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Abstrakt
Cíl: Cílem praktické části práce bylo analyzovat koncentraci jodu v moči (jodurii)
a její vztah k ostatním tyreoidálním laboratorním parametrům v krvi u gravidních
diabetiček ve druhém nebo třetím trimestru těhotenství.
Metodika: Vyšetřeno bylo 163 těhotných žen, které měly gestační nebo
pregestační DM, v druhém nebo třetím trimestru těhotenství. Já jsem dále pracovala se
154 ženami. Současně byly stanoveny sérové protilátky proti tyreoidální peroxidáze
(TPOAb) a thyreoglobulinu (TgAb), štítnou žlázu stimulující hormon (TSH), volný tyroxin
(FT4) a volný trijodtyronin (FT3).
Výsledky: Medián jodurie byl 91,15 ug/l (rozmezí 67,7-112). U 136/154 (88 %) žen
byla jodurie nižší než 150 ug/l (doporučená dolní mez pro těhotné ženy), median 86,95
(rozmezí 64,95-106,4) a v 90/154 (58 %) byla nižší než 100 ug/l. V rozmezí mírného
jodového deficitu (50-149 ug/l) bylo 117/154 (76 %) žen a 19 (12,3 %) žen bylo ve středně
těžkém nedostatku (jodurie 20-49 ug/l). Žádná z žen neměla jodurii nižší než 20 ug/l –
tedy těžký nedostatek. Pouze u 7 (4,5 %) žen byla koncentrace jodurie odpovídající
doporučenému rozsahu pro těhotné ženy (150-249 ug/l). U 11 žen (7,2 %) byla jodurie
vyšší než doporučovaných 250 ug/l.
Závěr: Celkem u 88 % těhotných diabetiček v druhém nebo třetím trimestru
gravidity byla jodurie v pásmu jodového deficitu. Signifikantní vztah jodového deficitu
k ostatním tyreoidálním laboratorním parametrům jsme nezaznamenali.

Klíčová slova: jodurie, tyreopatie, diabetes mellitus, gestační DM, pregestační DM

Abstract
Inroduction: The target of practical part was to verify the concentration of iodine
in the urine (UIC) and its relation to the other thyroid parameters in the blood of
pregnant diabetic women in second or third trimester of pregnancy.
Methods: We have measured UIC in 163 pregnant women screened positive for
pregestational or gestational diabetes in second trimester of pregnancy. I have worked
later with results from 154 of them. Currently, serum levels of autoantibodies against
thyroid peroxidase (TPOAb) and thyroglobulin (TgAb), thyroid-stimulating hormone (TSH),
free thyroxine (FT4) and trijotyronin (FT3) were determined.
Results: Median UIC was 91,15 ug/L (range 67,7-112 ug/l). At 136/154 (88 %)
women UIC was lower than 150 ug/L, median 86,95 ug/L (range 64,95-106,4) and at
90/154 (58 %) was lower than 100 ug/L. UIC in the range with mild iodine deficiency (50149 ug/L) was measured at 117/154 (76 %) women and 19 (12,3 %) values were found in
the range of moderate UIC deficiency (20-49 ug/L). No value of UIC was lower than 20
ug/L. At 7 (4,5 %) women were measured levels in the adequate range for pregnant
women (150–249 ug/L). At 11 women (7,2 %) was UIC higher than 250 ug/L.
Conclusion: At 88 % pregnant diabetic women in second or third trimester of
pregnancy was identified UIC values at scarcity level. The hypothesis of the iodine (UIC)
scarcity level relation to the others thyroid laboratory parameters was not proved.
Keywords: UIC, thyroid disease, diabetes mellitus, pregestational DM, gestational
DM
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Úvod
V mé závěrečné bakalářské práci se zabývám problematikou nedostatku jodu
u diabetu mellitu, a to ve velice fyziologicky náročném období ženy, v těhotenství. Toto
období má z hlediska nutričních potřeb svá specifika a způsob výživy matky nemálo
ovlivňuje zdravý vývoj plodu. A to zejména z hlediska dostatečného přísunu jodu, na který
jsou v období těhotenství kladeny vyšší nároky. Dle mého názoru není tomuto tématu
věnována taková pozornost, kterou by si zasluhovalo, a to i navzdory tomu, že v České
republice je péče o těhotné ženy velice vysoké úrovni.
První teoretická část práce je založena na dosud zjištěných teoretických poznatcích
v oblasti endokrinologie a diabetologie a je rozdělena na kapitoly o anatomii a fyziologii
štítné žlázy, dále na část týkající se jodu a nemocí štítné žlázy a jejich problematiku
v těhotenství.
Druhá praktická část zahrnuje vlastní výzkum, který byl realizován jako
retrospektivní analýza dat, uložených v nemocničním informačním systému u těhotných
žen s diabetes mellitus, které podstoupily standardní léčbu a dispenzarizaci, a u kterých
byly vyšetřeny tyreoidální laboratorní parametry. Jodurie byla vyšetřena v rámci
navrhovaného projektu AZV č. 15-29738A „Vliv subklinických tyreopatií a suplementace
jodem na úspěšnost in vitro fertilizace, který byl schválen etickou komisí VFN. Výzkum
probíhal ve spolupráci ambulancí u Gynekologicko-porodnické kliniky ve VFN.
Cílem práce bylo analyzovat hodnoty jodurie a jejich vztah k ostatním tyreoidálním
laboratorním parametrům v krvi u gravidních diabetiček ve druhém nebo třetím trimestru
těhotenství.
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Teoretická část
1 Anatomie štítné žlázy
Štítná žláza (glandula thyreoidea) je největší endokrinní žlázou člověka. Je
tvořena dvěma laloky (lobus dexter et sinister) spojenými můstkem (isthmus glandulae
thyreoideae) a nachází se na přední straně krku podél průdušnice a hrtanu. Laloky mají
tvar trojboké pyramidy a jsou 5-8 cm dlouhé, 2-4 cm široké a 1,5-2cm silné.
Její buňky vytvářejí folikuly, které jsou vyplněny zásobní formou hormonu (koloidem),
který produkují.
Pro její správnou činnost je nezbytný jod. (Rokyta et al., 2008; Plecová, 2007)

2 Fyziologie a hormony štítné žlázy
Buňky folikulů štítné žlázy produkují hormony tyroxin (T4) a trijodtyronin (T3). T4
označovaný jako prohormon, působí pomaleji (v řádu dnů) a je méně účinný než T3
(působí po několika hodinách). Sekrece těchto hormonů je řízena jednak nabídkou jodu
a jednak řídícími hormony z hypotalamu a hypofýzy, kterými jsou tyreliberin (TRH)
a tyreoideu stimulující hormon (TSH). (Rokyta et al., 2008)
TSH reguluje tvorbu hormonů štítné žlázy na principu negativní zpětné vazby, tzv. pokud
dojde k poklesu koncentrace hormonů štítné žlázy v krvi, stoupá produkce TSH
v adenohypofýze a to vede ke zvýšené tvorbě hormonů T3 a T4. (Jiskra, 2014)
Hladiny TSH jsou proto nepřímo úměrné koncentraci hormonů štítné žlázy v krvi
a nepřímo i stavu zásob jodu v organismu.
Hormony štítné žlázy jsou nutné ke správnému vývoji, stimulují proteosyntézu
a jsou důležité pro funkci svalů. Intrauterinně ovlivňují diferenciaci nervové tkáně
a později mají vliv na rychlost vedení vzruchu. T3 stimuluje růst a zrání organismu, a proto
u novorozenců trpících nedostatkem hormonů štítné žlázy dochází k zastavení růstu
a zrání a k poruchám CNS, tedy tzv. kretenismu. (Silbernagl et al., 1993; Rokyta et al.,
2008)
Hormony štítné žlázy ovlivňují metabolismus, využívají cukry a zvýšený metabolismus tuků
jako zdroj energie. Mezi účinky T3 patří také zvýšení spotřeby kyslíku a energetické
10

přeměny společně se zvýšením produkce tepla. Dále hormony štítné žlázy zvyšují srdeční
frekvenci a velikost minutového srdečního objemu, čímž zajišťují přísun kyslíku na krytí
zvýšených energetických potřeb. U hypotyreózy ztrácí inzulin, glukagon, STH a adrenalin
stimulační vliv na metabolismus a naopak u hyperfunkce štítné žlázy se zvyšuje citlivost na
adrenalin a tím například dochází ke zvýšení srdeční frekvence. Nadbytek hormonů štítné
žlázy se může projevit i výrazným poklesem hmotnosti o 5-10 kg, v některých případech
i o více. Naopak u nedostatku tyreoideálních hormonů může dojít k vzestupu hmotnosti
asi do 5 kg převážně díky zadržování tekutin v těle. (Silbernagl et al., 1993; Rokyta et al.,
2008)

3 Štítná žláza v těhotenství
Během těhotenství dochází k řadě hormonálních a metabolických změn, které
představují velkou zátěž pro štítnou žlázu a zároveň vytvářejí co nejlepší podmínky pro
vyvíjející se plod. V prvním trimestru se zvyšuje riziko produkce antityreoidálních
autoprotilátek díky imunologickým změnám v těhotenství.
V důsledku hyperestrogenismu, kdy se snižuje clearance tyroxinu ledvinami, se
zvyšuje hladina tyroxin vázajícího globulinu. Na základě požadavků plodu se v těhotenství
snižuje koncentrace volných tyreoidálních hormonů v těle matky a nepatrně narůstá
hladina TSH.
V prvním trimestru gravidity také rapidně narůstá hladina choriogonadotropního
hormonu (hCG), který působí stimulačně na receptory pro TSH.
Zvýšením hladiny hCG dochází ke zvyšování produkce mateřského T3 a T4 v kritické době
růstu mozkové kůry plodu (11.-14. týden). Hormonálními změnami dochází ke změnám
v metabolismu jako:


Zvýšení glomerulární filtrace o 50 %



Zvýšení renální clearance a exkrece jodu



Zhoršení tubulární reabsorpce jodu

Mění se periferní metabolismus tyreoidálních hormonů (snižuje se periferní produkce T3)
navzdory vzrůstající aktivitě enzymu dejodázy, jehož působením na tyroxin vzniká
trojodtyronin. V průběhu třetího trimestru může dojít ke zvýšení hladin T3 na 1,5 násobek
normálních hodnot, ale během prvního týdne po porodu hladiny klesají opět k normálu.
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V placentě dochází k enzymatickým a hormonálním změnám vlivem dejodáz, které
ovlivňují optimální přísun hormonů štítné žlázy k plodu.
Existují tři typy dejodáz:


první typ katalyzuje základní přeměnu thyroxinu na trijodthyronin v periferních
tkáních, obsahuje selen selenocystein



druhý typ se nachází v placentě, mozku, hypofýze, hnědé tukové tkáni
a keratinocytech)



třetí typ se účastní metabolismu trijodthyroninu (nachází se v placentě,
trofoblastu, mozku, epidermis)

Druhý typ dejodázy citlivě reaguje na cirkulující hladinu T4 a udržuje konstantní hladiny
intracelulárního T3 v mozku.
Třetí typ chrání plod a jeho mozek před nadbytkem a nedostatkem T4.
Dejodázy jsou společně s T3 jadernými receptory v mozku plodu a chrání plod před
hypotyroxinémií. Pokud je plod hypotyreózní, zvýší se hladina dejodázy druhého typu,
hladina prvního a třetího typu klesá, tím se k mozku dostává přednostně T4, zvyšuje se
dejodace na T3 a sníží se degradace T3. (Hronek, 2004; Springer, 2009)

4 Jod
V přírodě se jod vyskytuje nejčastěji ve formě solí. Tyto soli tvoří zejména jodidy,
zvláště jodid sodný (NaI). Vyskytuje se v jednotlivých geologických vrstvách povrchu země
v různém množství. Díky dešti se dostává do moře, odkud se stovky tun vypařují
do atmosféry a poté se dostane zpátky na pevninu. Platí, že čím jsou vyšší a strmější hory,
tím rychleji tekoucí voda z vodních srážek stéká dolů a odplavuje jod. Stejně tak velké řeky
v nížinách ho vymývají záplavami.
Tudíž je ho nejvíce v přímořských zemích. Bohaté na jod jsou mořské organismy, zvláště
ryby a řasy díky jeho velkému obsahu v mořské vodě a také mléčné výrobky.
Ve vnitrozemských státech, a tedy i u nás, je incidence nemocí štítné žlázy vyšší než
v přímořských státech právě díky nedostatečnému přísunu jodu ze stravy. (Plecová, 2007)
Nejčastějším projevem nedostatku jodu je:


Struma- zvětšená štítná žláza



Hypotyreóza- snížená funkce štítné žlázy u těžších případů
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Intrauterinní porucha vývoje plodu



Poruchy růstu a duševního a tělesného vývoje dětí



Poruchy plodnosti a průběhu těhotenství (potrat, předčasný porod)



Snížení celkové kvality a vyspělosti populace

(Markalous, 2003)

4.1

Jod v lidském těle

Jod je součástí hormonů štítné žlázy a je nezbytný pro její funkci. (Vokurka, 2012)
Molekula tyroxinu obsahuje 4 atomy jodu a molekula trijodtyroninu 3 atomy. (Plecová,
2007)
V organismu se vyskytuje pouze malé množství jódu, u dospělého člověka je to asi 10 mg,
z toho 8 mg ve štítné žláze, 1,2 mg v krvi a dále v nadledvinách, ovariích a v mozku.
(Hronek, 2004)
Jod je pro člověka esenciálním prvkem získávaným z potravy.
Ve štítné žláze je jod aktivně vychytáván z krve enzymatickou jodidovou pumpou1. Poté je
oxidován na molekulární jod a začleněn v molekule tyrozinu organickou vazbou. (Rokyta
et al., 2008)
Co se týče utilizace jodu v organismu, resorbuje se z gastrointestinálního traktu
relativně špatně. Nadbytek jodu se vyloučí převážně močí a v menší míře stolicí,
vydechovaným vzduchem nebo mateřským mlékem. Denně se vyloučí kolem 0,08 mg
jodu. (Hronek, 2004)
4.2

Potřeba jodu u těhotných žen
Nároky na jod jsou vyšší v období růstu, těhotenství a kojení. V období těhotenství

se zvyšují nároky na přísun jodu až dvojnásobně oproti běžné populaci. Denní potřeba
jodu v různých životních etapách je uvedena v Tabulce 1.
1

„Mechanismus jodidového zachycování (trapping) - jodidová pumpa
+
o Na a jodový symporter se kotranspurtují do buněk štítné žlázy
+
+ +
o Na se pumpuje do intersticia Na /K - ATPázou
o Umožňuje lidské štítné žláze udržovat koncentrace jodidu 30-40x vyšší než v plazmě
o Přísun ze zevního prostředí limitující
o Jodidová pumpa je silně stimulována
 TSH
 Stimulujícími protilátkami proti TSH receptorům (TSH-R Ab/stim)
 U Gravesovy-Basedowovy choroby“
(Maňasková, 2011)
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Tabulka 1: Potřeba jodu v mikrogramech na den upraveno podle: Hronek, 2004

Věkové období

Potřeba jodu (Mikrogram/den)

Kojenci

90-100

Děti

100-120

Dospívající a dospělí

150-200

Těhotné a kojící ženy

200-250

Tyto zvýšené nároky v těhotenství lze hradit stravou a doporučuje se přidávat aspoň 100
mikrogramů jodu ve formě jodidu.
Přirozeným zdrojem jodu ve fyziologické formě jsou mořské produkty, ryby, řasy,
chaluhy. U nás je spotřeba těchto produktů velmi nízká, a proto nemůže zajistit
dostačující přísun jodu.
Dalším zdrojem jsou mléčné výrobky a jodizovaná kuchyňská sůl. Denní potřebu pokryje
cca 5-10 g této soli. V současné době ovšem klesá spotřeba soli v rámci prevence
kardiovaskulárních chorob. Denní doporučené množství kuchyňské soli podle WHO je 5 g
(2 g sodíku).
K jodaci se dříve používal jodid draselný, nyní je nahrazen stabilnější sloučeninou
jodičnanem draselným v množství 35 mg jodu na 1 kg soli tzv. kolem 27 mg jodu.
Dále je možno jod doplňovat ve formě tablet s jodidem draselným nebo jodem
z mořských řas. Doporučuje se zvýšit příjem jodu již před otěhotněním. Suplementace
jodem významně snižuje úmrtnost novorozenců a dětí, snižuje výskyt endemického
kretenismu ve čtyřech letech a je spojena s lepším psychomotorickým vývojem mezi 4. až
25. měsícem života. (Hronek, 2004; Hlavatá, 2013)
4.3

Kretenismus
Ačkoli je plod od 12. týdne nezávislý na přívodu hormonů štítné žlázy z cirkulace

od matky, protože se tyto hormony začínají syntetizovat v zárodečné štítné žláze,
u těžkého nedostatku jodu není možná vlastní syntéza tyroidálních hormonů. Pokud má
matka nedostatečný přívod jodu dojde k poruchám diferenciace a proliferace neuronů,
později také k poruchám myelinizace nervových vláken a funkce a tvorby glií. (Hronek,
2004)
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Kretenismus je stav, kdy se jedinec narodí těžce defektní po psychické a somatické
stránce, změny jsou nereverzibilní.
Hypotyreózní děti jsou duševně opožděné, mají trpasličí vzrůst, vypouklá bříška
a vystupující jazyk.
Vrozená hypotyreóza je nejčastější příčinou mentální retardace na světě, ale je možné ji
předejít. Mezi příčiny patří: nedostatek jodu u ženy, nejrůznější vrozené abnormality
fetální hypothalamo-hypofyzárně-tyreoidální osy, vrozené poruchy syntézy hormonů
štítné žlázy a antityreoidální protilátky (ty prostupují placentou a poškozují štítnou žlázu
plodu).
Pokud je hypotyreózní pouze plod (nikoliv matka), je možné začít po porodu s léčbou,
která má velmi dobrou prognózu s možným normálním růstem a vývojem dítěte, u které
je velmi dobrá prognóza normálního růstu a vývoje.
V případě, že je hypotyreózní i matka, k čemuž dochází v případě nedostatečného přísunu
jodu, je duševní postižení horší a léčba není tak účinná. Může se objevit i hluchoněmost
a svalová rigidita. (Plecová, 2007)
Jako extrémní projev nedostatku jodu je označován endemický kretenismus,
ale častěji dochází ke vzniku mírnější formy. K té patří například endemická eufunkční
struma, u níž je funkce štítné žlázy ještě kompenzována. Díky deficitu jodu štítná žláza
nepřijímá dostatečné množství jodidu, a proto se netvoří dost hormonů štítné žlázy. Tím
se zvýší vylučování TSH působením zpětné vazby na hypothalamus a hypofýzu a dochází
ke stimulaci růstu štítné žlázy.
Zvětšená štítná žláza lépe využívá malé množství jodu, tím se normalizuje
vylučování hormonu a stav, ve kterém se pacient nachází, se nazývá eutyreózní. Nejsou
pozorovány žádné známky nemoci, kromě výrazně zvětšené štítné žlázy. (Hronek, 2004)
U endemického kretenismu má novorozenec strumu, je nápadně klidný, má velký jazyk,
jeho kůže je suchá a hrubá a často se vyskytuje pupeční kýla. Některé takto postižené děti
mají těžké poruchy sluchu a mnoho se jich nikdy nenaučí mluvit. Pokud dorůstají, se
vzrůstajícím věkem stále více zaostávají za zdravými dětmi v tělesném i duševním vývoji.
Vyvíjejí se z nich jedinci malého vzrůstu, měří okolo 110-130 cm mají velkou hlavu
v poměru k tělu a ochablé svalstvo. Typickými obličejovými rysy označovanými jako facies
cretenica jsou široký vpáčený kořen nosu, odulé rty a velký jazyk.
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Postižení bývá natolik vážné, že jsou tito lidé odkázáni na péči okolí po celý život nebo
jsou schopni vykonávat jen nejjednodušší pomocné práce. (Plecová, 2007)

5

Vyšetřovací metody štítné žlázy
Ke stanovení správné diagnózy je vhodné nejprve provést podrobné somatické

vyšetření, po kterém následují laboratorní testy, které slouží nejen ke stanovení diagnózy,
ale také k monitorování léčby.
Vzhledem k faktu, že referenční meze některých parametrů se mohou značně lišit,
je vhodné ke sledování dynamiky využívat služeb jedné laboratoře. Základním
zobrazovacím vyšetřením je ultrazvuk. K ověření biologické povahy tyreoidálních uzlů se
používá cytologické vyšetření materiálu odebraného při aspirační biopsii štítné žlázy
tenkou jehlou (FNAB).
Při včasné diagnóze lze tyreopatie úspěšně a poměrně nenáročně léčit.

5.1 Somatické vyšetření
Při vyšetření štítné žlázy je důležité věnovat pozornost dobré anamnéze.
Mezi důležité informace patří: změna váhy, měření pulzu vleže, vsedě i po zklidnění.
Změny v chování pacienta jako je agitovanost, těkavost, logorea a zpomalenost. Stejně tak
velký systolicko – diastolický rozdíl poukazuje na diagnózu hypertyreózy.
Napovědět nám může také změna hlasu, který může být u hypertyreózy třesavý,
přeskakující a u hypotyreózy hrubý, někdy se může vyskytovat i neobratná artikulace.
Jako příznaky hypotyreózy jsou také označovány prořídlé ochlupení, nekvalitní vlasy, otok
horních víček, suchá pokožka, u rozvinuté formy pak bledá až voskovitě zažloutlá. Svalstvo
může být tuhé a bolestivé a u tyreotoxikóz můžeme pozorovat svalovou hypotrofii.
Do rizikové skupiny pro rozvoj funkčních poruch štítné žlázy patří:


ženy starší 50 let



nemoc štítné žlázy v rodinné nebo osobní anamnéze (struma, operace na štítné
žláze, apod.)



přítomnost strumy



užívání amiodaronu, interferonu nebo lithia (vyšetřujeme i TPOAb, event. TGAb)



operace v oblasti štítné žlázy
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radioterapie v oblasti krku a horní části hrudníku (vyšetřujeme i TPOAb, event.
TGAb)



osoby s jiným AI onemocněním jako je DM, perniciózní anémie, celiakie, vitiligo aj.
(vyšetřujeme TPOAb, případně TGAb)



těhotné ženy především v prvním trimestru (Límanová et al., 2008)

5.2 Laboratorní vyšetření
Krev na stanovení tyreoidálních testů může být odebrána kdykoli během dne.
Pokud se vyšetřuje FT4 (volný tyroxin) a pacient užívá medikaci k léčbě hypofunkce štítné
žlázy, je nutné odebrat krev před požitím ranní dávky této medikace.
Naopak, při vyšetření TSH není třeba před krevním odběrem vysazovat ranní dávku léku.
Referenční rozmezí laboratorních markerů je v tabulce č. 2.
Tabulka č.2: Referenční rozmezí laboratorních parametrů sledovaných u tyreopatií upraveno podle: Vítková,
2014

TSH

Dolní mez 0,4-0,5

1

Horní mez 4,0-5,0 mU/l

FT4 1

9 – 24 pmol/l

FT3
TPOAb 1
TRAK

3,8 – 9,2 pmol/l
< 60 mU/l
0,0 – 1,0 U/l

1 Hladiny TSH a zejména pak FT4 a TPOAb závisí na laboratorní metodě. TRAK-protilátky proti TSH receptoru

5.2.1

TSH

Zjištění hladiny TSH je základním vyšetřením u podezření na poruchu štítné žlázy.
Jako normální hladina je označováno rozmezí hodnot 0,2 až 4,3 (někdy až 5,2) mIU/l.
V prvním trimestru gravidity by horní hranice neměla překročit 2,5 mIU/l. Suprese TSH
obvykle značí hyperfunkci a elevace hypofunkci štítné žlázy.
Pokud jsou hodnoty hraniční, je třeba zvážit vliv některých léků jako
kortikosteroidy, které mohou hladinu TSH snížit nebo naopak látky jako fytoestrogeny,
neuroleptika, antagonisté dopaminu, které mohou hladinu TSH zvýšit až o 50 %. Stejně
tak může hladiny mírně zvyšovat stres, cvičení, rekonvalescence po těžkém onemocnění
a mírně snižovat.
Stáří, těžká akutní onemocnění, hladovění, změny hladiny hCG během gravidity.
U centrálních poruch může být hladina TSH normální a musíme se řídit hladinou FT4.
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5.2.2

Hladina volného tyroxinu- FT4

FT4 vyšetřujeme při podezření na hyperfunkci. Jeho hladina ne rozdíl od TSH
reaguje na substituční léčbu rychle. Co se týče vyšetření celkového T4, není tak spolehlivé
a pokud známe FT4 je zbytečné.
5.2.3

Hladina volného trijodtyroninu- FT3

Vyšetření FT3 používá se pouze při nejasnostech jako doplňkové vyšetření
funkčních poruch. Indikuje se při podezření na hyperfunkci, při nejasných laboratorních
nálezech.
Referenční hodnoty FT3, FT4 a TSH podle trimestu těhotenství jsou v tabulce č. 3.
(Límanová et al., 2008)
Tabulka č. 3: Hodnoty tyroxinu, trijodtyroninu a tyreotropinu závislé na trimestru těhotenství upraveno
podle (Šípová, 2012)

Netěhotná populace

1. trimestr

2. trimestr

3. trimestr

ft4 (pmol/l)

9,0-26

10,0-16

9-15,5

8-14,5

fT3 (pmol/l)

2,6-5,7

3,0-7

3-5,5

2,5-5,5

TSH (mU/l)

0,3-4,2

0-5,5

0,5-3,5

0,5-4

5.2.4

Vyšetření jodurie

K objektivizaci stavu zásobení jodem lze vyšetřit koncentraci jodu v ranním vzorku moči tzv. jodurii. Vyšetření jodurie slouží pouze k monitoraci stavu zásobením populace jodem
v epidemiologických studiích a v rámci léčebně preventivní péče nemá pro průkaz
jodového deficitu u konkrétního jedince význam. Definice stavu zásobení jodem podle
hodnot jodurie u běžné populace a v graviditě je v tabulkách 4 a 5. (Zamrazil, 2014)
Tabulka č. 4: Definice stavu zásobení organismu jodem podle jodurie upraveno podle: Individuální přístup k
pacientům při léčbě hypotyreózy, Potluková, 2014

Jodurie ug/l
< 20
20-49
50-99
100-199
200-299
>299

Odpovídající denní
příjem jodu ug/d
<30
30-74
75-149
150-299
300-449
>449

Stav zásobení
organismu jodem
Těžký deficit
Středně těžký deficit
Mírný deficit
Optimální stav
Nadměrný příjem jodu
Nadbytek jodu
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Tabulka č. 5: Referenční hodnoty jodurie během gravidity upraveno podle: WHO: Urinary iodine

concentrations for determining iodine status in populations, 2013
Stav zásobení
organismu jodem
Těžký deficit
Středně těžký deficit
Mírný deficit
Optimální stav
Nadměrný příjem jodu
Nadbytek jodu

Jodurie ug/l
< 20
20-49
50-149
150-249
250-499
>500
5.2.5

Vyšetření protilátek

TPOAb (protilátky proti tyreoidální peroxidáze) patří mezi markery autoimunitních
onemocnění. U Gravesovy-Basedowovy choroby se vyskytují mírně až středně vysoké
hodnoty, výrazně vysoké hodnoty nacházíme u chronické autoimunitní tyreoiditidy.
V 80% případů jsou pozitivní, negativní se vyskytují až u pokročilé fáze atrofické varianty.
Pokud protilátky vymizí, může to svědčit pro vyhasnutí choroby.
TgAb (protilátky proti tyreoglobulinu) se vyšetřují pouze při podezření
na autoimunitní tyreoiditidy s negativními TPOAb.
rTSH (protilátky proti TSH receptoru, tzv. TRAK protilátky) jsou ukazatelem aktivity
Gravesovy-Basedowovy choroby. Jejich koncentrace klesá v období remise a jsou jedním
z ukazatelů úspěšnosti léčby. Vyšetření by se mělo provádět opakovaně, nejdříve však
s odstupem 3 měsíců.
5.2.6

Ostatní nespecifické laboratorní testy

V základním laboratorním vyšetření můžeme pozorovat vysokou sedimentaci (FW)
nebo CRP (C reaktivní protein) u subakutní tyroiditidy.
U hypotyreozy bývá časté anémie, může být snížená koncentrace magnezia v krvi a mírná
hyperglykemie. Často je možné pozorovat změny v hladině cholesterolu, AST a ALT u hypo
i hypertyreozy. (Límanová et al., 2008)

19

6 Poruchy štítné žlázy
Výskyt tyreopatií se uvádí u 5 až 7 % osob. (Szabó, 2014) Definice a prevalence
v těhotenství jsou znázorněny v tabulce č. 6.
Jsou známy i interakce jako např.:


Při zvýšené konzumace tuků dochází ke snížení hladin hormonů štítné žlázy.



Při nedostatečném příjmu bílkovin se snižuje příjem AMK (tyrosinu, lysinu
a markaptoaminokyselin), které jsou potřebné pro syntézu tyreoglobulinu.



Požívání vody s produkty Escherichia coli se strumigenním účinkem.



Zvýšená zátěž jodem u rtg kontrastních látek a při terapii amiodaronem.



Podání radioaktivního jodu gravidní ženě kolem 12. týdne gestace.

(Hronek, 2004)

6.1 Hypotyreóza
Hypotyreóza neboli nedostatečná funkce štítné žlázy je způsobena nedostatečnou
tvorbou T3 a T4. Toto onemocnění postihuje okolo 5 % světové populace. (Šípová, 2012)
Klinický obraz hypotyreózy je:


Únava



Spavost



Zimomřivost



Apatie



Suchá kůže



Prosáknutí podkoží (nejprve očních víček)



Celkové zpomalení metabolismu

(Zamrazil, 2007)
K nejčastějším příčinám vzniku tohoto onemocnění patří ve vyspělých státech
autoimunitní onemocnění štítné žlázy, Hashimotova (charakterizována přítomností
strumy) nebo atrofická forma, z celosvětového hlediska je nejčastější příčinou
nedostatečný přísun jodu. Přechod od eutyreózního stavu do klinické hypotyreózy, která
je způsobena autoimunitním onemocněním štítné žlázy, trvá několik let a jedná se
o postupný proces.
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Tabulka č. 6: Definice a prevalence tyreopatií v těhotenství upraveno podle: Vítková, 2014

Typ poruchy

Onemocnění

Definice
Zvýšený TSH a snížený FT4 v

Rozvinutá hypotyreóza

séru

Rozvinuté
Snížený TSH, zvýšený FT4

funkční
Rozvinutá hypertyreóza

a/nebo FT3 v séru tyreoidální
etiologie*
Zvýšený TSH a normální FT4 v

Subklinická hypotyreóza

séru
Snížený TSH a normální FT4 a

Subklinické

Subklinická hypertyreóza

FT3 v séru tyreoidální
etiologie*

funkční

Normální TSH, negativní
Izolovaná hypotyroxinémie

TPOAb a/nebo TgAb, snížený
FT4 v séru
Normální TSH a FT4, pozitivní
TPOAb a/nebo TgAb v séru

Eufunkční autoimunitní tyreoiditida

a/nebo známky autoimunitní
tyreoiditida na ultrazvuk štítné

Subklinické

žlázy

eufunkční

Solitární či mnohočetné
tyreoidální uzly jakékoliv
Eufunkční tyreoidální uzly

etiologie (pseudocysty,
koloidní/hyperplastické uzly,
nádory)

*

je prokázána tyreoidální příčina hypertyreózy (Gravesova-Basedowova choroba, autonomní tyreoidální uzly,

subakutní tyreoiditida, „silent tyreoiditida“, hyperfunkční fáze autoimunitní tyreoiditidy, předávkování
tyreoidálními hormony, hypertyreóza po amiodaronu)
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6.2 Hypotyreóza
Hypotyreóza neboli nedostatečná funkce štítné žlázy je způsobena nedostatečnou
tvorbou T3 a T4. Toto onemocnění postihuje okolo 5 % světové populace. (Šípová, 2012)
Klinický obraz hypotyreózy je:


Únava



Spavost



Zimomřivost



Apatie



Suchá kůže



Prosáknutí podkoží (nejprve očních víček)



Celkové zpomalení metabolismu

(Zamrazil, 2007)
K nejčastějším příčinám vzniku tohoto onemocnění patří ve vyspělých státech
autoimunitní onemocnění štítné žlázy, Hashimotova (charakterizována přítomností
strumy) nebo atrofická forma, z celosvětového hlediska je nejčastější příčinou
nedostatečný přísun jodu. Přechod od eutyreózního stavu do klinické hypotyreózy, která
je způsobena autoimunitním onemocněním štítné žlázy, trvá několik let a jedná se
o postupný proces.
Častěji jsou hypotyreózou postiženy ženy. (Šípová, 2012)
Mezi nejčastější příčiny hypotyreózy v graviditě patří autoimunitní tyreoiditida,
nezvýšení substituční dávky v době zvýšených nároků a relativní nedostatek jodu,
centrální hypotyreóza, kde je příčinou nedostatek TSH nebo TRH, se vyskytuje vzácně.
(Wikiskripta: Hypotyreóza, 2015)
6.2.1

Hypotyreóza v graviditě

Léčba hypotyreózy v graviditě je poněkud odlišná od léčby běžné populace. Léčí se
substitucí levotyroxinem, a to tak, že u plně rozvinuté hypotyreózy se podává ihned plná
dávka bez titrace (asi 1,5 až 2 ug/kg/den). Dávky u subklinické hypotyreózy (jejíž příznaky
jsou vyjádřeny jen málo nebo vůbec) jsou menší.
Pokud je žena léčena levotyroxinem již před graviditou, musí se zvýšit dávka o 25 až 50 %.
Dávka se upravuje podle výsledků TSH v 5.-6. týdnu gravidity. Všem ženám kromě těch,
které jsou léčeny pro hypertyreózu, je během gravidity a kojení nutné dodávat substituční
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dávku jodu. Doporučuje se suplementovat 100-200ug jodu denně (v podobě Jodidu nebo
vitaminových přípravků) již několik týdnů před plánovanou graviditou. (Jiskra, 2012)

6.3 Hypertyreóza
K nejčastější příčině vzniku hypertyreózy patří Gravesova-Basedowova choroba
a rizikovými faktory pro její vývin je jakákoli forma strumy, množství TSH pod 0,3 mIU/l,
vysoké množství TPOAb. Incidence stoupá u pacientů s věkem. Opět se častěji vyskytuje
u žen než u mužů a to přibližně v poměru 1:4. Nemocných s hypertyreózou je asi 1,3 %
(z toho 0,8 % ve subklinické formě). K přechodu z eutyroidního stavu do klinické formy,
způsobené Gravesovou chorobou (která ji nejčastěji zapříčiňuje), dochází během několika
měsíců. (Šípová, 2012)
Graves-Besedowova

choroba

je

autoimunitní

postižení

štítné

žlázy

s tvorbou

autoprotilátek namířených proti receptorům pro TSH na povrchu tyreocytů. Vazbou
protilátek se aktivují receptory. Autoprotilátky imitují fyziologické působení TSH na vlastní
receptory (stimulují proliferaci štítné žlázy a tvorbu jejích hormonů).
Mezi projevy hypertyreózy patří:


zvýšený bazální metabolismus



hyperkinetická cirkulace



pocity třesu, neklidu



nespavost



tachykardie s periferní vazodilatací



exoftalmus

(Vokurka et col., 2012)

Obr. 1. Exoftalmus (www.wikimedia.org)
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Hypertyreóza může být způsobená také navýšením příjmu jodu v populaci s jodovou
deficiencí. (Šípová, 2012)
6.3.1

Hypertyreóza v graviditě

Co se týče hypertyreózy v graviditě je z 85 % způsobena Gravesovou-Basedowovou
nemocí. Jiné příčiny (hyperfunkční fáze autoimunitní tyreoiditidy, nadbytek jodu,
předávkování

tyreoidálními

hormony,

toxický

adenom,

polynodózní

toxická

přestavba/struma) jsou spíše vzácné. Prevalence skutečné periferní hypertyreózy
v graviditě je zhruba 10x nižší než v běžné populaci, asi 0,1-0,4 %.
Hypertyreózu může klinicky i laboratorně napodobovat i fyziologické těhotenství.
Neadekvátně léčená nebo neléčená zvyšuje riziko předčasného porodu a časného
potratu. Předávkování tyreostatiky v graviditě vede k hypotyreóze plodu ve spojení
s negativními důsledky na vývoj CNS (centrální nervové soustavy) a k vzniku fetální
strumy. (Jiskra, 2012)
Nadbytek hormonů štítné žlázy nevede k ovlivnění inteligence, ale může způsobovat
špatný růst plodu a v těžších případech potrat nebo komplikace při porodu. (Potluková,
2011)
Pokud je hypertyreóza v graviditě diagnostikována včas a léčena, je riziko komplikací
malé.
U tyreostatické léčby se v 1. trimestru podává propylthiouracyl, od druhého
trimestru se doporučuje změna na methimazol kvůli vyššímu výskytu hepatopatií
po propylthiouracylu. Dávka by měla být co nejnižší k dosažení FT4 v horním pásmu
normy nebo i lehce nad ni. Pokud nedojde ke stabilizaci stavu nebo není farmakoterapie
tolerována, indikuje se operace štítné žlázy ve 2. nebo na rozhraní 2. a 3. trimestru
gravidity na specializovaném pracovišti. Po operaci se substituuje tyroxinem. (Jiskra,
2012)
K léčbě se používá také radiojod, který se ovšem nesmí podávat v těhotenství, době kojení
a doporučuje se neotěhotnět po dobu nejméně 6 měsíců po léčbě. (Jiskra, 2014)

6.4 Poporodní tyreoiditida
Poporodní tyreoiditida se může objevit do roku po porodu nebo jiném ukončení
těhotenství. Je to varianta autoimunitní tyreoiditidy. Jako příčiny zvýšené incidence
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po porodu je udáván „rebound“ fenomén imunotolerarance, který je navozen přítomností
antigenně odlišného plodu v těle matky. Prevalence v oblastech s dostatečným jodovým
zásobením se udává 5-15 % žen po porodu.
Mezi rizikové faktory patří pozitivní TPOAb, diabetes mellitus 1. typu a další autoimunitní
nemoci. Pokud má žena pozitivní TPOAb a současně DM 1. typu, je doporučován
screening TSH s odstupem 3 a 6 měsíců po porodu.
Klinicky se zhruba 1/3 případů projeví hyperfunkcí s přechodem do hypofunkce,
1/3 hypofunkcí a 1/3 hyperfunkcí, po které se funkce trvale normalizuje.
Důležité je kontrolovat i hladiny TSH 1x ročně pro možný přechod do hypofunkce. Ženám
lze podávat betablokátory, ale vzhledem k přestupu léků do mateřského mléka je potřeba
sledovat srdeční frekvenci dítěte. (Jiskra 2012)

7 Diabetes mellitus a štítná žláza
U osob s onemocněním DM se vyskytují tyreopatie asi v 7 %. Jako jeden z možných
faktorů, které vedou ke vzniku tyreopatií u diabetu, je uváděna jodopenie. Na jejím vzniku
se nejspíše podílí zvýšené ztráty jodu močí, zřejmě se uplatňují i dietní vlivy. Jodopenie
zapříčiňuje vznik strumy, která může způsobit mechanický syndrom a po zatížení jodem
tzv. jodovou tyreotoxikózu. Dále je možný vliv změn metabolismu selenu 2 u diabetiků,
který zatím není objasněn. (Zamrazil, 2007)

7.1 Vliv hypotyreózy na klinický obraz a léčbu DM
Hypotyreóza je obvykle spojena s tendencí hypoglykémie nalačno a opožděnému
poklesu postprandiální hyperglykemie. Obvyklá je opožděná a nedostatečná korekce
hypoglykemie z důvodu poruch sekrece kontraregulačních hormonů (katecholaminy,
glukagon, kortizol, růstový hormon) u hypotyreózy. Pro sníženou inzulinovou senzitivitu je
někdy nutno zvyšovat jeho dávky.

2

“Selen, kterého v potravinovém řetězci stále více ubývá, hraje v organismu různé role. Kromě silných
antioxidačních účinků a urychlování tvorby hormonů štítné žlázy je znám jeho protirakovinný účinek,
pozitivní vliv na růst vlasů a podpora mužské potence (materiál bičíku spermie, na němž závisí její motilita –
pohyblivost, je z 60 % tvořen tzv. selenoproteiny). Důležitost likvidace volných radikálů, které se tvoří
v důsledku fyzické námahy, vyčerpání a únavy. Nedostatek selenu v přirozené stravě je obvykle důvodem.,
proč rychle začít s jeho suplementací.“ (Mach, 2012)
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Pokud se hypoglykémie vyskytne, je její léčba oproti diabetikovi bez hypotyreozy značně
prolongována, díky opožděné a nedostatečné reakci kontraregulačních hormonů
a snížené rychlosti glykogenolýzy a glukoneogeneze.
Hypotyreóza má závažný negativní vliv na lipidový metabolismus, který je
u diabetiků výraznější než u zdravé populace. Lze jej ovlivnit léčbou hypotyreózy. Také
nepříznivě ovlivňuje vývoj hmotnosti, což má nepříznivý vliv na sacharidový a lipidový
metabolismus.
Lze doporučit vyšetřování TSH u diabetiků, pokud dojde ke změně kompenzace
diabetu, která nejde jinak dobře objasnit, či poruch lipidového metabolismu a změně
hmotnosti. (Zamrazil, 2007; Szabó, 2013)

7.2 Vliv hypertyreózy na klinický obraz a léčbu DM
Hypertyreóza jakéhokoli původu má nesporně výrazný vliv na sacharidový
metabolismus. Protože hormony štítné žlázy mají urychlující účinek na vstřebávání
potravy z GIT, zvyšují aktivitu glukoneogenezy, zvyšují účinnost i sekreci katecholaminů
a glukagonu. Z tohoto důvodu dochází k výrazné labilitě diabetu, sklonu ke ketoacidóze,
k vzniku arytmií vlivem katecholaminů a nutnosti zvyšování dávek inzulinu. Opět je pro
zlepšení celkového stavu diabetika nutná úprava tyreoidální funkce.
7.2.1

Vliv kombinace DM a tyreoidálních autoimunit v graviditě

Tato kombinace ohrožuje jak stav matky, tak vývoj plodu, protože vliv této
kombinace onemocnění na celkový stav je výraznější u těhotných žen než u netěhotných.
Pouhý nález pozitivních protilátek (vyskytuje se až u 1/3 diabetiček), beze změny funkce
štítné žlázy, nepříznivě ovlivňuje koncepci, průběh těhotenství a vývoj plodu. Stoupá
výskyt potratů, předčasných porodů a vrozených defektů plodu.
Tyto ženy jsou ohroženy vznikem poporodní tyreoiditidy (viz. Poporodní tyreoiditida).
Vyšetření na přítomnost tyreopatií by měla být u diabetiček ve fertilním věku provedena
ještě před otěhotněním.
I přes fakt, že nadbytek jodu může zhoršovat autoimunitní tyreopatie, je tento
efekt během těhotenství méně výrazný, protože gravidita je stav s relativní
imunotolerancí. Proto odborníci považují za vhodné podávat jod těhotným ženám, včetně
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diabetiček a to i v případě autoimunitního tyreoideálního onemocnění. Jednou jedinou
výjimkou je floridní hypertyreóza.
7.2.2

Léčba hypertyreózy těhotných diabetiček

Nijak zásadně se neodlišuje od léčby netěhotných žen. V prvním trimestru
gravidity se podává propylthiouracil, od druhého trimestru a během kojení methimazol
a monitoruje se tolerance léčby a změny hladin FT4 a FT3. Po zklidnění, ke kterému
obvykle dochází za 6-8 týdnů, je optimální snížit dávku tyreostatik tak, aby se hladina FT4
udržovala v horním pásmu normálního rozmezí. (Zamrazil, 2007)
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Praktická část
8 Cíle
Cílem praktické části práce bylo analyzovat koncentraci jodu v moči (jodurii) a její
vztah k ostatním tyreoidálním laboratorním parametrům v krvi u gravidních diabetiček
ve druhém nebo třetím trimestru těhotenství.

9 Hypotézy
Na základě stanoveného cíle jsem sestavila následující pracovní hypotézy:
H1: Předpokládám, že těhotné diabetičky budou mít nízkou jodurii.
H2: Předpokládám, že jodurie by mohla mít vztah k ostatním laboratorním parametrům
štítné žlázy.

10 Metodika
Vlastní výzkum byl realizován jako retrospektivní analýza dat, uložených
v nemocničním informačním systému u těhotných žen s diabetes mellitus, které
podstoupily v období od listopadu 2010 do února 2015 standardní léčbu a dispenzarizaci,
a u kterých byly vyšetřeny tyreoidální laboratorní parametry.
Jodurie byla vyšetřena v rámci navrhovaného projektu AZV č. 15-29738A „Vliv
subklinických tyreopatií a suplementace jodem na úspěšnost in vitro fertilizace“, který byl
schválen

etickou

komisí

VFN.

Výzkum

probíhal

ve

spolupráci

s ambulancí

u Gynekologicko-porodnické kliniky ve VFN.
Všechny zařazené ženy byly v rámci standardního léčebného postupu odeslány
na krevní odběr, odevzdaly vzorek moče a části z nich (20ti ženám) byl proveden ultrazvuk
štítné žlázy. Z krve se metodou imunoanalýzy stanovily sérové koncentrace FT4, FT3
(kompetitivní analýzou), TSH, TPOAb, TgAb (nekompetitivní analýzou) a ze vzorku
ranní moči byla vyšetřena Sandallovou Kolthoffovou metodou (oxidačně-redukční reakce
mezi arzenitými a cerečitými ionty) koncentrace jodu v moči (jodurie).
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Referenční koncentrace (TSH, FT3, FT4, ATPAb, TgAb) jsou v intervalech uvedených
v tabulkách č. 2 a 3 (viz teoretická část) a doporučené hodnoty jodurie pro těhotné ženy
v tabulce č. 5.
Diagnóza DM byla stanovena standardním způsobem na základě výsledku oGTT
(orální glukózový toleranční test) v 2. trimestru gravidity, kritéria po diagnózu DM byl
odebrání vzorku krve po 8 až 14ti hodinovém lačnění a poté znovu po vypití 75g glukózy
rozpuštěné v 200-300 ml vody, poté se odebral další vzorek po 60. a 120. minutě. Zdravé
osoby mají plazmatickou glykemii nalačno nižší než 5,1 mmol/l, při oGTT mají glykemii
v 60. minutě nižší než 10 mmol/l a v 120. minutě nižší než 8,5 mmol/l.

11 Výsledky
Celkem bylo do studie zařazeno 163 těhotných diabetiček, z nich jsem 9 žen
musela pro nedostatek dat vyřadit a dále jsem tak pracovala se souborem 154 žen.
Průměrný věk byl 32,9 (medián 34 let). Největší skupinu žen tvořily ženy mezi
31-35 lety, konkrétně představovaly 59 žen. O 20 žen méně tvořila skupina 36-40 let, tudíž
39 žen. 36 žen se nacházelo ve skupině mezi 26-30 lety. Mezi 20-25 lety se nacházelo 13
žen. Ve věku nad 41 let bylo 7 žen, ale žádné těhotné ženě nebylo méně než 20 let.
Hodnotu BMI (body mass index) před otěhotněním jsem získala pouze u 50 žen.
Průměr BMI byl 25,1 (směrodatná odchylka 5,2).
Většina žen (47 %) se nacházela v optimálním rozmezí hodnot BMI, tj. 18,5-24,9.
Podvýživou bylo teoreticky ohroženo 10 % pacientek a nadváhu či obezitu
před otěhotněním mělo 43 %.
Co se týče parity (podařilo se mi zjistit u 51 žen), poměr mezi počtem primipar
a multipar byl téměř 1:1. Přesněji 26 žen je prvorodičkami a 25 nikoli.
Počet potratů na jednu ženu byl v průměru 1,5 (medián 1,5), z toho 75 % bylo
spontánních a u 25 % se jednalo o umělé přerušení těhotenství.
V tabulce č. 7 jsou uvedeny mediány a rozmezí mezi 1. a 3. Kvartilem
u jednotlivých laboratorních hodnot. Medián jodurie byl 91,15 ug/l (rozmezí 1. a 3.
kvartilu 67,7-113,3), . U 136/154 (88 %) žen byla jodurie nižší než 150 ug/l, median 86,95
ug/l (rozmezí 64,95-106,4) a v 90/154 (58 %) byla nižší než 100 ug/l. Z toho bylo 7 žen
s pregestačním a 147 s gestačním diabetem.
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Během těhotenství by hodnota jodurie měla být nejméně 150 ug/l. Nad touto
hodnotou se pohybovalo pouze 18 žen.

Tabulka č. 7:

Věk

N=154
32,857±5,066

P value
0,025

Jodurie
TSH
FT3
FT4
TPOAb
TgAb

91,15(67,7-113,3)
1,84 (1,28-2,49)
4,1 (3,9-4,5)
13,1(12,2-14,4)
45 (38-55)
15 (15-23,25)

< 0,005
< 0,005
< 0,005
0,139
< 0,005
< 0,005

U všech hodnot je medián (1. a 3. kvartil), kromě věku kde je hodnota průměru ± směrodatná odchylka.
Nízká hodnota P value kromě FT4 nepotvrzuje, že se jedná o Normální rozdělení.

11.1 Test na zjištění statistického rozložení
V programu Minitab16 jsem provedla test pro

zjištění,

jakému

statistickému

rozložení odpovídají hodnoty jodurie (s konfidenčním intervalem 90 %). Nad každým
grafem z obrázků č. 2 až 5 je napsán název statistického rozložení. Pokud by hodnoty
mého vzorku odpovídaly některému ze známých modelů statistických rozložení,
tak hodnota P (P-Value) musí být alespoň 0,05.
Z níže uvedených obrázků č. 2 až 5 je zřejmé, že hodnoty jodurie neodpovídaly žádnému
statistickému rozložení, protože P-value bylo vždy menší než 0,05. Tudíž hodnoty jodurie
neměly normální rozložení a následně bylo nutné používat neparametrické testy.
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Obrázek č. 2:

Obrázek č. 3:
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Obrázek č. 4:

Obrázek č. 5:
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11.2 Důkaz hypotézy H1: těhotné diabetičky budou mít nízkou jodurii
Jak již bylo uvedeno v kapitole 11 mělo 136 ze 154 těhotných diabetiček jodurii
nižší než je doporučovaná dolní mez 150 ug/l. Pro důkaz hypotézy H1 (Předpokládám,
že těhotné diabetičky budou mít nízkou jodurii.) jsem použila po konzultaci se statistikem
neparametrický test, kde jsem za nulovou hypotézu uvažovala jako medián jodurie
u těhotných žen jednou 150 ug/l a jednou medián 100 ug/l. Tyto testy jsem zpracovala
v programu Minitab16 s konfidenčním intervalem 95 % a výsledek byl následující:
Sign Test for Median Jodurie =150
Sign test of median =
Jodurie_5

N
154

Below
136

150,0 versus < 150,0
Equal
0

Above
18

P
0,0000

Median
91,15

Sign Test for Median Jodurie=100
Sign test of median =
Jodurie_5

N
154

Below
90

100,0 versus < 100,0
Equal
0

Above
64

P
0,0220

Median
91,15

Jelikož P hodnota ani v jednom z obou případů nedosahovala 0,05, tak závěr je, že:
a) Minimálně 50 % těhotných diabetiček bude mít hodnotu jodurie nižší než 100 ug/l
b) U jakéhokoliv vzorku těhotných diabetiček nepřesáhne hodnota mediánu jodurie
100 ug/l u 95 % z nich.
Tím se potvrdila hypotéza H1, že těhotné diabetičky mají nízkou jodurii.

11.3 Rozložení žen podle jodurie
K důkazu hypotézy H2 (Předpokládám, že jodurie by mohla mít vztah k ostatním
laboratorním parametrům štítné žlázy.) jsem pro získání vzorku, který by odpovídal
normálnímu rozložení, rozdělila ženy na skupiny podle koncentrací jodurie viz graf č. 1
a tabulky č. 5 a č. 9.
Jak je vidět v grafu č. 1, největší procentuální zastoupení 76 % (117) žen je s jodurií
50-149 ug/l tedy v mírném deficitu jodu. Dále 19 žen (12,3 %) mělo středně těžký deficit
(jodurie 20-49 ug,l). V optimálním přijmu jodu s jodurií mezi 150 a 249 ug/l se nacházelo
jen 7 žen (4,5 %). Zvýšený příjem jodu (250-499 ug/l) mělo 10 (6,5 %) žen a pouze 1 žena
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(0,7 %) měla nadměrný příjem jodu (více než 500 ug/l). Žádná z žen se nenacházela
v těžkém deficitu jodu.
Graf č. 1: Ženy rozdělené podle hodnot jodurie (N=154)

Jodurie (ug/l)

20-49
50-149
150-249
250-499
500 a více

Ženy jsem rozdělila na skupiny podle hodnot jodurie. Tyreoidální laboratorní
parametry v jednotlivých skupinách jsou v tabulkách č. 2 a 3. Rozdíly žádného z parametrů
v jednotlivých skupinách nedosáhly statistické významnosti.
Tabulka č. 8:

FT4

20-49 ug/l
19
1,638
(1,2012,141)
13,6 (12,715)

FT3

4,2 (4-4,5)

150-249
50-149 ug/l ug/l
117
7
1,726
1,883 (1,374- (1,4212,508)
2,944)
13,2 (12,112,1 (10,914,4)
13)
4,1 (3,94,1 (3,9-4,4) 4,4)

TPOAb

45 (38-53)

46 (39,5-57)

TgAb

18,5 (1522,7)

15 (15-21,6)

věk

37,47±5,98 32,786±5,141 34±4,9

Jodurie
N

TSH

250-499
ug/l

500 a
více ug/l P value
10
1

1,713
(0,7952,643)
12,6 (12,212,95)
4,35
(4,075-4,6)
40 (34,7540 (28-47) 56,75)
24,65
21 (15(16,6540,2)
33,3)

34

34,5±4,99

0,471 < 0,005
14,1 0,139
3,8 < 0,005
47 < 0,005

15 < 0,005
34 0,025

11.4 Vztah jodurie a ostatních parametrů pro důkaz hypotézy H2
V následujících grafech č. 2 až 6 jsou uvedeny důležité hodnoty vypovídající
o funkci štítné žlázy. Jde o hodnoty TSH, FT3, FT4, TPOAb, TgAb. V každém grafu byly
použity hodnoty mediánů z celého vzorku (v grafu označeno median) a krajní hodnoty
kvartilů 25 % (označeno 1. kvartil) a 75% (označeno 3. kvartil). Všechny hodnoty viz.
tabulka č. 8.
Graf č. 2: TSH (mU/l)
3,5
3
2,5
2

TSH median

1,5

TSH 1. kvartil
TSH 3.kvartil

1
0,5
0
>=20 a < 50 >=50 a < 150 >=150 a <
250

>=250 a <
500

>=500

Graf č.3: FT4 (pmol/l)
16
15
14
FT4 median

13

FT4 1. kvartil
12

FT4 3.kvartil

11
10
>=20 a < 50 >=50 a < 150 >=150 a <
250

>=250 a <
500

35

>=500

Graf č. 4: FT3 (pmol/l)
4,7
4,5
4,3
FT3 median

4,1

FT3 1. kvartil
3,9

FT3 3.kvartil

3,7
3,5
>=20 a < 50 >=50 a < 150 >=150 a <
250

>=250 a <
500

>=500

Graf č. 5: TPOAb (mU/l)
62

57
52
47

TPOAb median

42

TPOAb 1. kvartil
TPOAb 3.kvartil

37
32
27
>=20 a < 50

>=50 a <
150

>=150 a <
250

>=250 a <
500

36

>=500

Graf č. 6: TgAb (mU/l)
44
39
34
TgAb median
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TgAb 1. kvartil
24

TgAb 3.kvartil

19
14
>=20 a < 50 >=50 a < 150 >=150 a <
250

>=250 a <
500

>=500

Tabulka č. 9: Porovnání ukazatelů pro ženy, které nebyly léčeny pro tyreopatii, podle jodurie do 150 a nad
150

Jodurie
<149
≥150
P value
N
115
16
TSH
1,881 (1,407-2,49) 2,283 (1,406-2,861) 0,692
FT4
13,272±1,689
12,436±1,068
0,075
FT3
4,1 (3,9-4,5)
4,3 (4,025-4,475)
0,282
TPOAb
44,5 (37,0-53,0)
40,0 (35,0-52,25)
0,28
TgAb
15,0 (15,0-20,2)
21,0 (15,0-28,425)
0,052
věk
32,38±6,174
34,933±4,284
0,081

V tabulce č. 9 byly rozděleny ženy podle koncentrace jodurie pod a nad 150 ug/l
a zároveň byly vyjmuty ty ženy, které byly léčeny pro tyreopatii.
U žen s vyšší jodurií byly vyší TgAb na hranici statistické významnosti, což odpovídá
literárním údajům a zkušenosti, že zvýšení příjmu jodu v potravě zvyšuje antigenicitu
tyreoglobulinu. Pro skupinu žen z tabalky č. 9 jsem hledala důkaz hypotézy H2, tzn.
že jodurie by mohla mít vztah k ostatním laboratorním parametrům štítné žlázy (TSH,
FT3,FT4,TPOAb a TgAb). Pro výpočet jsem použila programu Minitab16 a vzájemného
porovnání těchto ukazatelů pomocí Pearsonova korelačního koeficientu a testu pomocí
hodnoty P. Korelační koeficient může nabývat hodnot od -1 do +1, přičemž u plusových
hodnot se jedná o přímo úměrnou závislost a u minusových o nepřímo úměrnou závislost.
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Je-li korelační koeficient blízký nule, tak nelze hovořit o vzájemné závislosti obou
porovnávaných proměnných.
Výsledek byl následující:
Tabulka č. 10: Korelace jodurie s TSH,FT4, FT3, TPOAb a TgAb

Korelace Jodurie s
:

Pearsonův
Korelační
koeficient
-0,026
-0,007
-0,01
-0,083
-0,062

TSH
FT4
FT3
TPOAb
TgAb

P-value
0,77
0,936
0,903
0,348
0,482

Hodnoty korelačního koeficientu se pohybují blízko nuly, proto nelze hovořit
o korelaci těchto ukazatelů s jodurií. a ve všech případech byly P hodnoty vyšší než 0,05,
proto je závěr statisticky prokazatelný.
Závěr: Hypotéza H2 (Předpokládám, že jodurie by mohla mít vztah k ostatním
laboratorním parametrům štítné žlázy) nebyla potvrzena.

11.5 Vliv vitaminových preparátů na laboratorní markery
26 žen užívalo vitaminy pro těhotné nebo doplňky stravy, z toho 8 užívalo jodid (5
% z celého souboru), u ostatních žen se mi nepodařilo tuto informaci zjistit.
Medián jodurií žen, které užívali jodid byl 88,5 ug/l (rozmezí 52,05-104,1) a u žen,
které neužívaly 87,1 ug/l (rozmezí 49,2-100,9), P hodnota byla 0,978 tedy nesignifikantní.
Současně většina z nich užívala Eutyrox nebo Letrox. Eutyrox užívalo 6 (75 %) žen a Letrox
1 (12 %).
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12 Diskuze
Dostatečný přísun jodu je důležitý pro správný vývoj plodu a průběh těhotenství.
Cílem studie bylo analyzovat koncentraci jodu v moči (jodurii) a její vztah k ostatním
tyreoidálním laboratorním parametrům u těhotných diabetiček.
Podle našich výsledků mělo 88 % těhotných diabetiček nízkou jodurii a byly
joddeficitní (graf č. 1). Předpokládám, že zjištěná nízká jodurie byla způsobena
nedostatečným přísunem jodu v době zvýšených nároků, v těhotenství, kdy navíc dochází
ke zvýšeným ztrátám jodu ledvinami.
Příčinou může být skutečnost, že v současné době většinou nejsou těhotným diabetičkám
doporučovány vitaminové doplňky z obavy před hypertrofií plodu a zvýšená potřeba jodu
tudíž nebývá nijak hrazena. Dalším důvodem může být i diabetická dieta, která může být
deficitní na obsah jodu.
Dále mi vyšlo, že minimálně 50 % těhotných diabetiček bude mít hodnotu jodurie
nižší než 100 ug/l. Tedy u jakéhokoliv vzorku těhotných diabetiček nepřesáhne hodnota
mediánu jodurie 100ug/l u 95 % z nich.
Proto bych doporučovala preventivní suplementaci jodem u všech těhotných diabetiček.
Vztah k ostatním parametrům nebyl prokázán, důvodem může být fakt,
že u většiny (76 %) těhotných diabetiček byl deficit jodu jen mírný, který se ještě nemusí
v tyreoidálních laboratorních testech projevit.
Pouze u 26/154 (17 %) diabetiček bylo možné z dokumentace zjistit, zda
v těhotenství užívaly, nebo neužívaly doplněk jodu v tabletách. To samo o sobě je
negativní zjištění, které ukazuje na významný nedostatek ve vedení dokumentace
u těhotných diabetiček, týkající se důležitých informací o jodové suplementaci. Možná
tuto informaci gynekologové nepovažují za podstatnou nebo se na ní lékaři vůbec
při zjišťování anamnézy neptají. Zjištění, že informace je dostupná jen u tak malé skupiny,
by měla vést ke zlepšení dokumentace. Jodurie se významně nelišila u těhotných
diabetiček, které užívaly nebo neužívaly doplněk jodu v tabletách. Vysvětlením může být
fakt, že ženy v této studii, které užívaly jod v tabletách, užívaly relativně malou dávku (100
ug) zatímco v těhotenství se běžně doporučuje užívat 150-200 ug jodu. Ve skupině, kde
byly dostupné informace, ženy neužívaly klasické těhotenské doplňky stravy jako je
Centrum materna, Famibion, GS Mamavit aj., které obsahují vyšší dávku jodu. Většina
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žen, které užívaly jodid, měla současně tyreopatii. Což může naznačovat, že jim jodid
předepsal jejich endokrinolog a ne gynekolog.
Dále jsem zjistila u většiny žen BMI před otěhotněním vyšší než 25, to by
mohlo naznačovat vyšší riziko vzniku gestačního diabetu u žen s nadváhou.
Studie zpracované na obdobné téma jsou např.:
Gestational Diabetes and Thyroid Autoimmunity (Vitacolonna et al., 2012) ve které
vyhodnotili, že ženy s gestačním DM mají významně vyšší riziko onemocnět v budoucnu
autoimunitním onemocněním štítné žlázy.
Dále ve studii „Evaluation of thyroid dysfunction in pregnant women with gestational
and pre-gestational diabetes“ (Shahbazian et al., 2013) dochází k závěru, že u žen
s pregestačním DM jsou dysfunkce štítné žlázy častější
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13 Závěry
Hypotéza H1: „Předpokládám, že těhotné diabetičky budou mít nízkou jodurii“, byla
potvrzena. Celkem 88 % těhotných diabetiček v druhém nebo třetím trimestru mělo
jodurii <150 ug/ a mělo tedy jodový deficit
Hypotéza

H2:

„Předpokládám,

že

jodurie

by

mohla

mít

vztah

k ostatním

laboratorním parametrům štítné žlázy“, nebyla potvrzena. Signifikantní vztah jodového
deficitu k ostatním tyreoidálním laboratorním parametrům se nepodařilo prokázat.
Pouze u 17 % diabetiček bylo možné z dokumentace zjistit, zda v těhotenství užívaly, nebo
neužívaly doplněk jodu v tabletách.
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15 Seznam použitých zkratek
ALT- alaninaminotransferáza
AMK- aminokyseliny
AST- asparát aminotransamináza
BMI- body mass index
CNS- centrální nervová soustava
DM- diabetes mellitus
FNAB- aspirační biopsie tenkou jehlou
FT3- volný trijodtyronin
FT4- volný tyroxin
FW- sedimentace erytrocytů
GIT- gastrointestinální trakt
hCG- choriogonadotropní hormon
oGTT- orální glukózový toleranční test
rTSH (TRAK)- protilátky proti TSH receptoru
STH- somatotropní hormon
T3- trijodtyronin
T4- tyroxin
TgAb- protilátky proti tyreoglobulinu
TPOAb- protilátky proti tyreoidální peroxidáze
TRAK- protilátky proti TSH receptoru
TRH- tyreliberin
TSH- tyroideu stimulující hormon
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