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Témy:

• Zopakovanie: anatómia, fyziológia

• Poruchy štítnej žľazy



Anatómia
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Anatómia

Arteria thyreoidea inferior

Arteria thyreoidea superior

Štítna žľaza

Larynx

Trachea

Istmus

Arteria carotis communa
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Histológia

Funkčné jednotky:
• Folikuly, vyplnené koloidom.

• Medzi folikulmi: C bunky, ktoré 
produkujú kalcitonin.

• Asi 2-mesačná zásoba hormónov 
štítnej žľazy.
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Hormóny štítnej žľazy
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Hormóny štítnej žľazy

1 T3: trijódtyronín

2 T4: tyroxín

3 Kalcitonín

CT3
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Hormóny štítnej žľazy

Funkcie:

T3, 
T4
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1 T3: trijódtyronín

2 T4: tyroxín

3 Kalcitonín
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Hormóny štítnej žľazy

Funkcie:

T3, 
T4

Stimulujú a udržujú 

metabolické procesy;

Ovplyvňujú rast

3
Reguluje hladinu kalcia v 
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Riadenie hormónov štítnej žľazy
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Riadenie hormónov štítnej žľazy

hypotalamus

hypofýza

štítna žľaza

T3

T4

TRH

TSH

TRH Thyroid Releasing Hormone

TSH Thyroid Stimulating Hormone



Metabolizmus hormónov štítnej žľazy
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T3 a T4 štruktúra



Väčšina .... sa následne premieňa na .....

Asi 90% hormónov, ktoré sa uvoľňujú zo štítnej 
žľazy sú spočiatku vo forme .....

.... je 4x účinnejšia a je to hlavný hormón ktorý 
účinkuje na cieľové bunky.

T3 a T4 sa v krvi viažu na proteíny (70-80%): 
......................

Biologicky aktívne sú ........ formy.



Väčšina T4 sa následne premieňa na T3.

Asi 90% hormónov, ktoré sa uvoľňujú zo štítnej 
žľazy sú spočiatku vo forme T4.

T3 je 4x účinnejšia a je to hlavný hormón ktorý 
účinkuje na cieľové bunky.

T3 a T4 sa v krvi viažu na proteíny (70-80%): 
tyreoglobulín.

Biologicky aktívne sú voľné formy.



Na syntézu hormónov štítnej žľazy je potrebný .....

Anorganický  ..... prijatý v potrave sa viaže na tyreoglobulín.
Tento proces sa nazýva ....................

Tvoria sa ....................... (MIT) a ..............................(DIT),
ktoré potom tvoria T3 and T4.



Na syntézu hormónov štítnej žľazy je potrebný jód.

Anorganický  jód prijatý v potrave sa viaže na tyreoglobulín.
Tento proces sa nazýva organifikácia.

Tvoria sa monojódotyrozín (MIT) a dijódotyrozín (DIT),
ktoré potom tvoria T3 and T4.



Pôsobenie hormónov štítnej žľazy

Hormóny štítnej žľazy sa viažu v bunkách na 
............................

Zvyšujú:
.................................................
.................................................

Výsledný efekt: 
..................................................



Pôsobenie hormónov štítnej žľazy

Hormóny štítnej žľazy sa viažu na mitochondrie.

Zvyšujú:
• počet a veľkosť mitochondrií
• produkciu mitochondriálnej ATP

Výsledný efekt: Zvýšenie bazálneho 
metabolizmu.



Fyziologické účinky hormónov štítnej 
žľazy

Metabolizmus:
• Výrazne ovplyvňuje oxidatívny metabolizmus.
• Zvyšuje spotrebu kyslíka vo všetkých tkanivách okrem 

mozgu, pohlavných žliaz a sleziny.
• Zvyšuje produkciu tepla.
• Ovplyvňuje syntézu a degradáciu cukrov, tukov a proteínov.

Centrálny nervový systém:
• ........................................................................
• U detí .............................................................
• U dospelých ....................................................



Fyziologické účinky hormónov štítnej 
žľazy

Metabolizmus:
• Výrazne ovplyvňuje oxidatívny metabolizmus.
• Zvyšuje spotrebu kyslíka vo všetkých tkanivách okrem 

mozgu, pohlavných žliaz a sleziny.
• Zvyšuje produkciu tepla.
• Ovplyvňuje syntézu a degradáciu cukrov, tukov a proteínov.

Centrálny nervový systém:
• Nevyhnutné pre normálny vývoj mozgu, vrátane rastu jeho 

štruktúr a myelinizácie nervov.
• Potrebné pre zdravý vývoj intelektu u detí.
• Potrebné pre emočnú stabilitu u dospelých.



Kardiovaskulárny systém:
• Srdcová frekvencia ..........................
• Kontrakcie myokardu ......................
• Srdcový výdaj ..................................
• Periférne cievy ................................
-
Respiračný systém:
• Ovplyvňuje vývoj pľúc
• Frekvencia a hĺbka dýchania ....................................

Hematopoéza:
• Ovplyvňuje erytropoézu



Kardiovaskulárny systém:
• Zvýšenie srdcovej frekvencie
• Zvýšenie sily kontrakcií myokardu
• Následne zvýšenie srdcového výdaja.
• Podporuje periférnu vasodilatáciu.
-
Respiračný systém:
• Ovplyvňuje vývoj pľúc
• Zvyšuje frekvenciu a hĺbku dýchania

Hematopoéza:
• Ovplyvňuje erytropoézu



Gastrointestinálny systém:
• Chuť do jedla .........................
• Sekrécia tráviacich štiav .....................
• Motilita GITu ..........................

Kosti:
• Nepriamo ovplyvňujú ich rast pôsobením na hypofýzu
• Pôsobia synergicky s rastovým hormónom a ďalšími 

faktormi, ktoré ovplyvňujú tvorbu kostí
• Priamo ovplyvňujú dozrievanie kostí
• Nevyhnutné pre vývoj a prerezávanie zubov.



Gastrointestinálny systém:
• Zvyšujú chuť do jedla
• Zvyšujú sekréciu tráviacich štiav
• Zvyšujú motility GITu

Kosti:
• Nepriamo ovplyvňujú ich rast pôsobením na hypofýzu
• Pôsobia synergicky s rastovým hormónom a ďalšími 

faktormi, ktoré ovplyvňujú tvorbu kostí
• Priamo ovplyvňujú dozrievanie kostí
• Nevyhnutné pre vývoj a prerezávanie zubov.



Účinok na metabolizmus

Metabolizmus tukov: 
• Stimulujú mobilizáciu tukov, a tak zvyšujú ponuku tukov v 

plazme.
• Zvyšujú oxidáciu tukov v tkanivách, takže výsledne 

koncentrácia cholesterolu a triglyceridov v krvi inverzne 
koreluje s hladinou hormónov štítnej žľazy (jeden z 
diagnostických indikátorov hypotyreózy je zvýšená 
koncentrácia cholesterolu v krvi.)

Metabolizmus cukrov: Stimulujú prakticky všetky súčasti 
metabolizmu cukrov, vrátane:

• Zvýšenia prechodu glukózy do buniek v závislosti na inzulíne 
• Zvýšenia produkcie glukózy podporou glukoneogenézy a 

glykogénolýzy.



Zhrnutie:

Hormóny štítnej žľazy regulujú vitálne funkcie, vrátane:
• Dýchania
• Srdcovej frekvencie
• Centrálneho a periférneho nervového systému
• Váhy tela
• Sily svalov
• Menštruačného cyklu
• Teploty tela
• Hladiny cholesterolu v krvi
• Iné...



• Hypotyreóza: znížená sekrécia hormónov 
štítnej žľazy

• Hypertyreóza: zvýšená sekrécia hormónov 
štítnej žľazy



HYPERTYREÓZA



Zvýšenie syntézy a sekrécie hormónov štítnej 
žľazy, ktoré vedie k zvýšeniu metabolizmu.



Etiológia

Hypofýza

Štítna žľaza

Periférne orgány

Nezávisle od etiológie – zvýšenie bazálneho 
metabolizmu;
Príznaky sa v mnohom podobajú zvýšenej adrenergnej 
stimulácii, a adrenergná blokáda môže tento stav 
zlepšovať.

Možná úroveň poruchy



Symptómy hypertyreózy
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Hypertyreóza

Primárna hypertyreóza:
• Gravesova- Basedowa choroba (difúzna toxická struma)
• Toxická multinodulárna struma
• Solitárny toxický adenóm (folikulárny adenóm)

Sekundárna (centrálna) tyreotoxikóza:
• zriedkavejšia – zvýšená sekrécia TSH v hypofýze

Ektopické tkanivo štítnej žľazy

Liečba hormónami štítnej žľazy



Gravesova-Basedowa choroba

• Najčastejšia príčina hypertyreózy, viac postihuje ženy
• Autoimúnne ochorenie, protilátky proti TSH receptorom
• Väzba protilátok na receptory – aktivácia receptorov, 

následne stimulácia sekrécie
• Kontinuálna stimulácia štítnej žľazy cirkulujúcimi 

protilátkami proti tyreotropným receptorom.

• Tieto protilátky spôsobujú uvoľňovanie hormónov štítnej 
žľazy a tyreoglobulínu, stimulujú vychytávanie jódu, syntézu 
proteínov a zväčšovanie štítnej žľazy.

• Tvorba TSH je spätnou väzbou potlačená.



Najvýraznejšie klinické prejavy:

• Struma

• Oftalmopatia – viac ako 50% pacientov

• Dermopatia – menej častá



Gravesova-Basedowa oftalmopatia

Exoftalmus ako následok reakcie protilátok v 
retro-orbitálnom priestore:

• Infiltácia lymfocytami
• Uvoľňovanie cytokínov, ktoré stimulujú rast 

orbitálnych fibroblastov, a produkciu 
mukopolysacharidov, ktoré absorbujú vodu.

• Zmnožuje sa tukové a fibrotické 
retroorbitálne tkanivo, atrofujú 
extraokulárnej svaly.

Može sa manifestovať ako:
• Bolesti, slzenie, fotofóbia, neostré videnie, 

edém papily, zúženie zorného poľa, ulcerácia 
korney.



Gravesova-Basedowa dermopatia

• Subdurálny opuch prednej časti nôh 
(pretibiálny edém)

• Indurovaná a erytematózna koža

Pôsobením na fibroblasty a T lymfocyty:

• Stimulácia kyseliny hyaluronovej v koži a 
podkožnom tkanive



Toxická multinodulárne struma,
toxický adenóm

Autonómna hyperfunkcia folikulov, ktorá vedie k 
excesívnej produkcii hormónov štítnej žľazy:

• Mnohopočetné: toxická multinodulárne struma

• Jednotlivé: toxický adenóm

• Absencia autoimúnnych stimulov

• Exoftalmus ani pretibiálny edém nie sú prítomné

• Uzly môžu byť hmatateľné a viditeľné





Zväčšenie štítnej žľazy:

Ako odpoveď na zvýšené požiadavky na 
produkciu hormónov štítnej žľazy:

• Puberta

• Tehotenstvo

• Znížený príjem jódu

• Reverzibilné zmeny



Variácie:

• Mladší pacienti majú častejšie symptómy 
zvýšenej sympatickej aktivácie (napr. úzkosť, 
hyperaktivita, tremor) 

• Starší pacienti majú častejšie kardiovaskulárne 
symptómy (napr. dyspnoe, fibrilácia predsiení) a 
nevysvetliteľný pokles váhy.

• Gravesova choroba: zvyčajne výraznejšie prejavy 
ako iné formy hypertyreózy

• Oftalmopatia (napr. periorbitálny edém, diplopia) 
– podozrenie z Gravesovej choroby.



Tyreotoxická kríza

• Náhly nástup

• Horúčka

• Profúzne potenie

• Červené škvrny na koži

• Tachykardia

• Nausea, zvracanie, hnačka

• Slabosť, letargia, zmätenosť

• Kóma



Tyreotoxická kríza

Zvyčajne u pacientov s nerozpoznanou alebo 
nedostatočne liečenou Graves-Basedowou 
chorobou

Iniciovanie: excesívna záťaž:
• Infekcia, pulmonálne alebo kardiovaskulárne 

ochorenie, dialýza
• Trauma, operácia (najmä zákroky na štítnej žľaze)
• Pôrodné komplikácie
• Emočný stres



HYPOTYREÓZA



• Nedostatočná produkcia hormónov štítnej 
žľazy

• Častejšia u žien

• Primárna

• Sekundárna / centrálna



Etiológia

• Atrofia alebo deštrukcia tkaniva štítnej žľazy

• Neadekvátna stimulácia

– Zníženie produkcie TRH v hypotalame

– Zníženie produkcie TSH v hypofýze

• Iatrogénne príčiny

• Nedostatočný príjem jódu



Symptómy hypotyreózy
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Klinické prejavy

• Znížený bazálny metabolizmus

• Znížená tolerancia chladu

• Letargia, poruchy spánku, únavnosť

• Znížená produkcia hormónov štítnej žľazy 
vedie k nadmernej produkcii TSH (spätná 
väzba) – stimulácia štítnej žľazy - struma



Charakteristické príznaky

Myxedém: zmeny v koži a spojivovom tkanive

• Spojivové tkanivá: zvýšený obsah proteínov a 
mukopolysacharidov

• Viazanie vody: tuhé edémy, najmä okolo očí, 
ruky, nohy, supraklavikulárne jamky

• Zväčšený jazyk, zhrubnutie laryngeálnej a 
faryngeálnej sliznice – poruchy reči, 
zachrípnutý hlas





Primárna hypotyreóza

Znížená tvorba hormónov štítnej žľazy, zvýšená 
tvorba TRH a TSH

Najčastejšie príčiny:
• Hashimotova tyreoiditída
• Iatrogénna (rádioterapia, chirurgické odstránenie)
• Kongenitálne chýbanie štítnej žľazy
• Kongenitálny defekt hormónov štítnej žľazy
• Nedostatok jódu (môže sa vyskytnúť v zaostalých 

ale aj rozvinutých krajinách)
• Vplyv liekov: lítium, amiodaron



Sekundárna/ centrálna hypotyreóza

Hypopituitarizmus a postihnutie hypotalamu:

• Tumory

• Infiltrácia, chirurgické odstránenie, 
rádioterapia

• Trauma

• Vnútrolebečné krvácanie



Hashimotova choroba:
autoimúnna tyreoitída

Najčastejšia príčina primárnej hypotyreózy

Postupná zápalová deštrukcia tkaniva štítnej 
žľazy:

• Infiltrácia autoreaktívnymi T lymfocytami a 
protilátkami proti štítnej žľaze

Zvyčajne sú prítomné aj iné autoimúnne prejavy



Kongenitálna hypotyreóza

• Dysgenéza štítnej žľazy

• Vrodené defekty syntézy hormónov

• Častejšie u dievčat (výskyt asi 1 na 4000 
živonarodených detí)



Prvých 20 týždňov plod závisí na hormónoch štítnej 
žľazy od matky

Nemusí byť evidentný hneď po narodeni

Možné príznaky:

• Vyššia hmotnosť dieťaťa

• Hypotermia

• Spomalená pasáž mekonia

• Novorodenecká žltačka



• Neskoršie:

• Ťažšie prehĺtanie, „zachrípnutý“ zvuk plaču, 
vyčnievajúci jazyk

• Hypotonické svalstvo

• Nižšia teplota tela, chladná koža

• Letargia, zvýšená spavosť

• Znížená pulzová frekvencia

• Oneskorené prezávanie zubov



Karcinóm štítnej žľazy

Najčastejšia príčina:

• Expozícia jonizujúcemu žiareniu, najmä v detstve

Väčšina pacientov má hormálne hodnoty T3 a T4

Najčastejšie zistená ako malý uzol alebo metastáza 
do pľúc, mozgu, kostí:

• Zmeny hlasu, ťažkosti s prehĺtaním, ťažkosti s 
dýchaním – prerastanie tumoru do trachey alebo 
ezofagu



Myxedémová kóma

Porucha vedomia:

• Hypotermia so zimnicou

• Hypoventilácia, hypotenzia

• Hypoglykémia, lakto-acidóza



Poruchy z nedostatku jódu
Iodine Deficiency Disorders (IDD)

Spektrum porúch vývoja a rastu:
• Endemická struma
• Endemický kreténizmus
• Poruchy mentálnych funkcií detí 

a dospelých so strumou
• Zvýšený počet 

mŕtvonarodených detí, 
perinatálnej a detskej mortality

• Prevencia: doplnenie jódu v 
strave/ vode (jodidácia soli)
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Doc. MUDr. Julián Podoba, DrSc.
(1916 – 2005)

• 1949: výskum endemickej 
strumy na Slovensku

• Počet vyšetrených osôb:

– 168 000

– Horská oblasť

– Nížinná oblasť
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Laboratórne testy:

• Thyroid-stimulating hormone (TSH) 

• Voľný tyroxín (FT 4) alebo index voľného 
tyroxínu (free thyroxine index FTI): hodnota 
celkového T 4 korigovaného na viazaný 
hormón.

• Celkový trijódotyronín (T 3) 



Diagnostické testy

• Kombinácia testov je optimálna na zistenie miesta poruchy.

Napr.: znížená hladina T4 može znamenať:
• Poruchu štítnej žľazy alebo
• Poruchu hypofýzy

• Nakoľko hypofýza zvyšuje produkcia TSH v prípade že je 
hladina T4 nízka, vysoká hladina TSH ukáže že porucha je na 
úrovni štítnej žľazy.

• Ak je hladina T4 nízka a TSH nie je zvýšená, porucha je 
pravdepodobne na úrovni hypofýzy (najčastejšie to býva 
tumor hypofýzy).



Vychytávanie rádioaktívneho jódu

„Uptake jódu“: Jód sa vychytáva a koncentruje v 
štítnej žľaze alebo vylučuje močom v priebehu 
niekoľkých hodín.

Interpretácia výsledku v kontexte krvných testov: 
uptake jódu ukazuje schopnosť vychytávať a 
koncentrovať jód v štítnej žľaze, ale nie tvorbu 
hormónov.



Scintigrafia

Stupeň a rozloženie izotopu jódu:
• Gravesova-Basedova choroba: Difúzne zväčenie oboch 

lalokov štítnej žľazy, uniformné rozloženie, zvýšená 
akumulácia jódu.

• Toxická multinodulárna struma: Nepravidelné oblasti 
relatívne zníženého a zvýšeného vychytávania izotopu; 
celkové množstvo akumulovaného jódu je mierne 
alebo stredne zvýšené.

• Subakútna tyreoditída: Veľmi nízka akumulácia 
rádioaktívneho jódu.



Ultrazvukové vyšetrenie štítnej žľazy:
zobrazenie štruktúry

• Zobrazenie štítnej žľazy a identifikácia solídnych alebo 
cystických „uzlov“

• Odhad veľkosti, sledovanie počas terapie.

• Pomoc pri smerovaní biopsie.

Protilátky proti štítnej žľaze:

• Hashimotova struma

Biopsia štítnej žľazy:

• Posúdenie malignity a benignity.



Sérum TSH Sérum T4 Sérum T3 Uptake jódu

Hypertyreóza

Hypertyreóza, 
T3 toxikóza

Primárna 
hypotyreóza

Sekundárna 
hypotyreóza 
(poruch 
hypofýzy)



Sérum TSH Sérum T4 Sérum T3 Uptake jódu

Hypertyreóza nízke vysoké vysoké vysoké

Hypertyreóza, 
T3 toxikóza nízke v norme vysoké

v  norme 
alebo vysoké

Primárna 
hypotyreóza vysoké nízke

nízke alebo v  
norme

nízke alebo v  
norme

Sekundárna 
hypotyreóza 
(poruch 
hypofýzy)

nízke alebo v  
norme

nízke nízke alebo v  
norme

nízke alebo v  
norme



Cvičenie / zadanie:



Prípad 1.

Z anamnézy:

• 50. ročná pacientka sa sťažovala na prírastok váhy  okolo 10 kg v priebehu 
roka, na únavnosť, závraty, výpady pamäti, spomalenie reči, zhrubnutie 
hlasu, suchú kožu, zácpu a intoleranciu chladu.

Fyzikálne vyšetrenie:

• Teplota tela 36°C, pulz pravidelný, 58/min, TK: 110/60 mmHg.

• Mierna obezita, spomalená reč, opuchnutá tvár s chladnou, suchou a 
zhrubnutou kožou. Štítna žľaz nehmatná.

Laboratórne vyšetrenia:

• Krvný obraz v norme. 

• Cholesterol: zvýšené hodnoty

• T4: znížené hodnoty

• TSH : v dolnej hranici normy



Prípad 1.

1. Na aké ochorenie môžeme mať podozrenie?
2. Ktoré príznaky poukazovali na toto ochorenie?
3. Ktoré nálezy fyzikálneho vyšetrenia poukazovali na 

toto ochorenie?
4. Ktoré laboratórne  vyšetrenia poukazujú na toto 

ochorenie?
5. Čo môže byť príčinou tohto ochorenia?
6. Ktoré dodatočné aspekty zamerané na anamnézu a 

fyzikálne vyšetrenie môžu pomôcť pri stanovení 
diagnózy?

7. Ktoré ďalšie laboratórne vyšetrenia môžu pomôcť pri 
stanovení diagnózy?



Prípad 2.

Z anamnézy:

• 50. ročná pacientka sa sťažovala na prírastok váhy  okolo 10 kg v 
priebehu roka, na únavnosť, všimla si výpady pamäti a spomalenie 
reči,má suchú kožu, zácpu a intoleranciu chladu.

Fyzikálne vyšetrenie:

• Teplota tela 36°C, pulz pravidelný, 58/min, TK: 140/100 mmHg.

• Mierna obezita, spomalená reč, opuchnutá tvár s chladnou, suchou a 
zhrubnutou kožou. Štítna žľaza je mierne zväčšená, mäkká, nie sú 
hmatné uzly, pohyblivá voči podkladu. 

Laboratórne vyšetrenia:

• Krvný obraz v norme. 

• Cholesterol: zvýšené hodnoty

• T4: znížené hodnoty

• TSH: vysoko prekračujú normu



Prípad 2.

1. Na aké ochorenie môžeme mať podozrenie?

2. Čo môže byť príčinou tohto ochorenia?

3. Ktoré dodatočné aspekty zamerané na anamnézu 
a fyzikálne vyšetrenie môžu pomôcť pri stanovení 
diagnózy?

4. Ktoré ďalšie laboratórne vyšetrenia môžu pomôcť 
pri stanovení diagnózy? 

5. Ktoré kardiovaskulárne rizikové faktory sú 
prítomné u pacientky? 



Prípad 3.

Z anamnézy:

• 35 ročná pacientka sa sťažovala na podráždenosť, nervozitu, 
slabosť, palpitácie, ktoré trvajú asi pol roka. V poslednom čase sa 
zvýšene potí, a všimla si, že sa stále menej prikrýva, nakoľko jej je 
stále teplo (teplejšie ako jej manželovi). Drží si stálu váhu okolo 60 
kg, ale uvedomila si, že zje podstatne viac ako napr. pred rokom. 
Menštruáciu má pravidelnú, ale všimla si že krvácanie má menšiu 
intenzitu.

Fyzikálne vyšetrenie:

• Pulz pravidelný, 92/min, TK: 130/60 mmHg. Pacientka pôsobila 
nervózne, koža jemná, teplá, prítomný jemný tras. Hmatný 
zdvíhavý úder hrotu srdca.  Štítna žľaza hmatná hmatateľné dva 
uzly na pravej trane a jeden na ľavej strane. Oči neboli vystúpené.

Laboratórne vyšetrenia:

• Krvný obraz v norme. 

• T4: zvýšené hodnoty



Prípad 3.

1. Ako hodnotíte funkciu štítnej žľazy? Ktoré ďalšie 
laboratórne vyšetrenia môžu pomôcť pri stanovení 
diagnózy? 

2. Ktoré príznaky poukazovali na toto ochorenie?
3. Ktoré nálezy fyzikálneho vyšetrenia poukazovali na 

toto ochorenie?
4. Ktoré laboratórne  vyšetrenia poukazujú na toto 

ochorenie?
5. Čo môže byť príčinou tohto ochorenia?
6. Ktoré dodatočné aspekty zamerané na anamnézu a 

fyzikálne vyšetrenie môžu pomôcť pri stanovení 
diagnózy?


