a pravým, uloženými po boku hrtanu. Laloky jsou spojeny můstkem rozepjatým na 2-4 

prstence průdušnice. Laloky mají obvykle tvar trojboké pyramidy. Na zadní straně laloků jsou 

přiložena a často i do nich zanořeny příštítná tělíska. (1)

Obr. 1 Štítná žláza (2)

Rozměry štítné žlázy jsou za normálních okolností tyto: délka laloku 5-8cm, šířka 2-4cm, 

tloušťka 1,5-2,5cm. Spojovací můstek je dlouhý kolem 1,5 cm, asi stejně široký a jeho 

tloušťka se pohybuje kolem 0,5 cm. Hmotnost štítné žlázy se pohybuje mezi 30-40 g, může 

ale zakolísat i mezi 20-60g. Velikost se liší podle pohlaví a zeměpisné polohy, kde člověk 



žije. Barva žlázy je červenohnědá až červenofialová, záleží na naplnění cév krví. Její povrch 

bývá obvykle hladký, někdy lehce hrbolatý s prosvítající kresbou lalůčků. (1)

2.1.2 Anatomie štítné žlázy mikroskopická 

Vazivová septa rozdělují žlázu na lalůčky, které se skládají z menších útvarů – folikulů. Septa 

přecházejí postupně až v jemné vazivo, které odděluje jednotlivé folikuly, kolem nichž jsou 

bohaté sítě krevních a mízních kapilár. (1)

Folikuly jsou uzavřené váčky, jejichž stěna je tvořena jednou vrstvou epitelových buněk; 

velikost folikulů kolísá od 20–200 μm. Výška buněk je proměnlivá podle funkčního stavu –

od nízkých plochých buněk (při hypofunkci) přes kubické buňky (za normální funkce) až 

k cylindrickým buňkám (při hyperfunkci). Nízký epitel a větší rozměry folikulů se posuzují 

jako známky nižší aktivity. Nitro folikulů vyplňuje koloid, secernovaný buňkami folikulů jako 

homogenní viskózní tekutina. Vedle vlastních  buňek folikulů se jak ve stěnách tak těsně při 

nich v intersticiálním vazivu nacházejí parafolikulární buňky, které se obvykle vyskytují 

v malých skupinách těsně při zevních okrajích folikulů. Jsou oválné nebo zaobleně 

polygonální. Na rozdíl od folikulů k nim nedosahují nervová vlákna. (1)

2.2 Funkce štítné žlázy

2.2.1 Fyziologie štítné žlázy

Štítná žláza je integrální součástí endokrinního systému. V závislosti na potřebách 

organismu produkuje tyreoidální hormony. Proces tvorby hormonů štítné žlázy je 

komplikovaný, v počáteční fázi zahrnuje inkorporaci jodu, jehož přísun ze zevního prostředí 

může být limitujícím faktorem pro funkci. V řadě oblastí je totiž obsah v přirozeném prostředí 

snížený, takže je nutno jeho přísun do organismu uměle zvyšovat. Tvorba hormonů štítné 

žlázy – tetrajodtyroninu (tyroxinu) – T4 a trijodtyroninu – T3 je náročný metabolický děj, 

který zajišťuje řada enzymatických systémů. Jejich činnost je nutná pro zvýšenou koncentraci 

jodidu ve štítné žláze (zajišťuje symportér pro natrium a jodid  - NIS), přeměnu iontu J´ na 

neutrální atom, jodaci aminokyselin (zajišťuje systém peroxidáz) a konečně uvolňování obou 

hormonů podle potřeb organismu z koloidu štítné žlázy (zajišťuje systém proteáz). Vzhledem 

k nedostatku jodu v prostředí byly vyvinuty systémy, které optimalizují využití jodu ve štítné 

žláze, zejména tím, že odštěpují jod z jodovaných aminokyselin, které nemají metabolické 

účinky (systém dejodáz). (3)

Funkce štítné žlázy je regulována řadou mechanismů:



 Jodovým zásobením - při jodopenii se akcentují mechanismy šetřící jod a zároveň se 

zvyšuje citlivost tymocytů vůči STH.

 Centrální regulace hypotalamo-hypofyzárním systémem. V hypotalamu je uvolňován 

peptid TRH (thyreotropin-releasing hormone), který v adenohypofýze stimuluje tvorbu TSH 

(tyreoideu stimulující hormon). Sekrece TSH je současně tlumená somatostatinem.

 Hladinou hormonů štítné žlázy v oběhu - platí princip zpětné vazby. Zvýšené hladiny 

tyreoidálních hormonů v cirkulaci tlumí sekreci TRH a TSH, snížené hladiny ji naopak 

stimulují.

2.2.2 Hormony ovlivňující funkci štítné žlázy

Sekrece hormonů štítné žlázy je řízena osou hypotalamus – adenohypofýza -  štítná žláza. 

Hlavním faktorem regulujícím tuto sekreci jsou hormony: hypotalamický (TRH) a 

hypofyzární (TSH) – viz obr. 2.

2.2.3 Tyreotropin uvolňující hormon (TRH)

TRH je tripeptid syntetizovány jádry hypotalamu, odkud je pomocí hypofyzárního portálně 

venózního systému transportován do adenohypofýzi. Zde se stimulují buňky adenohypofýzi 

k sekreci tyreotropinu. Metabolismus TRH je velmi rychlý, asi kolem 5 minut. Hladina TRH 

se pohybuje kolem 25–100 pg/ml, obvykle se nevyšetřuje, používá se hlavně při takzvaném 

TRH testu ke stanovení příčin dysfunkce štítné žlázy. (4)

2.2.4 Tyreostimulační hormon (TSH)

TSH je glykoproteid, syntetizovaný a uvolňovaný tyreotropními buňkami adenohypofýzy. 

Usměrňuje růst folikulárních buněk, syntézu a sekreci hormonů štítné žlázy. Váže se na 

specifické TSH-receptory na membráně tymocytu, vyvolává změny v jejich morfologii, 

zrychluje resorpci a hydrolýzu tyreoglobulinu. Sekrece má cirkadiánní rytmus, nejvyšší 

hladina TSH je mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. (4)

Syntéza a sekrece je řízena dvěma odlišnými systémy. Prvním je zpětná vazba přes 

hladinu hormonu T3 v tyreotropních buňkách hypofýzy, silněji je ovlivňována jeho sekrece 

hladinou TRH, který řídí glykosidaci, aktivaci a uvolnění TSH. Zvláštní a občas nechtěné 

ovlivnění funkce sekrece TSH mohou způsobit některé léky a hormony, např. 

glukokortikoidy, amiodaron, případně antiepileptika. (4)



Obr. 2 Hypothalamo – hypofyzární regulace činnosti štítné žlázy

2.3 Hormony štítné žlázy 

2.3.1 Tyroxin

Tyroxin (tetrajodtyronin = T4) je hlavní hormon secernovaný a syntetizovaný ve štítné žláze 

v denním množství kolem 80µg denně. Je vlastně prohormonem, neboť až v tkáních je 

dejodázami přeměňován na vlastní účinný hormon trijodtyronin. Vylučování do cirkulace je 

závislé na TSH a je regulováno pomocí negativní zpětné vazby zahrnující osu hypotalamus, 

hypofýza a štítná žláza. (5, 6)

V séru se tyroxin váže na bílkovinné nosiče, kde hlavním transportním proteinem je 

vazebný globulin pro tyroxin (TBG), který váže kolem 70 % tyroxinu. Ostatní tyroxin se dělí 

mezi albumin a prealbumin. Pouze 0,04 % celkového tyroxinu tvoří volná frakce (FT4), která 

může bezprostředně vstupovat do buněk. Hladina celkového tyroxinu je tedy výrazně 

ovlivňována koncentrací sérových proteinů. Z toho důvodu se dává přednost stanovení FT4. 

(6)

Stanovení tyroxinu se využívá k diagnostice snížené nebo zvýšené funkce štítné žlázy, 

která byla diagnostikována z vyšetření TSH. Je-li TSH při diagnostice hypertyreózy (zvýšené 

funkce štítné žlázy) sníženo, potvrzují zvýšené hladiny FT4 a FT3 diagnózu. Při začínající 

hypotyreóze (snížená funkce štítné) klesají hladiny FT4 dříve než TT4 a k potvrzení diagnózy 



hypotyreózy při snížených hladinách FT4 a TT4 slouží nález zvýšené koncentrace TSH nebo 

zvýšená odpověď TSH na TRH stimulaci. Tyroxin je rovněž důležitým ukazatelem, podle 

kterého zjišťujeme účinek léčby hyperfunkce štítné žlázy tyreostatiky, protože tyroxin je 

první hormon, který se při této léčbě normalizuje, hladiny trijodtyroninu se normalizují 

později. Je také ukazatelem, který umožňuje diagnostiku centrální hypotyreózy v případech, 

kdy není zvýšeno TSH. (6)

Zvýšená hladina FT4 v séru nemusí znamenat zvýšenou produkci hormonů štítné žlázy, 

neboť hladina hormonu FT4 může poukázat na onemocnění lokalizované mimo štítnou žlázu. 

(6)

2.3.2 Trijodtyronin (T3)

Většina T3 vzniká dejodací T4 vlivem dejodáz a méně než 20 % vzniká přímo ve štítné žláze. 

V séru se vyskytuje ve volné, biologicky aktivní formě (FT3) v 0,1 – 0,3 %, zatímco asi 99,8 

% je vázáno na transportní proteiny. Jeho vazba na plazmatické bílkoviny je oproti T4 10x 

slabší. Koncentrace TT3 je tedy závislá na změnách vazebné kapacity transportních proteinů, 

proto je ze stejného důvodu jako u tyroxinu preferováno stanovení FT3. Stanovení samotného 

T3 není využíváno k základním diagnózám a samotné posouzení jeho hladiny není 

spolehlivým testem zejména při posuzování hypotyreózy, v dnešní době je jeho stanovení 

považováno za obsoletní metodu.

Stanovení FT3 je indikováno při diagnostice tzv. T3 toxikózy, hyperthyreózy 

s převážnou sekrecí trijódthyroninu (asi 5 % hypertyreóz), kdy je sice suprimován TSH, ale 

FT4 je normální. Je také využíváno ke kontrole adekvátní léčby u centrálních hypotyreóz 

spolu s FT4. (6) 

Hladina T3 bývá také zvýšena v graviditě, při podávání antikoncepce, v klimaktériu a 

je ukazatelem nedostatečného přísunu jódu. Reverzní T3 vzniká v plazmě stejně jako T3

dejodací z T4. Pro běžnou diagnostiku funkčních poruch štítné žlázy nemá stanovení rT3  

význam. Využívá se koeficientu TT3/rT3 při sledování pacientů s těžkým celkovým 

onemocněním a je důležitým parametrem zhoršení stavu pacienta. (6)

2.4 Periferní účinky hormonů štítné žlázy



Podle současných představ je účinným tyreoidálním hormonem trijodtyronin. Během 

embryonálního vývoje je však zásadní pro vývoj plodu koncentrace tyroxinu, protože 

vyvíjející se mozek plodu je schopen využít pouze T4. Tyroxin je v periferní tkáni dejodován 

systémem dejodáz (enzymy obsahující selen, závislé na dostatečném přívodu selenu do 

organismu) na trijodtyronin. Pravděpodobně jsou částečně účinné i další metabolity tyroxinu. 

(3)

2.5 Onemocnění a poruchy štítné žlázy

2.5.1 Vrozené poruchy štítné žlázy

Zahrnují nejrůznější stavy počínaje chybějící štítnou žlázou přes její ektopické uložení, 

kongenitální struma na různém podkladě, novorozenecká hypotyreóza (jejíž etiologie je 

komplexní, zahrnuje vrozené vady, poruchy vyvolané infekcemi, nedostatek jodu, autoimunní 

onemocnění). (3)

2.5.2 Eufunkční struma 

Jde o zvětšení štítné žlázy bez známek poruchy funkce nebo a přítomnosti autoimunního 

procesu nebo nádoru. Častou příčinou je nedostatek jodu, může jít o vrozené enzymatické 

defekty, vzácně se vyskytuje nadbytek látek blokujících funkci štítné žlázy. (3)

2.5.3 Hypertyreóza

Zvýšená funkce štítné žlázy je syndrom charakterizovaný zvýšenou sekrecí tyreoidálních

hormonů a současnou odpovědí periferních tkání na tuto zvýšenou sekreci. Tato definice říká, 

že ne každé zvýšení hormonů v plazmě je známkou tyreotoxikózy. V poslední době se 

uvažuje o možnosti, že malá část tyreotoxikóz je podmíněna abnormitou TSH receptoru, který 

by mohl vyvolávat trvale vyšší sekreci. Tyreotoxikóza je syndrom, který má řadu příčin; 

nejčastěji to jsou Gravesova-Basedova choroba, adenom štítné žlázy a polynodózní struma.  

Příčina těchto chorob je odlišná, ale klinický obraz bývá společný pro jednotlivé choroby. 

Všem je společný obraz hypersekrece tyreoidálních hormonů, charakterizovaný 

katabolismem, hmotnostním úbytkem, svalovou slabostí, tachykardií, arytmií, nervozitou 

nebo třesem. (11)

2.5.4 Hypotyreóza 

Je snížená funkce štítné žlázy, jedná se o komplexní onemocnění s různou etiopatogenezí, kde 

základním společným rysem je nedostatek hormonů štítné žlázy v organismu. Hypotyreóza 



vzniká v ČR nejčastěji na základě chronické autoimunní tyreoiditidy, poměrně častá je 

hypotyreóza arteficiální – po chirurgické nebo radioizotopové léčbě různých onemocnění 

štítné žlázy. Vyvíjí se obvykle pozvolna a nenápadně, takže nemocný ani okolí nemusí o 

nemoci vědět. Hypotyreóza postihuje především ženy ve středním a vyšším věku. Její vztah 

k ateroskleróze a dalším chorobám je velmi pravděpodobný.  Mezi subjektivní příznaky patří 

zimomřivost, únava, spavost, malátnost, suchá kůže, zácpa, přibírání na váze. Objektivně je 

člověk zpomalený, má hrubší hlas, zpomalený puls. 

Kongenitální hypotyreóza je vrozený nedostatek hormonů štítné žlázy. V České 

republice je zaveden povinný screening novorozenců. Vzorek kapilární krve novorozence se 

odebírá 3. – 7. den života a v tzv. suché kapce krve se stanovuje hladina TSH..

Nejčastějšími příčinami hypotyreózy jsou nedostatečný vývoj štítné žlázy, vrozené poruchy 

tvorby hormonů, podání tzv. strumigenů (látky tlumící funkci štítné žlázy), léčba radiojódem, 

autoimunitní zánět štítné žlázy. (11)

2.5.5 Autoimunitní tyreoiditidy

Představují nejčastější tyreopatie ve vyspělých zemích, postihují 2 – 5 % populace, u žen 

středního a vyššího věku až 20%. Známkami autoimunitního procesu jsou pozitivní protilátky 

proti tyreoidální peroxidáze a tyreoglobulinu, někdy nespecifické známky zánětu, jako je 

vyšší sedimentace a CRP. Funkce štítné žlázy může být normální, v iniciálních fázích 

přechodně zvýšená, později obvykle snížená. Nález na krku není charakteristický, při 

nejčastější atrofické formě je negativní, může být ale přítomna struma difúzní a nodózní. Při 

sonografickém vyšetření je snížena echogenita, ložiskově nebo difúzně. Cytologický obraz 

ukazuje kulatobuněčný infiltrát a často také tvorbu zárodečných center. Kromě těchto forem 

existují atypické tyreiditidy, které se projevují poruchou funkce, typicky hypotyreózou. 

Označují se jako silentií a poporodní tyreoitida. Mají tendenci ke spontánní úpravě funkce, 

může však vzniknout i trvalá hypotyreóza, někdy recidivující. (13)    

Tab. 1 Příznaky a nálezy při poruše funkce štítné žlázy (7)

Oblast poruchy Hypotyreóza Hypertyreóza

Oběhové Bradykardie, změny EKG Tachykardie, fibrilace síní

Nervové
Zpomalenost, spavost, deprese, 
zpomalené reflexi

Překotnost, 
nesoustředěnost, třes

Gastrointestinální
Nechutenství, zácpa, nadýmání, 
ascites

Pocity hladu, časté stolice, 
fyzikální známky 
urychlené pasáže



Pohybové Ztuhlost svalů a kloubů
Atrofie kořenového a 
žvýkacího svalstva

Oční Otoky víček, pocit tlaku v očích
Pálení očí, slzení, zánety 
rohovky

Tolerance tepla Zimomřivost Termofoibie, pocení

Charakter kůže Suchá, chladná Jemná, opocená

Změny hmotnosti Mírný přírůstek
Pokles (o 10 – 15 
kg/měsíc)

2.5.6 Onemocnění z nedostatku jodu

Tímto druhem malnutrice jsou ohroženy až 2 miliardy lidí ve 130 zemích světa. Dostatek jódu 

je hlavní prevencí poškození mozku a mentální retardace. Nedostatkem jódu jsou ohroženy 

osoby v období rychlého růstu (růst a zrání téměř všech systémů) a také ženy během 

těhotenství a laktace. Deficit jódu v těhotenství je obzvláště nebezpečný, protože thyreoidní 

hormony přecházejí placentární bariérou na plod a jsou nezbytné pro jeho fyziologický růst. 

Zdrojem jódu jsou zejména ryby a jiní mořští živočichové. Dále jód nacházíme ve vejcích a 

mléku, množství jodu v mléce je v současnosti asi 400 μg/l. Významným zdrojem je jodovaná 

sůl, kde se nachází 25 mg jódu na 1 kg soli. (12)

2.6 Štítná žláza v těhotenství

2.6.1 Změny hladin hormonů

Hormony štítné žlázy jsou důležitým faktorem diferenciace buněk během nitroděložního 

vývoje a krátce po narození, působí zvláště na vývoj mozku. V prvním trimestru gravidity 

dochází k vysokému nárůstu hladiny choriového gonadotropinu (hCG) v séru ženy. Ten je ve 

vysoké koncentraci stimulátorem tvorby tyreoidálních hormonů prostřednictvím receptorů pro 

TSH. Zvýšení hladiny hCG vede ke zvyšování produkce mateřského T4 a T3 v době 

kritického vývoje mozkové kůry (11. – 14. týden). Do 14. týdne je plod zcela závislý na 

matčině produkci tyroxinu, později jen částečně. Hypotyroxinémie matky nebo nedostatečný 

vzestup FT4 může vést k poruše správného vývoje mozkové kůry. 

Během těhotenství může docházet ke zvýšení hladin T3 v průběhu třetího trimestru asi 

na 1,5 násobek normálních hodnot. V prvním týdnu po porodu klesají hladiny opět k normálu. 



U těhotných žen a u žen, které užívají léky zabraňující ovulaci, je možné při normální hladině 

TSH, přes zvýšení hladin T3 nebo T4, mluvit o eutyreóze. (10)

2.6.2 Hypotyreóza

Tento stav negativně ovlivňuje jak koncepci, tak průběh gravidity i vývoj plodu. Pokud se 

žena pro hypotyreózu léčila již před otěhotněním, je třeba ihned zkontrolovat pro potvrzení 

koncepce stav pacientky a laboratorní nález. Je velmi důležité upravit substituci co nejdříve, 

obvykle ji zvýšit asi o 30 %. Kombinované substituční preparáty s obsahem T4 a T3 se 

nepodávají, protože T3 hůře prostupuje placentou a laboratorní výsledek by neodpovídal 

reálnému zásobení plodu. V graviditě je obrat T4 zvýšen, proto je třeba koncentrace TSH a 

FT4 raději kontrolovat každý trimestr. Po šestinedělí se většinou lze vrátit k původní 

substituční dávce. (13)

Těžce hypotyreózní ženy mívají anovulační cykly a obvykle těžko otěhotní, není to však 

pravidlem. Průběh neléčené nebo nedostatečně léčené hypotyreózy může být komplikován 

spontánními aborty, preeklampsií, hypertenzí, abrupcí placenty, předčasným porodem, 

poporodním krvácením, tyto komplikace se objevují i u matek se subklinickou hypotyreózou. 

Děti matek s hypotyreózou jsou častěji postiženy kongenitálními anomáliemi a poruchou 

psychomotorického vývoje. Pokud je subklinická hypotyreóza diagnostikována až v graviditě, 

je nezbytné ihned zahájit substituci. Plná dávka T4 je zpravidla 100 µg denně. (13)

2.6.3 Tyreotoxikóza 

Pokud je žena léčena pro tyreotoxikózu před otěhotněním, má být do koncepce vyléčena. 

Ženám léčeným pro tyreotoxikózu se z lékařského hlediska gravidita zakazuje. Tyreotoxikóza 

může vzniknout až v graviditě, vyskytuje se u 1-2 z 1000 těhotenství. Při neléčené 

tyreotoxikóze mohou nastat četné komplikace: potrácení, preeklampsie, předčasný porod, u 

novorozenců bývá nízká porodní hmotnost a mohou se projevit známky hypermetabolismu. 

Po potvrzení diagnózy je zahájena léčba tyreostatiky, ale volíme nejnižší účinnou dávku, 

protože všechna tyreostatika procházejí placentou. Koncentrace FT4 má být na horní hranici 

normálního rozpětí. Pokud se nedaří tyreotoxikózu zvládnout středně vysokými dávkami 

tyreostatik je diagnostikován některý z následujících ukazatelů, je nutné uvážit operaci na 

rozhraní 2. a 3. trimestru: intolerance tyreostatik, přetrvání vysokých koncentrací rTSHAb 

(protilátky proti TSH receptorům), růst strumy, komplikující endokrinní orbitopatie. Po 

operaci se ihned zahajuje substituce plnou dávkou T4. Pokud by byla prokázána malignita, 



odkládá se léčba radiojódem až po porodu, po ukončení kojení. Těhotenství a vývoj plodu 

operací není narušen. (13)

2.6.4 Poporodní thyreoiditida

Nejen gravidita, ale i poporodní období může být komplikováno nepoznanou tyreopatií. 

Gravidita je období imunotolerance, po porodu se však dostaví tzv. rebound fenomén, kdy se 

mohou aktivovat autoimunitní choroby. To je podkladem vzniku poporodní tyreoiditidy. 

Pokud se v důsledku zánětu uvolní hormony do oběhu, vznikne hyperfunkce, po které může 

následovat hypofunkce nebo uzdravení s normalizací funkce, nebo se pomalu rozvine 

hypotyreóza. Hyperfunkční fáze poporodní thyreoiditidy se zdánlivě podobá tyreotoxikóze 

Gravesova-Basedowova typu a je na endokrinologovi, aby stanovil správnou diagnózu. (14)

Výskyt poporodní thyreoiditidy se uvádí u 2 – 15 % žen po porodu a vyvíjí se častěji u 

žen se značně pozitivním nálezem protilátek, a to až u poloviny dosud asymptomatických žen. 

Potvrzením této skutečnosti jsou výsledky několika zahraničních i českých prací. U žen, které 

prodělaly poporodní tyreoiditidu a měly pozitivní protilátky proti thyreoidální peroxidáze 

(TPOAb), vzniká hypotyreóza téměř u 50 % z nich. (14)

2.7 Vliv hormonů štítné žlázy na vývoj plodu

Hormony štítné žlázy a dostatečný přísun jódu jsou důležitými faktory diferenciace buněk 

během nitroděložního vývoje, působí zvláště na vývoj mozkové kůry. Závažný nedostatek 

tyreoidálních hormonů vede k ireverzibilním změnám. Může dojít k poruše diferenciace 

nervových buněk, nedostatečnému vývoji CNS s následnou mentální retardací, ale i k dalším 

somatickým defektům, jakými jsou nejčastěji srdeční vady a poruchy vývoje skeletu. Mírnější 

deficit může vést k poruchám koncentrace nebo neurologickým deficitům. (14)

Spojení hypotyreózy v těhotenství (v důsledku nedostatku jodu) s mentální retardací 

dítěte je známo více než 100 let. Poškození plodu je způsobeno nedostatkem hormonů štítné 

žlázy v séru matky. V roce 1991 Man a pak v r. 1999 Pop prokázali, že nízká koncentrace 

hormonů štítné žlázy v časném stádiu těhotenství je spojena se signifikantním poklesem IQ 

dětí testovaných v 7 – 10 letech věku. Studie z 90. let na    25 000 žen prokázala, že děti (6 – 9 

let) matek s poruchou funkce štítné žlázy v těhotenství měly v 15 % IQ nižší než 85, ve všech 

ohledech podobná kontrolní skupina dětí euthyroidních nebo léčených matek měla IQ nižší 

než 85 jen v 5 %. (14)



2.8 Analytika tyreoidálních hormonů

Stanovované tyreoidální hormony a protilátky, ve srovnání s většinou ostatních analytů 

v klinické biochemii, jsou přítomny v krvi ve velmi nízkých koncentracích. FT4 a FT3 

v pmol/l, TSH v mU/l, protilátky v kU/l. Vzhledem k omezené citlivosti 

spektrofotometrických metod používaných v klinické biochemii by nebylo možné tyto látky 

vůbec stanovit. S rozvojem chromatografie a její separační účinnosti se podařilo v 60. letech 

20. století zavést některá stanovení hormonů a jejich metabolitů a v kombinaci s hmotovou 

spektrometrií (GC-MS) jsou tyto dodnes metody využívány ve výzkumu a jako referenční 

metoda pro konečný důkaz přítomnosti látky (hormonu) ve zkoumaném materiálu. Pro 

běžnou rutinní analýzu ovšem není možné tyto metody používat a ani tandemová hmotnostní 

spektrometrie přes veškeré své kvality není pro běžnou praxi vhodná. (10)

2.8.1 Imunoanalytické metody

Zásadní změnu přineslo zavedení imunoanalytických metod, které využívají specifických 

protilátek vůči stanovovaným látkám jako činidel, takže v současnosti při stanovení hormonů 

všech typů tyto metody dominují. Jsou založené na specifické reakci antigen-protilátka a ke 

konečné detekci používají rozdílné technologie. Metodiky můžeme dělit podle systému 

uspořádání reakce nebo podle používaného značení a způsobu měření odpovídajícího signálu. 

(10)

Podle uspořádání reakce dělíme metody na kompetitivní, kde antigen (hormon) ze 

vzorku soutěží se stejným značeným antigenem ze soupravy o omezené množství protilátky. 

Původní koncentrace stanovovaného analytu je pak nepřímo závislá na výšce změřeného 

signálu. Nekompetitivní stanovení (sendvičové), při kterém je antigen ze vzorku vychytáván 

mezi dvě protilátky, z nichž jedna je značená, a obě se vyskytují v reakční směsi v přebytku. 

Původní koncentrace stanovovaného antigenu je přímo úměrná velikosti měřeného signálu. 

(10)

Specificita a senzitivita imunochemických vyšetření jsou dány hlavně používanou 

protilátkou, jejím typem a čistotou. Používány jsou protilátky monoklonální nebo 

polyklonální. Monoklonální protilátka je produkována hybridomy, které se připravují fůzí 

imunizovaných slezinných buněk s nádorovými a které po čištění a selekci produkují jen 

jediný typ protilátky. Příprava je drahá, ale s monoklonální protilátkou se dosahuje vyšší 

specificity a lze ji produkovat kontinuálně. Současný rozvoj molekulárně biologických metod 



nabízí výrobu monoklonálních protilátek technikami genového inženýrství, kdy se gen pro 

příslušnou protilátku vnese do genomu vhodného hostitele (např. kvasinek), kde se exprimuje.

Polyklonální protilátky se připravují imunizací zvířete, jde tedy vždy o směs protilátek. 

Jsou schopné rozeznat i izoformy antigenu a mají proto vyšší citlivost. Nevýhodou je 

závislost na imunizovaném zvířeti, někdy je získání protilátky neopakovatelné. (10)

2.8.2 Radioimunoanalýza (RIA)

Radioimunoanalýza (RIA) neboli radioimunologická stanovení zahrnují takové metody 

radioizotopové mikroanalýzy, jejichž základem je imunochemická reakce antigenu se 

specifickou protilátkou (Ab), prováděná in vitro v přítomnosti vhodné radioaktivně značené 

sloučeniny jako radioindikátoru, který umožňuje kvantifikaci stanovení na základě určení 

distribuce aktivity. Nejčastěji se doposud používá radioimunoanalýza v klasickém uspořádání. 

V tomto případě je určovaná látka antigenem (Ag) a radioindikátorem je značený antigen 

(Ag*). Při vhodné volbě koncentrací základních substancí a za optimálních reakčních 

podmínek dochází ke konkurenční – kompetitivní reakci značeného a neznačeného antigenu s 

omezeným množstvím specifické protilátky. Po dosažení rovnováhy se pomocí vhodné 

separační metody oddělí volný antigen od antigenu vázaného protilátkou a určí se aktivita 

jedné nebo obou frakcí. Podíl vázané aktivity klesá následkem konkurenční reakce s 

rostoucím obsahem neaktivního antigenu, tj. určované látky v reakční směsi. Její obsah v 

měřených vzorcích se určí z kalibrační závislosti, získané pomocí řady standardních vzorků se 

známými koncentracemi. Mimořádná afinita a specifita protilátek ve spojení s enormní 

citlivostí radioindikátorových technik jsou zárukou vynikajících kvalitativních parametrů 

radioimunologických stanovení. Vedle klasické rovnovážné RIA byla vyvinuta metoda 

IRMA, kde se používají dvě protilátky, z nichž jedna je značená (125I). Postup stanovení tedy 

používá dvě protilátky, kdy protilátka 1 je neznačená a je imobilizována na stěně zkumavky, 

protilátka 2 je radioaktivně označena. Po přídavku analytu (sérum, plasma se stanovovanou 

substancí) se stanovovaná látka váže na protilátku na stěnách zkumavky ve formě komplexu 

látka-protilátka. Systém je nastaven tak, že veškerá stanovovaná látka se imobilizuje v 

komplexu s protilátkou vázanou na stěny zkumavky. V této fázi se analyt odsaje a do 

zkumavky se přidá roztok značené protilátky 2. Tato reaguje s vázanou stanovovanou látkou a 

množství vázané protilátky 2 je úměrné koncentraci stanovované látky v analytu. Po odsátí 

přebytečného radioaktivního reagens a následném promytí vhodným roztokem je množství 

radioaktivně značených molekul a tedy i radioaktivita naměřená ve zkumavce měřítkem 

množství stanovované látky v analytu (8)



2.8.3 Chemiluminisence

Při chemiluminiscenci jsou elektrony excitovány chemickou reakcí. Musí jít o děj výrazně 

exoergní, téměř výlučně jde o oxidace. Přitom se však uvolněná energie nesmí uvolnit jako 

teplo. Některé látky dokáží část energie vyzářit ve formě fotonu přímo, což se projeví 

krátkým světelným zábleskem. V ostatních případech je nutné přidat do soustavy další látku, 

na kterou se energie přenese a která pak (zpravidla řadu sekund až minut) emituje světlo. 

Může jít o syntetické luminofory nebo o přírodní enzym luciferázu světlušek – pak se mluví o 

bioluminiscenci. Konečně je možné použít oxidace vhodné látky elektricky na anodě, což se 

označuje jako elektrochemiluminiscence. (9)

Luminimetrické metody bývají poměrně citlivé. Luminimetry jsou principiálně podobné 

emisní části fluorimetr. Jako monochromátor používají často filtry a jako detektor bývá 

obvykle zapojen fotonásobič. (9)

2.8.4 Fluorescence

Rentgenová fluorescence (zkratka XRF z anglického X-ray fluorescence) 

je spektroskopická metoda. K excitaci využívá rentgenové záření. To je schopno vyrazit 

vnitřní elektron z obalu atomu. Ve chvíli, kdy se uvolní vnitřní elektron, elektrony z vyšších 

slupek deexcitací zaplní jeho místo a uvolní přebytečnou energii ve formě fotonu, která bude 

nižší (větší vlnová délka), než byla energie původního rentgenového fotonu (menší vlnová 

délka). Elektrony mohou deexcitovat kaskádovitě, takže se může objevit spektrum různých 

fotonů (absorpční hrany) a právě toto fluorescenční spektrum se používá k identifikaci atomu. 

(9)

3 Materiál a metody 

3.1 Projekt

Projekt proběhl v letech 2009 a 2010 pod záštitou České endokrinologické společnosti JEP a 

České společnosti klinické biochemie JEP. Během těchto dvou let bylo vyšetřeno celkem 

3484 pacientek v prvním trimestru těhotenství evidovaných u Všeobecné zdravotní 

pojišťovny. První část projektu začala v roce 2009, a to odběry ke dni 1. 4. Účastnilo se jí 13 

laboratoří z různých regionů České republiky. Zahájení druhé části projektu bylo 1. 9. 2010 a 

účastnily se 4 laboratoře, kde byla spolupráce z první části projektu na velmi dobré úrovni, 

krom dříve nastavených kritérií bylo rozhodující: 



 Ověřená a fungující spolupráce mezi gynekology.

 Dostatečné plnění nasmlouvaných vyšetření.

 Bezproblémová spolupráce s VZP při vykazování vyšetřeních.

Z Fondu prevence VZP ČR byly vyčleněny na tento projekt zrtuba  4 miliony korun. Každá 

laboratoř obdržela za soubor vyšetřených hodnot 580,-Kč. Z této částky putovalo 80 Kč na 

účet gynekologa za úkony spojené se zařazením pacientky do projektu.

Prováděná vyšetření dle platného sazebníku výkonů:

 93195 Tyreotropin (TSH) 140 bodů,

 93189 Tyroxin volný (FT4) 147 bodů,

 93217 Autoprotilátky proti tyreoidální peroxidáze (anti-TPO) 378 bodů.

Což je v součtu 665 bodů. Dohoda odborných společností vedla ke snížení celkového 

finančního zatížení na 500 bodů za soubor výše uvedených vyšetření, pokud budou prováděna 

společně, a to 1x v rámci projektu na 1 rodné číslo. 

Pro původní zařazení do projektu byl endokrinolog ochotný ke spolupráci a laboratorní 

zázemí, vyšetřující těhotné na VVV. Pro účast laboratoře byly rozhodující následující 

podmínky: 

 provádění prvotrimestrálního screeningu vrozených vývojových vad (VVV) – kvůli 

dobré spolupráci s gynekology, 

 okamžité a kvalitní zpracování vybraných tyreoidologických testů,

 zájem o spolupráci.

Ženy byly stručně informovány gynekologem o prováděném vyšetření (příp. 

informačním letákem) a s jejich souhlasem (viz příloha 2) gynekolog zajistil odběr vzorku 

krve a odeslal do příslušné laboratoře spolu se žádankou (viz příloha 1). V laboratoři byla 

vyšetřena skupina 3 testů (TSH, anti-TPO a FT4). Ženám, u kterých byla nalezena v 

provedených testech odchylka, byla nabídnuta možnost okamžitého vyšetření u 

endokrinologa, který byl zapojen do projektu a přijal těhotnou přednostně. Seznam laboratoří, 

které prováděly. 

Cílem projektu bylo:

* zvolit kombinaci laboratorních testů tak, aby bylo možné diagnostikovat asymptomatické 

ženy s tyreopatiemi  a podchytit ženy se zvýšeným rizikem,



* informovat odbornou veřejnost o častosti tyreoidálních poruch a nabídnout možnost 

vyšetření těhotných žen v 1. trimestru gravidity,

* informovat těhotné ženy prostřednictvím gynekologů o možnosti vyšetření z fondu 

prevence,

* ověřit možnost odběru krve současně s odběrem krve na screening vrozených 

vývojových vad v 1. trimestru těhotenství,

*  poskytnout gynekologům kontakt na vybrané a spolupracující endokrinology,

*  informovat endokrinology o nezbytnosti vyšetření těhotné s odchylným výsledkem 

podle závažnosti do týdne až 14 dní,

*  sledovat záchyt laboratorních odchylek od normy,

* získat od endokrinologů informace o průběhu pilotního projektu a o jeho dopadu na 

léčbu těhotných žen s nově diagnostikovanými poruchami. 

Seznam laboratoří, které se účastnili první fáze projektu a jejich laboratorní metody v roce 

2009:

Tab. 2 Seznam laboratoří zúčastněních v projektu v roce 2009

Laboratoř Metoda

Brno TSH FT4, RIA Immunotech Dxi Beckman anti-TPO

Havlíčkův Brod TSH, FT4, anti-TPO RIA Immunotech

Hradec Králové TSH, FT4, anti-TPO RIA Immunotech

Jirkov ECLIA Roche

Karlovy Vary Cobas E411 ECLIA Roche

Kolín CLIA  Immulite 2000/2500 Siemens

Krnov CLIA  Immulite 2000/2500 Siemens

Ostrava - Vítkovice DxI Beckman 

VFN Praha CLIA Centaur Siemens

Plzeň TSH, FT4, anti-TPO RIA Immunotech

Prostějov CLIA  Immulite 2000/2500 Siemens

Ústí nad Orlicí CLIA  Immulite 2000/2500  Siemens

Zlín FT4, TSH, RIA Immunotech, anti-TPO BRAHMS

Seznam laboratoří, které se účastnili první fáze projektu a jejich laboratorní metody v roce 

2010:



Tab. 3 Seznam laboratoří zúčastněních v projektu v roce 2010

Laboratoř Metoda

Havlíčkův Brod TSH, FT4, anti-TPO RIA Immunotech

Hradec Králové TSH, FT4, anti-TPO RIA Immunotech

Jirkov ECLIA Roche 

VFN Praha CLIA Centaur Siemens

3.2 Používané metody a přístroje

3.2.1 UniCel DxI 800

Unicel DxI® 800 je kompaktní plně automatický uzavřený systém umožňující provádění 

imunoanalytických stanovení parametrů štítné žlázy, srdečních markerů, tumorových 

markerů, hepatálních markerů, infekčních onemocnění, anémií a dalších.

Imunochemický systém je založen na použití alkalické fosfatázy jako markeru, 

paramagnetických mikročástic jako nosiče protilátek resp. antigenů a luminiscenční detekci 

využívající přeměny dioxetanfosfátu na dioxetan (substrát Lumi-Phos 530®). Tyto 

technologie spolu s technickými parametry poskytují imunoanalytickým stanovením vysokou 

detekční citlivost při širokém koncentračním rozmezí a velmi dobrou přesnost a 

reprodukovatelnost výsledků. (15)



Obr. 3 UniCel DxI 800

Výkon toho přístroje je až 400 testů /hodinu. Obsluha přístroje má minimální kontakt 

s řídícím softwarem. Doplňování reagencií a spotřebního materiálu probíhá během provozu.

(15)

3.2.2 Radioimunoanalýza Immunotech

Ke stanovení TSH se využívá sendvičové metody. V soupravě jsou použity myší 

monoklonální protilátky proti dvěma různým epitopům TSH, které si vzájemně nekonkurují. 

Ve zkumavkách potažených první monoklonální protilátkou jsou inkubovány vzorky nebo 

kalibrátory s roztokem druhé monoklonální protilátky značené 125I. Po inkubaci se obsah 

zkumavek odsaje a zkumavky se promyjí, aby se odstranila nenavázaná protilátka značená 

125I. Pomocí gama-čítače jsou odečteny hodnoty impulsů. Koncentrace TSH ve vzorcích je 

vypočtena z kalibrační křivky. Koncentrace ve vzorcích je přímo úměrná naměřené 

radioaktivitě. (15)

Radioimunoanalytické stanovení volného tyroxinu (FT4) je kompetitivní stanovení, 

založené na použití protilátky proti tyroxinu značené 125I. Neznámé vzorky a standardy se 

spolu s touto značenou protilátkou a biotinylovaným analogem tyroxinu (ligandem) inkubují 

ve zkumavkách potažených avidinem. Probíhá tak kompetice mezi volným tyroxinem ve 

vzorku a ligandem o vazebná místa na protilátce. Ta část protilátky, která je vázána na ligand, 

se naváže na stěnu zkumavek, protože ligand je biotinylován. Po inkubaci se obsah zkumavek 

odsaje a změří se vázaná radioaktivita. Množství radioaktivity, vázané po inkubaci na stěny, 

je pak nepřímo úměrné množství volného tyroxinu ve vzorku. Sestrojí se kalibrační křivka a 

z ní se odečtou koncentrace FT4 v neznámých vzorcích. (15)

3.2.3 Cobas  e411 Roche



Analyzátor cobas e 411 je soudobý, plně automatizovaný softwarově řízený systém pracující 

po pacientech. Byl vyvinut pro kvantitativní i kvalitativní in-vitro heterogenní imunoanalýzu 

široké palety testů. Teoretický hodinový výkon analyzátoru je 88 t/hod., což je dáno 42 

vteřin trvajícím cyklem měřící technologie- elektrochemiluminiscence. Praktický výkon se 

pak reálně pohybuje od 80-85 testů/hod. Analyzovat se mohou vzorky moče, séra a slin. (16)

Obr. 4 Cobas  e411 Roche

TSH se zjišťuje sendvičovým principem. Celková doba stanovení je 18 minut. Inkubace 50 

µL vzorku  biotinylovanou monoklonální protilátkou proti TSH a monoklonální protilátkou 

proti TSH, značenou rutheniovým komplexem. Ty reagují za tvorby sendvičového komplexu. 

Další inkubace: Po přidání mikročástic, potažených streptavidinem, se komplex váže na 

pevnou fázi prostřednictvím interakce mezi biotinem a streptavidinem. Reakční směs je 

nasáta do měřící cely, kde jsou mikročástice zachyceny magnetickým polem na povrchu 

elektrody. Nenavázané složky jsou odstraněny roztokem. Přivedené napětí na elektrodě 

vyvolá chemiluminiscenční emisi fotonů, která je změřena fotonásobičem. Výsledky jsou 

vyhodnoceny z kalibrační křivky, která je specificky vytvořena pro přístroj 2 – bodovou 

kalibrací a master křivky, dodávané v čárovém kódu reagencie. (16)

Stanovení FT4 se provádí pomocí kompetičního testu. Inkubuje se 15 μl vzorku a 

specifická protilátka proti T4 značená rutheniovým komplexem. Po přidání biotinylovaného 

T4 a streptavidinem potažených mikročástic jsou dosud volná vazebná místa značené 

protilátky obsazena a vytváří se komplex protilátka-hapten. Celý komplex se váže na pevnou 

fázi prostřednictvím interakce mezi biotinem a streptavidinem. Reakční směs je nasáta do 

měřící cely, kde jsou mikročástice zachyceny magnetickým polem na povrchu elektrody. 

Nenavázané složky jsou odstraněny roztokem ProCell. Přivedené napětí na elektrodě vyvolá 

chemiluminiscenční emisi fotonů, která je změřena fotonásobičem. Výsledky jsou 

vyhodnoceny z kalibrační křivky. (16)



Ke stanovení anti-TPO se používá kompetiční test. Nejprve je 20 μl vzorku 

inkubováno s protilátkami proti TPO značenými rutheniovým komplexem. Po přidání 

biotinylované TPO a mikročástic potažených streptavidinem soutěží protilátky proti TPO ze 

vzorku s rutheniem značenými protilátkami proti TPO o biotinylovaný TPO antigen. Celý 

komplex se váže na pevnou fázi prostřednictvím interakce mezi biotinem a streptavidinem. 

Reakční směs je nasáta do měřící cely, kde jsou mikročástice zachyceny magnetickým polem 

na povrchu elektrody. Nenavázané složky jsou odstraněny roztokem ProCell. Přivedené 

napětí na elektrodě vyvolá chemiluminiscenční emisi fotonů, která je změřena fotonásobičem. 

Výsledky jsou vyhodnoceny z kalibrační křivky. (16)

3.2.4 Brahms Kryptor 

Princip měření vychází z technologie TRACE (Time-Resolved Amplified Cryptate Emission), 

která měří signál emitovaný z imunokomplexu s určitou časovou prodlevou. Je to homogenní 

systém, má automatické ředění vzorku s okamžitou reanalýzou, možnost měření statimových 

vzorků a připojení k LIS. (13)

Obr. 5 Analyzátor Kryptor Brahms

Test anti-TPO je kompetiční imunoanalýza pro kvantitativní stanovení autoprotilátek proti 

tyroidní peroxidáze (TPO) v lidském séru. Kryptor využívá výhradně enzymaticky aktivní, 

nativní TPO. Tato TPO je nepřímo značena monoklonální anti-TPO protilátkou. Toto 

umožňuje, aby se TPO prezentovala ve svém nativním tvaru tak, aby se všechny anti-TPO 

protilátky mohly navázat na antigen. Toto je kritické, protože převážná většina přirozených 

TPO protilátek je namířena proti třírozměrným strukturám TPO. (13)



3.2.5 Immulite 2000/2500 (Siemens)

Immulite Siemens je plně automatizovaný, kontinuální analyzátor s přímým přístupem, který 

provádí chemiluminiscenční imunologické analýzy za použití logicky řízené inkubace s 

optimálním využitím inkubátoru, promývacích stanic a dávkovacích jehel. Pro in vitro

diagnostické metody používá sérum, plazmu nebo vzorky moči. Veškeré testovací procedury 

v analyzátoru jsou automatizované a umožňují testování ve velkých objemech, s průchodem 

až 200 výsledků za hodinu. Tento analyzátor umí provádět celkem 91 metod. K dispozici je 

24 reagencií uložených ve vlastním chlazeném prostoru. (13)

Obr. 6 Analyzátor Immulite 2000 firmy Siemens

Analyzátor používá protilátku specifickou pro daný test nebo polystyrenové kuličky potažené 

antigenem jako pevnou fázi. Kulička se umístí do speciální reakční zkumavky, která slouží 

pro inkubaci, promytí a generování signálu. Po inkubaci vzorku s reagencií značenou 

alkalickou fosfatázou se reakční směs oddělí od kuličky odstředěním reakční zkumavky podél 

svislé osy vysokou rychlostí. Kapalina se dostane do koaxiální usazovací komory, která je 

spojená s promývací stanicí kulička/zkumavka. Během několika vteřin proběhnou čtyři 

samostatná promytí, čímž je umožněno postupné souvislé zpracování reakčních zkumavek se 

stejným načasováním. Kulička zůstává v reakční zkumavce bez zbytkového nenavázaného 

analytu. Navázaný analyt se poté kvantifikuje pomocí dioxetanového substrátu za vzniku 

světla. Světlo se vyzáří při reakci chemiluminiscenčního substrátu s reagencií značenou 

alkalickou fosfatázou navázanou na kuličku. Množství vyzářeného světla je přímo úměrné 



množství analytu původně obsaženého ve vzorku. Detekce vyzářeného světla proběhne 

v trubici fotonásobiče (PMT) a pro každý vzorek se vypočítá výsledek. (13)

Stanovení anti-TPO představuje kompetitivní sekvenční enzymovou 

chemiluminiscenční imunochemickou reakci. Metoda stanovení TSH je jednokroková 

enzymová imunoanalýza založená na sendvičovém principu. Stanovení FT4 se provádí také 

kompetitivní metodou. (13)

3.2.6 ADVIA ® Centaur™ (Siemens)

Je analyzátor s chemiluminometrickou detekcí.  Separace komplexu antigen - protilátka se 

provádí magneticky. Detekuje se chemiluminiscenční signál vznikající rozpadem 

akridiniového esteru působením H2O2 po přidání alkalického roztoku. Imunochemický 

chemiluminiscenční analyzátor ADVIA Centaur je samostatnou jednotkou, která zahrnuje 

dávkování vzorků i reagencií, inkubaci, detekci a automatické vyhodnocení výsledků. 

Analyzátor je určen k nepřetržitému provozu a reagencie uložené uvnitř mají vlastní chlazený 

prostor. (10)

Obr. 7 Automatický analyzátor ADVIA® Centaur™ (Siemens)



Pro kvantitativní stanovení TSH (thyreotropního hormonu) je využívána sendvičová 

imunoanalýza s přímou chemiluminometrickou technologií, která užívá konstantního 

množství dvou protilátek. Relativní světelné jednotky naměřené analyzátorem jsou přímo 

úměrné koncentraci TSH ve vzorku. Mez detekce metody je 0,004 mIU/l. 

Reagencie jsou v kazetách se dvěma typy roztoků: 

a) Solid Phase – polyklonální ovčí anti TSH protilátka kovalentně vázaná 

na paramagnetické částice ve fosfátovém pufru s proteinovými stabilizátory a ochrannými 

činidly. (10)

b) Lite Reagent – monoklonální myší anti-TSH protilátka značená akridiniovým 

esterem ve fosfátovém pufru s proteinovými stabilizátory a ochrannými činidly.

Ke stanovení je potřeba 200 μl séra.

Pro stanovení FT4 se používá kompetitivní imunoanalýza s přímou 

chemiluminometrickou technologií. FT4 ze vzorku soutěží s T4 značeným akridiniovým 

esterem o omezené množství anti–T4 protilátky (polyklonální králičí), která je kovalentně 

vázaná na paramagnetické částice. Mezi koncentrací FT4 ve vzorku a relativními světelnými 

jednotkami naměřenými analyzátorem existuje nepřímá úměra. 

Reagencie jsou v kazetách se dvěma typy roztoků: 

a) Solid Phase – polyklonální králičí anti-T4 protilátka kovalentně vázaná na paramagnetické 

částice v barbitalovém pufru s proteinovými stabilizátory, EDTA a azidem sodným (<0,1%).

b) Lite Reagent – T4 značený akridiniovým esterem v barbitalovém pufru s proteinovými 

stabilizátory, EDTA a azidem sodným (<0,1%).

Ke stanovení je třeba 25 l séra. Mez detekce metody je 1,3 pmol/l

Pro stanovení anti-TPO se používá stejně jako u stanovení FT4 kompetitivní 

imunoanalýza s přímou chemiluminometrickou technologií. Protilátka proti peroxidáze ze 

vzorku soutěží s monoklonální myší anti-TPO protilátkou kovalentně vázanou na 



paramagnetické částice o omezené množství lidské TPO, která je vázána na monoklonální 

myší protilátku značenou akridiniovým esterem. Mezi koncentrací anti-TPO ve vzorku a 

relativními světelnými jednotkami (RLU) naměřenými analyzátorem existuje nepřímá úměra. 

Reagencie jsou v kazetách se dvěma typy roztoků: 

a) Solid Phase – monoklonální myší anti-TPO protilátka kovalentně vázaná 

na paramagnetické částice ve fosfátovém pufru s proteinovými stabilizátory.

b) Lite Reagent – lidská TPO spojená s monoklonální myší protilátkou značenou 

akridiniovým esterem ve fosfátovém pufru s proteinovými stabilizátory.

c) anti-TPO Diluent – lidská plazma se stabilizátory a azidem sodným. (10)

3.3 Statistické hodnocení

Statistická analýza byla prováděna pomocí programu Statistica 9.1 CZ. (StatSoft, Praha 6, 

Česká republika). Všechny hodnoty jsou uváděny jako průměr±standardní odchylka nebo v 

procentech. Referenční intervaly byly stanovovány použitím log transformovaných dat. 

Výsledky byly hodnoceny jako statisticky významné na hladině p< 0,05.



4 Výsledky

4.1 Použité referenční intervaly

Pro hodnocení dat z let 2009 a 2010 byly použity nové referenční intervaly, které jsou 

uvedeny v tabulce č. 4 a výsledky byly porovnány s referenčními údaji od výrobců.

Tab. 4 Laboratoře a jejich referenční intervaly

Laboratoř Metoda
Nově vypočítané 

referenční intervaly pro 
těhotné

Referenční intervaly 
výrobců

Brno
TSH FT4, RIA 

Immunotech; Dxi 
Beckman anti-TPO

FT4 11,81-18,38 [pmol/l]
TSH 0,25-3,86 [mU/l]

TPO-ab 14 [kU/l]

FT4 11,5-23 [pmol/l] TSH 
0,17-4,05 [mU/l]
TPO-Ab 9 [kU/l]

Havlíčkův Brod
TSH, FT4, anti-TPO; 

RIA Immunotech

FT4 11,81-18,38 [pmol/l]
TSH 0,25-3,86 [mU/l]

TPO-ab 14 [kU/l]

FT4 11,5-23 [pmol/l]
TSH 0,17-4,05 [mU/l]

TPO-Ab 12 [kU/l]

Hradec Králové
TSH, FT4, anti-TPO; 

RIA Immunotech

FT4 11,81-18,38 [pmol/l]
TSH 0,25-3,86 [mU/l]

TPO-ab 14 [kU/l]

FT4 11,5-23 [pmol/l]
TSH 0,17-4,05 [mU/l]

TPO-Ab 12 [kU/l]

Jirkov
Cobas E411 ECLIA; 

Roche

FT4 11,81-18,38 [pmol/l]
TSH 0,25-3,86 [mU/l]

TPO-ab 20,1[kU/l]

FT4 12-22  [pmol/l]
TSH 0,27-4,2 [mU/l]

TPO-Ab 35 [kU/l]

Karlovy Vary
Cobas E411 ECLIA; 

Roche

FT4 11,81-18,38 [pmol/l]
TSH 0,25-3,86 [mU/l]

TPO-Ab 20,1[kU/l]

FT4 12-22 [pmol/l]
TSH 0,27-4,2 [mU/l]

TPO-Ab 34 [kU/l]

Kolín
CLIA  Immulite 

2000/2500; Siemens

FT4 10,21-16,79 [pmol/l]
TSH 0,17-2,81 [mU/l]
TPO-Ab 16,7 [kU/l]

FT4 11,5-22,7 [pmol/l]
TSH 0,4-4 [mU/l]
TPO-Ab 35 [kU/l]

Krnov
CLIA  Immulite 

2000/2500; Siemens

FT4 10,21-16,79 [pmol/l]
TSH 0,17-2,81 [mU/l]
TPO-Ab 16,7 [kU/l]

FT4 11,5-22,7 [pmol/l]
TSH 0,4-4 [mU/l]
TPO-Ab 35 [kU/l]

Ostrava DxI Beckman
FT4 8,13-13,2 [pmol/l]
TSH 0,22-3,31[mU/l]

TPO-Ab 7,6 [kU/l]

FT4 7,86-14,4 [pmol/l]
TSH 0,34-5,6 [mU/l]

TPO-Ab 9 [kU/l]

Praha Centaur Siemens
FT4 11,81-18,38 [pmol/l]

TSH 0,22-3,31[mU/l]
TPO-Ab 94 [kU/l]

FT4 11,5-22,7 [pmol/l]
TSH 0,55-4-78 [mU/l]

TPO-Ab 60 [kU/l]



Plzeň
TSH, FT4, anti-TPO; 

RIA Immunotech

FT4 11,81-18,38 [pmol/l]
TSH 0,25-3,86[mU/l]

TPO-Ab 14 [kU/l]

FT4 11,5-23 [pmol/l]
TSH 0,17-4,05 [mU/l]

TPO-Ab 12 [kU/l]

Prostějov
CLIA  Immulite 

2000/2500; Siemens

FT4 10,21-16,79 [pmol/l]
TSH 0,17-2,81[mU/l]
TPO-Ab16,7 [kU/l]

FT4 11,5-22,7 [pmol/l]
TSH 0,4-4 [mU/l]
TPO-Ab 35 [kU/l]

Ústí nad Orlicí
CLIA  Immulite 

2000/2500; Siemens

FT4 10,21-16,79 [pmol/l]
TSH 0,17-2,81[mU/l]
TPO-Ab16,7 [kU/l]

FT4 11,5-22,7 [pmol/l]
TSH 0,4-4 [mU/l]
TPO-Ab 35 [kU/l]

Zlín
FT4, TSH, RIA 

Immunotech; anti-
TPO BRAHMS

FT4 11,81-18,38 [pmol/l]
TSH 0,25-3,86[mU/l]

TPO-Ab 14 [kU/l]

FT4 11,5-23 [pmol/l]
TSH 0,17-4,05 [mU/l]

TPO-Ab 12 [kU/l]

4.2 Počet vyšetření v jednotlivých laboratořích za rok 2009 a 2010

Každá laboratoř vyšetřila rozdílný počet žen. Celkem bylo vyšetřeno 3 484 pacientek. 

Největší počet vyšetřených byl v Praze, jednalo se o 820 žen, což je zhruba 23,5 % všech 

vyšetřených. Nejméně vyšetření provedli v Prostějově, a to pouhých 12. To je pouhých 0,34 

% ze všech vyšetřených. Výsledky měst jsou zaznamenány v grafu č. 1

Graf 1 Počet vyšetřených v jednotlivých laboratořích
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Z grafů lze vyčíst, že nejméně vyšetření provedli v Prostějově, Ústí nad Orlicí a Ostravě. 

Naopak nejvíce vyšetření provedly laboratoře v Praze, Hradci Králové a Jirkově. Tyto 

laboratoře se také účastnily projektu v obou letech. 

4.2.1 Nasmlouvaná vyšetření



Celkem bylo nasmlouváno 7000 vyšetření, bylo vyšetřeno 3 484 pacientek, což znamená, že 

bylo uskutečněno 49,7 % z nasmlouvaných odběrů. Nejméně vyšetřených bylo v Prostějově, a 

to pouze 3 %. Nejvíce vyšetřených je v roce 2009 v Praze a Havlíčkově Brodě, kde se 

podařilo splnit plán na 100 %, to je vidět na grafu č. 2.

Graf 2 Počet nasmlouvaných vyšetření a vyšetřených žen
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Některé laboratoře neprovedly naplánovaný počet vyšetření.

4.3 Věkové aspekty vyšetřování

Průměrný věk těhotných žen, kterých ve všech městech bylo celkem 3 484, činil 29,0 let. 

Město s nejnižším věkovým průměrem byl Prostějov, kde bylo ženám v průměru 27,1 let. 

Nejstarší těhotné ženy byly v Ústí nad Orlicí, jejich průměrný věk dosahoval hranice 31,3 let. 

Nejmladší účastnici dvouletého výzkumu bylo 15 let, nejstarší bylo 49 let. Do statistiky 

nebyla zahrnuta Ostrava, neboť laboratoř údaje týkající se věku nedodala. Průměrný věk pro 

jednotlivá města je uveden v grafu č. 3.

Průměrný věk žen u všech hodnot v referenčním intervalu byl 29,3 a u všech hodnot 

mimo referenční interval 30,9 let. To je o 1,6 let více. U TSH mimo referenční interval byl 

průměrný věk žen 29,3, u FT4 29,3 a u anti-TPO 30,0 let. U anti-TPO to představuje 

průměrně o 1 rok více, než je průměrný věk u všech vyšetřovaných žen. Do těchto statistik 



nebyly zařazeny údaje z ostravské laboratoře, neboť údaj týkající se věku tato laboratoř 

nedodala, výsledky jsou znázorněny v grafu 4.

Graf 3 Průměrný věk žen v daném městě
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Graf 4 Průměrný věk u sledovaných údajů
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4.4 Vyšetření TSH

4.4.1 Celkové vyšetření TSH

V celkovém počtu 3 484 vyšetřených žen mělo nález v referenčním rozmezí 2 995 žen, což 

odpovídá 86,0% všech vyšetřených žen. Mimo referenční interval bylo 489 vyšetřovaných, 

tedy 14,0 %. Pod referenčním intervalem bylo nalezeno 152 žen, zde se jedná o 4,4 % a 

zvýšená hladina nad referenční interval byla zjištěna u 337 žen, což tvoří 9,6 % z vyšetřované 

oblasti. Tyto údaje jsou patrné z grafů č. 5 a 6.

Graf 5 Celkové rozložení TSH ve zkoumaném souboru
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Hladinu TSH mezi 1,01-1,5 mělo nejvíce žen, jednalo se o 692 vyšetřovaných.

Graf 6 Porovnání počtu výsledků u TSH mimo a vně referenční interval
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4.4.2 Porovnání vyšetření hladiny TSH dle použitých referenčních intervalů od výrobců 

a nově vypočtených referenčních intervalů pro těhotné ženy

Při použití nových referenčních intervalů pro těhotné ženy bylo zjištěno 152 žen s hladinou 

pod referenční interval. Při použití referenčních intervalů od výrobců přístrojů bylo zachyceno 

201 žen s hladinou TSH pod příslušný referenční interval. To je o 49 žen (1,4 %) více, než při 

užití nových referenčních intervalů pro těhotné. Jednotlivá města jsou znázorněna v grafu č. 7

Graf 7 Porovnání počtu žen s hodnotou TSH pod daným referenčním intervalem
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Graf ukazuje, že byly objeveny rozdíly při použití nově vypočtených referenčních intervalů 

v porovnání s užitými referenčními intervaly od výrobce. 

Hladinu TSH mělo při použití nových referenčních intervalů pro těhotné nad referenční 

interval celkem 338 žen, tedy 9,7% ze všech vyšetřovaných žen. Při použití referenčních 

intervalů od výrobců bylo nad referenčním intervalem zjištěno 238 žen, tedy 6,8% ze všech 

vyšetřovaných. Pokud byl použit nově vypočtený referenční interval pro těhotné, bylo 

odhaleno o 100 žen více s hladinou TSH nad referenčním intervalem. Jednotlivá města jsou 

zaznamenána v grafu č. 8.



Graf 8 Porovnání počtu žen s hodnotou TSH nad daným referenčním intervalem
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Na grafu lze zjistit, že byly objeveny rozdíly při použití nově vypočtených referenčních 

intervalů v porovnání s užitými referenčními intervaly od výrobce.

4.5 Vyšetření FT4

4.5.1 Celkové vyšetření FT4

Soubor vyšetřovaných žen pro hladinu FT4 čítá pouze 3 199 vyšetřených žen, neboť laboratoř 

v Havlíčkově Brodě nedodala výsledky hodnot  FT4 u vyšetřovaných pacientek. Přesné 

rozložení hodnot je znázorněno v grafu č. 9.

Graf 9 Celkové rozložení FT4 ve zkoumaném souboru
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Nejčastější hodnota FT4 u žen byla v rozmezí 13,01-15 pmol/l. Takovouto hladinu FT4 mělo 

1239 žen.

Z celkového počtu 3199 vyšetřených žen mělo nález mimo referenční interval 398 

těhotných, tedy 12,4 %. FT4 pod referenčním intervalem byl zjištěn u 251 žen, tedy 7,8% 

z vyšetřovaného souboru. FT4 nad referenční interval byl objeven u 147 žen, což představuje 

4,6 % ze všech vyšetřovaných. Nález v mezích referenčního intervalu u FT4 mělo 2801 žen, 

tedy 87,6 %. O tomto rozložení vypovídá graf č. 10.

Graf 10 Porovnání hodnot u FT4 mimo referenční interval
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4.5.2 Porovnání referenčních intervalů FT4 od výrobců s nově vypočtenými intervaly 

pro těhotné

Dle referenčních intervalů od výrobců mělo hodnoty pod referenčními intervaly 125 žen, což 

představuje 3,9 % z vyšetřovaných pro hladinu FT4. Dle nově vypočtených intervalů pro 

těhotné se pod hranicí referenčního intervalu nacházelo 251 žen, tedy     7,8 % 

z vyšetřovaného souboru. Při porovnání hodnot od výrobců a nově vypočtených referenčních 

intervalů bylo při použití nových referenčních intervalů zachyceno o 126 žen (3,9 %) více, 

než při stanovení díky referenčním intervalům od výrobců. Výsledky měst jsou v grafu č. 11



Graf 11 Porovnání počtu zachycených žen s hladinou pod referenčním intervalem dle 
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Graf ukazuje, že byly objeveny rozdíly při použití nově vypočtených referenčních intervalů 

v porovnání s užitými referenčními intervaly od výrobce.

Při zjištění počtu žen s FT4 nad referenčním intervalem bylo zjištěno 18 žen, které 

byly nad referenčním intervalem při použití hodnot výrobců a 147 žen při použití nových 

referenčních intervalů pro těhotné. Rozdíl při použití nově vypočtených hodnot byl o 4% 

vyšší než při použití referenčních intervalů od výrobců. Výsledky měst jsou v grafu č. 12.



Graf 12 Porovnání počtu žen zachycených s hladinou FT4 nad referenčním intervalem 
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Graf ukazuje, že se našly evidentní rozdíly při použití nově vypočtených referenčních 

intervalů v porovnání s užitými referenčními intervaly od výrobce.

4.5.3 Vztah mezi TSH a FT4

Hladinu TSH pod referenční interval mělo celkem 152 žen. Nízkou hladinu TSH pod 

referenční interval a hladinu FT4 nad referenční interval mělo 43 žen. Hladinu TSH pod 

referenční interval a zároveň FT4 v mezích referenčního intervalu mělo 99 žen. Byly ale 

objeveny i 3 ženy, které měly TSH, ale i FT4 pod mezemi referenčních intervalů.

Tab. 5 Výskyt hodnot TSH pod nově vypočtený referenční interval a srovnáni s FT4

Město Počet TSH TSH pod TSH pod TSH i FT4 



pod 
referenční 

interval

referenčním 
intervalem a  

FT4 nad 
referenčním 
intervalem

referenčním 
intervalem a  
FT4 v mezích 
referenčního 

intervalu

pod 
referenčním 
intervalem

Praha 37 5 32 0

Krnov 2 0 2 0

Kolín 5 2 2 1

Karlovy Vary 7 6 1 0

Hradec Králové 26 5 21 0

Zlín 8 3 5 0

Ústí nad Orlicí 0 0 0 0

Brno 9 2 7 0

Prostějov 0 0 0 0

Plzeň 4 2 2 0

Ostrava 1 0 1 0

Havlíčkův Brod 16 1 11 0

Jirkov 37 17 15 2

Celkem 152 43 99 3

Zvýšenou hladinu TSH nad referenční interval mělo 338 žen. Vysokou hladinu TSH nad 

referenční interval a FT4 pod referenční interval mělo 43 žen. Hladinu TSH i FT4 nad 

referenční interval mělo 7 žen. TSH nad referenční interval a přitom FT4  pod referenční 

interval mělo 250 žen.  U Havlíčkova Brodu chybí 38 hodnot FT4, které laboratoř nedodala. 

U počtu FT4 byly tedy zahrnuty jen kompletní výsledky. 

Tab. 6 Výskyt hodnot TSH nad nově vypočtený referenční interval a srovnáni s FT4

Město
Počet 

vysokých TSH 

nad referenční 

TSH nad 

referenční 

interval a  FT4 

TSH nad 

referenční 

interval a FT4 

TSH i FT4 

nad 

referenčním 



interval pod referenční 

interval

v mezích 

referenčního 

intervalu

intervalem

Praha 65 6 59 0

Krnov 5 0 5 0

Kolín 15 1 12 2

Karlovy Vary 23 2 20 1

Hradec Králové 43 7 35 1

Zlín 16 1 14 1

Ústí nad Orlicí 1 0 1 0

Brno 44 10 33 1

Prostějov 2 0 2 0

Plzeň 21 5 16 0

Ostrava 4 1 3 0

Havlíčkův Brod 59 4 16 1

Jirkov 40 6 34 0

Celkem 338 43 250 7

4.6 Anti-TPO

4.6.1 Celkové vyšetření anti-TPO



Ve zkoumané skupině bylo nalezeno 489 žen s pozitivním nálezem, což odpovídá 14,1% ze 

sledovaného souboru. Negativní nález mělo 2 989 žen, což činí 85,9 %, jak je znázorněno 

v grafu č.13.

Graf 13 Ženy s pozitivním a negativním anti-TPO
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4.6.2 Vztah mezi anti-TPO a TSH

Pozitivita protilátek anti-TPO se nachází častěji u žen s vyšší hladinou TSH. Průměrné 

hladiny TSH u skupiny žen s hladinou TSH pod referenčním intervalem ve srovnání se 

skupinou žen s TSH v ref intervalu jsou srovnatelné, naproti tomu průměrná hladina anti-TPO 

protilátek je ve skupině žen se zvýšeným TSH signifikantně vyšší. Graf č.14 (použitá data 

jsou ze skupiny žen vyšetřených analyzátorem ADVIA Centaur Siemens).   

Graf 14 Vztah mezi anti-TPO a TSH



Mezi 489 ženami, které měli pozitivní anti-TPO bylo zjištěno 333 žen s pozitivním anti-TPO 

a TSH v mezích referenčního intervalu. Dále 21 žen s pozitivním anti-TPO a TSH pod 

referenčním intervalem a nakonec 135 žen s pozitivním anti-TPO a hladinou TSH nad 

referenčním intervalem. Procentuální vyjádření je zaznamenané v grafu č. 15.

Graf 15 Procentuální vyjádření vztahu u pozitivního anti-TPO s TSH

Spreadsheet11 10v*715c

Průměr; Svorka: Průměr±0,95 Int. spolehl.

 Průměr 

 Průměr±0,95 Int. spolehl. 

< ref.int. referenční interval > ref.int.

TSH (mU/l)

-200

0

200

400

600

800

1000

1200
a
nt

i 
T

P
O

 (
k
U

/l
)



68,2%

4,3%

27,5%

Pozitivní anti-TPO a TSH v mezích nově vypočteného referenčního intervalu

Pozitivní anti-TPO a TSH pod mezemi nově vypočteného referenčního intervalu

Pozitivní anti-TPO a TSH nad nově vypočteným referenčním intervalem 

V tabulce č. 7 je uvedený počet výskytu pozitivního anti-TPO. Nejvíce pozitivních hodnot 

bylo zjištěných v Praze, a to 104 případů, tedy 21,2 % ze všech pozitivních nálezů anti-TPO. 

Praha má i nejvyšší záchyt pozitivního anti-TPO s hladinou TSH nad referenční interval, a to 

47 případu, což tvoří 35 % ze všech případů pozitivního anti-TPO a hladinou TSH nad 

referenčním intervalem.

Tab. 7 Vztah pozitivního anti-TPO a TSH

Město
Pozitivní anti-TPO a TSH 

v mezích referenčního 
Pozitivní anti-TPO a TSH 

pod referenčním intervalem
Pozitivní anti-TPO a TSH 

nad referenčním intervalem



intervalu

Praha 51 6 47

Krnov 4 0 2

Kolín 7 0 4

Karlovy 
Vary

22 3 8

Hradec 
Králové

51 2 14

Zlín 66 2 8

Ústí nad 
Orlicí

1 0 1

Brno 16 1 11

Prostějov 0 0 0

Plzeň 23 1 5

Ostrava 1 0 2

Havlíčkův 
Brod

49 3 22

Jirkov 42 3 11

Celkem 333 21 135

4.6.3 Porovnání počtů pozitivních nálezů anti-TPO dle referenčních intervalů od 

výrobců a nově vypočtených hodnot pro těhotné

Při hodnocení anti-TPO a použití nově vypočtených hodnot pro těhotné bylo zjištěno 489, 

tedy 14,1 % vyšetřovaných žen, s pozitivním nálezem. Při použití údajů od výrobců bylo 

odhaleno 281 žen, což představuje 8,1 % z vyšetřované oblasti s pozitivním nálezem anti-

TPO. Pokud tedy bylo použito nově vypočtených hodnot, bylo zjištěno o 208 žen více 

s pozitivním anti-TPO. Výsledky měst jsou v grafu č. 16.

Graf 16 Porovnání záchytu pozitivního anti-TPO dle různých referenčních údajů
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Graf ukazuje, že se našly rozdíly při použití nově vypočtených referenčních intervalů 

v porovnání s užitými referenčními intervaly od výrobce. 

5 Diskuze

5.1 Počet provedených vyšetření 

Každá ze všech 13 laboratoří měla jiný počet nasmlouvaných vyšetření a každá také provedla 

jiný počet vyšetření. Bylo plánovaných 7000 vyšetření, nakonec však laboratoře v průměru 

provedli 49,7% z nasmlouvaných úkonů, což představuje 3484 vyšetřených žen. Laboratoře 

z Ústí nad Orlicí, Prostějova a Ostravy nesplnily plán ani na 10%. Tento fakt se nadále 

promítl i do dalších zjišťovaných oblastní. Což se projevilo při zjištění průměrného věku dle 

měst, kdy Prostějov má nejnižší věkový průměr a Ústí nad Orlicí naopak nejvyšší. Laboratoře 

v Čechách dodali více údajů, než laboratoře moravské. Problém nebyl nejspíše v tom, že by 

moravské laboratoře neplnily dobře svojí práci, ale jednalo se spíše o nezájem gynekologů o 

danou problematiku.

5.2 Věkové rozložení vyšetřovaného souboru



V současné době dochází k oddalování rodičovství z různých důvodů. Všeobecně se tvrdí, že 

každé těhotenství nad 35 let je vysoce rizikové. Ve vyšetřovaném souboru těhotných žen byl 

průměrný věk 29,0 let. To odpovídá skutečnosti, že se průměrný věk těhotných zvýšil od 90. 

let o 5 let. (18). V této provedené studii byl průměrný věk žen se všemi hodnotami v nově 

vypočteném referenčním intervalu 29,3 let, velmi podobný věk měly i ženy, u nichž se 

vyskytla hladina TSH nebo FT4 mimo nově vypočtené referenční intervaly, rozdíl zde nebyl 

signifikantní. Průměrný věk u žen s pozitivním anti-TPO je 30,0 let. Studie NHANES III (17) 

uvádí, že anti-TPO stoupá s věkem.  Ve vyšetřovaném souboru žen je průměrný věk pro 

pozitivní nález anti-TPO o 1 rok vyšší, než je průměrný věk všech vyšetřovaných žen. 

5.3 Vyšetřované analyty a jejich hodnocení dle nově vypočtených 

referenčních intervalů 

K vyšetření TSH, FT4 a anti-TPO byly použity nově vypočtené referenční intervaly pro 

těhotné ženy. Nové referenční intervaly byly vypočítávány zvláště pro 1. Trimestr těhotenství, 

kdy hladina hCG dosahuje nejvyšších hodnot a tedy nejvíce ovlivňuje hladinu TSH a tím 

pádem i FT4. Mechanismus tohoto jevu nebyl zatím zcela vysvětlen. (19) Proto není vhodné u 

těhotných žen používat referenční intervaly vhodné pro běžnou populaci. Těmito novými 

referenčními intervaly bylo přehodnoceno vyšetření celkem 3484 těhotných žen. Hladinu 

TSH mělo pod nově zvolenými referenčními intervaly celkem 152 žen, nad hladinou 

referenčního intervalu to bylo 337 žen. Nález v mezích referenčního intervalu mělo 2995 žen. 

Pokud byly použity referenční intervaly od výrobce, bylo objeveno o 49 více žen s hladinou 

TSH pod referenčním intervalem, než při užití nově vypočtených referenčních intervalů. Zde 

se nemuselo jednat o poruchu štítné žlázy, ale o vliv hCG. Navíc by to znamenalo zbytečné 

stresování matky z dalšího vyšetřování, pochybnostech o svém zdraví a hlavně strach o ještě 

nenarozené dítě. Naopak záchyt TSH nad referenčním intervalem byl při užití údajů od 

výrobců o 100 žen nižší, než při použití nově vypočtených referenčních údajů pro těhotné. 

Tento fakt je velmi nebezpečný pro matku i dítě, neboť se může jednat o skrytou hypotyreózu, 

která může ohrozit matku (předčasný porod, abrupce placenty) (23) a hlavně plod a způsobit 

např. zhoršený psychomotorický vývoj dítěte (22).

Stanovení hladiny FT4 má význam především při potvrzení hypotyreózy při zvýšeném 

TSH, nebo hypertyreózy při sníženém TSH, neboť tvorba TSH je řízena osou hypotalamus –

adenohypofýza -  štítná žláza. Při hodnocení hladiny FT4 novými referenčními hodnotami 



bylo vyšetřeno celkem 3199 žen, z toho FT4 v mezích referenčního intervalu mělo 2801. Pod 

nebo nad mezemi nově vypočteného referenčního intervalu bylo objeveno celkem 398 žen. 

Při použití nově užitých referenčních hodnot bylo objeveno pod hranicí intervalu o 126 žen 

více, než s užitím referenčních hodnot od výrobců. Zhruba do 14.týdne je plod závislý na 

matčině tyroxinu, a proto je potřebná jeho optimální koncentrace v těle matky. (20) Zde 

mohlo dojít k vážnému poškození nervové tkáně plodu (21). Zvýšená hladina FT4 byla 

objevena při užití nově vypočtených referenčních hodnot u 147 žen. Při užití referenčních

intervalů od výrobce to bylo pouze 18 těhotných. Je faktem, že zvýšení hladiny FT4 není pro 

dítě tolik nebezpečné, jako jeho snížení. Uvádí se, že hladina FT4 by měla být spíše u horní 

meze referenčního intervalu (24)

Důvodem zjišťování pozitivity anti-TPO je hlavně vytipování žen se sníženou funkční 

tyreoidální rezervou, které jsou ohroženy vznikem poporodní tyreoiditity až u 50% z nich. 

(25)  U žen, které prodělaly přechodnou poporodní tyreoiditidu a měly pozitivní protilátky 

proti thyreoidální peroxidáze v těhotenství, vzniká trvalá hypotyreóza téměř u více než 50 % 

z nich. Proto je důležité zjišťování anti-TPO podle správných cut off. Při užití nově 

vypočítaných cut off mělo pozitivní anti-TPO celkem 489 žen z celého vyšetřovaného 

souboru, což představuje 14,1 % ze všech těhotných. Kdyby ale bylo použito referenčních 

údajů pro běžnou populaci, bylo by odhaleno pouze 281 žen. Rozdíl při užití nově 

vypočtených a referenčních intervalů od výrobce tedy představuje 208 žen.

6 Závěr

Celosvětově se vedou diskuse o screeningu poruch štítné žlázy u těhotných. Předložená práce 

se snaží přispět k otázce vhodných referenčních intervalů laboratorních vyšetření, které jsou 

při screeningu doporučovány.



Dvouletý pilotní projekt, zaměřený na vyšetřování štítné žlázy, je velmi přínosný. Pro 

všeobecné využití v České republice je však nezbytné vzít v úvahu použití různých 

chemických analyzátorů a hlavně nastavení jejich referenčních intervalů pro těhotné ženy, 

které jsou odlišné od intervalů pro normální populaci. Při statistickém zpracování údajů 

získaným díky nově vypočítaným referenčním hodnotám byla zjištěna jejich velká přednost, a 

tou je zachycení různých patologických odchylek, které mohou ohrožovat matku i dítě, které 

by při užití referenčních hodnot od výrobců vůbec nemusely být zaznamenány. Při užití 

referenčních intervalů od výrobce se zvyšuje falešná pozitivita screeningu a tím následné 

zbytečné vyšetřování a stresování matky i plodu. Zvláště hladiny TSH pod referenčním 

intervalem jsou časté, při užití intervalů od výrobce bylo objeveno o 49 žen více, než při užití 

nově vypočtených referenčních údajů pro těhotné. To by znamenalo nejen další zatížení žen, 

ale také plýtvání finančními zdroji. (26)

Naopak při zjištění hladiny TSH nad referenční interval bylo při použití údajů od 

výrobce zachyceno o 100 žen méně, než při použití nově vypočtených referenčních údajů pro 

těhotné. Díky včasné a hlavně správné diagnostice je čas pro okamžité a vhodné řešení dané 

situace s co možná nejlepšími vyhlídkami pro budoucí rodinu.

Výsledky nejen této studie jasně ukazují důležitost a opodstatněnost vyšetřování štítné 

žlázy, jak pro zdraví matky a průběh celého těhotenství, tak i pro mentální vývoj jejich dětí. 




