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Morfológia štítnej žľazy (ŠŽ)
Glandula thyreoidea

• skladá sa z dvoch lalokov spojených istmom

• bohaté krvné zásobenie (5 ml/g za minútu)

• sekrécia hormónov ŠŽ venóznym systémom



Morfológia ŠŽ

Tyreoglobulín (TG)

Folikulárne bunky

Koloid

Parafolikulárne bunky

Krvné cievy



Morfológia ŠŽ

Folikulárne bunky (tyreocyty):
• aktívne vychytávajú jodid z cirkulácie a

premieňajú ho na jód, ktorý
transportujú do koloidu

• syntetizujú tyreoglobulín (glykoproteín;
obsahuje tyrozíny pre tvorbu MIT a DIT)

• uvoľňujú hormóny ŠŽ (trijódtyronín -T3
a tetrajódtyronín -T4 = tyroxín) z
tyreoglobulínu do cirkulácie

Parafolikulárne bunky (bunky C):
• syntetizujú proteohormón kalcitonín

(regulácia kalciovej rovnováhy)



Morfológia a metabolizmus ŠŽ

Stopový prvok jód (zdroj jodidovaná kuchynská soľ)

– 150 µg až 200 (gravidita) µg jódu denne
• resorpcia anorganického jódu z GIT → redukcia na jodid

pečeňovými dejodázami → distribúcia jodidu v jodidovom
distribučnom priestore

• vychytávanie jodidu:

 folikulárnymi bunkami ŠŽ – koncentrovanie, metabolizovanie
(premena na aktívny elementárny jód) a uchovávanie (ako tzv.
organifikovaný jód)

 mliečnou žľazou, placentou

 slinnými žľazami, žalúdkovou sliznicou (prechod jodidu
vnútornými cyklami)

 z periférie dejodáciou hormónov ŠŽ

• výstup do obličiek (jodúria)



Poruchy z nedostatku jódu
A) fetálne a novorodenecké obdobie - potraty,

kongenitálne anomálie, kretenizmus, zvýšená
novorodenecká úmrtnosť, mentálne a motorické
poruchy, neonatálna struma, neonatálna hypotyreóza

B) detský a adolescentný vek – juvenilná hypotyreóza a
struma, mentálne poruchy a retardovaný telesný vývoj

C) dospelosť - struma, hypotyreóza s poruchami funkcií
CNS (ospanlivosť, depresie)



Biosyntéza hormónov ŠŽ
Uvoľňovanie hormónov ŠŽ do cirkulujúcej krvi nastáva po proteolýze
TG vo folikulárnych bunkách účinkom lyzozómových proteáz a je pod
kontrolou TSH

• hlavným produktom ŠŽ je tyroxín (85%) a iba 13% T3

jodid

TG

Jódovanie TG Proteolýza



Sekrécia hormónov ŠŽ
T3 a T4 uvoľnené do cirkulácie sú viazané na transportné
plazmatické bielkoviny (zásobná forma):

1. globulín viažúci tyroxín (TBG; 60-80%)

2. prealbumín transtyretín (TTR; 15-30%)

3. albumín (5-10%)

Voľná frakcia (free) fT3 a fT4:
• vstupuje do buniek cieľových orgánov (metabolické účinky)

• tlmí výdaj TSH z hypofýzy (negatívna spätná väzba)



• prevažná väčšina T3 sa tvorí z tyroxínu v periférnych
tkanivách 5’dejodáciou pôsobením selenodejodináz D1 a D2
 hormonálne mnohonásobne účinnejší ako tyroxín

Biosyntéza hormónov ŠŽ



Regulácia činnosti ŠŽ

Činnosť ŠŽ je riadená:

• tyreostimulačným hormón 
hypofýzy (TSH, tyreotropín)

• hladinou jódu v organizme

Sekrécia TSH je ovplyvnená:

• hypotalamickým TRH - ↑ sekrécia

• Somatostatínom (inhibícia) 

• hormónmi T3 a T4 – negatívna 
spätná väzba

• Glukokortikoidmi (inhibícia)

• Estrogénmi - ↑ sekrécia



Účinky hormónov ŠŽ
Metabolické účinky:

• ↑ bazálny metabolizmus, čím ↑ spotrebu kyslíka a produkciu tepla v
organizme (kalorigénny účinok)

• účinky na bielkovinový metabolizmus (proteosyntéza)

• účinky na glycidový metabolizmus (↑ resorpcia glukózy v GIT)

• účinky na metabolizmus tukov (lipolýza)

• účinky na metabolizmus vitamínov

Účinky na kardiovaskulárny systém – pozitívny chronotropný a inotropný
účinok; ↑ odpoveď na cirkulujúce katecholamíny

Účinky kostru a svaly - normálny rast a vývoj skeletu; katabolické
pôsobenie na svaly (↑ rozpad proteínov); ↑ rýchlosť relaxácie svalov

Účinky na respiračný systém – udržanie normálnej reaktivity dýchacích
centier

Účinky na nervový systém – ovplyvnenie rastu nervových tkanív
a ich maturácie (intelekt); dráždivosť a rýchlosť vedenia vzruchov



Patofyziologické syndrómy 
štítnej žľazy



Patofyziologické syndrómy ŠŽ
1. Struma – akékoľvek patologické zväčšenie ŠŽ

2. Hypotyreóza – hypofunkcia ŠŽ

3. Hypertyreóza – hyperfunkcia ŠŽ

4. Uzly ŠŽ – dané ložiskovým zväčšením časti ŠŽ
spôsobené benígnym (adenóm) alebo
malígnym (karcinóm) procesom (nodózna
struma)

5. Abnormálne funkčné testy u klinicky eutyroidných
pacientov („Euthyroid Sick Syndrom“) – spôsobené poruchou
v transporte alebo poruchou premeny T4 na T3 (napr. ↑ alebo ↓
hladina TBG, familiárna eutyroidná hypertyroxinémia, syndróm nízkeho
T3, T4)



Vyšetrovacie metódy ŠŽ
Laboratórne metódy:

• Voľné frakcie fT3 (3-8 pmol/l) a fT4 (12-26 pmol/l)

• Hladiny TSH (0,3-4,0mU/l) - ↓ TSH pri hypertyreóze, výnimočne pri 
adenóme adenohypofýzy secernujúceho TSH a ↑ pri 
hypofunkčných stavoch ŠŽ

• Prítomnosť protilátok proti špecifickým antigénom ŠŽ:

 tyreoglobulínu (TgAb)

 tyreoidálnej peroxidáze (TPOAb)

 receptoru TSH, ktoré receptor buď stimulujú (TSH-R(stim)Ab)
alebo blokujú (TSH-R(block)Ab)

 T3 a T4 protilátky sú časté, ale nie sú patologické

Zobrazovacie vyšetrovacie metódy:

• Ultrasonografické vyšetrenie

• Scintigrafické vyšetrenie - akumulácia rádiojódu (135I) v ŠŽ



Struma



Struma
• akékoľvek zväčšenie ŠŽ (anatomická zmena ŠŽ) bez ohľadu na

funkciu tyreoidey

• označenie struma sa používa, ak je ŠŽ viditeľná alebo hmatná

Klasifikácia strumy odporučená WHO:

• bez strumy (nie je hmatná ani viditeľná)

• struma hmatná, nie je viditeľná pri záklone hlavy

• struma hmatná, viditeľná pri záklone hlavy

• struma je viditeľná pri normálnom držaní hlavy

• veľká struma, ktorú vidno z diaľky, prípadne spôsobuje výraznú
deformitu krku a mechanickú prekážku



Struma
Príčinou môže byť:
• hyperplázia buniek ŠŽ vplyvom TSH alebo autoprotilátok

• zmnoženie väziva

• nádorová infiltrácia (neoplázie)

• zápalové infiltrácie

• pri hypotyreóze (veľká, mäkká a chladná)

• pri hypertyreóze (malá, tvrdá a teplá zo zvýšeného prekrvenia)

• nedostatok jódu v potrave

• príjem alebo podanie strumigénov, keď je znížená syntéza
hormónov ŠŽ



Struma
Delenie strumy podľa rôznych hľadísk:

Morfologické hľadisko

Histologické hľadisko
Epidemiologické hľadisko

Onkologické hľadisko



Struma
Delenie strumy podľa rôznych hľadísk na:

1. difúzna a nodózna (uzlová) (morfologické hľadisko)

2. parenchýmova a koloidná (histologické hľadisko)

3. (funkčné hľadisko)

• eufunkčná alebo netoxická (struma simplex) → Eutyreóza

• hypofunkčná → Hypotyreóza

• hyperfukčná alebo toxická → Tyreotoxikóza

4. benígne adenómy a malígne karcinómy (solitárny uzol)
(onkologické hľadisko)

5. endemická a sporadická (epidemiologické hľadisko)

a iné



Endemická a sporadická struma
Delenie z epidemiologického hľadiska:

• endemická struma

 postihuje viac ako 10% dospelého obyvateľstva alebo 5% detí vo
veku 6-12 rokov vo vyšetrovanej oblasti

 ženy postihuje 5-10-krát častejšie ako mužov

 exogénne faktory (jódový deficit, strumigény)

• sporadická struma

 výskyt < 10 %; epidemiologicky nezávažná

 endogénne faktory (genetické vplyvy, zvýšenie potrieb
organizmu v období puberty, gravidity)



Endemická struma
Klinické príznaky:

• hypertrofia a hyperplázia ŠŽ - vznik strumy bizarnej veľkosti

• narušenie vývoja CNS počas intrauterínneho života

 endemický kretenizmus = mentálna retardácia v spojení buď s
dominujúcim neurologickým syndrómom (poruchy sluchu a reči,
charakteristické poruchy postoja a chôdze) alebo s dominujúcou
hypotyreózou a spomalením rastu

Liečba:
• podanie dostatku jódu buď pridaním k strave alebo medikamentózne



Eufunkčná (netoxická) struma
Struma simplex

• je difúzne alebo uzlové zväčšenie ŠŽ s normálnou funkciou (pri
normálnej tvorbe jej hormónov), ktoré nie je spôsobené
zápalovým, autoimunitným alebo malígnym procesom

Príčiny:
• rôzne s výraznou účasťou dedičnosti (familiárny výskyt)
• individuálny nedostatok jódu; vrodená čiastočne kompenzovaná

enzýmová blokáda hormónovej syntézy; nadmerný prívod strumigénov
(alebo liekov); imunoglobulíny stimulujúce rast strumy;

• cysty a pseudocysty
• pri prechodne zvýšených nárokoch na organizmus (puberta, gravidita,

menopauza, laktácia)

Klinické príznaky:
• difúzne; nespôsobujú žiadne ťažkosti
• tendenciu k pomalému rastu a k tvorbe uzlov; postupne sa objavujú

lokálne príznaky (bolesti a nepríjemné pocity v krku a pri prehĺtaní)



Diagnostika:

• anamnéza a fyzikálne vyšetrenie (palpačne sa zisťuje veľkosť,
konzistencia, povrch, ohraničenie, pohyblivosť a nodularita
lalokov)

• Ultrasonografia (USG prístroje) – drobné ložiskové zmeny,
kalcifikáty, cysty, uzly

Eufunkčná (netoxická) struma



Hypotyreóza



Hypotyreóza 
Znížená funkcia ŠŽ

• klinický syndróm zapríčinený nedostatkom tyreoidálnych
hormónov, ktorý vedie ku generalizovanému poklesu
metabolických procesov

• je charakterizovaná nízkymi hladinami fT4 a fT3 v sére a zvýšenou
hladinou TSH (s výnimkou tzv. sekundárnej a terciárnej
hypotyreózy vyvolanej postihnutím hypofýzy alebo hypotalamu –
znížená hladina TSH)

• ↑ syntéza TSH pri primárnej hypotyreóze → urýchlení rast
folikulárnych buniek → struma

• vrodená alebo získaná (primárna a sekundárna)

• trvalá (doživotná) alebo prechodná



Hypotyreóza 

Príčiny hypotyreózy (Brunová, 2009):

Primárna hypotyreóza
nedostatočná produkcia hormónov ŠŽ
• kongenitálne poruchy tvorby hormónov

• ektopická štítna žľaza

• Hashimotova autoimunitná tyreoiditída
• subakutná vírusová tyreoiditída

• popôrodná tyreoiditída

• deštrukcia ŠŽ (po tyreoidektómii, po liečbe
rádiojodom)

• po vonkajšej rádioterapii krku

• nadbytok alebo nedostatok jódu v potrave

• polieková (tyreostatiká, užívanie jódu,
lítium)

Sekundárna hypotyreóza
nedostatočná produkcia TSH
adenohypofýzou
• popôrodná nekróza adenohypofýzy

• poranenia hlavy

• primárne nádory hypofýzy

• metastázy hypofýzy

• aneuryzma

• stav po operácii hypofýzy

Terciárna hypotyreóza
nedostatočná tvorba TRH pre
poruchu hypotalamu



• defekt NA+/K+-ATP-ázy

• nedostatočný účinok peroxidázy

• porucha tvorby tyreoglobulínu

• znížená inkorporácia jódu

• znížené uvoľňovanie T3 a T4

• znížená konverzia T4 na T3
• ↑ periférna rezistencia

• ↓ bazálna premena látok

• spomalenie metabolizmu (váhový
prírastok, zníženie telesnej teploty)

• ↓ srdcového výdaja, bradykardia,
kardiomyopatie

• ↓ ventilačná odpoveď na hypoxiu
(chronická alveolárna hypoventilácia)

• slabosť kostrových svalov, kŕče
spojené so svalovou stuhnutosťou

• ↓ motilita GIT (zápcha)

• hyperlipidémia

• poruchy reprodukčného systému (↓
produkcia gonadotropných hormónov a ↑
produkcia prolaktínu)

• suchá a chladná koža; peritibiálne
opuchy (myxedém)

Prenatálne obdobie:

• porucha vývoja CNS, ↓ produkcia RH

Hypotyreóza 
Patofyziologický syndróm



Klinický obraz:
• závisí od jej trvania a závažnosti, rýchlosti s akou sa objavila a na

individuálnych vlastnostiach pacienta

• u jednotlivých pacientov pozoruhodne kolíše spektrum aj intenzita
jednotlivých klinických príznakov:

 metabolické (únava, zimomravosť, nadváha, obstipácia)

 kožné (suchá koža na predlaktí, myxedém)

 kardiologické (bradykardie, arytmie)

 uro-gynekologické (impotencia u mužov, sterilita žien, amenorea)

 neuropsychiatrické (apatie, letargia, spavosť, depresia)

Hypotyreóza 



Hashimotova tyreoiditída
Autoimunitná difúzna lymfoidná tyreoiditída

• chronické autoimunitné ochorenie

• najčastejšia príčina hypotyreózy v oblastiach bez deficitu jódu

• v skorých štádiách je ŠŽ difúzne zväčšená, s progresiou ochorenia sa
zmenšuje, atrofuje a fibrotizuje (folikuly postupne zanikajú, zmenšujú sa,
koloid mizne)



Patogenéza:
• defekt funkcie supresorových T-

lymfocytov, ktoré následne
stimulujú B-lymfocyty k tvorbe
protilátok proti antigénom ŠŽ

• aktivované lymfocyty uvoľňujú
cytokíny → zápalová reakcia →
deštrukcia parenchýmu ŠŽ

Klinické príznaky:

• minimálne alebo nijaké subjektívne
ťažkosti

Hashimotova tyreoiditída
Autoimunitná difúzna lymfoidná tyreoiditída



• akútne, subakútne a chronické

• bolestivé a nebolestivé

Najčastejšie vyskytujúce sa formy sú:

1. Subakútna de Quervainova tyreoiditída
• vírusové ochorenie viazané na HLA-systém (vzniká po vírusových

infekciách dýchacích ciest)

 patologickoanatomicky býva zdurenie ŠŽ a granulómový zápal, ktorý vedie
k deštrukcii folikulov → vyplavovanie hormónov do cirkulácie, s
potlačením sekrécie TSH (prechodná hypertyreóza) → po zmetabolizovaní
T4 dochádza k prechodnej fáze hypotyreózy

 klinický obraz - silné bolesti ŠŽ vystreľujúce do uší a zubov, febrilita,
vysoká sedimentácia

2. Chronická difúzna lymfoidná (autoimunitná) tyreoiditída
• varianty Hashimotova, popôrodná, atrofická asymptomatická tyreoiditída

Zápaly štítnej žľazy
Tyreoiditídy



Myxedémová kóma 
• vzniká najčastejšie v dôsledku dlhodobej, ale nerozpoznanej a

neliečenej hypotyreózy

• spúšťač: interkurentné ochorenie a/alebo vynechanie substitučnej
liečby

• komplexný metabolický syndróm s multiorgánovým postihnutím

Klinický obraz:
• zníženie telesnej teploty

• spomalená srdcová frekvencia

• znížený tlak

• plytké dýchanie

• hlboký spánok → kóma



Diagnostika:

• klinické prejavy
• laboratórne nálezy – hladiny TSH a voľného tyroxínu (FT4 v plazme)

 ak je hodnota FT4 v medziach normy pri mierne zvýšenej hodnote
TSH ide väčšinou o subklinickú hypotyreózu (organizmus stačí
produkovať dostatočné množstvo hormónu)

Liečba:
• hypotyreóza (substitučná liečba) a/alebo struma (supresívna liečba)

syntetickým tyroxínom

• kritérium pre začatie substitučnej liečby je vzostup TSH nad 10 mU/l, pri
nižších koncentráciách prítomnosť aj miernych symptómov

• jednoznačnou indikáciou liečby je gravidita alebo jej plánovanie

Hypotyreóza 



Hypertyreóza



Hypertyreóza 
Zvýšená funkcia ŠŽ

• je charakterizovaná zvýšenou hladinou voľného T3 a T4 so súčasne
zvýšenou odpoveďou periférnych tkanív na tieto hormóny
(hypermetabolický stav – vyvolaný hyperfunkciou ŠŽ)

• pokiaľ sa zvýšia hladiny hormónov ŠŽ v dôsledku hyperfunkcie ŠŽ
hovoríme o hypertyreóze

• pokiaľ je ich zvýšená hladina podmienená nadmerným
uvoľňovaním hormónov zo ŠŽ (akútny zápal ŠŽ, nádor,
predávkovanie hormónmi ŠŽ), ktorá nie hyperfunkčná hovoríme o
tyreotoxikóze (tkanivá sú vystavené vysokým hladinám cirkulujúcich
hormónov štítnej žľazy)

• veľmi závažná život ohrozujúca komplikácia hypertyreózy, spojená
s náhlym zvýšením koncentrácie aktívnych hormónov sa označuje
ako tyreotoxická kríza



Príčiny a patogenetické mechanizmy hypertyreózy:
Etiologická klasifikácia Patogenetický mechanizmus

Nadprodukcia hormónov
• Gravesova-Basedowova choroba (80%)

• viacuzlová toxická struma (10-30%)

• jednouzlová toxická struma (2-10%)

• adenóm hypofýzy

• hypofyzárna rezistencia

• porucha hypotalamu

• karcinóm choria

• metastazujúci folikulárny karcinóm

• TSH-R (stim) AB
• autoimunitné hyperfunkcie

• autoimunitné hyperfunkcie

• nadprodukcia TSH

• rezistencia k T3 a T4
• nadprodukcia TRH

• uvoľnenie choriagonadotropného hormónu

• funkčné metastázy

Porucha parenchýmu štítnej žľazy

Iatrogénne vplyvy

• lymfocytová tyreoiditída

• granulomatózna tyreoiditída

• Hashimotova tyreoiditída – iniciálna fáza

• uvoľnenie vytvorených hormónov

• uvoľnenie vytvorených hormónov

• uvoľnenie vytvorených hormónov (prechodne)

• polieková tyreotoxikóza • exogénne tyreoidové hormóny

Hypertyreóza 



Klinický obraz:

• závisí od hypermetabolického stavu spôsobeného nadbytkom
hormónov ŠŽ a súčasne od hyperaktivity sympatikového
nervového systému:

 zvýšený bazálny metabolizmus s nadmerným uvoľňovaním tepla

 tachykardia (aj počas spánku), ↑ srdcového výdaja v dôsledku
↑ kontraktility myokardua a vazodilatácie na periférii, arytmie a fibrilácie

 ↓ vitálna kapacita pľúc (respiračné zlyhanie)
 očné zmeny (uprený pohľad,

pomalé pohyby očných viečok)

 nervový systém (tremor rúk,
hyperaktivita, emočná labilita,
nespavosť)

Hypertyreóza 



Klinický obraz:
 kostrové svaly - atrofia a tuková infiltrácia (tyreotoxická myopatia)

 kostné tkanivo - ↑ aktivita osteoklasov (osteoporóza)

 ↑ motilita GIT (chudnutie)
 ↑ glukoneogenéza v pečeni, ↑ resorpcia glukózy z GIT, degradácia inzulínu

 poruchy reprodukčného systému

 teplá a vlhká koža

Hypertyreóza



Gravesova - Basedowova choroba
• difúzna toxická struma

• autoimunitné ochorenie spôsobené tvorbou protilátok proti TSH
receptorom (TSH-R(stim)Ab)

• postihuje viac ženy; predstavuje 85% hypertyreóz

• merseburská triáda (struma, tachykardia, exoftalmus)

exoftalmus

difúzna 
struma



Gravesova - Basedowova choroba
Patogenéza:
• podieľa sa na nej niekoľko typov autoprotilátok, ktoré po naviazaní na TSH

receptor stimulujú produkciu hormónov ŠŽ

• a imunoglobulíny stimulujúce rast ŠŽ, ktoré po naviazaní na TSH receptor
stimulujú proliferáciu folikulárnych buniek a zodpovedajú za vznik
hyperfunkčnej strumy



Klinický obraz:
• hypertyreóza (hmatná difúzna struma so šelestom, tachykardia)

• endokrinná orbitopatia - bolesti pri pohybe bulbov, erytém mihalníc,
opuch mihalníc, poruchy okohybných svalov spojené s diplopiou až po
exoftalmus (vyklenutie oka z očnice)

• endokrinná dermopatia - pretibiálny myxedém, zdurenie koncových
článkov prstov rúk a nôh (akropachia)

Gravesova - Basedowova choroba



Toxická uzlová struma
• benígny nádor (toxický adenóm) - najčastejšie vytvorený z

folikulárnych buniek

• autonómne zvýšená produkcia hormónov ŠŽ vedúca k
tyreotoxikóze

Klinické príznaky:
• okrem chýbania očných príznakov a myxedému, a odlišného palpačného

nálezu sa nelíši od Graves - Basedowovej choroby

• hmatný hyperfunkčný uzol pri toxickom adenóme

Toxický adenóm
Viacuzlová toxická struma

Difúzna struma



Tyreotoxická kríza
• vzniká ako následok masívneho uvoľnenia tyreoidálnych

hormónov zo ŠŽ alebo ich náhleho uvoľnenia z väzby na
bielkovinové nosiče v krvi

• mortalita 30 – 50 %

Patogenéza:
• zvýšená ponuka tyreoidálnych hormónov v cirkulácii
• zvýšená stimulácia sympatiko-adrenálneho systému
• štartovací mechanizmus je často spôsobený zlyhaním ochranných

mechanizmov

Klinický obraz:
• hyperpyrexia, gastroenterologická symptomatológia
• neuropsychické zmeny (agitácia, delírium, tremor, kŕče, psychotické

stavy)
• sínusová tachykardia a fibrilácia predsiení
• zlyhanie vitálne dôležitých orgánov – KVS a CNS



Diagnostika:
• klinické prejavy

• laboratórne nálezy – hladina FT4 je zvýšená a tomu zodpovedá znížená až
nedetekovateľná hladina TSH

 zvýšená hladina TSH je pri poruchách hypotalamu (↑ produkcia TRH) a
hypofýzy (adenóm secernujúci TSH)

• ultrasonografia

• očné vyšetrenie

Liečba:
• režimová liečba: výdatné pravidelné stravovanie, hojnosť bielkovín,

vápnika, vitamínov (najmä B1); odporúča sa vyhnúť neprimeranej fyzickej
námahe, opaľovaniu, pobytu v extrémnych teplotách (resp. ich striedaniu)

• tyreostatická liečba - utlmí sa nadmerná tvorba a sekrécia hormónov v ŠŽ;
ako liek prvej voľby sa používajú deriváty tiouracilu

• chirurgická liečba (strumektómia) – po docielení remisie tyreotoxikózy
pomocou tyreostatika; pri mechanickom syndróme (tlak strumy na
ezofágus, žily, tracheu a krčný sympatikus)

Hypertyreóza 
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