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Prištítne telieska
Hypo- a hyperparatyreóza

MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc, MBA



Osnova

• Anatómia a fyziológia: zopakovanie

• Hyperparatyreóza

• Hypoparatyreóza

• Etiológia

• Manifestácie



Prištítne telieska

• Endokrinné zľazy produkujúce paratyreoidný hormón 
– parathormón.

• Lokalizácia:

– Na zadnej strane štítnej žľazy.
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• Arteriálne zásobenie:

– Arteria thyreoidea inferior (vetvenie arteria 
subclavia).
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Parathormón:

• Regulácia množstva kalcia v krvi a kostiach

• Monitorovanie hladiny jonizovaného kalcia:

– C bunky prištítnych teliesok

– Kalciové receptory na povrchu buniek

(Kalcitonin – hormón produkovaný štítnou 
žľazou)



Funkcia prištítnych teliesok

Sekrécia parathormónu (PTH): v hlavných bunkách prištítnych teliesok:
• Regulácia homeostázy kalcia a fosfátu a metabolizmus vitamínu D
• Udržovanie homeostázy kalcia a fosfátov v rámci pomerne úzkeho rozsahu
• Zabezpečenie optimálnej funkcie nervového a svalového systému, kostí
• Antagonista parathormónu: kalcitonín

Kalcium:
• PTH zvyšuje koncentráciu kalcia (Ca2+) stimuláciou osteoklastov ktoré uvoľňujú z 

kostí kalcium.
• PTH zvyšuje absorbciu kalcia z gastrointestinálneho traktu aktiváciou vitamínu D,
• Podporuje reabsorbciu kalcia obličkami.

Fosfáty:
• Inhibícia reabsorbcie fosfátov proximálnych tubuloch obličiek.
• Zvýšenie absorbcie fosfátu aktiváciou vitamínu D.



Regulácia koncentrácií Ca++ v sére:
súhra parathormónu a kalcitonínu

Znížené hodnoty Ca++ Zvýšené hodnoty Ca++

Normálne hodnoty Ca++

Prištítne telieska

Sekrécia 
parathormónu

Uvoľňovanie Ca++ 

z kostí 

Zvýšenie hodnôt Ca++

na normálne hodnoty
Zníženie hodnôt Ca++

na normálne hodnoty

Štítna žľaza

Sekrécia 
kalcitonínu

Ukladanie Ca++ do 
kostí 



Referenčné (normálne) hodnoty

Vápnik 2,00 - 2,75 mmol/l

Vápnik ionizovaný 0,90 - 1,30 mmol/l

Vápnik korigovaný na albumín 2,00 - 2,75 mmol/l

Horčík muži 0,73 - 1,06 mmol/l

Horčík ženy 0,77 – 1,03 mmol/l

Fosfor 0,81 - 1,45 mmol/l



Potreba vápnika

• Primeraná denná dávka vápnika by mala byť
okolo 800 - 1500 mg, z ktorých sa absorbuje
100 - 250 mg v tenkom čreve.

Zvýšená potreba:

• Rast, tehotenstvo, kojenie



Úloha vápnika

• Nevyhnutný pri stavbe kostí a zubov
• Súčasť všetkých telových tekutín
• Regulácia neurosvalových vzruchov
• Regulácia neurosvalovej kontrakcií
• Aktivácia enzýmov
• Regulácia činnosti srdca
• Účasť v procese zrážania krvi
• Účasť v procesoch vo vnútri buniek
• Absorpcia vitamínu B12
• ...



Udržanie homeostázy vápnika:

Vzájovná súhra:

• Príjmu z potravy

• Absorpcie v čreve

• Procesov v kostiach

• Vylučovania močom



• Hypoparatyreóza: znížená sekrécia 
parathormónu

• Hyperparatyreóza: zvýšená sekrécia 
parathormónu

• Pseudoparatyreóza: normálna sekrécia 
parathormónu, porucha na úrovni cieľových 
tkanív



HYPOPARATYREÓZA



Hypoparatyreóza

• Znížená sekrécia parathormónu

Charakteristické znaky:

• Znížená koncentrácia parathormónu v plazme

• Hypokalcémia

• Hyperfosfatémia

• Zvýšená neuromuskulárna dráždivosť



Príčiny/ etiológia:

Organické príčiny:

Iatrogénne:

• Chirurgické odstránenie prištítnych teliesok:

– Terapeutická subtotálna paratyreodektómia (ak je 
odstránených viac ako 50% tkaniva)

• Prerušenie krvného zásobenia

• Zriedkavo: postradiačné poškodenie:
• Terapia rádioaktívnym jódom (Graves- Basedowa choroba)

• Externé ožiarenie (karcinóm štítnej žľazy)



Spontánna hypoparatyreóza

• Idiopatická hypoparatyreóza:

– Sporadická: zvyčajne sa manifestuje neskôr

– Familiárna: zvyčajne sa manifestuje skoro v 
detstve



Iné príčiny:

Patologické procesy, ktoré môžu poškodiť alebo 
redukovať tkanivo prištítnych teliesok:

• Hemochromatóza (železo)

• Hemosideróza (opakované transfúzie krvi)

• Wilsonova choroba (meď)

• Metastázy (tumory prsníkov)

• Sarkoidóza (zriedkavo)



Veľmi zriedkavo:

Kongenitálna aplázia: De-George syndróm, 
spojený s defektným vývojom týmu, 
kardiovaskulárnymi malformáciami, a.i.)

• Manifestuje sa krátko po narodení



Funkčné príčiny:

• Zriedkavejšie

Prechodná hypoparatyreóza:

• Po operácii adenómu prištítnych teliesok. 
Mechanizmus: sekrécia zbytku žľazy je 
inhibovaná predchádzajúcou dlhotrvajúcou 
hyperkalcémiou.

• U novorodencov: u hyperkalcemických matiek



Klinický obraz:

• Metabolické manifestácie

• Neuromuskulárna dráždivosť

• Psychické a neurologické príznaky

• Heterotopické kalcifikácie

• Trofické zmeny kože a kožných adnexov: 
nechty, vlasy

• Abnormality zubov

• Menoragia 



Metabolické manifestácie:

• Hypokalcémia

• Hypokalciúria

• Hyperfosfatémia

• Hypofosfatúria

Mechanizmus: inhibícia vylučovania fosfátov 
močom a znížená mobilizácia kalcia z kostí



Zvýšenie neuromuskulárnej dráždivosti:

Príčina:

• Pokles celkovej koncentrácie kalcia v sére

• Pokles koncentrácie ionizovaného kalcia v sére

• Ionizované kalcium: 50% celkového kalcia v 
cirkulujúcej krvi, resp. extracelulárnych 
tekutinách

• T.j. zmena pomeru extra a intracelulárnej 
koncentrácie kalcia – hyperexcitabilita. 



Szent – Györgyho rovnica:

[Na+] + [K+]
[Ca++] + [Mg ++] + [H+]

Excitabilita =

t.j. nepriamo úmerná koncentráciam
Ca++, Mg ++, H+ v extracelulárnom prostredí.



Manifestácia zvýšenej excitability

• Motorické nervy: bolestivé tonické kŕče

• Senzitívne nervy: parestézie

• Vegetatívne nervy: viscerálna tetania



Tetania

Tetania: Klinická manifestácia zvýšenej 
neuromuskulárnej dráždivosti

Paratyreoprivná tetania: spôsobená poruchou 
prištítnych teliesok:

• Latentná tetania: zvýšená pohotovosť k 
tetanickým kŕčom,

• Manifestná tetania: spontánne tetanické kŕče.



Paratyreoprivná tetania:

Latentná tetania: zvýšená pohotovosť ku kŕčom
(subklinický stupeň tetanie):

• Kalcémia: 1,75 – 2,00 mmol/l

• (norma = 2,25 – 2,75 mmol/l)

Subjektívne:

• Parestézie (mravenčenie, pichanie)

• Napätie až spazmy svalov pri chôdzi alebo písaní



Vyvolávajúce neurologické manévre:

Neurologické vyšetrenie:

• Chvostekov príznak

• Trouseauv príznak

• Erbov príznak



Chvostekov príznak

Poklop na meatus acusticus externus:

• Kontrakcia svalstva oka, nosa, úst, na 
príslušnej strane
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Trouseauv príznak

Oklúzia prietoku krvi manžetou tlakomeru:

• Karpálny spasmus „pôrodnícka ruka“

– Addukcia a opozícia palca

– Extenzia v interfalangeálnych kĺboch

– Flexia metakarpofalangeálnych kĺbov

– Flexia zápästia
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Erbov príznak:

Iritácia n. ulnaris galvanickým prúdom slabej 
intenzity (menej ako 5 mA):

• Tetanický kŕč svalstva



Manifestná tetania:

• Spontánne kŕče

• Náhly pokles koncentrácie kalcia pod 1,75 mmol/l

• Medzi jednotlivými atakami môže byť latentná 
tetania

• Pokles koncentrácie kalcia pod 1,25 mmol/l –
tetanická ataka môže byť smrteľná



Vyvolávajúce príčiny:

• Emočný stres

• Fyzická aktivita

• Hyperventilácia (respiračná alkalóza – vedie k 
zníženiu koncentrácie Ca++ v sére)



Prodromálne príznaky

• Parestézie pier, jazyka, prstov rúk a nôh

• Pocit napätia a stuhnutosti niektorých 
svalových skupín

• Obmedzenie hybnosti

• Bolesti svalov

• Slabé kontrakcie svalov



Spontánna tetanická ataka

• Spazmus niektorých skupín svalov:

• Karpálny spazmus – „pôrodnícka ruka“

Pedálny spazmus: Extenzia končatiny s 
extrémnou plantárnou flexiou nohy a prstov

Karpo- pedálny spazmus: postihnutie hornej aj 
dolnej končatiny
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Iné svalové skupiny

• Ústa: rybacie ústa

• Mimické svaly: grimasy

• Laryngospazmus

• Spazmus dýchacích svalov – v ťažkých 
prípadoch úmrtie na asfyxiu



Generalizované kŕče

• Tonické, alebo tonicko-klonické kŕče

• Extrémne ťažká tetania

• Zvyčajne nie je strata vedomia

• Výnimočne (u detí) strata vedomia –
podobnosť s epileptickým záchvatom



Spazmy hladkých svalov

Viscerálna tetania:

• Dysfágia

• Pylorospazmus

• Spastická zápcha

• Biliárna kolika

• Bronchospazmus

• Dysúria

• Spasmus arteriol (Raynaudov syndrom, migréna)



Chronická hypoparatyreóza

Okrem zvýšenej excitability, dlhotrvajúca neliečená 
hypokalcémia má ďalšie klinické príznaky:

• Mentálne zmeny:

– Anxieta

– Depresie

– Emočná labilita

– Iritabilita

– Psychotické prejavy

– Pokles intelektuálnych schopností



Neurologické príznaky:

– Ťažké bolesti hlavy

– Epileptické záchvaty

– Papiloedém zo zvýšeného cerebrospinálneho 
tlaku, imitujúci intrakraniálny tumor

– Intrakraniálne kalcifikácie viditeľné na rtg lebky asi 
u 20% pacientov



Trofické poruchy kože a kožných adnex:

– Suchá ekzematózna koža

– Pomalý rast vlasov

– Vypadávanie vlasov a ochlpenia, až alopécia

– Nechty: priečne ryhy, biele škvrny (leukonychia)
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Zubné abnormality

Zubné abnormality:

– Hypoplázia skloviny, horizontálne ryhy

– Dentálna hypoplázia, defektný vývoj koreňov

– Hypodontia

– Poruchy prerezávania trvalého chrupu
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• Mandibulárne tori

• Chronická kandidóza

• Parestézia jazyka alebo pier

• Poruchy tvárových svalov
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HYPERPARATYREÓZA



Hyperparatyreóza

• Zvýšená sekrécia parathormónu

• Primárna: porucha na úrovni prištítnych 
teliesok

• Sekundárna: kompenzačná odpoveď na 
zvýšenú potrebu parathormónu

• Terciárna: počas dlhotrvajúcej sekundárnej 
hyperparatyreózy – hyperplastický autonómny 
parenchým - adenóm



Primárna hyperparatyreóza

• Permanentne zvýšená produkcia 
parathormónu jedným, alebo viacerými 
prištítnymi telieskami

• Hyperkalcémia

• Poruchy kostí a obličiek



• 80% prípadov: Solitárny adenóm, tvorený 
primárne z hlavných buniek

• 3-5% prípadov: postihnutie 2 a viac prištítnych 
teliesok

• 10 – 15% prípadov: primárna hyperplázia 
hlavných buniek

• 1-2% prípadov: karcinóm, závažná 
hyperkalcémia



Ektopická hyperparatyreóza

Neoplastická hyperparatyreóza:

• Produkcia parathormónu niektorými nádormi:

– Bronchy

– Prsníky

– Obličky

– Týmus



• Prevalencia: 1 : 1000

• Často nerozpoznaná:
– Necharakteristické príznaky

– Dlho môže byť asymptomatická

– Pestrá kombinácia príznakov

• Laboratórny nález:
– Hyperkalcémia, hypofosfatémia

– Hyperkalciúria, hyperfosfatúria = osmotická 
diuréza



Klinické syndrómy primárnej hyperparatyreózy

• Jednoduchý hyperkalcemický syndróm

• Kostný syndróm

• Renálny syndróm

• Gastrointestinálny syndróm

• Iné abnormality a prejavy



Jednoduchý hyperkalcemický syndróm

Jednoduchý (chemický) hyperkalcemický 
syndróm:

• Mierne zvýšená hyperkalcémia (pod 3,0 
mmol/l) – zvyčajne asymptomatická

• Zvýšenie nad 3,0 mmol/l: necharakteristické 
príznaky



Príznaky

• Pokles neuromuskulárnej dráždivosti (hypotónia 
svalstva, atonická dysfunkcia gastrointestinálneho 
traktu): svalová slabosť a hyporeflexia svalstva, 
únava, anorexia, nausea, zvracanie, meteorizmus, 
zápcha.

• Zvýšená osmotická diuréza: polyúria, polydipsia, 
sucho v ústach, pocit smädu

• Apatia, letargia, depresie, pokles telesnej 
hmotnosti

• EKG: Bradykardia, arytmie, skrátenie QT intervalu



Akútna hyperparatyreóza

Náhly a masívny nárast koncentrácie kalcia v sére:

• Evidentná svalová slabosť až paralýza

• Letargia, depresia, zmätenosť, halucinácie

• Zvracanie, evidentná polyúria, smäd, 
dehydratácia

Hyperkalemická kríza: koncentrácia kalcia 3,75-4,0 
mmol/l.

• Život ohrozujúci stav (50% mortalita)



Príčiny:

• Zlomeniny kostí,

• infekčné ochorenia,

• chirurgické zákroky,

• predávkovanie vitamínom D alebo kalciom,

• zvýšená expozícia slnečným lúčom,

• dehydratácia vplyvom diuretík,

• krvácanie do hyperfunkčného adenómu 
prištítnych teliesok, 

• hyperkalcemická pankreatitída.



Klinický obraz:

• Akútne renálne zlyhanie

• Zmätenosť, kóma

• Hyperkalcémia nad 4,0 mmol/l: hrozba tzv. 
„chemickej smrti“ – asystolia



Kostný syndróm

• Generalizovaná osteitis fibrosa cystica (von 
Recklinghansenova choroba)

• Mechanizmus:

– Demineralizácia kosti (zvýšené uvoľňovanie kalcia 
a fosforu z kostí)

– Fibrózna prestavba kostí, nedostatočná kalcifikácia 
kostí

– Výsledok: generalizovaná osteopénia



Rtg obraz:

• Subperiostálna rezorpcia

• Akroosteolýza

• Cysty, 

• „Hnedé tumory“: osteoklasty, osteoblasty, 
fibroblasty. Hnedé sfarbenie: hemoragie, 
depozity hemosiderínu, vaskularizácia 



Brown tumor
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Hyperparatyreóza
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Zubné abnormality

• Rozšírenie dreňových kanálikov

• Poruchy vývoja chrupu

• Lámavé zuby

• Poruchy prerezávania zubov

• Poruchu skusu

• Veľkobunečné lézie
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https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAyYfn2J_XAhUIOhoKHWnoA4EQjRwIBw&url=https://www.slideshare.net/letsgogaga/endocrine-diseases-and-its-dental-management&psig=AOvVaw0RcBv4oKRiScBgVJOdUgUh&ust=1509705337867388


Kostné prejavy

Subperiostálna
rezorpcia

Osteitis fibrosa cystica
(dokázaná biopsiou)
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Klinické prejavy:

• Stenčené, porotické kosti

• Deformácie kostí

• Patologické fraktúry kostí

• Bolesti kostí



Renálny syndróm

• Je výsledkom pretrvávajúcej hyperkalciúrie a 
hyperfosfatúrie

• Dominujú renálne príznaky:

– Nefrolitiáza

• Renálna kolika

• Pyelonefritída, intersticiálna nefritída

– Nefrokalcinóza

• Rtg nález: granulované, alebo obláčkovité tiene



Renálny syndróm
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Iné abnormality a prejavy

• Psychické alebo neurologické manifestácie:
– Emočná labilita, zhoršenie pamäti, apatia, spavosť, 

depresia, paranoidné stavy

– Bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy citlivosti, 
neuralgie

• Svalové symptómy:
– Svalová slabosť, hypotonia, svalová atrofia

• Kardiovaskulárne symptómy:
– Bradykardia, arytmie, skrátenie QT intervalu na EKG, 

arteriálna hypertensia, zvýšená citlivosť na digitális.



Sekundárna hyperparatyreóza

• Kompenzačná hyperplázia všetkých 4 
prištítnych teliesok a následne hypersekrécia 
parathormónu

• Reakcia na dlhotrvajúcu hypokalcémiu – snaha 
riešiť hypokalcémiu zvýšeným uvoľňovaním 
kalcia z kostí.



Etiológia:

• Porucha absorbcie kalcia

• Retencia fosfátov pri poruchách obličiek

• Zvýšené vylučovanie kalcia močom

Najčastejšia príčina:

• Zlyhávanie obličiek

• Zriedkavo: vrodená tubulopatia



Renálna forma sekundárnej 
hyperparatyreózy

• Chronické zlyhanie obličiek:

– Retencia forsfátov a hyperfosfatémia

Prištítne telieska

Parathormón

Obličky:
Resorpcia Ca ++

Exkrécia PO4

Pokles PO4 
koncentrácie

Parathormón

Hyperfosfatémia

Obličky:
Retencia fosfátov



Nedostatok D vitamínu

• Menej zriedkavá príčina

• Hypokalcémia ako dôsledok nedostatočnej absorbcie kalcia v 
čreve

Zvýšenie Ca ++

koncentrácie
Vitamín D

Zvýšená 
absorpcia 
Ca ++ v GIT

Negatívna 
spätná väzba

Prištítne telieska

Zníženie Ca ++

koncentrácie
Nedostatok
vitamínu D

Znížená 
absorpcia 
Ca ++ v GIT



Intestinálna malabsorbcia kalcia

Najčastejšie:

• Intestinálna malabsorbcia tukov spôsobená poruchou 
pancreatickej lipázy  a žlčových kyselín

• Celiakia

Zvýšenie Ca++ 
koncentrácie

Zvýšená 
absorpcia 
Ca++ v GIT

Negatívna 
spätná väzba

Prištítne telieska

Zníženie Ca++ 
koncentrácie

Znížená 
absorpcia 
Ca++ v GIT



Klinický obraz

• Podobný primárnej hyperparatyreóze, ale 
zvyčajne miernejší

• Prítomné príznaky primárneho ochorenia 
(viditeľné predovšetkým u pacientov so 
zlyhávaním obličiek)

• Renálna osteodystrofia: kombinácia príznakov 
zlyhávania obličiek a sekundárnej 
hyperparatyreózy



Zadanie:



Hyperparatyreóza

1. Pacient, ktorý prišiel k lekárovi:

– Vygenerujte relevantné potiaže

2. Lekár:

– Naformulujte doplňujúce otázky, aby ste 
identifikovali ďalšie ťažkosti a príznaky 
(anamnéza, fyzikálne vyšetrenie…)

– Vysvetlite pacientovi detailne a vhodným 
spôsobom príčiny jeho jednotlivých ťažkostí.



Hypoparatyreóza

1. Pacient, ktorý prišiel k lekárovi:

– Vygenerujte relevantné potiaže

2. Lekár:

– Naformulujte doplňujúce otázky, aby ste 
identifikovali ďalšie ťažkosti a príznaky 
(anamnéza, fyzikálne vyšetrenie…)

– Vysvetlite pacientovi detailne a vhodným 
spôsobom príčiny jeho jednotlivých ťažkostí.


