ŠTÍTNA ŽĽAZA

SÚČASNÉ POHĽADY
NA DIAGNOSTIKU
OCHORENÍ
ŠTÍTNEJ ŽĽAZY



folikulárne bunky




parafolikulárne bunky




Prednáška pre 5. ročník všeobecného lekárstva

produkcia tyroxínu (T4),
trijódtyronínu (T3)
produkcia kalcitonínu

regulácia produkcie
TH-hormónov:




hypofýza
– TSH
hypotalamus
– TRH

Jód a štítna žľaza


Nedostatok jódu  nedostatočná tvorba tyroxínu 
adaptačné mechanizmy:








Odporučený príjem jódu
Deti do 12 mesiacov

50 ug/deň

Deti 2 – 6 ročné

90 ug/deň

Deti 7 – 12 ročné

120 ug/deň

Deti nad 12 rokov

150 ug/deň

Dospelí

150 ug/deň

Tehotné a dojčiace ženy

200 ug/deň

CAVE: Jodúria však nemá žiadny význam pre diagnostiku
tyreopatií!!

Biosyntéza hormónov ŠŽ


Denný príjem jódu

kompenzačná zvýšená sekrécia TSH  hyperplázia buniek ŠŽ
(struma) a tvorba dostatočného množstva tyroxínu

Deficit jódu najčastejšia príčina primárnej hypotyreózy vo
svete
Príjem jódu potrebný na elimináciu hlavných príznakov
jódového deficitu je cca 100 ug/d.
Ukazovateľ príjmu jódu (dľa WHO a ICC/IDD) stanovenie
jodúrie v ug/l (norma 100 ug/l).








vychytávanie jodidu štítnou žľazou (NIS – Na-I
symporter), transport do folikulárnych buniek
oxidácia jodidu a jeho organifikácia (TPO –
tyreoperoxidáza)
jodácia tyrozylových zvyškov
kondenzácia jodtyronínov (T3=MIT+DIT,
T4=DIT+DIT), ukladanie hormónov do
tyreoglobulínu (TG)
proteolýza – uvoľnenie hormónu z TG
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Distribúcia a metabolizmus
hormónov

Základné metabolické cesty








Tvorba T3




75% na T4 – TBG,
15% na transtyretín (starší názov
TBPA)
transport T4 cerebrospinálnym
likvorom a placentou





dejodácia (selénodejodázy D1, D2, D3),
konjugácia s glukuronátmi alebo sulfátmi,
oxidatívna deaminácia
šitepenie éterickej väzby



hlavný produkt ŠŽ – tyroxín T4
(85%) - prohormón, „cirkulujúca
zásoba“ pre tvorbu T3 v periférii
väzba T4 v plazme na
bielkovinové nosiče






Vstup do buniek – iba voľné
frakcie hormónov (označenie
free) fT4 a fT3



70-80% T3 - v periférii dejodáciou T4
premena T4 na T3 v periférnych orgánoch je procesom
regulovaným vnútrobunkovými mechanizmami, každá bunka si
sama tvorí T3, s ohľadom na svoje potreby a možnosti  preto
liečba preparátmi tyroxínu (nie T3), lebo z prohormónu si bunka
vytvorí primerané (teda nie nadbytočné) množstvo T3.

SYNTHESIS OF THYROID HORMONES: STEP 1 – IODINATION

Základné metabolické cesty

TYROSINE



rT3 (reverzný T3)




THYROGLOBULIN

TYROSINE
IODINATION

vznik pri inaktivácii T4 pomocou D3



znížená premena T4 na T3: propyltiouracil, betablokátory, salicylany, glukokortikoidy, amiodaron, rtg
kontrastné látky
zvýšená hladina T4 aj v gravidite – vplyv SHBG

THYROGLOBULIN

Tyr

MONOIODOTYROSINE (MIT)

Interakcia s liekmi:


I

Approximately 10% of the tyrosine residues on the
550 amino acid residue Thyroglobulin molecule may
become iodinated by the enzyme - thyroid
peroxidase acting on the colloid at the luminal
surface of the thyroid follicle. These reactions only
occur in the thyroid at specific residues in
“Hormonogenic” sites located at the extreme ends of
the Thyroglobulin molecule.

TYROSINE
IODINATION

I

DIIODOTYROSINE (DIT)

-

Tyr

THYROGLOBULIN

NH2

I
I

I

CH2CHCOOH

Tyr

+

Tyr
NH2

NH2

I

I
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3,5,3’5’-tetraiodothyronine

SYNTHESIS OF THYROID HORMONES: STEP- 2 COUPLING OF IODOTYROSINES
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Coupling of iodotyrosine moities results in the loss
of the peptide linkage to thyroglobulin allowing thyroid
hormones to diffuse across the cell membrane

HO

CH2CHCOOH

+

Tyr

T4

Thyroglobulin

O

Tyr

I

rT3

I

“ACTIVATION” PATHWAY

5’- deiodination

SELENODEIODINASES
I

T3

I

I

I

T3
I

O

Tyr

CH2CHCOOH

Tyr

O

Tyr

CH2CHCOOH

Tyr
NH2

Tyr
Thyroglobulin

T4

5-deiodination

Tyr
HO

I

I

I

I

CH2CHCOOH
NH2

NH2

CH2CHCOOH

Tyr

NH2

“DEACTIVATION” PATHWAY

I

I
3,5,3’-Triiodothyronine
I

Tyr

I

3,5,3’5’-tetraiodothyronine
O
Tyr
Tyr

I

O

Tyr

3

I
I

I

Tyr

3’

NH2

NH2

I

STEP 3
DEIODINATION

I

NH2

I

I
3,3’,5’-Triiodothyronine (reverse T3)

3,5,3’-Triiodothyronine (T3)
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Fyziologické účinky tyreoidálnych
hormónov

Laboratórna diagnostika I.

Plod – vývoj a maturácia CNS a skeletu
Kardiovaskulárne účinky
– pozitívny inotropný a chronotropný
účinok na srdce

Spotreba O2,
produkcia tepla a
voľných radikálov

↑ počet β-adrenergných
receptorov
v srdci, kostrovom
svalstve, tuku a
lymfocytoch
Účinky na metabolizmus lipidov
a sacharidov

Pľúcne účinky
– udržiavajú ventilačnú odpoveď
na hypoxiu a hyperkapniu
GIT – podporujú motilitu
tráviaceho traktu
Hematopoetické účinky –
erytropoéza, disociácia O2 z Hb

Skeletálne účinky –
stimulujú kostný obrat

Endokrinné účinky – rastový
hormón, pohlavné hormóny,
reakcia adrenokortikotr. osi na stres

Neuromuskulárne účinky
– svalová kontrakcia a
relaxácia





v súčasnosti – priame stanovenia hormonálnych
hladín pomocou imunoanalýzy (radio, enzymo
…)
stanovenie TSH




k ďalšej diagnostike pri patológii TSH



stanovenie samotného TT4 (total T4)





Laboratórna diagnostika II


Tyreoglobulín (TG)




veľká molekula, do séra sa dostáva cez lymfatický
systém, je v sére každého človeka,
stúpa pri akomkoľvek raste ŠŽ (puberta, gravidita,
nádory) a pri poškodení štruktúry folikulov
TG má význam ako tumor-marker u pacientov s Ca,
po STE + rádioablácii zvyškov (nedetekovateľné
hodnoty), stúpanie hodnôt  recidíva Ca alebo mts





biochemický skríning sporadickej formy medulárneho
Ca ŠŽ (pred a po stimulácii vápnikom a
pentagastrínom), resp postoperačné sledovanie






Protilátky proti hlavným antigénom ŠŽ:
 aPTO – proti tyreoperoxidáze
 aTG – proti tyreoglobulínu
 aTSHr – proti TSH receptoru (TRAK), (stimulačné/inhibičné)
 aNIS – proti Na-I symportéru (v praxi sa t.č.nevyužívajú)
nemusia byť dokázateľné v niektorých prípadoch klinicky
manifestného ochorenia ŠŽ, naproti tomu môžu byť
prítomné v sére malého počtu klinicky zdravých osôb, čo
však môže byť prejavom včasného štádia ochorenia
najvyšší výskyt cca 20% aTPO, aTG menej, aTSH cca
5-10%
parametre stanovovania nie sú medzinárodne
štandardizované (iný výrobca – iné súpravy, princípy
stanovenia a jednotky)

dif.dg. primárnej, sekundárnej, terciárnej hypotyreózy,
rozlíšenie rezistencie na TH od TSH produkujúceho
adenómu hypofýzy, vyšetrenie rezervy PRL

Hodnotenie:




Autoprotilátky I


nízky diagnostický význam, referenčné hodnoty (60155 nmol/l tj. horná hranica je 2,5-krát vyššia ako
dolná!) + väzba na bielkoviny séra

TRH test
 TRH (tyreoreleasing hormon – hypotalamus) 
TSH (tyreostimulating hormon – hypofýza)  ŠŽ
 Indikácia:

Kalcitonín


stanovenie hladín voľných hormónov – fT4, resp.fT3

Laboratórna diagnostika III




základné vyšetrenie – vysokocitlivá IRMA za použitia
2 monoklonálnych protilátok (rozlišuje koncentrácie
0.1 – 0.001 mU/l)

v prípade deficitu TSH – je odpoveď (t.j.  TSH)
znížená, alebo úplne chýba,
TSH produkujúci adenóm – menej ako 3-nás.  TSH
rezistencia na TH – viac ako 3-nás.  TSH

Autoprotilátky II


stanovovanie protilátok




doplňujúci význam, len na základe prítomnosti
autoprotilátok nemožno stanoviť dg.
tyreopatie

Najčastejšie sa vyskytujúce nálezy:
aTPO, aTG – chronická autoimunitná
tyreoiditída
 TRAK, aTPO, aTG – M. Graves-Basedow
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USG diagnostika
Umožňuje zhodnotiť:
 Uloženie ŠŽ
 Veľkosť (zmeraním objemu)
 Posúdiť echogenitu
 Vizualizovať štrukturálne zmeny – dif.dg. cystických a solídnych
útvarov
 Posúdiť vaskularitu
 Prítomnosť LAP (lymfadenopatie)
 Vzťah k okolitým štruktúram
 Vykonávanie PAB
 Postoperačné sledovanie

Diagnostika


Tenkoihlová biopsia – cytológia









Znížená metabolická aktivita
Spomalené psychomotorické
tempo
Suchá koža, lámavé suché vlasy
Únava, depresia, spavosť
Znížené libido
Opuch šliach a kĺbov
Intolerancia chladu
Prírastok na váhe
Bradykardia, diastolická
hypertenzia
Obstipácia
Hypercholesterolémia














Uzlová struma pri hypertyreóze (dif.dg. toxického
adenómu)
 Subakútna tyreoiditída
 Akumulačný test pred podaním rádiojódu

HYPO-tyreóza


komplex klinických a laboratórnych nálezov,
ktoré sú spôsobené nedostatočnou sekréciou
TH



Najčastejšie príčiny:






HYPO-tyreóza: laboratórne
nálezy











skríning pomocou TSH, stanovenie T3 - neúčelné
 TSH
hypotyreóza vylúčená
 TSH
doplniť fT4, event. aTPO, aTG
(sklon autoimunitných tyreopatií k vývoju
hypotyreózy)
 TSH +  fT4
hypotyreóza
 TSH +  fT4
subklinická hypotyreóza, dif.dg.rekonvalescencia
po sy nízkeho T3, vplyv liekov...,
Dop.: neliečiť, zopakovať o 8-12 t
 TSH +  fT4
centrálna hypotyreóza (prítomné aj iné znaky
hypopituitarizmu, najčastejšie hypogonadizmus),
potvrdenie na základe TRH testu
Ďalšie biochemické nálezy:



 CK, AST, LD, CHOL, TG,  Ery, Hgb, Na,  kostný obrat
 PRL – už pri subklinickej forme (PRL hladina  ako pri prolaktinóme)

Indikácie:


Hypotyreóza


uzlové strumy,
zväčšenie LU

Gamagrafia

Fyziologický nález: 5x2.5x2cm, hladké obrysy,
homogénna echogenita s jemnou vnútornou
architektúrou, rovnomerné prekrvenie



Indikácie:

Difúzna autoimunitná tyreoiditída
55 %
St.p. terapii rádiojódom, st.p. STE
35 %
Sekundárna hypotyreóza
5%
(hypofýza/hypotalamus)
Vrodená ektopia, agenéza
1%
Iné príčiny:
4%
(prechodné hypotyreózy,podanie nadbytku jódu)

HYPO-tyreóza: liečba


Levotyroxín, v dávke 1.5 – 1.7 ug/kg hmotnosti


Minimálne 1/2 hodiny pred jedlom – interferencia pri vstrebávaní:
bisfosfonáty, Fe, Ca,



Kontrola TSH nie skôr ako za 6 – 8 týždňov, pravidelné
kontroly po vytitrovaní dávky 1x/rok
Starší pacienti s KVS ochoreniami:



Liečba subklinickej hypotyreózy:









začať s nižšou dávkou, pomalé zvyšovanie (stenokardie)
po STE a RI, ak TSH viac ako 10 mU/l, pozitivita Ab, gravidita,
struma, HLP, porucha MC a fertility, depresívny sy

Neliečená hypotyreóza:



akcelerovaná AS, zvýšená vnímavosť na hypnotiká, alkohol –
urýchlenie progresie do myxedémovej kómy!
Smidtov sy (hypotyreóza + M. Addisoni) – CAVE nesubstituovať
hypotyreózu pred substitúciou hypokorticizmu (odber na ACTH a
kortizol!)
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Myxedémová kóma


Myxedémová kóma

Klinický obraz












rôzny stupeň kvantitatívnej a kvalitatívnej poruchy
vedomia
hypotermia (rektálna TT < 30 ° C)
abdominálny algický sy. (pseudobštrukcia až ileus)
sínusová bradykardia, synkopa, znížený MVO, slabo
hmatateľný pulz, kardiomegália, perikardiálny
výpotok, nízka voltáž na EKG, predlžené QT, inverzia
vlny T.
hypovolémia, pleurálny výpotok, ascites
spomalené reflexy, myastenický sy.
suchá studená koža (periférna vazokonstrikcia)

Myxedémová kóma


Laboratórne nálezy
krvné plyny (hypoxia, hyperkapnia)
biochémia:  Na,  Glu,  Kreat,  ALT, 
LDH,  CK
 normocytová alebo makrocytová anémia, Htk
okolo 0,30, granulocytopénia.
 ARI a rabdomolýza


Myxedémová kóma - liečba
















Tyreotoxikóza









Nervozita, únavnosť,
hyperkinézia
Palpitácie, tachykardia
Hnačky
Nadmerné potenie
Intolerancia tepla
Strata hmotnosti
Svalová slabosť

Patogenéza myxedému

Zaistenie vitálnych funkcií (JIS)
Tyroxín 100 – 500 ug i.v., potom 50 ug/denne
Sondou, klyzmou tyroxín 100 – 200 ug/deň, event. T3 40
– 60 ug/deň
Hydrokortizón 40 – 100 mg á 6 – 8 h. i.v.
Postupné zahrievanie (1°C/1 hod.)
Volumová náhrada (nie vazopresorická!)
Liečba dilučnej hyponatriémie (liečba len pri Na pod 125
mmol/l)
Liečba hypoglykémie
Antibiotiká
Korekcia anémie hemosubstitúciou
CAVE – sedatíva, narkotiká

HYPER-tyreóza


klinický syndróm spôsobený nadmernou
produkciou TH
 Hypertyreóza - hyperaktivita štítnej žľazy
 Tyreotoxikóza - klinický syndróm, ktorý je
výsledkom vystavenia tkanív nadmerným
hladinám hormónov šž
môže byť i následkom vyplavenia hormónov pri zápale
alebo deštrukcii žľazy
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HYPER-tyreóza: klinický obraz

HYPER-tyreóza


Príčiny:








Gravesova-Basedowova choroba
60 - 85%
Viacuzlová struma
10 - 30%
Jednouzlová struma - toxický adenóm
2 - 10%
Liekmi indukovaná (amiodaron, jód)
Tyreoiditídy (subakútna, Hashitoxikóza, postpartálna)
Iné: iatrogénna,nadmerná sekrécia TSH (TU
hypofýzy, rezistencia na TH), factitia, struma ovárii,
rakovina






Struma, nervozita, zrýchlené psychomotorické
tempo, palpitácie, jemný tras, intolerancia tepla,
potivosť, chudnutie, zvýšená chuť do jedla,
častejšie stolice (nie hnačky!), očné príznaky,
orbitopatia, myopatia, myxedém, tachykardia,
FiP, rozšírená TK amplitúda
Oligosymptomatológia – u starších – tzv:
tyreokardiaci – prejavy KVS + nález strumy
Komplikácie: tyreotoxická kríza, kardiálna
dekompenzácia, mechanický sy

HYPER-tyreóza: laboratórny
nález











skríning pomocou TSH
 TSH
 TSH +  fT4
 TSH +  fT4,  fT3
 TSH +  fT4

hypertyreóza vylúčená
hypertyreóza
T3 toxikóza
subklinická hypertyreóza,
dif.dg.  TSH – vplyv
netyroidálneho ochorenia,
podávanie dopamínu,
kortikoidov, zníženie TBG
 TSH +  fT4
centrálna hypertyreóza
Pozitivita aTPO, TRAK M.G-B, Hashitoxikóza
Ďalšie biochemické nálezy:


Liečba:


tyreostatiká: tlmia nadmernú tvorbu a sekréciu TH






Thyrozol, Propycil (minim.6 mes.)
definitívne riešenia po „skľudnení“ hyperfunkcie:

Totálna TTE
rádiojód (RI)



Adjuvantná liečba:



Laboratórne kontroly









Liečba podľa vyvolávajúcej príčiny (autoimunita,
deštrukcia tkaniva)
Pri deštrukčných formách (uvoľnenie TH v nadmernom
množstve pri deštrukcii – subakútna tyreoiditída,
postpartálna) - len režimové opatrenia, adjuvantná liečba



Režimové opatrenia:





výdatné stravovanie, dostatok bielkovín, vápnika,
vitamíny skupiny B, kľudový režim, vyhýbať sa slnku,
príjmu jódu, nadmernej fyzickej aktivite

 kostný obrat,  transaminázy,  bilirubín,  neutrofily, 
trombocyty

HYPER-tyreóza – liečba II.


Tyreotoxikóza: liečba I.

neselektívne BB (trimepranol), anxiolytiká
TSH + fT4 á 3 - 4 mesiace (TSH ostáva suprimované
ešte niekoľko týždňov po normalizácii fT4)

Tyreotoxická kríza
Klinické príznaky
 Hyperpyrexia TT > 40 °C a viac
 Neuropsychické zmeny (agitácia, delírium,
psychózy, letargia, kŕče, kóma)
 GIT (hnačky, nauzea, zvracanie, abdominálne
bolesti, ikterus)
 KVS (tachykardia, fibrilácia predsiení,
kongestívne SZ, pľúcny edém)

NÚ tyreostatík:


GIT príznaky, agranulocytóza, hepatotoxický efekt, strumigénny
efekt
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Tyreotoxická kríza: liečba





Zaistenie vitálnych funkcií (JIS)
Tiamazol (Favistan) 40 – 80 mg i.v. bolus, potom 40 mg 3-4x/24 hod.
Carbimazol 100 – 150 mg á 4 hod. alebo
Propyltiouracyl (propycil) 600 – 1000 mg, následne 200 – 250 mg á 4
hod.










Gravesova-Basedowova choroba






Klyzma, sonda, po stabilizácií prechod na perorálne formy.



Lugolov roztok 10 – 20 kv. á 6 hod., resp. 2 – 3 ml i.v.
BB – metipranolol 1 mg i.v. event. 40 – 80 mg á 6 hod. p.o.
Hydrokortizón 300 mg i.v. následne 100 mg á 6 hod.
Zníženie telesnej teploty (CAVE: salicylany sú kontraindikované vytesňujú T4 z väzby na bielkoviny)
Heparinizácia
Hydratácia, vitamíny, antibiotiká
Plazmaferéza, tyreoidektómia



Graves Basedowova choroba
- klinika




najčastejšia príčina hypertyreóz
výskyt prevažne u žien vo veku 20-40 rokov
Etiológia

1. tyreotoxikóza
2. difúzna struma
3. endokrinná orbitopatia
4. pretibiálny myxedém
autoprotilátky proti TSH receptoru,
antiTPO

tvorba autoprotilátok aktivujúcich tyreotropínový
receptor v štítnej žľaze

Graves Basedowova choroba
- liečba


v liečbe tyreostatiká - majú i imunosupresívny
efekt



v období remisie sa zvažuje chirurgická liečba TTE alebo liečba rádiojódom
Indikácie k operačnému výkonu ak









TYREOIDITÍDY
Tyreoiditída

Výskyt

Dg

• Akútna
bakteriálna
tyreoiditída

Zriedkavý

 FW
 Leu

• Subakútna de
Quervain

Relatívne
častý

 FW
 T4
 TSH
 Leu

Najčastejšia

aTPO
aTG

• Difúzna
lymfoidná

Komplikácie
Absces
fistula
relapsy,
vývoj
hypotyreózy
Hypotyreóza, 
riziko spont.
Ab

silná familiárna predispozícia
Spúšťače imunitnej reakcie - postpartálne obdobie,
nadbytok jódu, vírusové a bakteriálne ochorenie,
lieky, nadbytok jódu, stres, fajčenie

Recidivujúca toxikóza
Veľká žľaza alebo multinodulárna struma
Alergia alebo noncompliance s liečbou
Orbitopatia

Akútna bakteriálna tyreoiditída
Liečba
ATB
ACP,
kortikoidy








zriedkavá, s možnosťou vytvorenia abscesu
možný hematogénny zdroj alebo lokálna
extenzia pri faryngeálnej infekcii
bolestivosť strumy
tenkoihlová aspiračná biopsia
ATB terapia, event chirurgická incízia

tyroxín
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Subakútna tyreoitída
De QUERVAIN





Výskyt cca 10 – 30/100 tisíc obyv./rok
Tendencia k spontánnej remisii, časté relapsy
Ženy : muži = 8:1, vek cca 30-50 rokov
Etiopatogenéza:




v.s.vírusová + genetické faktory (HLA-Bw 35)

Patofyziológia:


deštrukcia folikulov  uvoľnenie TH do cirkulácie 
hypertyreóza  v krátkom čase odbúranie T4 z obehu 
prechodná hypotyreóza až do „reštitúcie“ ŠŽ, kedy je schopná
opäť tvoriť TH v dostatočnom množstve

Subakútna tyreoitída
Fáza

V tkanive








„predchorobie“ – často infekt HDC
Príznaky: bolestivosť, tuhé zväčšenie ŠŽ, palpačná citlivosť,
migrácia bolestí, zvýraznenie bolestí pri zívaní, prehĺtaní,
vyžarovanie bolestí do sánky,zubov, uší, febrility s max.vo
večerných hodinách
Diagnostika:  FW,  neutrofily,  vychytávanie rádiojódu,
cytologický nález obrovských mnohojadrových buniek,
Dif.dg: tonzilitída, faryngitída, ochorenie uší, zubov,
posthemoragická pseudocysta ŠŽ, akútna tyreoiditída, malígna
struma, neuróza
Liečba:





ACP 1g á 6 hodín
Prednison 30 mg/d
Tyreostatická liečba nie je indikovaná !
Úprava dávok podľa klin. obrazu a hodnoty FW, znižovanie len ak FW
klesá pod 20/h, kontroly FW á 1 týždeň

Struma
difúzna hmatná struma
 nezväčšená štítna žľaza
 malá atrofická fibrotizovaná štítna žľaza
 uzlová struma

Funkčne
dlhodobo môže byť normofunkčná
často rozvoj hypotyreózy
 zriedkavo prechodne hypertyreóza
(hashitoxikóza) najmä iniciálne


ústup
procesu
deštrukcie

Hypotyreóza
•

začiatok
reparácie,
nedost.
sekrécia

Rekonvalescencia
•

reparácia,
postupná úprava
funkcie















1 – 2 mes

0.5 – 1 mes

2 mes

2 – 3 mes

Trvanie (mes)



Autoimunitná tyreoiditída
- difúzna lymfocytárna tyreoiditída





najčastejšia forma zápalu štítnej žľazy
oveľa častejšia u žien, často familiárny výskyt
Etiológia







Genetické faktory
+ Externé Ag (napr infekčné agens)
+ úloha ženských pohlavných hormónov
+ vysoký príjem jódu, jódové kontrastné látky, lieky –
amiodaron, lítium, INF alfa

asociácia s inými autoimunitnými ochoreniami

Autoimunitná tyreoiditída vyšetrenia






Eutyreóza
•

TSH

Autoimunitná tyreoiditída klinika


zápal,
deštrukcia
folikulov

fT4,fT3

Subakútna tyreoitída
klinika a liečba


Tyreotoxikóza
•

Laboratórne





pozitivita aTPO, aTG
vyšetrenie TSH, fT4

typický USG a cytologický nález –
lymfocytárna infiltrácia s deštrukciou
normálneho tkaniva štítnej žľazy
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AIT - liečba









Neexistuje kauzálna liečba
Pri objavení sa hypofunkcie substitúcia LT4,
ktorá býva okrem postpartálnej tyreoiditídy často
doživotná
Nevyhnutná liečba už pri subakútnej tyreoiditíde
v gravidite
Diskutovaná liečba v gravidite len pri pozitivite
autoprotilátok
Starí pacienti pomalšie tyroxíny metabolizujú nižšie dávky LT4

Postpartálna tyreoiditída











Veľmi vzácna varianta Hashimotovej tyreoiditídy
s extenzívnou fibrózou presahujúcou i hranice
žľazy a zasahujúcou okolité svaly a tkanivá
Fibróza často postihuje i mediastinum a
retroperitoneum

5–7 %, u žien s pozitivitou aTPO na začiatku gravidity 30–52%

Priebeh - fázy: (nemusia byť obe vyjadrené)



Riedlova (fibrózna) tyreoiditída


Prechodná alebo trvalá dysfunkcia ŠŽ, ktorá vzniká v
prvom roku po pôrode a je spôsobená autoimunitným
zápalom ŠŽ (ukončenie imunotolerancie, vzplanutie
autoimunitných procesov)
Pokladá sa za akútnu fázu deštrukcie a formu
popôrodnej manifestácie DLT
Prevalencia

tyreotoxikóza: 1. - 6. mesiac po pôrode, trvanie 1 – 2 mesiace,
 TSH,  fT4,  aTPO, deštrukcia ŠŽ – nie tyreostatiká!
hypotyreóza: po fáze 1, trvanie 4 – 6 mesiacov, depresia
(príznak hypotyreózy, často možnosť zámeny s popôrodnou
depresiou)

Tyreostatická liečba v gravidite


Používané tyreostatiká: Propycil, Thyrozol



Ľahká forma hypertyreózy (s minimálnymi klinickými príznakmi)



Ťažká forma





tyreostatiká nepodávať, pravidelné kontroly á 4 – 8 týždňov, vyhýbanie
sa jódu
dlhodobé podávanie nižších dávok tyreostatík (dosiahnutie ústupu
klinických príznakov, fT4 na hornej hranici normy, normalizácia TSH nie
je nutná



Pri nutnosti STE – 2. trimester, indikácie: veľká struma s ťažkým
mechanickým sy, alergia na tyreostatiká, nutnosť  dd tyreostatík



Kontraindikované: BB, liečba rádiojódom

Tyreostatická liečba
v období laktácie

ŠŽ a amiodaron



Amiodarón – obsah jódu v molekule je 37%, udržiavacia dávka 200
mg/d = príjem 75mg jódu/d, t.j.50 x prekročenie denného príjmu,
sám exces jódu spôsobuje len krátkodobý prechodný pokles hladín
fT4 a fT3, vzostup TSH. Zmeny zapríčiňuje samotná molekula
amiodaronu – chemická štruktúra podobná štruktúre tyroxínu.
Amiodarón  periférnu konverziu T4 na T3, preto  rT3,  fT4.
Hladiny fT4 sa zvyšujú cca u 40 % pac, napriek tomu sú pacienti
eutyreózni – fT3 je v norme.
Druhy porúch:



Poruchy ŠŽ:





Minulosť:



Súčastnosť:









podávanie tyreostatík kontraindikované

dojčenie u pacientok s nízkymi dávkami tyreostatík
(Thyrozol 10 – 15 mg/d) bezpečné,
do mlieka sa dostáva asi 0.3 – 0.8 %, čo nemá vplyv
na sekréciu TSH dojčaťa

Kontraindikovaná je liečba rádiojódom








amiodarónom indukovaná tyreotoxikóza (AIT)
amiodarónom indukovaná hypotyreóza (AIH)
závisia od predchádzajúceho dlhodobého príjmu jódu, u nás (bez
jódového deficitu) prevláda výskyt hypotyreózy (cca 22%), hypertyreóza
(cca 2%) najčastejšie v 2. - 3. roku liečby
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ŠŽ a amiodaron – diagnostika









Vyšetrenie fT4 nemožno použiť ako samostatný indikátor
amiodaronom indukovanej tyreotoxikózy
Inhibíciou konverzie T4 na T3 sa znižuje senzitivita periférnych
tkanív a hypofýzy na TH a simuluje sa tkanivová hypotyreóza.
Počas prvých 3 mes. liečby  TSH, ktorý zvyšuje sekréciu T4.
 TSH je v klasickej endokrinológii prejav hypotyreózy, samotné
vyšetrenie TSH je pre dg.amiodaronom induk.hypotyreózy
nedostačujúce.
Dôkaz amiod.indukovanej tyreotoxikózy:  fT4,  fT3,  TSH
Dôkaz amiod.indukovanej hypotyreózy:  fT4,  TSH
Pred nasadením liečby amiodaronom: TSH, fT4, USG ŠŽ,
autoprotilátky (pri ich pozitivite možný vznik indukovanej
tyreotoxikózy)
Nevhodné indikácie: floridná tyreotoxikóza, prekonaná
tyreotoxikóza, scintigraficky horúce uzly, subklinická hypotyreóza,
gravidita

ŠŽ a amiodaron – liečba


Amiodarónom indukovaná tyreotoxikóza (AIT)




často u pac. s preexistujúcou tyreopatiou,najmä
struma s autonómnou funkciou, autoimunitné
mechanizmy, deštruktívne a zápalové zmeny tkaniva
ŠŽ.
Liečba:





tyreostatiká, neselektívne BB
kortikoidy (ak je príčinou deštrukcia a zápal)

Amiodarónom indukovaná hypotyreóza (AIH)


Liečba:




substitučná liečba tyroxínom (TSH a fT4 na hornej hranici
normy)

Sledovanie liečby:


prvá kontrola – TSH, fT4, fT3 o 3 mesiace, ďalšie kontroly á
4-6 mesiacov

Syndróm nízkeho T3 – NTIS

Syndróm nízkeho T3

(non thyroid illness syndrom)




komplexná (zatiaľ nie úplne objasnená) porucha tvorby,
transportu a metabolizmu hormónov ŠŽ u pacientov s
ťažkými celkovými netyroidálnymi chorobami (NTIS,
starší názov euthyroid sick sy)
Tri štádiá:






 T3, hladina rT3 môže, ale nemusí stúpať, T4 sa mierne 
(následok zníženého vstupu do bb)
ak sa celkový stav zhoršuje T3 ďalej , rT3 , hladina T4 začína
klesať (následok zníženej tvorby)
 T3,  T4 až k nedetekovateľným hodnotám,  rT3 – znak
veľmi nepriaznivej prognózy

Pokles tvorby T3 a vzostup tvorby rT3 je následkom
prechodu na „úsporný“ typ energetického metabolizmu,
ale aj zníženého vstupu T4 do bb, ako aj poklesu
energetických zdrojov na jeho transport cez membránu.

Benígne uzly štítnej žľazy




Fokálna tyreoiditída
Dominantný uzol v multinodulárnej strume
Benígne adenómy









folikulárny
Hurtleho bb

Tyreoidálne, paratyreoidálne alebo
tyreoglosálne cysty
Agenéza laloka šž
Postchirurgická zostatková hyperplázia
Postrádiojódová zostatková hyperplázia
Zriedkavé: teratóm, lipóm, hemangióm



Diagnostika








TSH je pri dolnej hranici normy, alebo znížené (dif.dg. centrálnej
hypotyreozy), čo sa považuje za doklad, že pacient nemá
hypotyreózu.
Kľúčová porucha vedúca k rozvoju NTIS by mohla byť na úrovni
hypotalamu (pri NTIS dochádza aj poklesu hladín iných
adenohypofýzových hormónov)
T3 nie je mierou závažnosti ochorenia, pokiaľ sa nepridruží aj
pokles T4. T4 však neklesá pri akútnych, aj keď ťažkých
ochoreniach, ale iba po dlhšom čase.

Liečba:



liečiť základné ochorenie vedúce k NTIS (kalorický príjem...),
podávanie T4 alebo T3 pri NTIS nie je odôvodnené

Rozlíšenie
benígnych a malígnych lézií
Anamnéza:
 RA benígnej strumy
 endemická oblasť strumy

Fyzik.charakteristiky
 Staršia žena
 Mäkký elastický uzol
 Multinodulárna struma

Anamnéza:
 RA medulárneho Ca ŠŽ
 Predchádzajúce ožiarenie
hlavy a krku
 Nárast uzla v poslednom
období
 dysfónia, dysfágia, obštrukcia
Fyzik.charakteristiky
 Dieťa, mladý dospelý, muž
 Solitárny tvrdý uzol
 Paralýza hlasiviek,
lymfadenopatia, vzdialené mts
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Rozlíšenie
benígnych a malígnych lézií
Laboratórne
 Vysoký titer tyreoidálnych
autoprotilátok
Scintigrafia
 Horúci uzol
USG
 Cysta
Tenkoihlová biopsia
 Benígny vzhľad pri
cytologickom vyšetrení
Liečba L-thyroxínom
 Regresia pri TSH supresii 3-6
mesiacov

NEOPLÁZIE ŠŽ

Laboratórne
 Vysoký kalcitonín



Scintigrafia
 Studený uzol
USG
 Komplexný alebo solídny uzol
Tenkoihlová biopsia
 Malignita alebo podozrenie z
malignity
Liečba L-thyroxínom
 Bez regresie










Malignity ŠŽ – 1% všetkých malignít
Incidencia diferencovaných karcinómov sú 2 na 100 tisíc
za rok
Špecifikum: schopnosť akumulácie rádiojódu (ako
zdravé bunky ŠŽ) – využitie v liečbe
Častejšie postihujú ženy (3:1), pacientov s ožiarením
krku v anamnéze, a pri prítomnosti len 1 uzla
Klinický obraz: uzol v ŠŽ, rýchly rast. Neskoré príznaky tuhá, nepohyblivá rezistencia, paréza n.recurrens,
bolesť, LAP, Hornerovo trias, útlak okolia
Celkový vzhľad pacienta býva u diferencovaných
karcinómov prekvapivo dobrý, nebývajú všeobecné
znaky malignity.

Delenie neoplázií ŠŽ
A. Benígne

Karcinóm štítnej žľazy


B. Malígne diferencované
1. z folikulárneho epitelu



a. Papilárne



b. Folikulárne



2. z parafolikulárnych bb - medulárny Ca
3. zmiešané nádory - folikulárne a medulárne



Papilárny ca .....80%
Folikulárny ca .....10%
Medulárny ca .....5%
Anaplastický ca.....3%
Rôzne
.....1%


4. z lymfatického tkaniva
C. Malígne dediferencované

1. anaplastické - spino alebo gigantocelulárne

Neoplázie ŠŽ – Medulárny
karcinóm (MTC)

Neoplázie ŠŽ



Papilárny : folikulárny karcinóm ...... 3 : 1
Dobrá prognóza: papilárny, folikulárny
Anaplastický karcinóm (1%) cca ½ ročné prežívanie
Diagnostika:



Liečba:













klinika + USG, cytológia, histológia
Operačná: TTE + extirpácia centrálneho kompartmentu LU,
následne liečba rádiojódom na pracovisku nukleárnej medicíny
tzv. rádioablácia zvyškov a event. mts.
Medikamentózna: nasleduje po TTE a rádioablácii – podávanie
tyroxínu na dosiahnutie supresie TSH (nutné sú hodnoty TSH
blízke nule) tzv. substitučno-supresívna liečba
Rediferenciačná liečba: liečba dediferencovaných karcinómov
kys.retinovou – dosiahnutie diferenciácie, aby bb opäť získali
schopnosť akumulácie jódu

lymfóm, fibrosarkóm, skvamocelulárny ca,
malígny hemangioendotelióm, teratómy a
metastazujúce ca

Medulárny Ca (parafolikulárne bb)
 Sporadicky (70 – 75 %) –  CEA+ kalcitonín
 Familiárny, súčasť MEN 2
 Diagnostika hereditárneho MTC:






minulosť: stanovovanie kalcitonínu po stimulácii pentagastrínom
á 6 mesiacov
dnes: genetický skríning – RET protoonkogén, chromozóm 10,
kodón 609, 611, 618, 620, 918
genetické vyšetrenie príbuzných!

Liečba – TTE


u pac. s pozitívnym genetickým testom na hereditárnu formu
MTC – TTE po dosiahnutí 3. roku života – nečakať na rozvoj Ca!
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ZÁVER


Tyreopatie sú najčastejšie ochorenia v
ambulancii endokrinológa



Pokroky v diagnostických metodikách
(laboratórne, genetické, zobrazovacie) –
umožnenie rýchlej a presnej diagnózy a
následnej liečby

Ďakujem za pozornosť
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