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ČASNÝ ZÁCHYT 
TYREOPATIÍ V TĚHOTENSTVÍ

Národní strategie Zdraví 2020
Programy časného záchytu vážných onemocnění 
patří mezi národní priority veřejného zdraví v České 
republice, deklarované v rámci Národní strategie 
ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – 
Zdraví 2020.

Pracoviště zapojené do projektu 
Časný záchyt tyreopatií v těhotenství
Projekt bude probíhat ve vybraných gynekologických 
zařízeních v celé České republice. Pacientkám, které 
splní podmínky pro zařazení do screeningového 
programu, bude změřena hladina hormonů 
štítné žlázy a protilátek v krvi. V případě zjištění 
rizikové hladiny bude pacientka odeslána na další 
specializované vyšetření k endokrinologovi.

Konkrétní seznam zapojených center bude 
uveden na webových stránkách projektu: 
www.screeningy.cz/stitnazlaza

Včasná diagnostika onemocnění štítné žlázy umožní 
vhodný léčebný zásah. Tím lze ovlivnit negativní 
dopad na průběh těhotenství a vývoj dítěte.

Národní screeningové centrum připravuje a realizuje 
pilotní projekty zaměřené na časný záchyt 
následujících onemocnění:

• karcinom tlustého střeva a konečníku
• karcinom děložního hrdla
• karcinom prostaty
• karcinom prsu
• postižení oční sítnice cukrovkou
• osteoporóza
• chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
• spontánní předčasný porod
• vrozené srdeční vady u novorozenců
• porucha funkce štítné žlázy v těhotenství
• dědičná forma vysoké hladiny cholesterolu 

Národní screeningové centrum 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
Kounicova 688/26 
P. O. Box č. 19 
611 00 Brno

Informační linka / helpdesk: 
+420 770 171 533

Email: 
tyreo.nsc@uzis.cz

Web: 
nsc.uzis.cz 
facebook.com/narodniscreeningovecentrum

screeningy.cz/stitnazlaza
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Význam hormonů štítné žlázy pro plod
Hormony štítné žlázy mají nezastupitelný význam 
pro úspěšné otěhotnění, pro vývoj plodu i pozdější 
psychosomatický vývoj dítěte. Neléčená onemocnění 
v těhotenství mohou mít negativní dopady jak na 
průběh těhotenství, tak na vývoj dítěte. Onemocnění 
štítné žlázy je často bezpříznakové, ale časný záchyt 
a léčba předejdou možným komplikacím

Myšlenkou programu je časné odhalení onemocnění 
štítné žlázy u těhotných žen, a to změřením hladiny 
hormonů štítné žlázy a protilátek v krvi. V  případě 
zjištění rizikových hodnot bude okamžitě zváženo 
zahájení léčby.

Do projektu bude zařazeno 8000 těhotných žen. 
Následně u nich bude proveden krevní odběr na 
kombinovaný screeningový tyreoidální test, ideálně 
v době od 9. do ukončeného 13. týdne těhotenství.

Potřeba jódu v těhotenství
Jód tvoří základ hormonu štítné žlázy tyroxinu. 
Jeho běžný přísun v potravě je asi 150 mg denně, 
v  těhotenství je nutné zvýšit na 250–300 mg 
denně. Spolehlivě toho dosáhneme užíváním jodu 
v tabletkách nebo vitaminech. V potravě je jod 
obsažen v mléce, vejcích, a především v mořských 
produktech (ryby, sardinky, korýši). Příjem jodu však 
nesmí být nadměrný a nekontrolovaný.

Štítná žláza v těhotenství
Na štítnou žlázu jsou v těhotenství kladeny zvýšené 
nároky. Žláza musí zvýšit tvorbu hormonu tyroxinu – 
zhruba o polovinu. Zdravá štítná žláza na požadavky 
v  těhotenství reaguje správně za předpokladu 
dostatečného příjmu jodu, ale až u 10% žen je 
vhodné, často jen na dobu těhotenství, štítnou žlázu 
léčit.


