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Použité zkratky 

 

GD  – (Graves´disease) Gravesova nemoc 

TTE – totální tyreoidektomie 

ATD          – (antithyroid drug) tyreostatická medikace 

TSH  – (thyroid stimulating hormone) tyreotropin 

fT4  – (free thyroxine) volný tyroxin 

fT3  – (free triiodothyronine) volný trijodtyronin 

TRAK  –  protilátky proti TSH receptorům 

RAI  – (radioactive iodine 131I) radioaktivní jód 131I 

EO  – endokrinní orbitopatie 

ATA  – American Thyroid Association 

AACE  – American Association of Clinical Endocrinologists 

MMI  – methimazol  

PTU  – propylthiouracil  

FIS  – fibrilace síní 

MNG  – (multinodular nontoxic goiter) multinodózní netoxická struma 

Teff   –  efektivní poločas 

Tbiol  – biologický poločas 

Tfyz   – fyzikální poločas  

A   – akumulace radioaktivního jódu 131Ive štítné žláze za 24hodin 
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1 Úvod 
 

Dizertační práce představuje příspěvek k vylepšení možnosti stanovení optimálního 

dávkového režimu při aplikaci radioaktivního jódu 131I (RAI) v terapii Gravesovy – 

Basedowovy tyreotoxikózy. 

Gravesova nemoc (GD) je nejčastější příčinou tyreotoxikózy s prevalencí asi 0.5%. Po 

stanovení diagnózy máme k dispozici tři relativně efektivní terapeutické možnosti: 

dlouhodobé podávání  tyreostatické medikace (ATD), aplikaci radioaktivního jódu 131I nebo 

totální tyreoidektomii (TTE).  Mezi jednotlivými zeměmi existují rozdílné přístupy v použití 

jednotlivých léčebných metod [1]. V USA je na prvním místě zvažována aplikace RAI, 

v Evropě (a stejně tak i v ČR) se na prvním místě zahajuje terapie tyreostatiky [1, 2]. 

K aplikaci RAI se přistupuje až při recidivě onemocnění nebo při nemožnosti vysadit ATD. 

Radioaktivní jód v léčbě tyreotoxikózy u GD poprvé použili Hertz a Roberts v Massachusetts 

General Hospital v Bostonu v roce 1941 [3, 4]. Od té doby byl podán v této indikaci velkému 

počtu pacientů na celém světě, což potvrdilo, že je to metoda účinná, bezpečná a levná [3, 5, 

6]. Indikační spektrum se rozšířilo i o další příčiny hypertyreózy (toxická multinodózní 

struma, toxický adenom). I přes více než šedesátiletou historii použití této terapeutické 

možnosti stále neexistují jednotné přístupy v indikacích i ve vlastní léčebné technice. 

V teoretické části disertační práce přinášíme ucelený pohled na problematiku 

Gravesovy nemoci. Je zde podán přehled současných znalostí o léčbě tohoto onemocnění, kdy 

jsou diskutovány všechny tři léčebné možnosti se zaměřením na terapii radioaktivního jódem. 

Tato metoda je zde dále podrobně zpracována včetně historického náhledu, kdy došlo ke 

změně v přístupu a cílech léčby RAI  na základě v minulosti zjištěných dat. Jsou zde 

podrobně diskutovány rozdílné přístupy v určení optimální dávky radioaktivního jódu 131I, 

faktory ovlivňující úspěšnost léčby a možné negativní účinky této terapeutické metody. 

V experimentální části disertační práce se zabýváme vlastní analýzou výsledků našeho 

souboru pacientů s Gravesovou – Basedowovou tyreotoxikózou léčených v letech 1998 – 

2012 aplikací radioaktivního jódu 131I na Thyreoidální jednotce IV. interní hematologické 

kliniky provozované ve spolupráci s Oddělením nukleární medicíny Fakultní nemocnice 

Hradec Králové. Na základě retrospektivně zjištěných dat pak navrhujeme úpravy léčebné 

možnosti pro praxi. 
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2 Gravesova-Basedowova nemoc – současný stav znalostí 
 

2.1 Úvod 

Gravesova – Basedowova tyreotoxikóza je rozšířená po celém světě s prevalencí asi 0,5% 

populace [7]. Je nejčastější příčinou tyreotoxikózy způsobující až 80% všech případů 

v oblastech s dostatečným příjmem jódu, zatímco v místech s nedostatečnou zásobou jódu 

stoupá výskyt toxické nodulární hypertyreózy s incidencí až 50% zejména u starších pacientů 

[8, 9]. GD se obvykle manifestuje mezi 30. – 50. rokem, může se však vyskytovat i u 

adolescentů nebo u osob ve věku nad 70 let. Poměr žen k mužům je 5–10:1 [7, 10]. GD je 

vyvolána působením stimulujících protilátek, které se  vážou na TSH receptor a působí 

zvýšenou tvorbu a sekreci hormonů štítné žlázy a současně vedou k hyperplazii a hypertrofii 

folikulárních buněk.  

Vyvolávající příčina není jednoznačně určena, pravděpodobně jde o kombinaci více 

faktorů. Okolo 50% pacientů s GD má pozitivní rodinnou anamnézu pro poruchy funkce 

štítné žlázy [11]. Tento jev souvisí se silným genetickým vlivem, který může tvořit až 80% 

všech faktorů podílejících se na rozvoji autoimunitního onemocnění štítné žlázy. Zbylých 20 

% připadá na vlivy zevního prostředí [12]. Infekce Yersinia enterocolitica může být 

vyvolávající příčinou rozvoje GD pro přítomnost superantigenů způsobující zkříženou 

autoimunitní reakci [13]. Dalším dobře známým negativním faktorem je kouření [14, 15]. 

Změna v příjmu jódu (z nedostatku do nadbytku) může způsobit zvýšenou syntézu hormonů a 

změnit i antigenicitu tyreoglobulinu. Psychický stres i některé další zdravotní zátěžové situace 

rovněž mohou sehrát negativní úlohu ve vzniku GD u geneticky predisponovaných osob [7]. 

Pozitivní rodinná anamnéza (zejména z matčiny strany) je spojována se zvýšeným výskytem 

GD, která pak bývá diagnostikována v mladším věku [11]. U takto rizikových žen jsou pak 

nutné časné a pravidelné kontroly v době těhotenství a poporodním období k zachycení 

případné tyreopatie [16]. Pacientky s pozitivní anamnézou GD mají zvýšené riziko relapsu 

onemocnění po narození dítěte [17] nebo se onemocnění může objevit de novo [18]. 
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2.2 Diagnostika 

Diagnóza Gravesovy –Basedowovy tyreotoxikózy je potvrzena nízkou koncentrací hormonu 

stimulujícího štítnou žlázu (dále TSH) spolu se zvýšenou hladinou volného tyroxinu (fT4), 

volného trijodtyroninu (fT3) a přítomností protilátek proti TSH receptorům (TRAK). Na UZ 

vyšetření je typický nález difuzní nehomogenní strumy s hypoechogenní  strukturou a difúzně 

zvýšenou vaskularizací [19] (Obr. 1). 

 

Obrázek 1. UZ štítné žlázy + Doppler 

 
Podélný řez z levého laloku štítné žlázy: A – normální nález, B -  difuzní struma u GD, C – normální 

vaskularizace štítné žlázy, D – zvýšená vaskularizace u GD 

Převzato z Brent, Graves´ disease, 2008 [7] 

 

V případě diferenciálně diagnostických rozpaků stran etiologie zjištěné hypertyreózy 

je možné doplnit scintigrafii štítné žlázy s 99mTc. Zvýšená akumulace radiofarmaka ve štítné 

žláze potvrdí diagnózu GD (Obr. 2), naopak snížená akumulace bývá u hyperfáze 

Hashimotovy tyreoiditidy. U toxické multinodózní strumy nebo adenomu jsou přítomny teplé 

uzly. 
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Obrázek 2.  Scintigrafie štítné žlázy s 99mTc 

 
A – normální štítná žláza     B – difúzní struma u GD 

Převzato z Brent, Graves´ disease, 2008 [7] 

  

Endokrinní orbitopatie (EO) bývá v mírné formě klinicky vyjádřená asi u 25-50% 

pacientů, asi 3-5% nemocných má těžké oční postižení vyžadující speciální léčbu (pulsy 

kortikoidů, radioterapii, ev. oční chirurgii) [20]. V orbitálních fibroblastech a adipocytech byl 

nalezen TSH receptor, což je pravděpodobně autoimunitní cíl odpovědný za rozvoj 

oftalmopatie [21]. 

 

2.3 Klinická manifestace a komplikace 

Manifestace GD je charakterizována řadou příznaků, které mohou být rozdílně klinicky 

vyjádřeny [7]. Mezi symptomy GD patří hubnutí, intolerance tepla, třes, svalová slabost, 

zvýšená dráždivost, nepravidelný menstruační cyklus. Ve fyzikálním nálezu bývá přítomna 

tachykardie, oční postižení, hmatná štítná žláza, klidový třes, hyperreflexie, teplá a vlhká kůže 

(Tab. 1) [22-24]. Muži s Gravesovou - Basedowovou tyreotoxikózou mohou mít 

gynekomastii, snížené libido a erektilní dysfunkce [25].Všeobecně se dá říci, že frekvence a 

závažnost symptomů souvisí s biochemickou aktivitou onemocnění [26]. Starší lidé (�50 let) 

mají méně klasických příznaků, ale mnohem větší pravděpodobnost vzniku 

kardiovaskulárních komplikací [22, 27, 28]. 
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Tabulka 1 - Klinické projevy  Gravesovy - Basedowovy tyreotoxikózy 

orgán / systém Příznaky klinické projevy 
CNS únava, nervozita, úzkost, snížená 

koncentrace 
hyperaktivita 

Vlasy řídnutí, padání   

Oči pálení, slzení retrakce víček, periorbitální edém, 
nastříknutí spojivek 

Štítná žláza otok struma 

Svaly slabost, třes jemný třes, svalová slabost 

Kůže zvýšené pocení, intolerance tepla teplá, vlhká, opocená kůže 

KVS palpitace, dušnost tachykardie, síňová arymie, 
systolická hypertenze 

GIT hubnutí, zvýšený apetit ztráta hmotnosti 

PNS   hyperreflexie 

Reprodukční systém   oligomenorrhoea, pokles fertility u 
žen, snížené libido u mužů 

     Převzato z Franklyn et al., Thyrotoxicosis, 2012 [8] 

 

Neléčená tyreotoxikóza může vést ke kardiovaskulárnímu onemocnění včetně vzniku 

fibrilace síní (FIS), kardiomyopatie a městnavého srdečního selhání [22]. V jedné plošné 

studii prokázali, že 8.4% pacientů s hypertyreózou má nově diagnostikovanou fibrilaci síní 

během třiceti dní od stanovení diagnózy onemocnění štítné žlázy. Rizikovými faktory pro 

vznik srdeční arytmie jsou zvyšující se věk, mužské pohlaví a již existující kardiovaskulární 

onemocnění [29].  

Těžká tyreotoxikóza nebo tyreotoxická krize je spojena s 20-50% mortalitou [30]. 

Birminghamská studie [31] ukázala vyšší celkovou mortalitu v kohortě pacientů léčených 

RAI pro zvýšenou funkci štítné žlázy proti očekávaným úmrtím podle národního registru. 

Toto zvýšení bylo způsobeno především vyšším počtem úmrtí v prvním roce po léčbě na 

kardiovaskulární a cerebrovaskulární komplikace a v dalších letech na následky 

osteoporotických fraktur. Jinými slovy nemělo jít o přímé následky terapie RAI, ale o 

doznívající důsledky hypertyreózy (embolické komplikace FIS, pokles kostní denzity při 

zvýšené funkci štítné žlázy) 
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2.4 Léčba 

 Po potvrzení diagnózy GD máme k dispozici tři efektivní a relativně bezpečné možnosti 

léčby: dlouhodobé podávání tyreostatik, aplikaci RAI nebo chirurgické řešení [32]. Všechny 

varianty je potřeba s pacientem řádně prodiskutovat. Výběr konkrétní léčebné metody vychází 

ze zkušeností ošetřujícího lékaře a národních zvyklostí s přihlédnutím k názoru samotného 

pacienta [33]. Např. v USA je preferována jako možnost první volby aplikace RAI s nebo bez 

předchozí přípravy tyreostatiky, i když dle nedávného průzkumu (Burch et al. 2011) došlo 

k mírnému poklesu využití této terapeutické metody proti poslednímu přehledu z roku 1991 

(59.7% v.s. 69%) [1]. V Evropě (a stejně tak i v ČR) se na prvním místě zahajuje terapie 

tyreostatiky [1, 2]. K aplikaci RAI se přistupuje až při relapsu onemocnění nebo při 

nemožnosti vysadit ATD. Dle Abraham-Nording et al. randomizované studie je dlouhodobá 

kvalita života stejná u všech tří léčebných modalit [34]. 

 

2.4.1 Medikamentózní léčba Gravesovy - Basedowovy tyreotoxikózy 

Tyreostatika se mohou užívat samostatně při prvním atace choroby nebo v kombinaci 

s definitivní léčbou (aplikace RAI nebo chirurgické řešení) k počátečnímu zklidnění. Jak již 

bylo uvedeno výše, v Evropě (včetně ČR) jsou metodou volby [1, 35]. K dispozici jsou 

deriváty thiourey typu carbimazolu  (v současné době není na českém trhu dostupný) a 

methimazolu (MMI) nebo propylthiouracil [36]. Po zahájení léčby by mělo za 4-6 týdnů dojít 

ke klinickému zlepšení s odpovídajícím laboratorním nálezem (normalizace nebo pokles fT4, 

TSH může zůstat suprimované delší dobu).  Po dosažení eutyreózy je doporučováno 

pokračovat v udržovací terapii ATD po dobu 12-18 měsíců [37]. Po ukončení tyreostatické 

léčby je vysoké riziko reaktivace choroby. Vyšší riziko relapsu tyreotoxikózy mají muži, 

kuřáci, pacienti s velkou štítnou žlázou (> 80 ml), vysokou hodnotou TRAK a vyšší 

vaskularizací žlázy. Po vysazení ATD by tito pacienti měli být vyšetřováni častěji. 

Doporučeny jsou 1-3 měsíční intervaly po dobu 6-12 měsíců [32]. K navození dlouhodobé 

remise po monoterapii ATD dochází pouze v 40-50% [38, 39]. Prodloužení podávání ATD po 

dobu delší než 18 měsíců po první atace choroby nevede ke zvýšené pravděpodobnosti 

udržení dlouhodobé remise [40]. 

 Vedlejší účinky se mohou vyskytnout asi u 5% pacientů užívajících antityreoidální 

medikaci [41]. Mezi ty mírné řadíme vyrážku, bolesti kloubů, GIT obtíže, snížení chuti a 

čichu. Pravděpodobnost výskytu obtíží je adekvátní výši dávky tyreostatika zejména u MMI, 
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u PTU tato závislost není až tak nápadná [42]. Léčba je závislá na individuální snášenlivosti 

ze strany pacienta, při přetrvávání obtíží je na zvážení přidání antihistaminik nebo výměna za 

jiné tyreostatikum.  

Mezi závažné komplikace léčby ATD patří agranulocytóza. Dle nedávné práce 

japonských autorů (Nakamura et al.), kde bylo zkoumáno 754 případů tyreostatiky 

indukované agranulocytózy v průběhu třiceti let, je incidence této vážné komplikace 0,1-

0,15% [43]. K rozvoji obtíží obvykle dojde náhle během prvních tří měsíců léčby, ojediněle se 

mohou vyskytnout i později nebo se vyvíjet plynule [43]. Vyšší dávka ATD je spojena se 

zvýšeným rizikem vzniku obtíží. Dle rozsáhlé studie incidence agranulocytózy byla 0,8% u 

2087 pacientů léčených počáteční dávkou MMI 30 mg/den v porovnání s incidencí 0,2% u 

2739 pacientů léčených počáteční dávkou 15 mg/den [44]. Pacienti musí být upozorněni, aby 

při výskytu horečky, bolesti v krku nebo sooru v dutině ústní neprodleně navštívili lékaře. Při 

poklesu absolutního počtu neutrofilů (ANC) pod  1000/µl je nutné ukončit podávání ATD a 

zahájit empirickou intravenosní ATB terapii (častým původcem bývá Pseudomonas 

aeruginosa). Dále je na zvážení přechodné podávání růstového faktoru ke stimulaci tvorby 

granulocytů (G-CSF) k celkovému zkrácení regenerace krvetvorby a tím i doby hospitalizace, 

ačkoliv prospektivní randomizovaná studie tento fakt nepotvrdila [45]. Po zvládnutí akutních 

obtíží je na místě po domluvě s pacientem definitivní řešení. Dlouhodobé podávání tyreostatik 

v tomto případě je kontraindikováno pro existenci zkřížené reaktivity mezi MMI a PTU stran 

rozvoje agranulocytózy. 

Z dalších vážných komplikací je možný hepatotoxický účinek PTU, kdy 

v  ojedinělých případech může dojít až akutnímu jaternímu selhání. Hepatotoxický efekt 

přetrvává i po vysazení  PTU a může mít fatální následky.  Za sledované časové období 

dvaceti let bylo v USA hlášeno 22 případů akutního jaterního selhání po PTU (včetně 9 úmrtí 

a 5 jaterních transplantací) u dospělých, zatímco u dětí to bylo 12 případů (včetně 3 úmrtí a 6 

jaterních transplantací) [46]. Na základě těchto nových poznatků dle doporučení American 

Thyroid Association (ATA) by PTU neměl být předepisován v první linii léčby, ale jeho 

použití by mělo být indikováno ve zvláštních případech jako je první trimestr gravidity, 

tyreotoxická krize (pro jeho schopnost inhibovat konverzi  T4 na T3) a u pacientů 

netolerujících MMI (s výjimkou agranulocytózy) [46]. ANCA pozitivní vaskulitida je další 

vzácnou komplikací po PTU [47]. 
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2.4.2 Totální tyreoidektomie  

Chirurgická léčba je nejstarší formou definitivní léčby Gravesovy – Basedowovy 

tyreotoxikózy.  Vysoké procento relapsu po subtotálních výkonech vedlo k doporučení 

provedení totální tyreoidektomie jako metody volby rozsahu výkonu při chirurgickém 

definitivním řešení GD [48-50]. Chirurgická léčba nyní není indikována jako první linie 

terapie, ale je ponechána jako možné definitivní řešení ve specifických případech [32]: velká 

struma (>80g) s ev.  útlakovým syndromem, u strum s prokázanou nebo suspektní malignitou, 

u současně přítomné primární hyperparatyreózy vyžadující chirurgické řešení, u žen 

plánujících těhotenství v kratší době než 4-6 měsíců, u GD v úvodu velmi aktivní (velmi 

vysoká hladina TRAK a fT3) a u pacientů se střední až těžkou endokrinní orbitopatií.   

Výhodou této metody je rychlá kontrola tyreotoxikózy s nutností celoživotní hormonální 

substituce. Nevýhodou jsou možná operační rizika. Mezi komplikace operačního výkonu 

řadíme hypokalcémii z hypoparathyreózy, která bývá obvykle přechodná (40%), ale může 

přejít v trvalou s nutností celoživotní substituce (1%). Další závažnou komplikací je poranění 

nervus laryngeus recurrens, které může být rovněž přechodné (5%) nebo trvalé (2%) [51]. 

 

2.5 Léčba Gravesovy – Basedowovy tyreotoxikózy u dětí 

Zvláštní pozornosti je třeba věnovat podávání ATD u dětí.  V rámci rozsáhlé studie zahrnující 

kolem 200 dětí bylo zjištěno, že pouze kolem 20% dětských pacientů léčených medikamenty 

bylo v dlouhodobé remisi trvající alespoň 2 roky [52]. K podobným výsledkům dospěli i další 

autoři [53, 54]. Perzistující tyreotoxikóza a vyšší riziko relapsu po vysazení ATD je častější 

zejména u prepubertálních dětí  [55, 56] a bývá spojena s vysokou aktivitou onemocnění 

v době diagnózy (vysoké hladiny volných tyreoidálních hormonů a vysoká hladina TRAK) 

[57]. 

 Pro zvýšenou senzitivitu dětí k hepatotoxickému účinku PTU [46]  je MMI hlavním 

tyreostatikem podávaným u dětí [42]. Incidence akutního jaterního selhání u dětí léčených 

PTU je 1:2000 (tedy 5x častější než u dospělých) bez ohledu na pravidelné kontroly jaterních 

testů [58]. Počáteční dávka MMI je 0,5 mg/kg/den podávaná 2-3x denně, do maximální denní 

dávky 40 mg. Dle klinických příznaků je možné u těžké tyreotoxikózy do celkové medikace 

přidat betablokátor [59]. Pacienti by měli být sledováni v intervalu 4-6 týdnů, dokud nedojde 

k normalizaci hladiny fT3, fT4 [42]. Po dosažení normálních hladin volných tyreoidálních 
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hormonů může dojít k redukci dávky ATD o 30-50%. Suprese hladiny TSH může přetrvávat i 

několik měsíců [32].  

Vzhledem k nízkému procentu možnosti navození dlouhodobé remise po léčbě ATD a 

nezanedbatelnému riziku vedlejších účinků při dlouhodobém užívání tyreostatik stoupá 

v posledních letech využití RAI v léčbě tyreotoxikózy také u dětí a adolescentů [60]. Mnoho 

studií v této věkové skupině potvrdilo, že je to metoda účinná a bezpečná [52, 61]. Nicméně je 

potřeba zmínit, že podání RAI u dětí má své zvláštnosti. Štítná žláza v dětském věku je 

zvýšeně citlivá k účinku radioaktivnímu záření a riziko pozdějšího rozvoje malignity štítné 

žlázy stoupá úměrně s klesajícím věkem dítěte v době aplikace. Toto riziko platí zejména pro 

dětské pacienty léčené nízkou dávkou RAI, naopak u dětí léčených vysokou dávkou RAI 

nebyla zaznamenána zvýšená incidence nádorů štítné žlázy [62] . Dávka 7,4-11,1 MBq/g  

tkáně štítné žlázy je doporučována jako dostatečně ablativní při současné minimalizaci rizika 

rozvoje pozdější neoplazie. Alternativou může být podání fixní dávky 444–555 MBq.  

Read et al. [63] provedli téměř čtyřicetiletou retrospektivní analýzu u 107 pacientů 

mladších 20 let (věkové rozmezí v době aplikace 3 roky a 7 měsíců až 19 let a 9 měsíců) 

léčených RAI v rozmezí let 1953-1973. Nemocným byla zpočátku podávána nízká dávka RAI 

s cílem dosáhnout eutyreózy, nicméně úspěšnost terapie byla nízká, proto byla dávka 

radioaktivního jódu 131I postupně navýšena. Při detailní analýze celého souboru v průběhu let 

nebyl zaznamenán žádný případ výskytu nádoru štítné žlázy nebo leukemie. Všichni pacienti 

až na dva byli po ukončení sledování v hypotyreóze s nutností trvalé substituce [63].  

Dle dostupných literárních údajů rovněž nebyl zaznamenán zvýšený počet vrozených 

vývojových vad u potomků pacientů léčených v dětství nebo dospívání RAI [64]. RAI by 

neměl být podáván u velkých strum (>80g) z důvodu nízké léčebné odpovědi a 

potencionálního rizika rozvoje endokrinní  oftalmopatie.  Opatrnost s aplikací RAI je na místě 

u dětí mladších 10 let, kdy je třeba indikaci obzvláště dobře zvažovat vzhledem ke 

zvýšené citlivosti k účinku radioaktivního záření, předpokládanému dlouhodobému přežití a 

malé dostupnosti literárních dat o vedlejších efektech léčby 131I v této věkové skupině [59]. 

Sami zkušenosti s aplikací RAI dětským pacientům nemáme, protože na našem 

pracovišti podáváme radioaktivní jód 131I pouze dospělým. 
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2.6 Těhotné a kojící ženy 

Další skupinou, které je potřeba věnovat zvláštní pozornost jsou těhotné a kojící ženy. 

V optimálním případě u žen s GD nabízíme definitivní řešení (RAI nebo TTE) ještě před 

plánovanou koncepcí.  Obě terapeutické možnosti by měly být s pacientkou řádně 

prodiskutovány a měly by jí být srozumitelně vysvětleny všechny výhody a nevýhody obou 

metod [32]. 

 V případě volby chirurgického řešení dochází k rychlé kontrole tyreotoxikózy 

s nutností nastavení adekvátní substituční dávky.  Je zde však na zvážení operační riziko, jak 

již bylo uvedeno výše.  Druhá možnost je vhodná u žen, kde je možné plánovanou koncepci 

odložit na dobu 4-6 měsíců od definitivního řešení tyreotoxikózy. Dle ATA je podání 

radioaktivního jódu 131I kontraindikováno v těhotenství a kojení a těhotenství není 

doporučováno dříve než za 4-6 měsíců od aplikace [32]. Z tohoto důvodu by všem ženám 

v reprodukčním věku měl být proveden těhotenský test nejdéle 48 hod před požitím 

terapeutické dávky RAI [32] . Nevýhodou této metody je velký vzestup TRAK s vrcholem 

kolem třetího měsíce od aplikace, po kterém následuje postupný pokles, nicméně pozitivní 

hladina může přetrvávat roky [65]. TRAK prochází placentou a může vyvolat tyreotoxikózu u 

plodu [66]. U těchto žen je tedy nutné vyšetřovat TRAK na začátku těhotenství a 24.-28. 

týden gravidity [67]. Při zjištění pozitivity je nutné pečlivé monitorování plodu k včasnému 

zachycení případných komplikací [16, 68]. 

Pokud je GD diagnostikována v době těhotenství, je léčba ATD metodou volby.  

V diferenciální diagnóze je třeba pečlivě odlišit fyziologickou supresi TSH a přechodnou 

těhotenskou gestózu, která vyžaduje pouze podpůrnou léčbu a spontánně odezní po 14. týdnu 

gravidity.  Cílem léčby GD v těhotenství je dát co nejnižší dávku ATD, aby fT4 bylo v horní 

třetině normálního rozmezí nebo lehce nad normu.  TSH může být suprimované po celou 

dobu těhotenství. V prvním trimestru je lékem volby PTU, pro potenciální teratogenní účinek 

MMI. Od druhého trimestru je vhodná změna na MMI vzhledem k možnému 

hepatotoxickému vlivu PTU.  Počáteční bezpečná dávka PTU je doporučována 100-450 

mg/den rozdělená do 3 denních dávek a 10-20 mg/den pro MMI v jedné denní dávce.  

V iniciální fázi onemocnění je vhodná kontrola každé 2 týdny, dokud nedojde ke snížení 

hladiny fT4 a ústupu klinických obtíží. Po stabilizaci stavu postačí kontrola v intervalu 2-4 

týdny [69]. Nedojde-li ke zklidnění obtíží a navození remise na nízké dávce ATD je 

indikována TTE v druhém trimestru těhotenství. RAI je v těhotenství přísně kontraindikován.  

Po TTE dochází k rychlé kontrole tyreotoxikózy, ale je třeba mít na zřeteli, že hladina TRAK 
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může být ještě nějakou dobu po provedené operaci zvýšená.  Tento fakt může mít negativní 

následek pro plod, kdy lze dojít až k rozvoji fetální tyreotoxikózy po vynechání blokujícího 

vlivu ATD. Na tuto skutečnost je třeba pamatovat a provádět pečlivé monitorování plodu 

[69].  

K reaktivaci Gravesovy – Basedovowy tyreotoxikózy může rovněž dojít v poporodním 

období; největší riziko je kvůli imunologickému „přeladění“ v prvních 2-3 měsících. Proto je 

vhodné všechny rizikové pacientky vyšetřovat opakovaně po dobu jednoho roku od porodu 

[17, 70]. V diferenciální diagnostice je třeba odlišit hyperfázi poporodní tyreoiditidy [70], 

která obvykle nevyžaduje žádnou léčbu a spontánně odezní do šesti měsíců od porodu nebo 

může přejít do hypofáze, kdy již je třeba nasadit adekvátní substituční dávku. Tato snížená 

funkce štítné žlázy může být buď přechodná a sama se upraví do jednoho roku od porodu 

nebo přechází do trvalé hypofunkce s nutností celoživotní substituce [71].  

Pokud je třeba užívat ATD u kojících žen, pak za bezpečné se považují střední dávky 

(PTU 150-200 mg/den, MMI 10-20 mg/den) [72, 73]. Dávky je nutno rozdělit do několika 

menších dávek a užívat po kojení.  RAI se může podat nejdříve šest týdnů po ukončení kojení 

(aby nedošlo k zvýšenému záchytu radiofarmaka v prsní žláze) [32]. 
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3 Radioaktivní jód 131I – současný stav znalostí 
 

3.1 Úvod 

Jak již bylo výše uvedeno i přes více než šedesátiletou tradici využití této metody v léčbě 

Gravesovy – Basedowovy tyreotoxikózy, stále neexistují jednotné přístupy v indikaci ani ve 

způsobu dávkování RAI. Dlouhodobé zkušenosti s aplikací radioaktivního jódu 131I však 

prokázaly, že je to metoda účinná, bezpečná a levná [3, 5, 6, 32]. V průběhu času se indikační 

spektrum navíc rozšířilo i o další příčiny hypertyreózy (toxická multinodózní struma, toxický 

adenom) a s výhodou lze RAI použít i u netoxické multinodózní strumy k redukci objemu 

žlázy (Obr. 3).  

 

Obrázek 3. Vychytávání RAI ve štítné žláze  

 
Graves´ disease – Gravesova nemoc (difúzní vychytávání radiofarmaka), toxic adenoma – toxický adenom 

(lokální vychytávání radiofarmaka),  toxic nodular goiter – toxická multinodózní struma (lokální a nejednotné 

vychytávání radiofarmaka, přítomny teplé i studené uzle). 

Převzato Ross, Radioiodine Therapy for Hyperthyroidism, 2011 [9] 

  

 Cílem léčby je dostat pacienty do hypotyreózy [32], aby se zabránilo pozdějšímu 

relapsu.  Léčba je velmi efektivní za předpokladu, že je zadržena dostatečná dávka radiojódu 
131I ve štítné žláze. To může být provedeno dvěma způsoby, buď podáním fixní dávky RAI 

nebo je dávka kalkulována na základě velikosti štítné žlázy a schopnosti akumulovat 

radioaktivní jód [74]. Kalkulovaná dávka je více využívaná v Evropě, zatímco v USA dávají 

přednost dávce fixní [75]. 
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3.2 Mechanismus účinku RAI 

RAI se podává perorálně jako sodná sůl 131I ve formě roztoku nebo v kapslích. Ze systémové 

cirkulace je rychle vychytáván proti koncentračnímu gradientu do folikulárních buněk štítné 

žlázy, kde se koncentruje podobně jako stabilní 127I (Obr. 4). RAI  je kombinovaný beta/gama 

zářič [76]. Terapeuticky se využívá beta záření, které působí tkáňové poškození 

v bezprostřední vzdálenosti (do 1 mm), čímž je zajištěna selektivita účinku ve tkáni štítné 

žlázy s maximem akutního účinku mezi 6-18 týdny. Radiační poškození tkáně sníží produkční 

kapacitu žlázy a zmenší její objem. V závislosti na dávce tak za 2-6 měsíců u většiny pacientů 

potlačíme hypertyreózu a u některých nemocných vyvoláme hypotyreózu. Dlouhodobý 

účinek pak vede k pozvolnému rozvoji hypotyreózy také u značné části ostatních, spolehlivěji 

u GD než u toxické multinodózní strumy nebo toxického adenomu. Pro GD se obvykle uvádí, 

že pozdní hypotyreóza se rozvíjí s incidencí asi 2-3% za rok [5]. Na jejím rozvoji se vedle 

radiačního poškození zřejmě podílí také lymfocytární infiltrace a autoimunitní destrukce 

tkáně, podobně jako u Hashimotovy tyreoiditidy [77]. 

 

Obrázek 4.  Zpracování radioaktivního jódu ve folikulu štítné žlázy 

 
Jód se do štítné žlázy dostává činností tyreoidální pumpy (Na+/I- symport). Jedná se o sekundárně aktivní 

transport, při kterém je využíván koncentrační gradient Na+ k současnému přenosu I- proti jeho koncentračnímu 

gradientu. Transport jodidů z cytosolu do koloidu provádí přenašeč nazývaný Pendrin. Dalším krokem je 

oxidace jodidu I- pomocí enzymu thyreoperoxidázy na molekulární jód I2. Vzniklé molekuly jódu se pak váží na 

tyrosolové zbytky tyreoglobulinu (organifikace).  

Převzato Ross, Radioiodine Therapy for Hyperthyroidism, 2011 [9] 
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3.3 Kinetika RAI 

 

Na selektivní vychytávání RAI ve štítné žláze navazuje jeho eliminace. Ta probíhá dvěma 

mechanismy: radioaktivním rozpadem s poločasem asi 8 dní (fyzikální poločas) a převážně 

renální eliminací s poločasem asi 24 dní (biologický poločas). Oba eliminační mechanismy se 

kombinují, takže výsledný efektivní poločas je odhadován asi na 6 dní: 
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Zatímco fyzikální poločas je konstantní, biologický poločas je variabilním 

parametrem. Proto se také efektivní poločas může lišit u jednotlivých pacientů, přestože 

přirozeně nemůže přesáhnout hodnotu poločasu fyzikálního (8 dní). V principu velký rozdíl 

v biologickém poločasu může způsobit významný rozdíl v poločasu efektivním a tím také 

v absorbované dávce [78]. Becker a Hurley [79] popsali bimodální rozdělení biologického 

poločasu v jejich souboru nemocných, kdy asi 15% pacientů mělo výrazně krátký biologický 

poločas 2,8 dne na rozdíl od ostatních (32 dní). Pacienti s rychlejší kinetikou pak při stejně 

podané aktivitě RAI dosáhnou podstatně nižší absorbované dávky ve žláze než pacienti 

s pomalejší kinetikou, což může vést k selhání léčby.  Naopak, pokud bychom přizpůsobili 

podanou aktivitu takto krátkému poločasu, dosáhli bychom potenciálně nebezpečné dávky pro 

krev, což u benigního onemocnění štítné žlázy není vhodné. Na toto riziko zrychlené kinetiky 

může upozornit měření akumulace RAI ve žláze nejen za obvyklých 24 hod, ale i za 4 hod 

[80]. Je-li akumulace za 4 hod vyšší než za 24 hod, jde o pacienta s rychlou kinetikou a riziko 

selhání léčby je vyšší [80, 81].  

Naopak někteří autoři navrhují vypočítávat 24-hodinovou akumulaci z naměřené 3-

hodinové [82] nebo 4-6 hodinové [83] akumulace RAI ve štítné žláze, což by mělo praktické 

dopady především v ambulantním podání terapeutické dávky radioaktivního jódu 131I u 

benigních onemocnění štítné žlázy [84]. Morris et al. na jejich souboru nemocných prokázali, 

že potenciální chyba v určení 24-hodinové akumulace RAI z naměřené čtyřhodinové nebo 

šestihodinové je nízká [83]. Navíc kinetika závisí také na typu onemocnění a na zásobách 

jódu. Teff je kratší u GD než u toxické nodósní strumy, zatímco akumulace bývá vyšší [85]. 
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3.4 Interakce (jód, lithium, p ředléčení ATD) ovlivňující výsledný 

efekt terapie RAI 

Účinnost léčby RAI může být snížena předchozím podáním většího množství 

neradioaktivního jódu, který výrazně sníží akumulaci RAI ve štítné žláze. V praxi takové 

riziko představují hlavně jodové kontrastní látky a amiodaron. V případě amiodaronové 

tyreotoxikózy prvního typu je možné použít RAI jako definitivní terapii za předpokladu, že 

z kardiologického hlediska je možné amiodaron vysadit a RAI nebude podán dříve než 

s odstupem jednoho roku od ukončení medikace. Na překlenovací období je nutné podat ATD 

[86]. 

Další z faktorů, který může mít negativní vliv na výsledný efekt léčby RAI je 

předchozí podávání tyreostatik [9, 87]. Zejména užívání propylthiouracilu může snížit 

úspěšnost léčby RAI, protože PTU zvyšuje radiorezistenci štítné žlázy [87-89]. Na rozdíl od 

této zkušenosti předléčení carbimazolem a methimazolem by nemělo ovlivnit konečný 

výsledek terapie RAI, jsou-li medikamenty vysazeny několik dní před aplikací [87, 90-92]. 

Negativní účinek předléčení PTU je možné kompenzovat podáním vyšší dávky RAI 

[93, 94]. 

Naopak lithium může prodloužit retenci RAI ve žláze a tím zvýšit účinnost léčby, 

zejména u pacientů s krátkým biologickým poločasem, kteří jsou relativně rezistentní [95]. 

Srovnávací studie však přinesly rozporné výsledky [96, 97] a vzhledem k nezanedbatelné 

toxicitě lithia se tento postup rutině nedoporučuje [5]. 

 

3.5 Nízká nebo vysoká dávka RAI – změna velikosti dávky 

v průběhu času 

Radioaktivní jód 131I v léčbě Gravesovy - Basedowovy tyreotoxikózy poprvé použili Hertz a 

Roberts v Massachusetts General Hospital v Bostonu v roce 1941 [3, 4]. V začátcích této 

léčby byla aplikovaná dávka RAI určována empiricky. Do roku 1950 v USA bylo standardně 

podáváno 6 MBq/g radioaktivního jódu 131I, velikost štítné žlázy byla určována odhadem 

[98]. S užitím této dávky byla pozorována vysoká incidence hypotyreózy okolo 50 – 80% 

v průběhu deseti let [99]. K zabránění vzniku tohoto „nežádoucího“ účinku byla velikost 

podávané dávky redukována o více než 50% [84]. Ačkoliv po této nízké dávce RAI byla 

nízká incidence časné hypotyreózy (okolo 12% jeden rok od aplikace), v průběhu dalších 
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deseti let výskyt hypotyreózy stoupl až na 76% [100]. I ostatní dlouhodobé studie [101-103] 

v průběhu dalších let prokázaly, že rozvoj pozdní hypotyreózy je časem nevyhnutelný u 

většiny pacientů s GD léčených nízkou dávkou RAI, je-li dostatečně dlouhé období sledování. 

Navíc byl tento přístup spojen s vysokým procentem selhání terapie a nutností dlouhodobě 

pokračovat v medikaci ATD, eventuálně aplikovat další dávku RAI [100, 104]. Z těchto 

důvodů došlo ke změně v celkovém přístupu k terapeutickému podání RAI u GD. Nyní je 

cílem aplikovat takovou dávku RAI, aby došlo k dostatečné ablaci tkáně štítné žlázy spojené 

s rozvojem hypotyreózního stavu s nutností trvalé substituce hormony štítné žlázy a tím 

zabránit pozdějšímu relapsu tyreotoxikózy [10, 32]. Podání vyšší dávky RAI je pak spojeno 

s vyšší úspěšností léčby [7].  

Rozdílný přístup nabízí nedávná práce čínských autorů (Chen et al.) [105], kteří 

v jejich prospektivní randomizované studii zkoumali 600 nemocných s GD po terapii RAI. 

Pacienty rozdělili do pěti skupin po 120 nemocných.  Podaná aktivita RAI byla odhadována 

pouze podle klinického skóre a základní minimální podaná dávka narůstala od první do páté 

skupiny. Za optimální dávkovací schéma označili t řetí skupinu, kde bylo podáno 1,85-4,07 

MBq/g (průměrná podaná aktivita 261±162MBq). Za sledované období dvanácti let 72% 

pacientů zůstalo eutyroidních, 22% přešlo do hypotyreózy a 6% nemocných zůstalo 

v hypertyreóze. Recidiva onemocnění byla 13,6%. Na základě těchto zjištěných dat 

doporučují nízkou dávku RAI s cílem vyhnout se rozvoji hypotyreózy a s tím související 

dlouhodobé substituci tyroxinu. Tato snaha vyplývá z odlišného etnického přístupu, kdy v této 

části světa je nedostatečná dlouhodobá spolupráce pacienta s lékařem.  

 

3.6 Fixní nebo kalkulovaná dávka RAI 

Navzdory dlouholeté zkušenosti s aplikací RAI u Gravesovy - Basedowovy tyreotoxikózy 

stále existuje nejednotnost názorů stran optimálního dávkovacího režimu a způsobu určení 

optimální léčebné dávky [9]. Někteří upřednostňují podání fixní dávky [10, 106, 107], jiní 

dávají přednost dávce kalkulované [9, 108-110]. Výhodou podání fixní dávky je jednoduchost 

a nízká cena, metoda nevyžaduje předběžné měření [32]. To oceňují zvláště pracoviště, kde se 

RAI podává ambulantně. Užívaná fixní aktivita se liší mezi pracovišti a také je patrný posun 

k vyšším hodnotám v průběhu času (Tab. 2). 
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Tabulka 2 - Příklady úspěšnosti terapie GD fixní aktivitou RAI 

Autor Místo Rok Aktivita 
(MBq) Úspěšnost (%) 

Allahabadia Birmingham před 1995 185 63 

Leslie Winnipeg 2003 239 73 

Metso Tampere 1965-2002 259 75 

Hermandez-Jimenez Mexico City 1980-2000 185-333 65,5 

Leslie Winnipeg 2003 353 74 

Collier Dalmellington Road 1997-2007 370 90 

Allahabadia Birmingham 1995-2001 385 74,9 

Peters Berlin 1995 555 71 

Sztal-Mazer Curitiba 2012 555 74 

Gupta Lambton 2003-2007 555 79,5 

Collier Dalmellington Road 1997-2007 555 90 

Okosiema Wales 2000-2007 555 91 

Khalid Wolverhampton 2011 555 93 

Lewis Belfast 2003-2007 555 93,3 

Boelaert Birmingham 2001-2007 600 84,1 

Sztal-Mazer Curitiba 2012 777 89 

Hermandez-Jimenez Mexico City 1980-2000 740-1100 87,7 

Převzato a doplněno z Horáček,Terapie benigních onemocnění štítné žlázy radiojódem, 2006 [111] 

 

Kalkulovaná dávka vychází z Quimby-Marinelliho vzorce [112], který bere v úvahu: 

- hmotnost žlázy vyjádřenou v gramech (M, odhadovanou z objemu žlázy v ml) 

- akumulaci RAI ve žláze za 24 hod vyjádřenou v procentech podané aktivity (A)    

- efektivní poločas RAI vyjádřený ve dnech (Teff) 

Podaná dávka (aktivita, vyjádřená v MBq) je pak počítána tak, abychom dosáhli zvolené 

absorbované radiační dávky (vyjádřené v Gy): 

Podaná aktivita (MBq) = absorbovaná dávka (Gy) x 24,7 x M (g) / A (%) x Teff (d) 

V praxi narážíme na velkou variaci ve všech uvedených parametrech [78]. Základní 

nejednotnost je v absorbované dávce. Různí autoři doporučují různě velké absorbované 

dávky, od 60 do 300 Gy [109, 113, 114], a uvádějí velmi různou úspěšnost terapie, obvykle 

s očekávanou závislostí úspěšnosti na dávce (Tab. 3). 
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Tabulka 3 - Příklady úspěšnosti terapie GD kalkulovanou dávkou RAI (kalkulace z 

objemu, akumulace a poločasu) 

Autor Rok Dávka (Gy) Úspěšnost 
(%)  

Catargi 1999 50 67 

Howarth 2001 60 39 

Moser 1988 60 54 

Howarth 2001 90 41 

Traino 2010 100 48 

Peters 1995 119 58 

Berg 1996 120 90 

Walter 2004 150 72 

Reinhardt 2002 150 73 

Guhlmann 1995 150 83 

Moser 1988 150 83 

Grosso 2005 150 85 

Reinhardt 2002 200 77 

Kobe 2008 250 96 

Sabri 1999 254 71 

Grosso 2005 300 86 

Reinhardt 2002 300 92 

Willemsen 1993 300 100 

Grosso 2005 > 300 86 

Traino 2010 400 97 

Převzato a doplněno z Horáček,Terapie benigních onemocnění štítné žlázy radiojódem, 2006 [111] 

 

 Z měřených parametrů je nejpracnější stanovení poločasu. Mnozí autoři tuto obtíž 

obcházejí tím, že kalkulují se standardním efektivním poločasem 6 dnů. To však vede 

k nepřesnostem, protože rozdíly mezi pacienty ve skutečném poločase mohou být značné 

[78]. Některá pracoviště proto měří pouze objem a akumulaci a vyjadřují léčebnou dávku jako 

aktivitu na gram tkáně zadrženou ve žláze za 24hod (MBq/g). Podaná aktivita se potom 

vypočítá podle vzorce: 

 

Podaná aktivita (MBq) = cílová dávka (MBq/g) x 100 x M (g) / A (%) 
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Existuje široké rozmezí doporučované cílové dávky od 1,85 do 7,4 MBq/g [32] . 

S postupným zvyšováním podané aktivity (a tím zvyšování cílové dávky) narůstala úspěšnost 

léčby [32, 92, 108, 114] (Tab. 4).  

 

Tabulka 4 - Příklady úspěšnosti kalkulovanou dávkou RAI (kalkulace z objemu a 

akumulace) 

Autor Rok Dávka 
(MBq/g) Úspěšnost (%) 

Leslie 2003 2,9 82 

Jarlov 1995 3,7 48 

Murakami 1996 3,7 50 

Imseis 1998 4,4 55 

Leslie 2003 4,4 76 

Bogazzi 1999 7,0 72 

Andrade 2001 7,4 85 

Chiovato 1998 7,4 90 

Převzato a doplněno z Horáček,Terapie benigních onemocnění štítné žlázy radiojódem, 2006 [111] 

 

Přímé srovnávací studie mezi fixní a kalkulovanou dávkou přinesly rozporuplné 

výsledky [114-117].  

Dle Turner et al. kalkulovaná dávka nemá výhody ve srovnání s fixní dávkou [116]. 

Stejně tak Leslie et al. v randomizované studii nenašli rozdíl mezi fixní dávkou (235 nebo 350 

MBq) a kalkulovanou dávkou (2.96 nebo 4.44 MBq/g) [117]. Naopak Peters et al. [114] 

v jejich prospektivní randomizované studii srovnávali účinek fixní dávky 555 MBq a 

kalkulované dávky se zvolenou absorbovanou radiační dávkou 100 Gy. Zatímco dosáhli 

lepších výsledků s fixní dávkou (71%) než s kalkulovanou (58%), po detailní analýze 

dávkové odpovědi u skupiny pacientů s fixní dávkou, kdy přepočítali úspěšnost léčby 

vzhledem ke skutečně absorbované aktivitě (11% pro 2,4 MBq/g, 50% pro 4,7 MBq/g, 67% 

pro 7,1 MBq/g, 80% pro 9,5 MBq/g, 93% pro 19,0 MBq/g) doporučují kalkulovanou dávku 

200 Gy. Italská studie (Grosso et al.) [108] doporučuje kalkulovanou dávku 150 Gy.  

Odlišný semikvantitativní přístup navrhuje Jarlov et al. [115]. Dle palpačního odhadu 

velikosti štítné žlázy podali 3 různé fixní dávky:  185 MBq pro malé žlázy (< 30 ml), 370 

MBq pro střední žlázy (30-60 ml), 555 MBq pro velké žlázy (> 60 ml) a srovnávali je 
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s kalkulovanou dávkou 3,7 MBq/g. Úspěšnost byla nevýznamně lepší u semikvantitativního 

dávkování (61%) než u kalkulované dávky (48%). Podle jejich zkušeností tak z praktického 

hlediska plně vyhovuje levnější a jednodušší volba jedné ze tří předem zvolených dávek na 

základě velikosti žlázy [115].  

De Rooij et al.  [118] provedli systematickou meta-analýzu srovnávající efekt léčby u 

fixní a kalkulované dávky. Porovnáním výsledků 8 studií [114, 115, 117, 119-123] zjistili, že 

není rozdílu mezi oběma metodami v úspěšnosti léčby a vyléčení hypertyreózy. Nicméně je 

třeba zdůraznit, že rozsáhlá klinická heterogenita jednotlivých studií a užití různých metod 

v určení podané RAI aktivity, stejně tak jako nedostatek randomizovaných studií, zabraňují 

tomu, aby byl učiněn definitivní závěr [118]. 

 Z praktického hlediska, kdy se zdá, že pracnější, časově a finančně náročnější, 

kalkulovaná dávka nepřináší větší procento úspěchu oproti dávce fixní, je mnohými autory 

doporučováno podávat jednoduchou standardní dávku radioaktivního jódu 131I [8, 32, 86]. Dle 

nedávného doporučení American Thyroid Association (ATA) a American Association of 

Clinical Endocrinologists (AACE) je vhodné podávat fixní dávku RAI o velikosti 370–550 

MBq [32].  

Collier et al. [124] srovnávali účinnost dvou různě velkých fixních dávek RAI (370 vs. 

555 MBq) s úspěšností léčby 90% pro obě skupiny pacientů. V jejich studii nebyl zjištěn 

signifikantní rozdíl mezi nižší a vyšší podanou aktivitou. Naproti tomu Boelaert et al. v jejich 

nedávné kohortové studii [125] potvrdili, že vyšší podaná aktivita RAI přináší větší 

pravděpodobnost úspěšné léčby tyreotoxikózy. U pacientů s podanou fixní dávkou 600 MBq 

dosáhli úspěšnosti 84,1% v porovnání se skupinou, kde byla aplikována nižší dávka RAI (370 

MBq s úspěšností 74,9% a 185 MBq s úspěšností 63%). Abraham et al. [10] navrhují podání 

fixního dávkového režimu s aktivitou 500 MBq. Vyšší dávka (okolo 800 MBq) je 

doporučována u pacientů s velkou štítnou žlázou a velmi aktivním onemocněním.  

S podobnými výsledky přichází i Sztal-Mazer et al. [126]. V jejich nedávné 

retrospektivní analýze zahrnující 258 nemocných s Gravesovou - Basedowovou 

tyreotoxikózou léčených aplikací RAI, rozdělili pacienty do tří skupin podle podané aktivity ≤ 

555 MBq, 592–740 MBq,  ≥ 777MBq s úspěšností 74%, 85%, 89% zatímco průměrný čas 

dosažení úspěšné léčby byl 8.1, 4.6, 2.9 měsíců. Tato studie nejenomže potvrzuje již dříve 

známý fakt, kdy s vyšší dávkou stoupá úspěšnost léčby [125], ale zároveň jako první 

poukazuje na skutečnost, že s vyšší dávkou je potlačení tyreotoxikózy dosaženo dříve a pro 

pacienty se tak významně zkracuje doba nutného užívání ATD a s tím spojených výše 

uvedených rizik [126]. 
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K podobným závěrům závislosti rychlosti účinku terapie RAI na velikosti podané 

dávky dospěli i další autoři [108, 127, 128], nicméně v ostatních studiích nebyla časová 

hranice úspěchu přesně definována. Canadas et al. [127] srovnávali účinky dvou různě 

velkých fixních dávek (370 MBq v.s. 555 MBq), kdy po 6 měsících od aplikace RAI bylo 

dosaženo většího procenta remise ve skupině s podanou vyšší aktivitou, zatímco po 12 a 24 

měsících byla úspěšnost léčby stejná v obou skupinách pacientů. Grosso et al. [108] podávali 

tři různě velké kalkulované dávky (150 Gy, 300 Gy, > 300 Gy), ale nezjistili signifikantně 

významný rozdíl v úspěšnosti terapie. Přetrvávání hypertyreózy okolo 15% bylo stejné pro 

všechny dávky bez ohledu na velikost, nicméně potvrdili vztah mezi skutečně absorbovanou 

dávkou ve štítné žláze a rozvojem hypotyreózy. Jeden rok po aplikaci byl výskyt hypotyreózy 

30% u skupiny s absorbovanou dávkou 150 Gy, 46% u 300 Gy a 71% u >300 Gy. Mexická 

studie (Hernandez –Jimenez et al.) [128] zahrnující téměř 600 pacientů doporučuje podání 

fixní dávky 740–1110 MBq. U podané aktivity 185–333 MBq byla úspěšnost léčby 65,5 %, 

ve skupině kde byla podaná aktivita ≥ 777 MBq úspěšnost stoupla na 87,7 %. U vyšší podané 

aktivity bylo remise rovněž dosaženo dříve. 

 

 

3.7 Faktory zvyšující možnost selhání léčby 

Dle všeobecně uznávané úspěšnosti léčby, pokud je podána dostatečná dávka radioaktivního 

jódu 131I, hypotyreóza (nebo eutyreóza bez nutnosti substituce nebo terapie ATD) se rozvine 

asi u 80-90% pacientů, zatímco okolo14% procent zůstane hypertyreózních [9, 129]. 

V případě selhání léčby je nutné podat opakovanou dávku RAI, většinou s odstupem 6-12 

měsíců od první aplikace [8]. Odpověď na léčbu radioaktivní jódem 131I je nepředvídatelná 

[130].V poslední době se připouští skutečnost, že větší počet faktorů ovlivňuje konečný efekt 

terapie RAI. Tyto faktory pravděpodobně komunikují navzájem komplexním způsobem, což 

ještě stěžuje možnost oddělit dopad jednotlivých faktorů. Buňky, orgány a celé organismy se 

liší v jejich senzitivitě na ionizující záření vzhledem k rozdílu v buněčném cyklu, 

v intracelulárních ochranných systémech a schopnosti rekonvalescence [84]. Několik studií se 

snažilo určit faktory ovlivňující výsledek terapie [11, 125, 129-132], avšak nebylo učiněno 

jednoznačného závěru.  

Skupina profesora Larsena z Harvardu [129] zkoumala 261 pacientů s GD, kterým 

podávala kalkulovanou dávku na základě měření akumulace a přepočtu, aby za 24 hodin bylo 

v oblasti štítné žlázy 296 MBq. S tímto přístupem dosáhli úspěchu v 86%. Při bližším 
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zkoumání byli neúspěšně léčení pacienti mladšího věku, s velkou štítnou žlázou, vyšší 

akumulací radiofarmaka a vstupně vysokou hladinou fT4. Okolo 5-10% pacientů zůstalo 

v hypertyreóze navzdory vysoké podané aktivitě (14,8 MBq/g). Allahabadia et al. [133] 

zjistili sníženou odpověď na terapii RAI u mužského pohlaví, mladších pacientů, velké štítné 

žlázy a u těžké tyreotoxikózy.  V jejich kohortové studii srovnávali účinek dvou fixních dávek 

(185 v.s. 375 MBq). U skupiny s nižší podanou aktivitou rovněž zjistili závislost úspěchu 

terapie RAI na předléčení ATD v porovnání se skupinou s vyšší dávkou radiofarmaka. V další 

kohortové studii Boelaert et al. [125] ze stejného pracoviště, kde bylo zahrnuto 1278 

hypertyreózních pacientů, potvrdili, že velikost podané dávky RAI, pohlaví, aktivita 

onemocnění a velikost štítné žlázy jsou nezávislé faktory určující konečný efekt terapie 

radioaktivním jódem 131I. V této studii rovněž hodnotili vliv kouření, přítomnosti EO a 

pozitivní rodinné anamnézy, ale zde nebyla prokázána souvislost. Markovič et al. [134] se 

zabývali strukturou štítné žlázy a dospěli k závěru, že velká a normoechogenní žláza zvětšuje 

radiorezistenci. Nwatsock et al. [135] rovněž potvrdili skutečnost o vlivu velikosti štítné žlázy 

na terapeutickou odpověď. 

Všeobecně je uznáváno, že vysoká akumulace RAI ve štítné žláze je spojena 

s vysokou pravděpodobností úspěšné léčby [136]. S odlišným tvrzením přichází Walter et al. 

[131], kteří retrospektivně analyzovali 229 nemocných se zvýšenou funkcí štítné žlázy 

(akumulace RAI před léčbou v rozmezí 17 – 100%). Úspěšnost léčby po osmnácti měsících 

byla 80%. Při bližší analýze ve skupině pacientů s nízkou akumulací radiofarmaka perzistující 

hypertyreóza přetrvávala jen u 8% nemocných (úspěšnost léčby 92%), na rozdíl od skupiny 

s vysokou akumulací, kde byla úspěšnost léčby pouze 57% (tzv. hypertyreóza přetrvávala u 

43% pacientů). K podobným závěrům dospěli i další autoři [129, 137]. Jiní naopak potvrdili 

opak v kontextu se všeobecně uznávaným názorem [138, 139]. Našly se však i takové práce, 

které neprokázaly souvislost mezi velikostí akumulace radiofarmaka a konečným efektem 

léčby [132]. Ve světle těchto kontroverzních závěrů nezbývá než konstatovat, že vliv velikosti 

akumulace radiofarmaka před aplikací RAI na konečný výsledek terapie zůstává i nadále 

diskutabilní [131]. 

Přehled studií hodnotící faktory ovlivňující konečný efekt terapie radioaktivním jódem 
131I je uveden v níže zobrazené tabulce (Tab. 5). 

Pacientům ve zvýšeném riziku selhání terapie by měla být primárně podána vyšší 

dávka RAI ke zvýšení šance na vyléčení po první aplikaci radiofarmaka [10]. Ovšem dle 

některých studií podaná vyšší aktivita nepřinesla lepší výsledky u skupiny pacientů 

s přítomnými rizikovými faktory stran možného selhání terapie [129, 140].
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Tabulka 5 - Přehled studií hodnotících faktory ovlivňující výsledky terapie RAI 

první autor, rok počet design dávka*) věk mužské pohlaví objem šž A hodnota fT4 kouření TRAK  EO 

Alexander, 2002 261 retrospektivní A/N poz žádný neg Neg neg - - neg 

Boelaert, 2009 1278 kohorta N/N žádný neg neg - neg žádný - žádný 

Allahabadia, 2001 813 kohorta N/N poz neg neg - neg - - - 

de Jong, 2013 385 prospektivní A/A - - neg Neg - - - - 

Nwatsock, 2012 162 retrospektivní A/N žádný žádný neg - žádný - žádný - 

Khalid, 2011 584 retrospektivní N/N žádný žádný - - neg - - - 

Lewis, 2013 449 retrospektivní N/N - žádný neg - neg žádný - - 

Gupta, 2009 478 retrospektivní N/N žádný žádný neg žádný neg - žádný - 

Hernandez, 2006 596 retrospektivní N/A žádný - neg žádný žádný žádný - neg 

Okosiema, 2010 881 retrospektivní N/N žádný žádný žádný žádný - - - - 

Bogazzi, 2010 651 retrospektivní A/A žádný žádný neg - neg žádný neg - 

Catargi, 1999 100 retrospektivní A/A žádný - žádný Neg žádný - žádný - 

Kobe, 2008 571 prospektivní A/A žádný žádný neg - žádný - žádný - 

Metso, 2004 1086 kohorta N/N poz neg - Neg - - - - 

Sabri, 1999 207 retrospektivní A/A - - žádný - žádný - žádný - 

V tabulce je uveden vzájemný vztah mezi jednotlivými rizikovými faktory a konečným výsledkem (poz = pozitivní vztah, neg=negativní, žádný = žádný 
vztah,  - = nebylo hodnoceno) 
*) kalkulovaná dávka pro akumulaci/objem (A = ano, N = ne) 
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3.8 Vedlejší účinky terapie RAI 

3.8.1 Krátkodobé vedlejší účinky terapie RAI 

Vedlejší účinky po aplikaci 131I  jsou poměrně řídké a můžeme je rozdělit na krátkodobé a 

dlouhodobé. Mezi ty krátkodobé se řadí radiační tyreoiditida s incidencí okolo 1%. Typické 

projevy jsou bolestivost v oblasti štítné žlázy, někdy může být současně přítomen i otok krku 

a zduření štítné žlázy. Obtíže jsou většinou velmi dobře zvládnutelné podáním nesteroidních 

antiflogistik, někdy je nutné krátkodobě podat i kortikoidy [9, 10].  

Z tkáně bezprostředně poškozené účinky radioaktivního záření přechodně dochází 

k uvolnění většího množství hormonů štítné žlázy, což může způsobit zhoršení tyreotoxikózy 

až vyvolání tyreotoxické krize [87, 141], která u některých pacientů může mít až fatální 

následky [141]. Tyto komplikace jsou naštěstí velmi vzácné [87]. Aplikace radioaktivního 

jódu 131I klinicky zjevně hypertyreózním nemocným s GD, kteří nejsou předléčeni ATD, 

všeobecně nevede k zhoršení tyreotoxikózy a hormony štítné žlázy poklesnou za několik dní 

po léčbě [84]. Přechodný vzestup hormonů je obvykle asymptomatický s maximem v prvním 

týdnu po aplikaci [142]. U toxické nodulární strumy je pravděpodobnost zhoršení 

hypertyreózy větší než u GD [142]. Tento fakt může být způsobem tím, že u žlázy s vysokým 

obratem (jako je aktivní GD) je nižší zásoba hormonů v koloidu štítné žlázy v porovnání 

s toxickou nebo netoxickou strumou [84].  

Užívání ATD před a následně po aplikaci RAI snižuje riziko přechodné tyreotoxikózy 

[32, 84] z důvodu snížené syntézy a s tím související i zásoby tyreoidálních hormonů 

v koloidu štítné žlázy. Dle doporučení ATA a AACE [32] je vhodné předléčení ATD před 

aplikací RAI u nemocných s těžkou tyreotoxikózou, u starších pacientů a pacientů se 

závažnou komorbiditou jako je např. fibrilace síní, srdeční selhávání, plicní hypertenze, 

cerebrovaskulární nebo plicní onemocnění [93, 94]. 

 

3.8.2 Suspektní karcinogenní účinek terapie RAI 

Mnohaleté zkušenosti s podáváním RAI velkému počtu pacientů rozptýlily přirozené 

obavy ze zvýšeného rizika vzniku maligního onemocnění po terapii radioaktivním jódem 131I 

u benigního onemocnění štítné žlázy.Ve většině studií RAI není spojován se zvýšeným 

rizikem vzniku nádoru. 

Ron et al. [143] sledovali 35 593 pacientů po terapii hypertyreózy a nezaznamenali 

zvýšený výskyt nádorů u nemocných, kteří obdrželi radioaktivní jód. Současně ale zjistili 
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zvýšený nárůst rizika vzniku karcinomu štítné žlázy, zejména u pacientů s multinodózní 

strumou, což může být způsobeno spíše základní diagnózou než samotnou léčbou.  

Britská studie (Franklyn et al.) [144] zahrnující 7 417 pacientů prokázala snížené 

riziko celkového výskytu nádorů u pacientů léčených radioaktivním jódem 131I, než u 

statisticky očekávaného podle národního registru, ale byl zde mírně zvýšený výskyt nádorů 

štítné žlázy a tlustého střeva u zkoumané skupiny nemocných.  

Ve finské studii (Metzo el al.) [145] obsahující 2 793 nemocných zjistili zvýšený 

výskyt nádorů žaludku, ledvin a prsů, což může mít souvislost s lokálním účinkem podaného 

radioaktivního jódu131I.  Riziko rozvoje malignity stoupalo se zvyšující se dávkou RAI a to 

hlavně u pacientů s multinodózní strumou než u pacientů s GD. 

Ve švédské studii (Hall et al.) [146], kde sledovali kolem 10 000 pacientů 

s hypertyreózou v následujících patnácti letech od aplikace RAI, byl celkový výskyt nádorů 

jen nepatrně vyšší proti očekávání a to pouze u nemocných toxickou nodulární strumou. 

Nevýznamně zvýšený vzestup výskytu nádorů štítné žlázy byl zaznamenán v italské studii 

[147], ale většina zařazených pacientů byla léčena pro toxickou nodulární strumu. 

 

3.8.3 Dlouhodobé účinky terapie RAI 

Vznik fibrilace síní (FIS) je jednou z nejvýznamnějších komplikací manifestní 

hypertyreózy s incidencí 5-15%. V jedné studii zjistili přítomnost FIS u 6% pacientů 

s tyreotoxikózou v porovnání s kontrolní skupinou, kde byl výskyt 0,8% [28]. Hyperfunkce 

štítné žlázy zvyšuje možnost hospitalizace pro kardiovaskulární onemocnění, zejména pro 

fibrilaci síní a její komplikace. Několik studií se zabývalo hodnocením celkového rizika 

terapie radioaktivním jódem 131I[31, 148-150].  

Franklyn et al. [31] našli zvýšené riziko úmrtí mezi 7209 pacienty léčenými aplikací 

RAI pro hypertyreózu v letech 1950–1989 a to především na kardiovaskulární a 

cerebrovaskulární onemocnění a na osteologické komplikace (osteoporotické fraktury). Toto 

zvýšené riziko bylo patrno hlavně první rok po aplikaci a zdá se být spíše důsledkem 

samotného onemocnění než podané léčby [151]. Stejná skupina [150] zkoumala 2668 

nemocných s hypertyreózou léčených aplikací RAI v letech 1984-2002. Před ukončením 

studie zemřelo 554 osob proti očekávaným 487 dle národního registru zejména na 

kardiovaskulární komplikace. Pro zajímavost toto zvýšené riziko nebylo ve skupině pacientů 

užívající substituci tyroxinu jako následek terapie RAI. Jak bylo potvrzeno i v jiných studiích 
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navození hypotyreózy s adekvátní substituční léčbou po terapii RAI snižuje riziko úmrtí na 

kardiovaskulární a cerebrovaskulární komplikace [148, 150, 152]. 

Boelaert a spol. [148] v jejich nedávné studii potvrdili, že pacienti s hypertyreózou 

starší čtyřiceti let mají zvýšené riziko úmrtí v porovnání s kontrolní skupinou. Tento vliv je 

bez ohledu na příčinu zvýšené funkce štítné žlázy a přetrvává několik let od stanovení 

diagnózy. Mortalita stoupala jak u nemocných léčených ATD, tak u pacientů, kterým byl 

podán RAI, ale nebylo u nich dosaženo hypotyreózy. Naopak tam, kde po aplikaci RAI bylo 

dosaženo hypotyreózy (s adekvátně nastavenou substituční dávkou) a nebyly přítomny žádné 

jiné vážné komorbidity, toto zvýšené riziko zaznamenáno nebylo. S podobnými závěry přišel 

i Metso et al. [149], kteří prokázali vzestup úmrtí a výskytu cévního onemocnění o 12% u 

hypertyreózních pacientů. 

Neléčená hypotyreóza následující po aplikaci 131I je spojována se zvýšeným rizikem 

ischemické choroby srdeční. 

 

3.8.4 Imunologický efekt terapie RAI 

Poškození štítné žlázy účinky radioaktivního jódu 131I vede k imunologické odpovědi, která 

může způsobit komplikace. TSH – receptorová ektodoména na tyreocytech je relativně 

nestálá a radioaktivním ozářením buňky se tato část receptoru může uvolnit do systémové 

cirkulace, kde působí jako epitop pro imunitní systém [153]. Tyto imunologické změny jsou 

příčinou toho, že po terapii RAI dochází k prudkému vzestupu TRAK s vrcholem kolem 3. 

měsíce od aplikace [154-156]. Naopak po TTE a léčbě tyreostatiky hladina TRAK postupně 

klesá [65] (Obr. 5). Hodnota TRAK se vrací na původní úroveň kolem jednoho roku od 

aplikace RAI, nicméně může zůstávat pozitivní i několik let po léčbě [65, 157]. Velikost 

vzestupu hodnoty TRAK po aplikaci RAI se zdá závislá na počáteční imunoreaktivitě [158], 

ale může k ní dojít i u pacientů s negativní hladinou protilátek před podáním radiofarmaka 

[159]. 

Takto zvýšená hladina TRAK je pravděpodobnou příčinou vzniku očních komplikací, 

kdy po aplikaci RAI dochází ke zhoršení již stávajících očních obtíží nebo se endokrinní 

orbitopatie může rozvinout de novo [21]. Vysoké riziko je především u kuřáků a u GD velmi 

aktivní v úvodu onemocnění. 

Zvýšena hladina TRAK (trojnásobně vyšší koncentrace než horní hranice normy) na  

počátku třetího trimestru rovněž může komplikovat průběh těhotenství. TRAK prochází 

placentou a může vyvolat tyreotoxikózu u plodu. U takto rizikových pacientek je nutné 
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pečlivé monitorování plodu a včas zahájit adekvátní léčbu (podání ATD v kombinaci s L-

tyroxinem) [16]. Tato závažná komplikace s možnými fatálními důsledky pro plod naštěstí 

není příliš častá, prevalence je okolo 1-5% mezi všemi pacientkami s anamnézou GD [16]. 

 

Obrázek 5.  Imunologický efekt terapie RAI 

 
Převzato z Bonnema et al., Radioiodine Therapy in Benign Thyroid Diseases: Effects, Side Effects, and Factor 

Affecting Therapeutic Outcome, 2012 [84] 

 

3.9 Účinek RAI na objem štítné žlázy 

Z mnohaletých zkušeností s aplikací radioaktivního jódu 131I u benigních onemocnění štítné 

žlázy je zřejmé, že po podání RAI dochází ke zmenšení objemu štítné žlázy [160]. Tato 

redukce velikosti štítné žlázy je více patrná u GD než u toxické nodulární strumy [161, 162]. 

Velikost redukce objemu po terapii RAI paralelně souvisí s ovlivněním funkce štítné žlázy. 

Dle v minulosti provedených studií [156, 163] zmenšení žlázy bylo signifikantně větší u 

pacientů, kteří byli po léčbě v eutyreóze nebo v hypotyreóze, naopak u pacientů 

s přetrvávající hypertyreózou byla redukce objemu menší. 

 V posledních třiceti letech se těchto poznatků o účinku RAI na objem štítné žlázy 

využívá také v léčbě netoxické multinodózní strumy (MNG) [164]. Aplikace radioaktivního 
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jódu 131I snižuje velikost MNG přibližně o 40% za rok a o 50-60% za 2-5 let [165-167]. U 

velkých strum (>100 ml) je redukce objemu menší [168]. V případě potřeby dalšího zmenšení 

velikosti žlázy je možné aplikaci RAI zopakovat [169]. 

  

3.10  Kontraindikace  RAI 

Těhotenství a laktace jsou hlavní kontraindikace terapie radioaktivním jódem 131I [10, 32]. U 

žen v reprodukčním věku musí být proveden těhotenský test nejdéle 48 hodin před aplikací 

RAI [32]. Pacientkám po léčbě RAI je přísně doporučováno vyhnout se těhotenství alespoň 4-

6 měsíců po aplikaci dle nedávného doporučení ATA a AACE [32], zatímco jinými autory je 

to nejméně 6 měsíců a déle [7, 9, 10]. 

Toto přísné omezení má dva důvody. Za prvé, aby se zabránilo poškození štítné žlázy 

plodu účinky radioaktivního jódu. Další důvodem je snaha o skutečnost, aby v době případné 

koncepce již byla hypertyreóza dostatečně pod kontrolou (s ev. adekvátně nastavenou 

substituční dávkou tyroxinu) a tím se zabránilo možným komplikacím těhotenství [10]. 

Neúmyslné podání 131I před 12. týdnem těhotenství obvykle není spojováno s poruchami 

funkce štítné žlázy plodu, zatímco od čtvrtého měsíce těhotenství RAI již může způsobit 

ablaci štítné žlázy dítěte. Pokud k nechtěné aplikaci131I dojde během prvního trimestru 

gravidity, je zde vyšší riziko potratu nebo vrozených vývojových vad, nicméně absolutní 

riziko takových komplikací není jisté, proto přerušení těhotenství není standardně 

doporučováno, ale je na individuálním zvážení [170]. U mužů je doporučováno vyhnout se 

otcovství alespoň čtyři měsíce po terapii RAI kvůli možnému ovlivnění spermatogeneze [32, 

170]. 

Z dalších kontraindikací terapeutického podání RAI u benigních onemocnění štítné 

žlázy je současná přítomnost nádoru štítné žlázy nebo alespoň podezření na nádor. 

Radioaktivní jód 131I by také neměl být podán osobám neschopným dodržovat 

radiohygienické předpisy [8, 10, 32]. Pro možné zhoršení očních obtíží je doporučováno 

vyhnout se aplikaci RAI u středního a těžkého stupně EO, kde je na místě provedení TTE jako 

definitivní léčby autoimunitní tyreotoxikózy [32]. 

3.11  Endokrinní orbitopatie a RAI 

Opakovaně bylo prokázáno, že aplikace RAI pro Gravesovu - Basedowovu tyreotoxikózu má 

signifikantně zvýšené riziko rozvoje EO nebo zhoršení již existujícího očního postižení 

v porovnání s ATD nebo TTE [21, 171-173]. Riziko zhoršení je okolo 20% po léčbě RAI 
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v porovnání s 5% po terapii ATD[173, 174]. Riziko rozvoje těžké EO je okolo 7% [75]. 

Pravděpodobnost výskytu stoupá u kuřáků, u pacientů s vysokou hladinou fT3 a TRAK před 

zahájením léčby a u pacientů s opožděně korigovanou postradioablační hypotyreózou, tj. 

s delší expozicí vyšším hladinám TSH [174, 175].  

U pacientů s mírnou EO se s dobrým efektem používá profylaktické podání 

prednisonu p.o. v dávce 0,4 mg/kg/den na dobu jednoho měsíce s postupným snižováním 

během dalších dvou měsíců [176]. Dle nedávné retrospektivní studie Lai et al. ze stejného 

pracoviště navrhují nižší profylaktickou dávku prednisonu 0,2 mg/kg/den po dobu šesti týdnů 

se stejným účinkem [177]. Profylaktické podávání kortikoidů není doporučováno u pacientů 

bez předchozích známek očního postižení kvůli nízkému absolutnímu riziku rozvoje těžké EO 

po aplikaci RAI [178] . Pacienti, kteří kouří, mají několikanásobně zvýšenou šanci rozvoje 

těžkých očních obtíží proti nekuřákům a to bez ohledu na typ podané léčby [179]. Z tohoto 

důvodu je u kuřáků nutné aplikovat RAI pod clonou kortikoidů vždy, ať již byly v úvodu 

známky EO nebo nebyly [178]. 

3.12  Opatření po aplikaci RAI 

Nebezpečí kontaminace okolí radioaktivním jódem 131I  vylučovaným slinami a močí a riziku 

zevního ozáření dalších osob gama zářením z krku nemocných se v podmínkách ČR čelí 

hospitalizací pacientů na jednotkách se zvláštním radiohygienickým režimem. Na naší 

jednotce jsou nemocní obvykle hospitalizováni 5-7 dní a propuštěni jsou poté, co denně 

měřený dávkový příkon ve vzdálenosti jeden metr klesne pod 12 µSv. Po propuštění jsou 

pacienti poučeni, aby se ještě další 1-2 týdny vyhýbali těsnému a delšímu kontaktu 

s ostatními, zejména s dětmi a těhotnými ženami.  

Naopak ve Velké Británii nebo v USA, kde nejsou radiohygienické předpisy tak 

přísné, se RAI u benigního onemocnění štítné žlázy (do 1100 MBq) podává ambulantně 

[180]. Pacientům je pak doporučováno vyhnout se dětem mladším deseti let, spát odděleně, 

nemít sexuální kontakt první tři dny od aplikace, dodržovat bezpečnou vzdálenost (jeden 

metr) od ostatních osob a omezit čas strávený s ostatními. Není vhodné používat veřejnou 

dopravu, alespoň prvních 24 hodin od podání 131I , nespat v hotelích a pokud to lze, jezdit 

v autě sám nebo být alespoň v co největší vzdálenosti od ostatních.  
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4 Cíle dizertační práce 
 

Analyzovat výsledky léčby našeho souboru pacientů s Gravesovou nemocí léčených aplikací 
radioaktivního jódu 131I  v letech 1998 – 2012 v závislosti na vstupních poměrech pacientů. 

Analyzovat závislost úspěšnosti terapie RAI na velikosti dávky v naší kohortě pacientů různě 
formulované (fixní dávka / kalkulovaná dávka). 

Má kalkulovaná dávka při své pracnosti význam? 

Na základě zjištěných dat navrhnout změnu dávkového režimu pro praktické použití. 

 

4.1 Pracovní hypotézy 
 

1) Úspěšnost léčby RAI bude závislá na velikosti cílové dávky 

2) U fixních dávek bude úspěšnost terapie RAI závislá na podané aktivitě  

3) Konečný efekt terapie RAI bude ovlivněn větším počtem faktorů 
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5 Použité metody a soubory nemocných 

5.1 Pacienti 

Na našem pracovišti (Tyreoidální jednotka IV. interní hematologické kliniky, provozovaná ve 

spolupráci s Oddělením nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové) se podává 

RAI v léčbě Gravesovy - Basedowovy choroby od října 1998. V období od října 1998 do 

prosince 2012 byl radioaktivní jód 131I aplikován 603 pacientům s GD. Dle doporučených 

postupů v České republice se obvykle jednalo o pacienty s delší než roční anamnézou nemoci, 

v prvním nebo dalším relapsu onemocnění, předléčené ATD (dříve carbimazolem, nyní spíše 

methimazolem) a v době aplikace převážně již zklidněné. Výjimečně byl RAI podán již po 

zaléčení první ataky choroby. V tomto případě šlo především o mladé pacientky plánující do 

budoucna těhotenství, o pacienty s nežádoucími účinky ATD a o starší pacienty s vysokým 

rizikem převážně kardiálních a skeletálních komplikací při nedostatečně kompenzované 

tyreotoxikóze. Se závažnými následky tyreostatické medikace jsme se v našem souboru 

pacientů setkali celkem v šesti případech, kdy došlo k rozvoji těžké agranulocytózy a nutnosti 

hospitalizace pro infekční komplikace. Naopak nebyl zaznamenán žádný případ akutního 

jaterního selhání. 

5.2 Metody 

Diagnóza GD byla potvrzena nízkou koncentrací TSH spolu se zvýšenou hladinou volných 

tyreoidálních hormonů a přítomností protilátek proti TSH receptorům. Na UZ vyšetření byl 

typický obraz difuzně nehomogenní strumy s hypoechogenní  strukturou a difúzně zvýšenou 

vaskularizací, tomuto nálezu odpovídala i doplněná scintigrafii štítné žlázy s 99mTc, kde byla 

zachycena difúzně zvýšená akumulace radiofarmaka. Pacienti byli na naše pracoviště odesláni 

buď od spádových endokrinologů, nebo byli dispenzarizováni v endokrinologické poradně 

Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

 Pacienti byli požádáni, aby vysadili tyreostatika tři dny před přijetím. Vstupně 

absolvovali klinické a laboratorní vyšetření (TSH, fT3, fT4, TRAK). Byl jim změřen objem 

štítné žlázy pomocí UZ vyšetření (Hewlett-Packard Image Point) a akumulace za 24 hod. 

Ženám v reprodukčním věku byl proveden test k vyloučení těhotenství. Druhý den 

hospitalizace byla pacientům perorálně podána terapeutická dávka radioaktivního jódu 131I  

jako sodná sůl ve formě roztoku.  

Zpočátku jsme se snažili dosáhnout absorbované dávky asi  80-150 Gy, ale neměřili 

jsme poločas (počítali jsme se standardním poločasem 6 dní), takže v přesnějším vyjádření šlo 
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asi o 3,2-6,2 MBq/g (přepočteno na akumulaci za 24hod). Dávkování však nebylo nijak 

striktní. Např. i u malých žláz s vysokou akumulací jsme podávali alespoň 185 MBq, takže 

kalkulovaná dávka pak vycházela vysoká. Navíc, podobně jako jiná pracoviště, jsme v 

průběhu času dávku postupně zvyšovali a s tím rostla i úspěšnost léčby. Prvních 153 pacientů 

jsme ambulantně vyšetřili jeden rok po aplikaci RAI a nalezli jsme závislost úspěchu léčby 

(dosažení  eutyreózy nebo hypotyreózy) na kalkulované dávce [181]. Při bližší analýze bylo 

zřejmé, že kalkulované dávky do 6 MBq/g  byly úspěšné jen asi u poloviny pacientů, v okolí 

této dávky úspěšnost prudce stoupla asi na 80% (Tab. 6). Tento závěr je ve shodě se 

všeobecně uznávanou úspěšností léčby zvýšené funkce štítné žlázy pomocí aplikace 

radioaktivního jódu 131I okolo 85% [9].  

 

Tabulka 6 – Závislost úspěšnosti terapie na kalkulované dávce RAI (první kohorta       
          pacientů n=153) 

Tercil Rozmezí dávek (MBq/g) n Úspěšnost (%) 

1 0,95 - 4,31 51 47 

2 4,32 - 5,87 51 47 

3 5,88 - 37,26 51 75 

Převzato z Horáček,Terapie benigních onemocnění štítné žlázy radiojódem, 2006 [111] 

 

Na základě těchto poznatků jsme od ledna 2001 změnili léčebnou strategii, kdy jsme 

zvýšili minimální velikost podané cílové dávky na 6,5 MBq/g vypočtené na základě měření 

objemu žlázy (ultrazvukem) a akumulace za 24 hod. Dávkování RAI však ani po této změně 

nebylo zcela striktní. U malých žláz s vysokou akumulací jsme dávali alespoň 370 MBq, 

takže pak kalkulovaná dávka vycházela vysoká. Navíc u velkých žláz s vysokou aktivitou 

onemocnění jsme cílovou dávku zvyšovali na základě empirického odhadu. Medián cílové 

dávky pro období 2001-2012 tak byl přibližně 8,5 MBq/g (Tab. 7). S tímto přístupem jsme 

dosáhli úspěšnosti okolo 80% po 6 měsících a okolo 90% po 1 roce od aplikace (Graf 1). 

Změna velikosti cílové dávky v průběhu času je znázorněná v níže uvedeném grafu (Graf 2).  
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Tabulka 7 - Úspěšnost léčby v závislosti na datu hospitalizace 

Datum hospitalizace Skupina Cílová dávka Úspěšnost 6M Úspěšnost 12M 

  (n) (MBq/g)  (%) (%) 

5.10.98 - 19.2.01 201 4,98 (4,09-7,55) 61,2 78,6 

26.2.01 - 15.5.06 201 8,38 (6,83-10,18) 79,6 91,5 

5.6.06 - 26.11.12 201 8,59 (6,93-11,10) 80,1 92,5 

Cílová dávka je uváděna v mediánech, v závorkách interkvartilové rozmezí 

Graf 1 – Úspěšnost léčby v závislosti na datu hospitalizace / 12M 

 

 

Graf 2 – Změna velikosti cílové dávky v průběhu času 
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5.3 Následná dispenzarizace 

Hospitalizace trvala obvykle 5-7 dní. Denně byl pacientům měřen dávkový příkon ve 

vzdálenosti jednoho metru a domů byli propuštěni poté, co dávkový příkon klesl pod 12 µSv. 

Při propuštění jsme znovu zahájili původní dávku ATD a doporučili kontrolu za 4-6 týdnů. 

Následná dispenzarizace probíhala buď formou pravidelné kontroly u spádového 

endokrinologa nebo v endokrinologické poradně FNHK podle toho, odkud byli pacienti 

vstupně odesláni. Za 4-6 týdnů již většinou došlo k prvnímu léčebnému efektu a úpravě 

dávkování tyreostatik. Další kontroly zpočátku probíhaly v tříměsíčních intervalech, aby 

došlo k včasnému zachycení hypotyreózy a zahájení adekvátní substituce [179]. Takto 

frekventované kontroly byly obvykle potřeba během prvního roku od aplikace, po stabilizaci 

stavu postačily kontroly v půlročních až ročních intervalech.  

Za neúspěšnou jsme léčbu RAI považovali ve chvíli, kdy i rok po aplikaci bylo stále 

nutné podávat ATD s výjimkou velmi nízkých dávek (např. 5mg methimazolu). U takto 

malých dávek bylo obvykle možné jejich vysazení během následujících šesti až dvanácti 

měsíců. Případný neúspěch léčby (tzv. relaps toxikózy nebo nemožnost dlouhodobě vysadit 

ATD) jsme řešili, ve spolupráci s ošetřujícími endokrinology a po domluvě s pacientem, 

dalším podáním RAI. Opakovaná dávka radioaktivního jódu 131I se obvykle podává stejná 

nebo raději vyšší než původní. Časový odstup bývá 6-12 měsíců od první aplikace a většinou 

již vede úspěchu [32].  

Do statistického zpracování našeho souboru pacientů byli zahrnuti pouze nemocní po 

první aplikaci radioaktivního jódu 131I, opakované aplikace nebyly hodnoceny.  Za sledované 

období čtrnácti let u čtyřiceti pacientů byla aplikována druhá dávka RAI a pouze ve 

dvou  případech bylo nutné podat dávku třetí. 

 

5.4 Statistická analýza 

Vzhledem k tomu, že rozdělení dat nebylo normální, použili jsme neparametrické metody – 

Mannův-Whitneyův test. P-hodnoty nižší než 0,05 byly považovány za statisticky významné. 
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6 Výsledky 

6.1 Základní charakteristika souboru 

Retrospektivně jsme analyzovali 603 pacientů s GD léčených v letech 1998 – 2012 aplikací 

radioaktivního jódu 131I na Tyreoidální jednotce IV. interní hematologické kliniky, 

provozované ve spolupráci s Oddělením nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Hradec 

Králové. V souboru bylo 500 žen (83%) a 103 mužů (17%). Průměrný věk v době aplikace 

RAI byl 51,5 ± 12,7 let (základní vstupní charakteristika souboru viz Tab. 8).  

 

Tabulka 8 – Základní vstupní charakteristika celého souboru (n=603) 
 

  Median Interkvartilové 
rozmezí 

Věk (roky) 51 43 - 60 

fT4 (pmol/l) 15,8 13,3 - 19,9 

fT3 (pmol/l) 4,51 3,71 - 6,29 

TSH (mIU/l) 0,59 0,04 - 2,35 

Objem (ml) 25 17 - 37 

Akumulace (% za 24h) 58 43,1 - 74,3 

Podaná aktivita (MBq) 370 259 - 555 

Cílová dávka (MBq/g) 7,99 5,79 - 9,99 

 

 

Podle odpovědi na léčbu jsme pacienty rozdělili do tří skupin: 

1. pacienti, kteří za sledované období byli v hypotyreóze nebo vyžadovali 

substituci 

2. pacienti, kteří byli v eutyreóze a nevyžadovali žádnou medikaci stran štítné 

žlázy kromě minimální dávky tyreostatik (např. 5 mg methimazolu),  

3. pacienti, kteří byli v hypertyreóze nebo vyžadovali tyreostatika, kromě 

minimální dávky. 

 

 Za úspěšnou léčbu jsme považovali odpověď 1+2. Za neúspěšnou léčbu odpověď 3. 
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Za sledované období 6 měsíců po aplikaci RAI bylo v souboru 251 (42%) nemocných 

v hypotyreóze (odpověď 1) - z toho bylo 207 (41%) žen a 44 (43%) mužů. 193 (32%) 

nemocných bylo v eutyreóze (odpověď 2) – z toho 160 (32%) žen a 33 (32%) mužů. 159 

(26%) nemocných zůstalo v hypertyreóze (odpověď 3) – z toho 133 (27%) žen a 26 (25%) 

mužů (Graf 3, Tab. 9). 

 

Tabulka 9 – Rozvrstvení odpovědi na léčbu RAI za 6 měsíců 

  Celá skupina Muži Ženy 

Odpověď (n = 603) (n = 103) (n = 500) 

Hypertyreoza 159 (26%) 26 (25%) 133 (27%) 

Eutyreoza 193 (32%) 33 (32%) 160 (32%) 

Hypotyreoza 251 (42%) 44 (43%) 207 (41%) 

 
 
 
Graf 3 – Rozvrstvení odpovědi na léčbu RAI za 6 měsíců 
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Celková úspěšnost léčby za 6 měsíců po aplikaci RAI byla 74%. Nedostatečně 

odpovědělo 26% nemocných. Z celkového počtu 444 pacientů s úspěšnou odpovědí na terapii 

RAI bylo 367 (73%) žen a 77 (75%) mužů. Ve skupině s nedostatečnou odpovědí bylo 133 

(27%) žen a 26 (25%) mužů (Graf 4, Tab. 10). 

 

Tabulka 10 – Úspěšnost léčby RAI za 6 měsíců 

  Celá skupina Muži Ženy 

Odpověď (n = 603) (n = 103) (n = 500) 

Neúspěch 159 (26%) 26 (25%) 133 (27%) 

Úspěch 444 (74%) 77 (75%) 367 (73%) 

 

 

Graf 4 – Úspěšnost léčby RAI za 6 měsíců 

 

 

 

úspěch
74%

neúspěch
26%



44 
 

Za sledované období 12 měsíců po aplikaci RAI se zvýšila úspěšnost léčby. 368 (61%) 

pacientů bylo v hypotyreóze (odpověď 1) – z toho bylo 308 (62%) žen a 60 (58%) mužů. 160 

(27%) pacientů bylo v eutyreóze (odpověď 2) – z toho 132 (26%) žen a 28 (27%) mužů. 75 

(12%) pacientů zůstalo v hypertyreóze (odpověď 3) – z toho 60 (12%) žen a 15 (15%) mužů. 

 (Graf 5, Tab. 11). 

 

Tabulka 11 - Rozvrstvení odpovědi na léčbu RAI  za 12 měsíců 

  Celá skupina Muži Ženy 

Odpověď (n = 603) (n = 103) (n = 500) 

Hypertyreoza   75 (12%) 15 (15%)   60 (12%) 

Eutyreoza 160 (27%) 28 (27%) 132 (26%) 

Hypotyreoza 368 (61%) 60 (58%) 308 (62%) 

 

 

Graf 5 – Rozvrstvení odpovědi na léčbu RAI za 12 měsíců 
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Celková úspěšnost terapie RAI rok od aplikace byla 88%. Nedostatečně odpovědělo 

12% pacientů. Z celkového počtu 528 pacientů s úspěšnou odpovědí na terapii RAI bylo 440 

(88%) žen a 88 (88%) mužů. Ve skupině s nedostatečnou odpovědí bylo 60 (12%) žen a 15 

(15%) mužů (Graf 6, Tab. 12). 

 

 

Tabulka 12 – Úspěšnost léčby RAI  za 12 měsíců 

  Celá skupina Muži Ženy 

Odpověď (n = 603) (n = 103) (n = 500) 

Neúspěch   75 (12%) 15 (15%)   60 (12%) 

Úspěch 528 (88%) 88 (85%) 440 (88%) 

 

 

Graf 6 – Úspěšnost léčby RAI za 12 měsíců 
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6.2 Závislost úspěšnosti léčby RAI na velikosti cílové dávky a 

podané aktivity 

Pro podrobnější analýzu našeho souboru pacientů jsme provedli tercilové rozdělení 

podle velikosti cílové dávky a poté i tercilové rozdělení podle velikosti podané aktivity, kdy 

jsme dospěli k zajímavému výsledku. Zatímco z tercilových grafů pro cílovou dávku (Graf 7, 

8) je jasně patrná závislost úspěšnosti léčby na velikosti cílové dávky, u tercilových grafů pro 

celkovou podanou aktivitu (Graf 9, 10) je úspěšnost léčby stejná pro všechny 3 skupiny 

nemocných bez ohledu na velikost podané aktivity. 

6.2.1 Rozdělení na tercily podle velikosti cílové dávky 

Soubor pacientů jsme rozdělili na 3 rovnoměrné skupiny (201 pacientů v každé skupině) 

podle stoupající cílové dávky. V prvním skupině byli pacienti, kteří obdrželi cílovou dávku 

v rozmezí 0,5-6,3 MBq/g, v druhé skupině byli nemocní s cílovou dávkou v rozmezí 6,3-8,9 

MBq/g a ve třetí skupině pacienti s cílovou dávkou v intervalu 8,9-77,2 MBq/g. Za sledované 

období 6 a 12 měsíců po aplikaci byla úspěšnost léčby v první skupině 57% a 78%, ve druhé 

skupině 80% a 90%, ve třetí skupině 84% a 95% (Tab. 13, 14)   

 

Tabulka 13 – Úspěšnost léčby RAI v závislosti na cílové dávce za 6 měsíců 

Cílová dávka Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

interval (MBq/g) (n) (n) (n) (%) 

0,5 - 6,3 201 114 87 57 

6,3 - 8,9 201 161 40 80 

8,9 - 77,2 201 169 32 84 

      chí-kvadrát test 45,253, P<0,001 

 

Tabulka 14 – Úspěšnost léčby RAI v závislosti na cílové dávce za 12 měsíců 

Cílová dávka Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

interval (MBq/g) (n) (n) (n) (%) 

0,5 - 6,3 201 157 44 78 

6,3 - 8,9 201 180 21 90 

8,9 - 77,2 201 191 10 95 

      chí-kvadrát test 27,500, P<0,001 
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Po grafickém znázornění zjištěných výsledků je jasně patrná závislost úspěšnosti léčby na 

velikosti cílové dávky (Graf 7,8).   

 

Graf 7- Úspěšnost léčby RAI v závislosti na cílové dávce za 6 měsíců (tercily) 

 

 

Graf 8 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na cílové dávce za 12 měsíců (tercily) 
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6.2.2 Rozdělení na tercily podle velikosti podané aktivity 

Podobné rozdělení našeho souboru pacientů jsme provedli i pro celkovou podanou 

aktivitu. Rozdělením na tercily podle stoupající podané aktivity jsme získali 3 rovnoměrné 

skupiny nemocných s podanou celkovou aktivitou v intervalu 111-296 MBq pro první 

skupinu, 296-444 MBq pro druhou skupinu a 444-2220 MBq pro třetí skupinu. Úspěšnost 

léčby pro jednotlivé skupiny byla za 6 měsíců 72% pro první skupinu, 75% pro druhou 

skupinu a 74% pro třetí skupinu (Tab. 15) a za 12 měsíců 88%, 89% a 87% (Tab. 16).  

 

Tabulka 15 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na podané aktivitě za 6 měsíců 

Podaná aktivita Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

interval (MBq/g) (n) (n) (n) (%) 

111 - 296 201 145 56 72 

296 - 444 201 151 50 75 

444 - 2220 201 148 53 74 

      chí-kvadrát test 0,461, P=0,794 

 

Tabulka 16 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na podané aktivitě za 12 měsíců 

Podaná aktivita Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

interval (MBq/g) (n) (n) (n) (%) 

111 - 296 201 176 25 88 

296 - 444 201 178 23 89 

444 - 2220 201 174 27 87 

      chí-kvadrát test 0,365, P=0,833 

 

Po přenesení získaných dat do grafu je zřejmé, že úspěšnost léčby není vázaná na 

velikost podané dávky. Úspěšnost léčby je přibližně stejná pro všechny 3 skupiny bez ohledu 

na velikost podané celkové aktivity (Graf 9, 10). 
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Graf 9 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na podané aktivitě za 6 měsíců (tercily) 

 

 

 

Graf 10 Úspěšnost léčby RAI v závislosti na podané aktivitě za 12 měsíců (tercily) 
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6.2.3 Podrobnější analýza cílové dávky 

Pro podrobnější zpracování našeho souboru nemocných s cílem přesněji analyzovat 

dávkovací rozmezí, kde úspěšnost léčby začíná stoupat, jsme provedli rozdělení na decily 

podle velikosti cílové dávky (Graf 11). V tomto grafu jsou patrny 2 body vzestupu úspěšnosti 

léčby a to mezi druhým a třetím decilem a mezi šestým a sedmým decilem. V prvních dvou 

decilech (≤ 5 MBq/g) se úspěšnost léčby rok po aplikaci RAI pohybuje mírně nad 70%, od 

třetího do šestého decilu (5,1 – 8,4 MBq/g) je okolo 85% a od sedmého decilu (> 8,5 MBq/g) 

stoupá v průměru na 95% a k dalšímu zvyšování úspěšnosti již nedochází ani u extrémně 

vysokých cílových dávek.  

Graf 11 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na cílové dávce za 12 měsíců (decily) 
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Graf 12 - Úspěšnost léčby v závislosti na cílové dávce dle intervalů vycházejících         
     z decilového grafu za 6 měsíců 

 

 

Graf 13 - Úspěšnost léčby v závislosti na cílové dávce dle intervalů vycházejících         
     z decilového grafu za 12 měsíců 
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V první skupině byli nemocní, kteří obdrželi cílovou dávku 0,5-5,0 MBq/g. Úspěšnost 

léčby u těchto pacientů byla 54,2% po 6 měsících, respektive 71,7% po 12 měsících. Druhou 

skupinu tvořili nemocní s cílovou dávkou 5,1-8,4 MBq/g. U těchto nemocných byla úspěšnost 

léčby 71,1% po 6 měsících a 86,6% po 12 měsících. Nemocní v třetí skupině obdrželi cílovou 

dávku v rozmezí 8,5-77,2 MBq/g. Úspěšnost léčby v této třetí skupině byla 85,7% po 6 

měsících, respektive 95,9% po 12 měsících (Graf 12, 13).  

6.2.4 Určení vhodné cílové dávky 

V grafickém znázornění je dobře patrná vysoká úspěšnost léčby ve třetí skupině, která 

obdržela cílovou dávku ≥ 8,5MBq/g. Při bližší analýze této skupiny (snaha o decilové 

rozdělení) další vzestup úspěšnosti léčby RAI v závislosti na velikosti cílové dávky již nebyl 

patrný. I při extrémně vysokých cílových dávkách bylo selhání léčby okolo 4%. 

Při podrobnější analýze druhé skupiny (pacienti s cílovou dávkou 5,1-8,4 MBq/g, 

medián cílové dávky 6,8 MBq/g) je vidět vysoká úspěšnost léčby (86,6%) 12 měsíců po 

aplikaci. Toto dávkovací schéma se nám však nejeví vhodné k plošnému doporučování pro 

praxi vzhledem k  nedostatečné odpovědi (71,1%) 6 měsíců po aplikaci. Podle posledních 

literárních údajů je snaha podat tak velkou dávku RAI, aby ke kontrole tyreotoxikózy došlo co 

nejdříve, a mohla se tak zkrátit doba užívání ATD a s tím i související snížení rizika 

nežádoucích účinků tyreostatik [126]. Nicméně cílová dávka 6,5-7 MBq/g s ohledem na dříve 

publikovanou práci na našem pracovišti [181] se zdá dostatečná pro autoimunitní 

tyreotoxikózu bez přítomnosti rizikových faktorů selhání léčby RAI (např. malá štítná žláza 

s mírnou aktivitou v době aplikace), jak bude uvedeno dále.  

Cílová dávka ≤ 5 MBq/g se jeví zcela nevhodná pro terapeutické podání radioaktivního 

jódu 131I u autoimunitní tyreotoxikózy s vysokým rizikem selhání léčby (45,8% za 6 měsíců, 

respektive 28,3% za rok od aplikace). 

Po zhodnocení všech výše uvedených dat se nám pro široké použití pro praxi jako 

nejvhodnější cílová dávka jeví 8,5 MBq/g.  Přímé srovnání nižší (< 8,5MBq/g) a vyšší (≥ 8,5 

MBq/g) dávky je uvedeno v tabulce 18. Ve skupině s nižší cílovou dávkou je úspěšnost léčby 

65,5% po 6 měsících, respektive 81,9% po roce od aplikace. Ve skupině s vyšší dávkou je 

úspěšnost léčby 85,7%, respektive 95,9% (Graf 14). 
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Tabulka 18 – Přímé srovnání nižší a vyšší cílové dávky 

Cílová dávka Skupina Úspěšnost 6M Úspěšnost 12M 

[MBq/g za 24h] (n) (%) (%) 

< 8,5 359 65,5 81,9 

≥ 8,5 244 85,7 95,9 

 

 

Graf 14 – Přímé srovnání nižší a vyšší cílové dávky 
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6.2.5 Decilové rozdělení podle velikosti podané aktivity 

Ke kompletaci výsledků jsme provedli ještě rozdělení souboru na decily podle 

stoupající podané aktivity (Graf 15). Z grafu je jasně patrné, že úspěšnost terapie 

radioaktivním jódem 131I není závislá na velikosti podané aktivity. Nejvyšší úspěšnosti léčby 

bylo dosaženo v decilu jedna a šest (93,3% a 93,4%), nejnižší v decilu tři (78,7%). V grafu 

není patrna žádná stoupající tendence úspěšnosti léčby s ohledem na zvyšující se podanou 

aktivitu RAI. 

 

Graf 15 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na podané aktivitě za 12 měsíců (decily) 
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6.3 Faktory ovlivňující možnost selhání terapie RAI 

V další části práce jsme se snažili určit faktory ovlivňující konečný výsledek léčby 

imunogenní tyreotoxikózy radioaktivním jódem 131I. K podrobnější analýze jednotlivých 

faktorů jsme soubor rozdělili na dvě skupiny. Na jednu stranu ty nemocné, kde byla úspěšná 

léčba tyreotoxikózy (odpověď 1+2 viz výše). Na druhou stranu ty, kde byla léčba neúspěšná 

(odpověď 3 viz výše). Základním charakteristika souboru podle jednotlivých hodnotících 

faktorů je uvedena v tabulce (Tab. 19, 20). 

 

Tabulka 19 - Základní charakteristika souboru dle úspěšnosti léčby RAI po 6 měsících 

  Úspěch Neúspěch chí-kvadrát P 

Odpověď (n = 444) (n = 159)     

Věk (roky) 51 52 1,076 0,584 
 (43-60) (42-59)   

fT4 (pmol/l) 15,5 17,2 17,271 <0,001 
 (13,2-18,6) (14,0-25,9)  

 

fT3 (pmol/l) 4,3 5,4 24,651 <0,001 
 (3,6-5,7) (4,1-9,5)  

 

TSH (mIU/l) 0,9 0,2 21,883 <0,001 
 (0,1-2,6) (0,0-1,3)  

 

Objem (ml) 23 33 49,404 <0,001 
 (15-34) (22-47)  

 

Akumulace (% za 24h) 56 63 8,354 0,015 
 (41-73) (48-78)  

 

Podaná aktivita (MBq) 370 370 0,461 0,794 
 (259-555) (259-509)  

 

Cílová dávka (MBq/g) 8,2 6,1 45,253 <0,001 
  (6,0-10,4) (4,5-8,2)   

  

Hodnoty jsou vyjádřeny jako mediány (v závorkách interkvartilové rozdělení) 
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Tabulka 20 – Základní charakteristika souboru dle úspěšnosti léčby RAI po 12 měsících 

  Úspěch Neúspěch chí-kvadrát P 

Odpověď (n = 528) (n = 75)     

Věk (roky) 52 51 1,096 0,578 
 (43-60) (42-60)   

fT4 (pmol/l) 15,7 16,5 2,832 0,243 
 (13,3-19,4) (13,2-27,8)  

 

fT3 (pmol/l) 4,4 5,5 13,796 0,001 
 (3,7-5,8) (4,2-9,8)  

 

TSH (mIU/l) 0,7 0,2 12,151 0,002 
 (0,0-2,5) (0,0-0,9)  

 

Objem (ml) 24 37 36,454 <0,001 
 (16-35) (25-58)  

 

Akumulace (% za 24h) 58 62 3,563 0,168 
 (42-74) (51-75)  

 

Podaná aktivita (MBq) 370 370 0,365 0,833 
 (257-555) (259-490)  

 

Cílová dávka (MBq/g) 8,2 5,9 27,500 <0,001 
  (6,0-10,4) (4,2-7,7)   

  

            Hodnoty jsou vyjádřeny jako mediány (v závorkách interkvartilové rozdělení) 

 

Z výše uvedených tabulek je patrné, že úspěšnost léčby nebyla závislá na podané 

aktivitě a věku pacienta v době aplikace. Naopak, jak již bylo uvedeno v předchozí části 

práce, úspěšnost statisticky významně závisela na velikosti cílové dávky. Také počáteční 

velikost štítné žlázy se ukázala jako statisticky významný prognostický faktor úspěšnosti 

terapie RAI, podobně jako vyšší zbytková úroveň tyreotoxikózy a vyšší aktivita onemocnění. 

V tabulce je dobře patrná nižší hladina TSH, vyšší hladina fT3 a větší objem štítné žlázy u 
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skupiny nemocných s neúspěšnou odpovědí na terapii RAI. Také vyšší hladina fT4 a vyšší 

akumulace za 24 hod jsou spojeny s neúspěšnou odpovědí na aplikaci RAI, ale pouze za 

sledované období 6 měsíců, v dalším časovém horizontu sledování rozdíly těchto dvou hodnot 

mezi úspěšnou a neúspěšnou skupinu již nejsou statisticky významné. Podrobnému 

zpracování jednotlivých rizikových faktorů selhání terapie RAI hodnocených v této práci se 

budou věnovat následující kapitoly.  

 

6.3.1 Úspěšnost léčby RAI v závislosti na pohlaví 

Z celkového počtu 603 pacientů v našem souboru nemocných s GD léčených aplikací 

RAI v letech 1998-2012 bylo 500 žen a 103 mužů. Po 6 měsících od aplikace mělo úspěšnou 

odpověď na aplikaci RAI 77 (74,8%) mužů a 367 (73,4%) žen. Při porovnání odpovědi pro 

obě pohlaví nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl (p=0,871). Stejný výsledek jsme 

získali i při porovnání odpovědí po 1 roce od terapeutického podání RAI. V souboru po tomto 

sledovacím období bylo 88 (85,4%) mužů a 440 (88%) žen s úspěšnou odpovědí. Statisticky 

nebyl zjištění rozdíl v úspěšnosti odpovědi na terapeutické podání RAI při léčbě imunogenní 

tyreotoxikózy v závislosti na pohlaví (p=0,580). Grafické znázornění viz níže (Graf. 16). 

Tabulka 21 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na pohlaví / 6měsíců 

Pohlaví Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

  (n) (n) (n) (%) 

muž 103 77 26 74,8 

žena 500 367 133 73,4 

       chí-kvadrát test 0,0262, P=0,871 

 

Tabulka 22 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na pohlaví / 12měsíců 

Pohlaví Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

  (n) (n) (n) (%) 

muž 103 88 15 85,4 

žena 500 440 60 88,0 

       chí-kvadrát test 0,307, P=0,580 
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Graf 16 – Úspěšnost léčby v závislosti na pohlaví 
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(48,5%) nemocných s dostatečnou odpovědí na terapii RAI a 51 (51,5%) nemocných 

s nedostatečnou odpovědí (Tab. 23, Graf 17). Rozdíl v úspěšnosti léčby RAI za sledované 

období 6 měsíců podle hodnoty TRAK byl statisticky významný (p<0,001). 

 

Tabulka 23 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na TRAK / 6měsíců 

TRAK (U/I) Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

  (n) (n) (n) (%) 

negativní (<5 do 9/2000, ≤2 od 10/2000 ) 206 172 34 83,5 

slabě pozitivní (≤20) 298 224 74 75,2 

silně pozitivní (>20) 99 48 51 48,5 

chí-kvadrát test 42,929, P<0,001 

 

Graf 17 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na TRAK / 6měsíců 
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skupině (se silně pozitivním TRAK), kde bylo 71 (71,7%) nemocných s dostatečnou odpovědí 

na terapii RAI a 28 (28,3%) nemocných s nedostatečnou odpovědí (Tab. 24, Graf 18). Rozdíl 

v úspěšnosti léčby RAI za sledované období 12 měsíců podle hodnoty TRAK byl statisticky 

významný (p<0,001). 

 

Tabulka 24 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na TRAK / 12měsíců 

TRAK (U/I) Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

  (n) (n) (n) (%) 

negativní (<5 do 9/2000, ≤2 od 10/2000 ) 206 191 15 92,7 

mírně a středně pozitivní (≤20) 298 266 32 89,3 

vysoce pozitivní (>20) 99 71 28 71,7 

chí-kvadrát test 28,642, P<0,001 

 

Graf 18 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na TRAK / 12měsíců 
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6.3.3 Úspěšnost léčby RAI v závislosti na věku pacienta 

Dalším z hodnotících kritérií byl věk pacienta v době aplikace. Pro podrobnější analýzu 

možného ovlivnění terapeutického efektu aplikace RAI v závislosti na věku pacienta jsme 

soubor rozdělili na 3 rovnoměrné skupiny (tercily) podle stoupajícího věku pacientů. V první 

skupině bylo 201 nemocných ve věku od 20 do 46 let. Ve druhé skupině bylo 201 pacientů ve 

věku od 46 do 56 let a ve třetí skupině 201 nemocných ve věkovém rozmezí od 56 do 88 let. 

V každé skupině jsme pacienty rozdělili podle odpovědi na aplikaci RAI na úspěšné 

(odpověď 1+2 viz výše) a neúspěšné (odpověď 3 viz výše). 

Za sledované období 6 měsíců bylo v první skupině 147 (73,1%) úspěšných a 54 

(26,9%) neúspěšných odpovědí. Ve druhé skupině bylo 144 (71,6%) úspěšných a 57 (28,4%) 

neúspěšných odpovědí. Ve třetí skupině úspěšně odpovědělo 153 (76,1%) nemocných a 

neúspěšně 48 (23,9%) pacientů (Tab. 25, Graf 19). Nebyl zaznamenán statisticky významný 

rozdíl v efektu RAI v závislosti na věku pacienta za sledované období 6 měsíců (p=0,584).  

 

Tabulka 25 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na věku pacienta / 6měsíců 

Věk (roky) Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

  (n) (n) (n) (%) 

20 - 46 201 147 54 73,1 

46 - 56 201 144 57 71,6 

56 - 88 201 153 48 76,1 

       chí-kvadrát test 1,076, P=0,584 

Graf 19 – Úspěšnost léčby RAI v závislosti na věku pacienta / 6měsíců 
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Za sledované období 12 měsíců bylo v první skupině 172 (85,6%) úspěšných a 29 

(14,4%) neúspěšných odpovědí. Ve druhé skupině bylo 178 (88,6%) úspěšných a 23 (11,4%) 

neúspěšných odpovědí. Ve třetí skupině úspěšně odpovědělo 178 (88,6%) nemocných a 

neúspěšně 23 (11,4%) pacientů (Tab. 26, Graf 20). Nebyl zaznamenán statisticky významný 

rozdíl v efektu RAI v závislosti na věku pacienta za sledované období 12 měsíců (p=0,578).  

 

Tabulka 26 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na věku pacienta / 12měsíců 

Věk (roky) Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

  (n) (n) (n) (%) 

20 - 46 201 172 29 85,6 

46 - 56 201 178 23 88,6 

56 - 88 201 178 23 88,6 

       chí-kvadrát test 1,096, P=0,578 

 

Graf 20 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na věku pacienta / 12měsíců 
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6.3.4 Úspěšnost léčby RAI v závislosti na fT4 

Podobně jako věk pacienta jsme hodnotili i vstupní hodnotu fT4. Soubor jsme znovu 

rozdělili na tercily, tentokrát podle stoupající hodnoty fT4. V první skupině byli nemocní se 

vstupní hodnotou fT4 v rozmezí 2,04-14,34 pmol/l, ve druhé skupině s hodnotou fT4 14,35–

17,87 pmol/l a ve třetí skupině 17,84-138,1 pmol/l. Hodnotili jsme odpověď za 6 a 12 měsíců 

podle úspěšnosti terapie RAI. 

Za sledované období 6 měsíců bylo v první skupině 156 (77,6%) úspěšných odpovědí a 

45 (22,4%) neúspěšných. Ve druhé skupině odpovědělo úspěšně 161 (80,1%) pacientů, 

neúspěšně 40 (80,1%). Ve třetí skupině bylo úspěšných odpovědí 127 (63,2%) a 74 (36,8%) 

neúspěšných (Tab. 27, Graf 21). Tento rozdíl v odpovědích na terapii RAI podle stoupající 

hladiny fT4 byl statisticky významný (p<0,001).  

 

Tabulka 27 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na fT4 / 6měsíců 

fT4 (pmol/l) Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

  (n) (n) (n) (%) 

2,04 - 14,34 201 156 45 77,6 

14,35 - 17,82 201 161 40 80,1 

17,84 - 138,1 201 127 74 63,2 

     chí-kvadrát test 17,271, P<0,001 

Graf 21 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na fT4 / 6měsíců 
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Při porovnání úspěšnosti léčby RAI v závislosti na stoupající hodnotě fT4 za sledované 

období 1 rok od aplikace jsme zjistili zajímavý výsledek. Za tuto dobu bylo v první skupině 

177 (88,1%) úspěšných odpovědí a 24 (11,9%) neúspěšných. Ve druhé skupině odpovědělo 

úspěšně 181 (90%) pacientů, neúspěšně 20 (10%). Ve třetí skupině bylo úspěšných odpovědí 

170 (84,6%) a 31 (15,4%) neúspěšných (Tab. 28, Graf 22). Tento rozdíl v odpovědích na 

terapii RAI v závislosti na stoupající hodnotě fT4 již nebyl statisticky významný (p=0,243) na 

rozdíl od odpovědí v období 6 měsíců od aplikace, kde závislost na stoupající hodnotě fT4 

statisticky významná byla (p<0,001). 

 

Tabulka 28 - Úspěšnost léčby v závislosti na fT4 / 12měsíců 

fT4 (pmol/l) Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

  (n) (n) (n) (%) 

2,04 - 14,34 201 177 24 88,1 

14,35 - 17,82 201 181 20 90,0 

17,84 - 138,1 201 170 31 84,6 

     chí-kvadrát test 2,832, P=0,243 

 

Graf 22 - Úspěšnost léčby v závislosti na fT4 / 12měsíců 
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6.3.5 Úspěšnost léčby RAI v závislosti na fT3 

Další možnou proměnnou ovlivňující úspěšnost terapie RAI byla vstupní hodnota fT3. 

Rozdělením souboru na tercily podle stoupající hodnoty fT3 jsme získali 3 skupiny 

s hodnotami volného tyroxinu 1,3-3,97 pmol/l pro první skupinu, 3,98-5,37 pmol/l pro druhou 

skupinu a 5,39-60,5 pmol/l pro třetí skupinu. Za sledované období 6 měsíců bylo v první 

skupině 164 (81,6%) nemocných s úspěšnou a 37 (18,4%) s neúspěšnou odpovědí. Ve druhé 

skupině úspěšně odpovědělo 157 (78,1%) pacientů a neúspěšně 44 (21,9%). Ve třetí skupině 

bylo 123 (61,2%) s úspěšnou a 78 (38,8%) s neúspěšnou odpovědí (Tab. 29, Graf 23). Tento 

rozdíl v odpovědích na terapii RAI podle stoupající hladiny fT3 byl statisticky významný 

(p<0,001). 

Tabulka 29 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na fT3 / 6měsíců 

fT3 (pmol/l) Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

  (n) (n) (n) (%) 

1,30 - 3,97 201 164 37 81,6 

3,98 - 5,37 201 157 44 78,1 

5,39 - 60,5 201 123 78 61,2 

       chí-kvadrát test 24,651, P<0,001 

 

Graf 23 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na fT3 / 6měsíců 
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Za sledované období 12 měsíců bylo v první skupině 185 (92%) nemocných s úspěšnou a 16 

(8%) s neúspěšnou odpovědí. Ve druhé skupině úspěšně odpovědělo 181 (90%) pacientů a 

neúspěšně 20 (10%). Ve třetí skupině bylo 162 (80,6%) s úspěšnou a 39 (19,4%) 

s neúspěšnou odpovědí (Tab. 30, Graf 24). Tento rozdíl v odpovědích na terapii RAI podle 

stoupající hladiny fT3 byl statisticky významný (p<0,001). 

 

Tabulka 30 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na fT3 / 12měsíců 

fT3 (pmol/l) Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

  (n) (n) (n) (%) 

1,30 - 3,97 201 185 16 92,0 

3,98 - 5,37 201 181 20 90,0 

5,39 - 60,5 201 162 39 80,6 

       chí-kvadrát test 13,796, P<0,001 

 

Graf 24 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na fT3 / 12měsíců 
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6.3.6 Úspěšnost léčby RAI v závislosti na TSH 

Podobně jako u vstupní hodnoty fT3 jsme předpokládali závislost úspěšnosti RAI na 

vstupní hodnotě TSH. K ověření této hypotézy jsme soubor opět rozdělili na tercily, tentokrát 

podle stoupající hodnoty TSH. Tímto přerozdělením jsme získali 3 skupiny s hodnotami TSH 

v rozmezí 0,01-0,11 mIU/l pro první skupinu, 0,11-1,68 mIU/l pro druhkleou skupinu a 1,7-

43,09 mIU/l pro třetí skupinu. Úspěšná odpověď byla u 125 (62,2%) nemocných a neúspěšná 

u 76 (37,8%) v první skupině 6 měsíců po aplikaci. Ve druhé skupině úspěšně odpovědělo 

154 (76,6%) a neúspěšně 47 (23,4%) nemocných. Ve třetí skupině byla úspěšná odpověď u 

165 (8,2,1%) nemocných a neúspěšná u 36 (17,9%) pacientů (Tab. 31, Graf 25). Tato 

závislost úspěšnosti terapie RAI na hodnotě TSH byla statisticky významná (p<0,001).  

Tabulka 31 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na TSH / 6měsíců 

TSH (mIU/l) Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

  (n) (n) (n) (%) 

0,01 - 0,11 201 125 76 62,2 

0,11 - 1,68 201 154 47 76,6 

1,70- 43,09 201 165 36 82,1 

       chí-kvadrát test 21,883, P<0,001 

 

Graf 25 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na TSH / 6měsíců 
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Podobný výsledek byl zjištěn i za sledované období 12 měsíců. Za toto období úspěšná 

odpověď byla u 164 (81,6%) nemocných a neúspěšná u 37 (18,4%) v první skupině. Ve druhé 

skupině úspěšně odpovědělo 177 (88,1%) a neúspěšně 24 (11,9%) nemocných. Ve třetí 

skupině byla úspěšná odpověď u 187 (93%) nemocných a neúspěšná u 14 (7%) pacientů (Tab. 

32, Graf 26). Tato závislost úspěšnosti terapie RAI na hodnotě TSH byla i po roce od aplikace 

RAI  statisticky významná (p=0,002).  

 

Tabulka 32 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na TSH / 12měsíců 

TSH (mIU/l) Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

  (n) (n) (n) (%) 

0,01 - 0,11 201 164 37 81,6 

0,11 - 1,68 201 177 24 88,1 

1,70 -43,09 201 187 14 93,0 

       chí-kvadrát test 12,151, P=0,002 

 

Graf 26 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na TSH / 12měsíců 
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6.3.7 Úspěšnost léčby RAI v závislosti na objemu štítné žlázy 

Další předpokládanou proměnnou ovlivňující konečný výsledek terapie RAI, kterou 

jsme hodnotili na našem souboru pacientů, byl vstupní objem štítné žlázy. Znovu jsme 

provedli rozdělení souboru na tercily, tentokrát podle stoupajícího objemu štítné žlázy.  Takto 

jsme získali 3 rovnoměrné skupiny po 201 pacientech. V první skupině byli nemocný 

s velikostí štítné žlázy v intervalu 2-19 ml, ve druhé s velikostí 20-32 ml a ve třetí s velikostí 

33-340 ml.  

Za sledované období 6 měsíců odpovědělo v první skupině úspěšně 180 (89,6%) 

nemocných a neúspěšně 21 (10,4%). Ve druhé skupině bylo úspěšných odpovědí 146 (72,6%) 

a neúspěšných 55 (27,4%). Ve třetí skupině úspěšně odpovědělo 118 (58,7%) a neúspěšně 83 

(41,3%) pacientů (Tab. 33, Graf 27). Závislost úspěšnosti terapie RAI na vstupním objemu 

štítné žlázy za sledované období 6 měsíců byla statisticky významná (p<0,001). 

Tabulka 33 - Úspěšnost léčby v závislosti na objemu štítné žlázy / 6měsíců 

Objem (mI) Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

  (n) (n) (n) (%) 

2 - 19 201 180 21 89,6 

20 - 32 201 146 55 72,6 

33 - 340 201 118 83 58,7 

       chí-kvadrát test 49,404, P<0,001 

 

Graf 27 - Úspěšnost léčby v závislosti na objemu štítné žlázy / 6měsíců 
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K podobnému závěru závislosti konečného efektu RAI  na vstupní velikosti štítné žlázy 

jsme dospěli i za sledované období 12 měsíců. Za toto období bylo 193 (96%) nemocných 

s úspěšnou odpovědí a 8 nemocných (4%) s neúspěšnou odpovědí v první skupině. Ve druhé 

skupině úspěšně odpovědělo 181 (90%) a neúspěšně 20 (10%) nemocných a ve třetí skupině 

bylo 154 (76,6%) úspěšných a 47 (23,4%) neúspěšných odpovědí (Tab. 34, Graf 28). Rozdíl 

v odpovědích na RAI podle vstupního objemu štítné žlázy za sledované období 1 rok po 

aplikaci byl statisticky významný (p<0,001). 

 

Tabulka 34 - Úspěšnost léčby v závislosti na objemu štítné žlázy / 12měsíců 

Objem (mI) Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

  (n) (n) (n) (%) 

2 - 19 201 193 8 96,0 

20 - 32 201 181 20 90,0 

33 - 340 201 154 47 76,6 

       chí-kvadrátu test 36,454, P<0,001 

 

Graf 28 - Úspěšnost léčby v závislosti na objemu štítné žlázy / 12měsíců 
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6.3.8 Úspěšnost léčby RAI v závislosti na akumulaci 

Poslední proměnnou, kterou jsme v našem souboru hodnotili, byla vstupní akumulace 

za 24 hod. Soubor jsme znovu rozdělili na tercily, tentokrát podle zvyšující se akumulace a 

tím získali 3 skupiny s hodnotami pro první skupinu 2-49%, pro druhou skupinu 49-69,5 % a 

pro třetí skupinu 69,5-99,7%. Za sledované období 6 měsíců bylo 159 (79,1%) nemocných 

s úspěšnou odpovědí a 42 nemocných (20,9%) s neúspěšnou odpovědí v první skupině. Ve 

druhé skupině úspěšně odpovědělo 151 (75,1%) a neúspěšně 50 (24,9%) nemocných a ve třetí 

skupině bylo 134 (66,7%) úspěšných a 67 (33,3%) neúspěšných odpovědí (Tab. 35, Graf 29). 

Tabulka 35 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na akumulaci / 6měsíců 

Akumulace  Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

 (%/24h) (n) (n) (n) (%) 

2,0 - 49,0 201 159 42 79,1 

49,0 - 69,5 201 151 50 75,1 

69,5 - 99,7 201 134 67 66,7 

    chí-kvadrát test 8,354, P=0,015 

 

Graf 29 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na akumulaci / 6měsíců 
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Za další sledované období 12 měsíců bylo v první skupině 183 (91%) nemocných 

s úspěšnou odpovědí a 18 (9%) s neúspěšnou. Ve druhé skupině úspěšně odpovědělo 174 

(86,6%) nemocných a 27 (13,4%) neúspěšně. Ve třetí skupině bylo 171 (85,1%) úspěšných 

odpovědí a 30 (14,9%) neúspěšných (Tab. 36, Graf 30). Po provedeném zhodnocení byla 

závislost úspěšnosti terapie RAI  na velikosti vstupní akumulace statisticky významná za 

sledované období 6 měsíců (p=0,015) na rozdíl od sledovaného období 12 měsíců, kdy již tato 

závislost statisticky významná nebyla (p=0,168). 

Tabulka 36 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na akumulaci / 12měsíců 

Akumulace  Skupina Úspěch Neúspěch Úspěšnost 

(%/24h)  (n) (n) (n) (%) 

2,0 - 49,0 201 183 18 91,0 

49,0 - 69,5 201 174 27 86,6 

69,5 - 99,7 201 171 30 85,1 

    chí-kvadrát test 3,563, P=0,833 

 

Graf 30 - Úspěšnost léčby RAI v závislosti na akumulaci / 12měsíců 
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6.4 Výskyt agranulocytózy v našem souboru pacientů 

Za sledované období čtrnácti let z celkového počtu 603 pacientů s GD odeslaných na 

naše pracoviště k podání radioaktivního jódu 131I, u 7 nemocných byl aplikován RAI z důvodu 

rozvoje agranulocytózy po terapii tyreostatiky (ve 3 případech šlo o terapii carbimazolem, ve 

4 případech methimazolem). Všech sedm pacientek bylo ženského pohlaví. U 5 nemocných 

došlo ke vzniku obtíží náhle během prvních dvou měsíců léčby, ve dvou případech byla 

agranulocytóza diagnostikována náhodně z rutinního odběru krevního obrazu při standardní 

endokrinologické kontrole. Výskyt agranulocytózy v našem souboru pacientů byl 1,2 % oproti 

všeobecně uznávanému výskytu 0,2 - 0,5 % [43]. Tento zvýšený výskyt byl pravděpodobně 

způsoben povahou našeho souboru, kdy se jednalo o pacienty vyžadující radikální léčbu 

imunogenní tyreotoxikózy. V takovém souboru lze očekávat zvýšený výskyt závažných 

nežádoucích účinků tyreostatik. Nepozorovali jsme žádný případ agranulocytózy po PTU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

7 Diskuse 
 

Dávkování radioaktivního jódu 131I u benigních onemocnění štítné žlázy je i přes dlouhou 

historii stále kontroverzní. Největší pozornost je věnována způsobu určení optimálního 

dávkového režimu. To může být provedeno dvěma způsoby. Buď individuální kalkulování 

pomocí objemu štítné žlázy a schopnosti akumulovat radioaktivní jód nebo se podává dávka 

fixní [8, 9]. Přímé srovnávací studie mezi fixní a kalkulovanou dávkou přinesly rozporuplné 

výsledky [114-117]. Většina autorů nenašla výhody podání pracnější kalkulované dávky, ale 

rozsáhlá klinická heterogenita jednotlivých studií a nedostatek randomizovaných studií 

nedovolí učinit jednoznačný závěr [118]. Nicméně z praktického hlediska, kdy se zdá, že 

pracnější, časově a finančně náročnější kalkulovaná dávka nepřináší větší procento úspěchu 

než dávka fixní, je mnohými autory doporučováno podávat jednoduchou standardní dávku 

radioaktivního jódu 131I [8, 32, 86].  

7.1 Fixní dávka 

Podání fixní dávky má výhodu, že je to metoda jednoduchá a levná, nevyžadující 

předběžné měření [32]. Tuto skutečnost oceňují zvláště pracoviště, kde se RAI podává 

ambulantně. Užívaná fixní aktivita se liší mezi jednotlivými pracovišti a v průběhu času je 

vidět posun k vyšším hodnotám. Např. v Birminghamu podávali do roku 1995 fixní aktivitu 

185 MBq se kterou dosahovali úspěšnosti okolo 63%, v letech 1995-2001 dávku zvýšili na 

370 MBq a tím zvýšili úspěšnosti léčby RAI na 74% a nyní podávají fixní aktivitu 600 MBq 

s úspěšností okolo 84% [125]. K podobným výsledků zvýšení úspěšnosti terapie RAI při 

podané vyšší aktivitě dospěla i mexická studie (Hernandez-Jimenez et al.) [128]. U podané 

aktivity 185-333 MBq dosáhli úspěšnosti 65,5% v porovnání se skupinou, které byla podána 

aktivita ≥777 MBq. U této vyšší aktivity došlo k zaléčení tyreotoxikózy u 87,7% nemocných. 

Canadas et al. [127] srovnávali účinek dvou fixních dávek 370 a 550 MBq, kdy zjistili 

statisticky významnou lepší odpověď na terapii RAI u podané vyšší aktivity za sledované 

období 6 měsíců. Naopak za sledované období jednoho roku od aplikace již byla odpověď na 

aplikaci RAI stejná v obou skupinách bez ohledu na velikost podané aktivity. Jarlov et al. 

[115] podávali tři různě velké fixní dávky (185 MBq, 370 MBq a 555 MB) podle palpačního 

odhadu štítné žlázy. S tímto semikvantitativním přístupem dosahovali úspěšnosti okolo 65%. 

 Jiní autoři naopak prokázali podobnou úspěšnost aplikace RAI pro různě velké podané 

aktivity. Např. Collier et al. [124] srovnávali účinek dvou různě velkých fixních dávek 370 a 

555 MBq a nezjistili statisticky významný rozdíl v odpovědi na aplikaci RAI mezi oběma 
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aktivitami. Úspěšnost terapie RAI byla okolo 90% pro obě skupiny. Stejně tak i Leslie et al. 

[117] dosáhli stejné úspěšnosti pro dvě různě velké fixní dávky. Jiní autoři doporučují 

podávání standardního fixního režimu a tuto dávku navyšovat u pacientů s velkou štítnou 

žlázou a velmi aktivním onemocněním [10]. 

 V našem souboru pacientů jsme podávali různě velké fixní dávky v rozmezí 111-2220 

MBq. Medián podané aktivity byl 370 MBq. S tímto přístupem jsme dosáhli úspěšnosti 74% 

za sledované období 6 měsíců od aplikace RAI a 88% úspěšnosti za 1 rok od aplikace. Oproti 

původnímu očekávání jsme nezjistili závislost efektu terapie RAI na velikosti podané aktivity 

ani u vysokých aktivit. Úspěšnost léčby RAI nestoupala úměrně se zvyšující se podanou 

aktivitou. Naopak po rozdělení souboru na tři stejně velké skupiny podle velikosti podané 

aktivity nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v odpovědi na léčbu RAI mezi jednotlivými 

skupinami. Při porovnání úspěšných a neúspěšných odpovědí byl medián podané aktivity 

stejný pro obě skupiny. 

7.2 Kalkulovaná dávka 

Navzdory dlouholeté zkušenosti s aplikací radioaktivního jódu 131I v terapii imunogenní 

tyreotoxikózy stále panuje nejednotnost názoru, zda snaha o individualizaci dávkování RAI 

má cenu při své pracnosti. V dávkování RAI existují i po tolika letech až nečekané rozdíly 

mezi jednotlivými pracovišti. Jsou zřejmě vedle tradičních místních zvyklostí způsobeny 

neexistencí opravdu spolehlivých studií, srovnávajících různé režimy [111]. Některá 

pracoviště tak podávají všem pacientům stejné (fixní) dávky, jiná se snaží o individualizaci 

dávkování [9, 78, 182]. De Rooij et al. [118] provedli systematickou meta-analýzu 

porovnávající efekt léčby u fixní a kalkulované dávky a nezjistili mezi nimi významný rozdíl. 

Nicméně zdůrazňují, že rozsáhlá klinická heterogenita a užití různých metod v určení 

optimální dávky radioaktivního jódu mezi jednotlivými studiemi, nedovolí učinit jednoznačný 

závěr. 

 V kontrastu s těmito nejednoznačnými závěry naše retrospektivní studie jednoznačně 

potvrdila výhody kalkulované dávky vypočítané na základě objemu štítné žlázy měřeného 

pomocí UZ a akumulace za 24 hodin. Velikost cílové dávky se ukázala jako významný 

prognostický faktor úspěšnosti terapie RAI na rozdíl od nekalkulované dávky, kde nebyla 

zjištěna závislost úspěchu na velikosti podané fixní aktivity ani při extrémně vysokých 

dávkách. Při porovnání našeho souboru pacientů formulovaného nejprve podle velikosti 

kalkulované a pak fixní dávky, jsme jednoznačně lepších výsledků dosahovali s kalkulovanou 
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dávkou. Při snaze o individualizaci dávkování jsme při dostatečné velikosti cílové dávky 

dosahovali větší úspěšnosti a dřívějšího efektu terapie RAI než u podání fixní aktivity. 

Při bližší analýze celého souboru jsme jako optimální velikost cílové dávky určili 8,5 

MBq/g. S touto dávkou jsme dosahovali 85,7% úspěšnosti po 6 měsících od aplikace RAI. 

Tento výsledek je v souladu s obecným doporučením úspěšnosti terapie RAI okolo 85% [9]. 

Po roce dispenzarizace jsme dosáhli ještě lepšího efektu s hranicí úspěchu 95,9%. Další 

zvyšování cílové dávky již další zvýšení úspěšnosti terapie RAI nepřineslo. I při extrémně 

vysokých cílových dávkách bylo selhání léčby okolo 4%. K podobným výsledkům dospěla i 

skupina profesora Larsena z Harvardu [129], která podávala kalkulovanou dávku na základě 

měření akumulace a přepočtu, aby za 24 hod bylo v oblasti štítné žlázy 296 MBq (cca 6,4 

MBq/g). S tímto přístupem dosáhli úspěšnosti léčby 86%. Okolo 5-10% pacientů v jejich 

souboru zůstalo v hypertyreóze navzdory vysoké cílové dávce (14,8 MBq/g). 5-10% míra 

selhání terapie RAI pravděpodobně odráží horní úroveň křivky závislosti odpovědi na 

velikosti cílové dávky [183]. Naše úspěšnost léčby byla podobná nebo vyšší v porovnání 

s pracemi publikovanými na jiných pracovištích: 85% pro 7,5 MBq/g [91], 90% pro 7,4 

MBq/g [156], 72% pro 7 MBq/g [97], 85% pro 7,4 MBq/g [92], 48% pro 3,7 MBq/g [115], 

50% pro 3,7 MBq/g [163], 55% pro 4,4 MBq/g [182].  

Poměrně vysokého efektu podání RAI jsme dosáhli i u skupiny pacientů s mediánem  

cílové dávky 6,8 MBq/g. Po roční kontrole od aplikace RAI byla úspěšnost léčby 86,6%.  

Nevýhodou tohoto přístupu byla nižší terapeutická odpověď při časnější kontrole. Za 6 

měsíců od aplikace RAI úspěšně odpovědělo pouze 71,1% nemocných. Podle poslední 

literárních údajů je snaha podat tak velkou dávku RAI, aby ke kontrole tyreotoxikózy došlo co 

nejdříve [126]. Tímto přístupem se pak může zkrátit doba nezbytného podávání ATD a tím 

snížit riziko nežádoucích komplikací spojených s užíváním antityreoidální medikace [43, 46]. 

Zároveň se tím sníží i riziko možných komplikací samotné tyreotoxikózy [151]. Z těchto 

důvodů se nám toto dávkovací schéma nejeví vhodné k obecnému doporučování pro praxi. 

Nicméně s ohledem na dříve publikovanou práci na našem pracovišti [181] by dávkovací 

schéma 6,5-7 MBq/g bylo vhodné ve specifických případech u těch žláz, kde nejsou přítomny 

prognosticky nepříznivé faktory pro selhání terapie RAI (např. u malé žlázy s malou aktivitou 

onemocnění). Tento přístup je podpořen i skutečností, že některé prognosticky nepříznivé 

faktory spojené s vyšší aktivitou onemocnění (hladina fT4, akumulace) se v naší kohortě 

pacientů ukázaly statisticky významné pouze při hodnocení výsledků po 6 měsících od 

aplikace RAI, při roční kontrole již vliv na úspěšnost terapie RAI neměly. Z tohoto důvodu u 

autoimunitní tyreotoxikózy, u které je přítomen alespoň jeden rizikový faktor selhání terapie 
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RAI, je potřeba podávat vyšší cílovou dávku než původně doporučovaných 6,5-7 MBq/g. 

Vyšší dávkou radioaktivního jódu 131I dojde k přebití negativního vlivu prognosticky 

nepříznivých faktorů. Tímto zvýšením cílové dávky na doporučovaných 8,5 MBq/g se 

dosáhne zvýšení efektu terapie RAI především za časový horizont 6 měsíců v souladu 

s nedávným nedávno publikovanými literárními doporučeními [108, 126-128]. 

Cílová dávka ≤ 5 MBq/g se v našem souboru pacientů jeví jako zcela nevhodná pro 

terapeutické podání radioaktivního jódu 131I u autoimunitní tyreotoxikózy s vysokým rizikem 

selhání léčby. 

 

7.3 Prognostické faktory ovlivňující konečný efekt terapie RAI 

V poslední době se připouští skutečnost, že větší počet faktorů ovlivňuje konečný efekt 

terapie RAI. Tyto faktory pravděpodobně komunikují navzájem komplexním způsobem, což 

ještě stěžuje možnost oddělit dopad jednotlivých faktorů. Buňky, orgány a celé organismy se 

liší v jejich senzitivitě na ionizující záření. Několik studií se snažilo určit faktory ovlivňující 

konečný výsledek terapie radioaktivním jódem 131I u benigního onemocnění štítné žlázy, ale 

nebylo učiněno jednoznačného závěru [11, 125, 129, 131]. Nicméně v řadě z nich bylo 

prokázáno, že pacienti s velkou štítnou žlázou [139, 184, 185] a těžkou tyreotoxikózou mají 

větší pravděpodobnost selhání terapie RAI [100, 185, 186]. Tyto dva klinické faktory jsou 

široce považovány za nejspolehlivější prediktory léčebné odpovědi [133]. 

V naší kohortě pacientů výsledek terapie RAI, jak již bylo výše uvedeno, nebyl závislý na 

velikosti podané aktivity. Naopak úspěšnost léčby úměrně stoupala se zvyšující se velikostí 

cílové dávky. Při bližší analýze celého souboru jsme identifikovali i další faktory nepříznivě 

ovlivňující konečný efekt terapie RAI. Jedním z těchto rizikových faktorů se ukázal objem 

štítné žlázy v době aplikace.  Pacienti se zvětšenou štítnou žlázou (>33 ml) měly statisticky 

významně vyšší riziko nedostatečné odpovědi na podání RAI. K podobným závěrům dospěli i 

další autoři [81, 125, 128, 129, 133], jiní naopak závislost efektu terapie RAI na velikosti 

štítné žlázy neprokázali [132, 138, 187]. Další z prognosticky negativních faktorů v naší 

kohortě pacientů byla vysoká aktivita onemocnění v době aplikace. Nemocní se silně 

pozitivní hodnotou TRAK (>20 U/l), vyšší hladinou fT3 a nižší hodnotou TSH statisticky 

významně dosahovali horší odpovědi. Podobně tomu bylo i s hodnotou fT4 a s vyšší 

akumulací, ale tyto proměnné se ukázaly jako statisticky významné pouze při kontrole šest 

měsíců po aplikaci. Zjištěná skutečnost, že s prodlužující se dobou od aplikace klesá 

prognostický význam některých rizikových faktorů selhání terapie RAI, podporuje naši teorii 
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podání vyšší cílové dávky. S tímto přístupem je možné dosahovat dřívější kontroly 

tyreotoxikózy, což s sebou nese několik výhod. Kromě dosažení lepšího komfortu pro 

samotné pacienty se také významně sníží riziko možných komplikací samotné tyreotoxikózy a 

jejích dlouhodobých následků. Současně se zkrátí doba užívání tyreostatické medikace a s tím 

související možnost rozvoje nežádoucích účinků těchto medikamentů. 

Na rozdíl od jiných studií [103, 129, 133], kde bylo zjištěno zvýšené riziko selhání 

terapie RAI u mužského pohlaví, v našem souboru jsme tuto závislost nepotvrdili. K stejnému 

závěru jsme dospěli i s věkem v době aplikace RAI. Ve shodě s některými autory jsme 

nepotvrdili souvislost [125, 128], jiní naopak prokázali horší efekt RAI u mladších pacientů 

[103, 129, 130].  

 Ke kompenzaci prognosticky negativních faktorů terapie benigního onemocnění štítné 

žlázy radioaktivním jódem 131I je některými autory doporučováno podat vyšší dávku RAI [10, 

133]. Naopak u štítných žláz s malým objemem se zdá být dostatečné podat menší dávku RAI 

[113, 114, 129, 188]. 
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8 Závěry 
 

I přes více než šedesátiletou historii použití radioaktivního jódu 131I v léčbě imunogenní 

tyreotoxikózy je dávkování RAI stále kontroverzní. Nejednotnost názorů panuje zejména 

kolem způsobu určení optimálního dávkového režimu. Dlouhodobě nejasnou otázkou zůstává, 

zda snaha o individuální dávkování má cenu při své pracnosti. Na našem souboru pacientů 

jsme jednoznačně prokázali výhody kalkulované dávky, se kterou jsme dosahovali při 

dostatečné velikosti cílové dávky větší úspěšnosti a dřívější efektu terapie RAI než u podání 

fixní aktivity. Proti původnímu očekávání jsme nezjistili závislost úspěšnosti léčby 

radioaktivním jódem 131I na velikosti podané aktivity ani u vysokých dávek. Úspěšnost byla 

v tomto případě stejná pro malé i velké podané aktivity. Rozdílné výsledky jsme naopak 

zjistili při porovnání závislosti úspěšnosti léčby na velikosti cílové dávky. Zde jsme 

pozorovali zvyšující se efekt terapie RAI s narůstající cílovou dávkou. Tato závislost byla 

statisticky významná. Po podrobnější analýze celého souboru jsme jako optimální cílovou 

dávku určili 8,5 MBq/g se kterou jsme dosahovali 85,7% úspěšnosti po 6 měsících od 

aplikace RAI, tak jak je v souladu s obecným doporučením úspěšnosti terapie RAI okolo 

85%.  Po roce dispenzarizace jsme dosáhli ještě lepšího efektu s hranicí úspěchu 95,9%. 

Selhání léčby RAI se pak jeví jako kombinace více negativních faktorů a další zvyšování 

cílové dávky se ukázalo již bez efektu. I tak jsme ale dosáhli vynikající úspěšnosti léčby 

v souladu se současným trendem, kdy je snaha o co nejčasnější kontrolu tyreotoxikózy. Tímto 

přístupem se zkrátí doba, kdy je třeba užívat antityreoidální medikaci a tím snížit případné 

riziko nežádoucích účinků těchto medikamentů.  

S ohledem na dříve publikované závěry na našem pracovišti získané analýzou prvních 

153 pacientů, které jsme ambulantně vyšetřili rok po aplikaci RAI, je možné pro pacienty s 

malou žlázou a malou aktivitou onemocnění v době aplikace použít odlišný přístup. Nižší 

cílová dávka 6,5-7 MBq/g se v tomto případě jeví jako dostatečná.  

Podání fixní aktivity může být alternativou na těch pracovištích, kde nemají možnost 

měřit velikost štítné žlázy a akumulaci radiofarmaka. Podaná fixní aktivita ale musí být 

dostatečně vysoká, nemělo by se podávat méně než 370 MBq a tuto dávku ještě navýšit 

v přítomnosti rizikových faktorů pro selhání léčby. V naší kohortě pacientů horších výsledků 

dosahovali ti, kteří měli velkou štítnou žlázou, vysokou aktivitou onemocnění a vyšší 

zbytkovou úroveň tyreotoxikózy. Naopak nebyla zjištěna závislost úspěchu terapie RAI  na 

pohlaví a věku nemocných v době aplikace.   
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9 Doporučení pro praxi 
 

• Na naší kohortě pacientů jsme prokázali závislost úspěchu terapie RAI na stoupající 

velikosti cílové dávky. Naopak pro velikost podané aktivity tato závislost prokázána 

nebyla. Navrhujeme tedy raději používat kalkulovanou dávku (vypočítanou na základě 

objemu štítné žlázy a akumulace za 24 hodin). 

 

• Rozumné úspěšnosti jsme dosahovali s cílovou dávkou 8,5 MBq/g, další zvyšování 

cílové dávky již další zlepšení úspěšnosti terapie RAI nepřinášelo. U malých štítných 

žláz s malou aktivitou onemocnění lze podávat nižší cílovou dávku 6,5 - 7 MBq/g. 

 
• V naší kohortě pacientů byl úspěch terapie RAI závislý na velikosti štítné žlázy 

(měřené pomocí UZ), vyšší zbytkové úrovni tyreotoxikózy (vyšší hodnota fT3, fT4 a 

nižší hladina TSH) a aktivitě onemocnění v době aplikace (vyšší hladina TRAK). 

Nebyla zjištěna závislost na pohlaví a na věku. 

 

• Alternativně lze podat dávku fixní (především na těch pracovištích, kde nemají 

možnost měřit objem štítné žlázy a akumulaci). Pak by ale podaná aktivita měla být 

nejméně 370 MBq a tuto dávku ještě navyšovat v přítomnosti rizikových faktorů pro 

selhání terapie RAI (velká štítná žláza, vysoká aktivita onemocnění a přetrvávající 

hypertyreóza v době aplikace).  
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