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ÚVOD 

 

Štítná žláza patří mezi životně důležité orgány lidského těla. Jedná se o žlázu 

s vnitřní sekrecí, která je umístěna na krku před hrtanem v oblasti chrupavky štítné.  

Díky svému uložení je dobře hmatná a tudíž mohou být nemoci diagnostikovány a 

zároveň léčeny již v časných stádiích. Štítná žláza produkuje dva hormony obsahující 

jód, důležité pro správnou funkci metabolismu. Jejich hladina v organismu se 

monitoruje a podle získaných údajů rozeznáváme různé poruchy funkce štítné žlázy. 

Jedná se o tyroxin a trijodtyronin. Častěji jsou poruchou funkce štítné žlázy postiženy 

ženy. Udává se asi 20 % žen po 50. roce života. Výskyt však stoupá s věkem a i 

v určitých obdobích života, jako je puberta, těhotenství, porod a přechod. 

V dnešní době o onemocnění štítné žlázy už tak často neslýcháme. Hovoří se 

spíše o obezitě, rakovině děložního čípku, rakovině prsu, diabetes mellitus, celiakii, či 

Crohnově chorobě.  

 Proto jsem si jako téma své absolventské práce zvolila právě štítnou žlázu. Ve 

své práci se budu zabývat anatomií a fyziologií štítné žlázy, hormonech, které secernuje 

a jejich významem, poruchami atd. Především bych se však ráda věnovala možnostem 

a omezením léčby ať už léčivými přípravky vydávanými na recept, volně prodejnými 

léčivými přípravky či potravinovými doplňky, protože to pro mne jako budoucího 

farmaceutické ho asistenta bude důležité.  
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1 CÍLE 

Hlavním cílem mé absolventské práce je vytipovat volně prodejné léčiva, která 

přicházejí do kontraindikace s onemocněním štítné žlázy a interagují s léčivy užívanými 

v terapii onemocnění štítné žlázy a zároveň zformulovat otázky, které by měl 

farmaceutický asistent položit klientovi, než vydá volně prodejný přípravek.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1  Anatomie štítné žlázy a příštítných tělísek 

2.1.1 Anatomie štítné žlázy 

„Štítná žláza (glandula thyroidea) se skládá ze dvou laloků spojených tkáňovým 

můstkem (isthmus), které jsou uloženy po obou stranách štítné chrupavky. Vzadu se 

laloky štítné žlázy dotýkají hltanu v místech, kde přechází v jícen.“ [ROKYTA, 2002, s. 

91] 

Tvar štítné žlázy připomíná písmeno H. Barva je červenofialová až 

červenohnědá. Její hmotnost se pohybuje okolo 30 – 40 g. Na hmotnosti štítné žlázy se 

však podílejí některé faktory, jako je pohlaví, věk a geografické rozdíly. Štítná žláza 

dospělých žen bývá větší než u mužů a s přicházejícím stářím se zmenšuje. Geografické 

rozdíly souvisí se vzdáleností populace od moře a se stoupající nadmořskou výškou. 

„Normální štítná žláza není hmatná, ale existují stavy, kdy je značně zvětšená, 

hmatná a často i viditelná jako struma.“  [ROKYTA, 2002, s. 91] 

 

 

 

 

 

Obr. č.1 Umístění štítné žlázy. 
[www.stitnazlaza.estranky.cz, 1] 



7 
 

2.1.2 Anatomie příštítných tělísek 

Příštítná tělíska (glandulae parathyroideae) jsou čtyři malé párové oploštělé 

útvary žlutorůžové barvy, připomínající čočkové zrno.  

Příštítná tělíska mají zcela odlišnou barvu na rozdíl od tkáně štítné žlázy. U 

mladých lidí je jejich barva světle růžová. S postupným přibýváním let se mění na 

nažloutlou až žlutohnědou.              

                              

 

Obr. č.2  Štítná žláza a příštítná tělíska. 
[www.stitnazlaza.estranky.cz, 2] 

 

2.2  Funkce štítné žlázy 

Štítná žláza je žláza, ve které probíhá syntéza, skladování a výdej tyroxinu a 

trijodtyroninu. Je pod stálým vlivem hormonu tyreotropinu, což je hormon předního 

laloku hypofýzy. Řídí syntézu a rychlost uvolňování hormonů štítné žlázy. Aktivní 

kumulace iontů jodu v buňkách a jejich oxidace na elementární jod, je předpokladem 

pro syntézu hormonů štítné žlázy. 

 

2.3  Hormony štítné žlázy 

Hormony štítné žlázy jsou trijodtyronin (T3) a tetrajodtyronin (T4). 

Tetrajodtyronin je též nazýván tyroxin. Jsou produkovány folikulárními buňkami štítné 

žlázy. Jejich tvorba je závislá na příjmu jódu potravou, vodou a na aminokyselině 

tyrozinu. Tyto hormony mohou i volně cirkulovat v krvi, avšak ve velmi malém 
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množství. Většinou jsou navázány na transportní proteiny. Receptory pro tyto hormony 

se nacházejí zejména v buněčném jádře.  

 

V klinické praxi jsou hormony štítné žlázy používány: 

 

a) při substituční terapii hypothyreosy 

b) k supresivní terapii eufunkčních strum 

c) k supresivní terapii pacientů s karcinomem štítné žlázy 

d) k supresivní terapii některých forem zánětu štítné žlázy  

[ČIHÁK 2, 2002; ROKYTA, MAREŠOVÁ A TURKOVÁ, 2003; REMEDIA, 1996] 
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2.4  Onemocnění štítné žlázy 

2.4.1 Nemoci z nedostatku jódu 

Jód je nezbytnou součástí pro tvorbu hormonů štítné žlázy, ale také pro správný 

vývoj plodu a dítěte. 

Nedostatek jódu se může projevit buď jako kretenismus, což jsou nevratné 

změny po fyzické a psychické stránce u novorozence, struma, která vzniká reakcí na 

nedostatek jódu a porucha sexuálního a psychického vývoje, což značí snížené IQ, 

sníženou plodnost, komplikace během těhotenství či porodu. 

 

 

Obr. č.3 Struma a kretenismus. 

[http://endokrinologie-obezitologie.cz, 3] 

 

2.4.1.1 Eufunkční struma 

Eufunkční neboli prostá struma je nejčastějším a nejznámějším onemocněním 

štítné žlázy. Eufunkční struma je prosté zvětšení štítné žlázy s normální funkcí bez 

přítomnosti patologických procesů, jako je zánět či nádor. Nejčastěji postihuje ženy a 

často se objevuje i během puberty. Hlavní příčinou vzniku strumy bývá nedostatek 

přísunu jódu v potravě a ve vodě. Další příčinou může být zvýšená potřeba 

tyreoidálních hormonů a to v těhotenství a určité fázi vývoje jedince (puberta). Díky 

zvětšení, které je viditelné či hmatné, je snadno diagnostikována a může být tak i včas 

zahájena léčba. 
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2.4.2 Záněty  

Záněty štítné žlázy neboli thyreoiditidy jsou definovány jako zánětlivá 

onemocnění různé povahy.  

2.4.2.1 Akutní thyreoiditida 

Akutní thyreoiditida je akutní forma zánětu štítné žlázy, postihující většinou 

pacienty s imunodeficitem. Je způsobena bakteriemi. Projevuje se bolestivostí, 

zduřelostí, zvětšením štítné žlázy a celkovými příznaky zánětu jako jsou horečka, 

slabost, schvácenost, malátnost.  

2.4.2.2 Subakutní thyreoiditida 

Subakutní thyreoiditida je zánět navazující na virovou infekci v organismu. 

Projevuje se zpočátku chřipkovými příznaky a hlavně bolestivostí v oblasti štítné žlázy. 

2.4.2.3 Chronická thyreoiditida 

Chronická thyreoiditida je chronické, autoimunitní onemocnění s tvorbou 

protilátek proti antigenům štítné žlázy. Projevuje se příznaky zánětu a poruchou 

funkce. Patří sem Hashimotova thyreoiditida. 

 

2.4.3 Poruchy funkce 

2.4.3.1 Hypothyreosa 

Hypothyreosa je snížená funkce štítné žlázy způsobená nedostatkem hormonů 

štítné žlázy v organismu. Projevuje se sníženou výkonností, únavou, zimomřivostí, 

suchou a studenou kůží, zácpou, tloustnutím, otokem víček, stěhující se bolestí a 

ztuhnutím svalů a kloubů. Pacient trpící tímto onemocněním vypadá na první pohled 

unaveně, otekle, zpomaleně a je spavý.  

 

2.4.3.2 Hyperthyreosa 

Hyperthyreosa neboli tyreotoxikosa je zvýšená funkce štítné žlázy způsobená 

nadměrnou produkcí hormonů štítné žlázy než jsou potřeby organismu. Projevuje se 

nervozitou, neklidem, strachem, nespavostí, pocením, průjmem, hubnutím. Pacient 

trpící tímto onemocněním vypadá na první pohled nervózně, je velmi neklidný, 

neposedí na místě, je roztěkaný. [MAREK a kol., 1998; ROKYTA, 2002; 
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www.anamneza.cz/Zanet-stitne-zlazy/nemoc/104; 

www.stitnazlaza.estranky.cz/clanky/poruchy-stitne-zlazy.html] 

 

 

Obr. č.4 Endokrinní orbitopatie. 

[http://endokrinologie-obezitologie.cz, 4] 

 

2.4.4 Nádory 

Nádory štítné žlázy patří mezi méně častá a vzácná onemocnění. Rozlišujeme 

nádory benigní (adenom, lipom, fibrom) a maligní (karcinom).  

Příčinou vzniku nádorů je celá řada rizikových faktorů, jako je dědičnost, 

životospráva, zevní vlivy prostředí, věk, nedostatečný přísun jódu, radioaktivní záření, 

autoimunitní onemocnění štítné žlázy, atd.  

 

Obr. č.5 Uzel štítné žlázy. 

[http://endokrinologie-obezitologie.cz, 5] 
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2.4.4.1 Papilární karcinom 

Papilární karcinom patří mezi nejčastější maligní nádory. Má však jako jediný 

nejlepší prognózu. Postihuje zejména ženy. Bývá nejčastěji diagnostikován kolem 40. 

roku života. Jeho výskyt je ve všech věkových kategoriích včetně dětí. Obvykle se 

projevuje jako uzel na štítné žláze, tudíž je pomalu rostoucí, tvrdý a nebolestivý. 

Později metastazuje do lymfatických uzlin, plic, kostí a vzácně i do CNS. 

2.4.4.2 Folikulární karcinom 

Jednou z příčin jeho vzniku je malignizace benigního folikulárního adenomu. 

Jeho výskyt je méně častý a prognóza méně příznivá. Většinou postihuje osoby starší 

40-ti let. Roste rychleji a také dříve metastazuje než papilární karcinom. Zakládá 

metastázy v plicích, kostech a CNS. 

2.4.4.3 Anaplastický karcinom 

„Anaplastický karcinom je poměrně vzácný. Roste rychle a je zpravidla léčebně 

neovlivnitelný.“ [NAVRÁTIL a kol., 2008, s. 300] 

2.4.4.4 Medulární karcinom 

Vzniká z parafolikulárních buněk produkujících kalcitonin. Objevuje se u osob 

starších 40-ti let. Prognóza je horší s přítomností metastáz, přibývajícím věkem a závisí 

na možnosti provedení chirurgického zákroku.  

[NAVRÁTIL a kol., 2008] 

 

2.5 Onemocnění příštítných tělísek 

Příštítná tělíska reagují na koncentraci ionizovaného vápníku v krvi. Při poklesu 

ionizovaného vápníku v krvi vylučují parathormon (PTH), který má za úkol tuto 

koncentraci vápníku opět rychle zvýšit. Parathormon účinkem na kostní tkáň stimuluje 

její resorpci, čímž uvolní vápník a fosfáty do krve. Parathormon také zvyšuje méně 

aktivní metabolit vitamínu D na aktivní hormon kalcitriol. Kalcitriol zvyšuje vstřebávání 

vápníku ve střevě. Kalcitonin, jenž je dalším z řady kalciotropních hormonů, má opačný 

účinek na kost než parathormon. Snižuje koncentraci vápníku. Díky vzájemnému 

působení těchto kalciotropních hormonů je udržována fyziologická koncentrace 

vápníku v plazmě. 
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Příštítná tělíska z mnoha příčin mohou produkovat nadměrné nebo nedostatečné 

množství parathormonu. Tyto poruchy jsou tak i funkčně propojeny s poruchami 

metabolizmu vápníku a fosforu.  

 

2.5.1 Hyperparatyreosa  

Hyperparatyreosa je nejčastější poruchou funkce příštitných tělísek. Rozdělujeme 

ji na primární, sekundární a terciární. 

 

2.5.1.1 Primární hyperparatyreosa 

Primární hyperparatyreosa je charakterizována nadměrnou sekrecí 

parathormonu, trvající i přes vzestup kalcémie nad normu. Nejčastější příčinou jejího 

vzniku je adenom příštítného tělíska. Velmi často bývá asymptomatická, tedy 

bezpříznaková. Zpravidla se na ni přijde při náhodně zjištěné hyperkalcémii, kterou 

provází nepřiměřeně vysoká koncentrace parathormonu.  

Příznaky: poškození ledvin (nefrolitiáza = výskyt ledvinových kamenů, 

nefrokalcinóza = ukládání vápníku v ledvinách) a kostí (osteodystrofie = onemocnění 

kostí, jenž je způsobeno poruchou jejich tvorby a výživy).  

Adenom způsobující hyperparatyreosu lze diagnostikovat pomocí zobrazovacích 

metod – ultrazvuk, počítačová tomografie scintigrafie. Léčba je pak operační.  

„Po odstranění adenomu někdy dochází k relativnímu nedostatku PTH s hypokalcémií 

(a tetanií), protože přesun kalcia do demineralizovaných kostí převáží sekreční kapacitu 

zbylých tělísek (syndrom hladové kosti).“ [NAVRÁTIL a kol., 2008, s. 302] 

 

2.5.1.2 Sekundární hyperparatyreosa 

Příštítná tělíska jsou silně stimulována deficitem kalcitriolu společně 

s nedostatkem kalcia a nadbytkem fosforu a touto stimulací vzniká sekundární 

hyperparatyreosa. Sekundární hyperparatyreosa je vlastně reakcí na dlouhodobou 

hypokalcémii, neboli na nedostatek vápníku. Nejčastěji bývá diagnostikována při 

poruchách vstřebávání vápníku, při hypovitaminóze D a při chronické nedostatečnosti 

ledvin.  
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Při sekundární hyperparatyreose je zvýšená koncentrace parathormonu, tím 

pádem i jeho účinky na kost jsou obdobné jako u primární hyperparatyreosy.  

Pro normalizaci sekrece parathormonu a ke zvýšení kalcémie se podává 

pacientovi kalcium a kalcitriol. 

 

2.5.1.3 Terciární hyperparatyreosa 

Terciární hyperparatyreosa vzniká na základě adenomatózní proliferace 

příštítných tělísek, dlouhodobě stimulovaných hypokalcemií při chronickém 

ledvinovém selhání.  

I zde je koncentrace parathormonu vysoká a s četnými klinickými důsledky. 

 

2.5.2 Hypoparatyreosa 

Hypoparatyreosa nepatří mezi často se vyskytující onemocnění příštitných tělísek 

na rozdíl od hyperparatyreosy.  

Příčinou vzniku může být: odstranění příštítných tělísek při radikální operaci 

štítné žlázy, autoimunitní zánět a vrozené defekty. 

Příznaky: hypokalcémie, nízká koncentrace parathormonu v krvi, zvýšená 

neuromuskulární dráždivost (křeče, záškuby).  

Léčba se zahájí podáváním vápníku a kalcitriolu, který jeho vstřebávání zvýší. 

[NAVRÁTIL a kol., 2008] 

 

2.6 Vyšetřovací metody u dospělého a dítěte 

„Vyšetřovací postup je výhodné zahájit informací o rodinné a osobní anamnéze, 

s cílenými dotazy na nemoci endokrinní, včetně tyreopatií, které převážně postihují 

ženské osoby v příbuzenstvu (4 - 8krát častěji) než muže. Získané informace mohou 

ovlivnit další vyšetřovací postup.“ [LEBL a kol., 2004, s. 274]  
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Mezi vyšetření štítné žlázy zahrnujeme: 

Palpační vyšetření 

Palpační vyšetření štítné žlázy se provádí na přední straně krku pomocí bříšek 

prstů. U dětí bývá hmatný i isthmus štítné žlázy, který bývá často postižen při jejím 

zvětšování. Při tomto vyšetření je využíváno kritérií dle WHO pro hodnocení objemu 

štítné žlázy. 

Zobrazovací metody 

Mezi zobrazovací metody řadíme ultrazvuk, scintigrafii, CT a magnetickou 

rezonanci.  

Ultrazvuk (UZ) patří ke standardním postupům vyšetření ať už dětské, či 

dospělé štítné žlázy. 

 

Obr. č. 6 Normální sonografický obraz štítné žlázy. 

[http://endokrinologie-obezitologie.cz, 6] 

 

Scintigrafie se díky ultrazvuku moc často nepoužívá. Ale jsou případy, ve 

kterých je třeba využít i tuto metodu, jako jsou uzlové strumy, kdy je možno posoudit i 

jejich funkční vlastnosti. Dále to jsou stavy, kdy je předpokládaná abnormální pozice 

štítné žlázy při poruše jejího sestupu v krční oblasti a kdy je podezření na vzácnou, 

jinou pozici štítné žlázy. Provádí se pomocí radioaktivního jódu I-131. Jód je vychytáván 

v buňkách, které aktivně tvoří hormony štítné žlázy. 
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Obr. č. 7 Scintigrafie. 

[http://endokrinologie-obezitologie.cz, 7] 

 

CT vyšetření přichází v úvahu, kdy je plánován chirurgický výkon v oblasti štítné 

žlázy, jako je např. karcinom štítné žlázy. 

Stejně jako CT vyšetření, tak ani magnetická rezonance nepatří k rutinním 

vyšetřením štítné žlázy.  

Punkce tenkou jehlou 

            „Cytologické vyšetření štítné žlázy u dětí je vždy prováděno pod UZ kontrolou a 

podle potřeby s lokální anestézií. U dětí má omezené využití, prakticky pouze při 

vyšetřování uzlových štítnic. U dětí jde nejčastěji u nodózní štítnice o odlišení obrazu 

lymfocytární thyreoiditidy od benigního či maligního tumoru.“ [LEBL a kol., 2004, s. 

275] 

Laboratorní vyšetření hladin tyreoidálních hormonů 

Laboratorní diagnostika vychází ze stanovení TSH. Je třeba stanovit koncentraci 

volného tyroxinu, trijódtyroninu, tyreoglobulinů. Jejich hladiny nám pomohou 

diagnostikovat či odlišit hypoplazii od hypothyreózy, karcinom a sledování koncentrace 

tyreoglobulinů nám umožní stanovit přítomnost metastáz.  
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Antithyreoidální protilátky 

           Laboratorní sledování antityreoidálních protilátek u rozvíjejících se 

autoimunitních tyreopatií je nedílnou součástí dlouhodobé endokrinologické péče. 

Zjišťují se protilátky proti tyreoidální peroxidáze (TPO-ab), proti tyreoglobulinu (hTg-

ab) a proti receptoru TSH (rTSH-ab). 

           Od roku 2002 se provádí takzvaný plošný novorozenecký laboratorní screening. 

Odebírá se krev z patičky mezi 72 – 96 hod. po porodu. Stanovují se tak hladiny TSH, 

tyroxinu, trijódtyroninu, tyreoglobulinů, antityreoidální protilátky atd. 

[LEBL a kol., 2004; www.internmedicina.cz] 

 

2.7 Terapie 

Terapie onemocnění štítné žlázy se odvíjí od jeho typu. U eufunkční strumy 

existují 2 způsoby terapie. Tím prvním je podávání hormonů štítné žlázy, a tím druhým 

je chirurgické řešení, kterým můžeme žlázu buď zmenšit anebo ji odstranit úplně.  

Záněty štítné žlázy jsou léčeny většinou antipyretiky, antibiotiky a antiflogistiky. 

Jejich léčba se odvíjí od symptomů. Používají se např. Paralen®, Ibalgin®. Ibalgin má jak 

antipyretické, tak antiflogistické účinky. Paralen má jen antipyretické účinky.  

U hypothyreosy probíhá substituční léčba tyroxinem, který se nachází 

v přípravcích Letrox® a Euthyrox®. 

Hyperthyreosa neboli thyreotoxikosa má vícero možností léčby nežli 

hypothyreosa. Zde je třeba utlumit produkci hormonů za pomoci thyreostatik, mezi 

něž patří např. Carbimazol®, Thyrozol®, Propycil®. K thyreostatikům se dají použít ještě 

symptomatické léky, jako jsou beta-blokátory. 

Další z možností léčby hyperthyreosy je buď doživotní podávání tyreostatik nebo 

thyreoidektomie.     

U nádorů je medikamentózní léčba nedílnou součástí komplexní léčby zahrnující 

radioterapii a chirurgický zákrok. K léčbě je nejčastěji používán tyroxin.   

[MAREK a kol., 2008] 
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2.8  Dětská endokrinologie 

Během embryonálního období ontogenetický vývoj štítné žlázy a genetické 

příčiny ovlivňují tvorbu tyreoidálních hormonů a jsou nejdůležitějšími faktory, které se 

uplatňují v diferenciální diagnóze thyreopatií během dětství.  

Základy pro štítnou žlázu se vytvářejí už od 16. gestačního dne. Produkce 

tyreoidálních hormonů je detekovatelná ve 3. gestačním měsíci, kdy se ve štítné žláze 

začíná tvořit koloid, jehož hlavní součástí je thyreoglobulin (jodovaný protein), který je 

vyráběn folikulárními buňkami. Thyreoidální hormony u dětí významně ovlivňují 

celkový růst v období postnatálním a růst a vývoj CNS během období fetálního až do 3 

let po narození. Jejich úloha v tomto období je tak nezastupitelná.     

 

2.8.1 Hypothyroxinémie matky během těhotenství 

Hypothyroxinémie matky během těhotenství, zejména v prvních měsících před 

nástupem autonomní plodové tyreoidální aktivity, vede k poškození vývoje jak 

somatického (např. hluchota, hluchoněmost), tak i mentálního včetně neurologických 

poruch. 

V druhé polovině těhotenství je činnost štítné žlázy plodu ovlivněna jodovým 

deficitem matky, což vede k mentálnímu poškození novorozence, které je nevratné. 

Během těhotenství a laktace jsou denní dávky jódu mnohem vyšší a souvisí i 

s termínem narození dítěte. Dítě, které se narodí předčasně, dle současných poznatků 

potřebuje vyšší denní příjem jódu, tj. 40 - 60 μg/kg/den, kdežto dítě narozené 

v termínu potřebuje 20 - 30 μg/kg/den. [LEBL a kol., 2004] 

 

2.8.2 Hyperthyreosa matky v těhotenství 

Hyperthyreosa matky v těhotenství ohrožuje plod vznikem hypofunkce štítné 

žlázy plodu z důvodu podávání tyreostatik, pokud jsou podávána ve vyšších dávkách, 

neboť procházejí placentou.  

Dále dochází k transplacentárnímu přenosu speciálních mateřských 

imunoglobulinů s účinkem štítnou žlázu stimulujícím, či méně často blokujícím. Trvá-li 
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stimulační stav delší dobu, vede k urychlení metabolismu plodu a k vývoji strumy až 

eventuelně k selhávání srdeční činnosti.  

Během těhotenství se doporučuje několikrát vyšetřit koncentraci TSH a 

antityreoidálních protilátek (ATA), které nejvíce ohrožují plod v posledním trimestru 

těhotenství. Tím se včas podaří diagnostikovat tyreoidální dysfunkce. Jednou 

z možností při léčbě hyperthyreózy matky je dávka Propycilu® (propylthiouracil) 100 

mg/8 h, která by měla být přijatelná pro plod a monitorují se tyreoidální hormony 

matky. Druhou z možností je totální mateřská tyreoidektomie, která se provádí ve 

druhém trimestru těhotenství.  

 

2.8.3  Vrozené poruchy štítné žlázy 

            Příčiny vrozených poruch štítné žlázy jsou multifaktoriální. U vrozených 

sporadických poruch štítné žlázy jde buď o poruchy anatomického vývoje 

(organogeneze), nebo o poruchy syntézy tyreoidálních hormonů (dyshormonogeneze) 

a to kompletní, nebo jen některých kroků.  

            „Endemická kongenitální hypothyreóza je následkem nedostatečného jódového 

zásobení matky, a tudíž i plodu během celého těhotenství.  Jde tedy o nedostatek 

základní složky potřebné k hormonogenezi, kdy štítné žlázy matky i plodu jsou kromě 

zvětšeného objemu anatomicky normální a normálně funkceschopné při zajištění 

správné jódové dodávky.“ [LEBL a kol., 2004, s. 278] 

Mezi vrozené poruchy štítné žlázy se dále řadí: 

- permanentní sporadická primární kongenitální hypothyreóza 

- fetální a neonatální hyperthyreóza 

- vrozené poruchy nosičových bílkovin pro thyreoidální hormony 

[LEBL a kol., 2004] 
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2.8.4 Získané poruchy štítné žlázy u dětí a dospívajících 

Mezi získané poruchy štítné žlázy řadíme: 

Struma difúzní 

Struma difúzní je nejznámější thyreopatií. Vzhledem k celosvětové tendenci 

eliminace jódového deficitu, jakožto hlavní příčiny této poruchy, se její frekvence 

výrazně snižuje.  

Thyreoiditidy 

Thyreoiditidy dělíme do několika skupin. Akutní thyreoiditida, subakutní 

thyreoiditida a chronická thyreoiditida. U dětí a mladistvých se jedná zejména o 

výjimečné či vzácné onemocnění tohoto typu. Většinou jde o komplikaci u septických 

stavů a zánětlivých onemocnění horních dýchacích cest. 

Autoimunitní thyreopatie 

„Autoimunitní thyreopatie jsou typickými orgánově specifickými 

onemocněními.“ [LEBL a kol., 2004, s. 293] Jejich příčinou vzniku bývá souhra 

genetických, exogenních a endogenních faktorů. Mezi exogenní faktory patří kouření, 

stres, náhlé zvýšení přívodu jódu, fluoru a zánětlivé procesy. Mezi endogenní faktory 

patří zejména těhotenství. Mezi autoimunitní thyreopatie řadíme juvenilní 

lymfocytární thyreoiditidu a juvenilní Gravesovu-Basedowovu chorobu.  

Dětská uzlová štítnice 

„Uzle štítné žlázy zjištěné pohledem a pohmatem a ověřené vyšetřením UZ i 

scintigrafií bývají u dětí a adolescentů záležitostí spíše vzácnou, většinou při 

eutyreózním funkčním stavu.“ [LEBL a kol., 2004, s. 301] 

 
 

2.9 Léčivé přípravky a potravní doplňky obsahující jód 

 

Jód je zejména obsažen v přípravcích pro těhotné a kojící ženy, k redukci 

nadváhy a multivitamínových přípravcích. Najdeme ho mimo jiné i v minerální vodě 

Vincentka, která je používána k uvolnění a rozpouštění hlenů v dýchacích cestách, 

žaludku a střevech.   

Pozor by si měli dát pacienti zejména u přípravků k redukci nadváhy. Ne 

všechny přípravky jsou pro ně vhodné. Nedoporučuje se užívat přípravky jako je 
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Bellasin nebo Lipoxal, protože by pacientovi mohly ovlivnit celý metabolismus, a to by 

nebylo v tomto případě žádoucí. Proto by se k redukci nadváhy měly volit přípravky 

přírodního původu, jako je třeba vláknina či Aplefit a zejména upravit stravovací 

návyky.  

Přípravků obsahující jód je celkem dost, proto zde uvádím jen ty nejznámější, se 

kterými se můžeme setkat i běžně v lékárně.  

 

SALKA® plv. sol. 

Salka je kuchyňská sůl s nízkým obsahem sodíku. Je doplňkem stravy. Je to 

vyvážená směs minerálních látek. Její předností je příznivý poměr dvou životně 

důležitých prvků - sodíku a draslíku. Díky sníženému obsahu chloridu sodného a 

obohacením o draslík je určena pro použití při solení pokrmů osobám, které potřebují 

snížit příjem chloridu sodného nebo zvýšit příjem draslíku, zejména v případě vysokého 

krevního tlaku, onemocnění srdce a cév, u diabetiků apod. Obsah jódu podporuje 

správnou činnost štítné žlázy. 

 

Obr. č. 8 Salka. 

[http://krevni-tlak-vysoky.heureka.cz, 8] 
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VINCENTKA® - minerální voda 

Uvolňuje a rozpouští hleny v dýchacích cestách, žaludku a střevech. Vzhledem k 

obsahu biogenních prvků jako je lithium, rubidium, cesium, měď, zinek, vanad, chrom, 

kobalt ve fyziologickém poměrném zastoupení je vhodná i jako přírodní doplněk výživy 

pro sportovce, děti, těhotné ženy a rekonvalescenty.  

Je doporučována k pitným a inhalačním kúrám. Nejčastěji je využívána při 

onemocněních dýchacích cest, hlasivek, při chorobách látkové výměny, vředové 

chorobě žaludku, dvanácterníku a jejich pooperačních stavech, diabetes melitus, 

chronické pankreatitidě. Pomáhá regenerovat vnitřní prostředí organismu při 

zvýšeném pocení, ke kterému dochází při těžké fyzické práci, sportu, pobytu v horkém 

prostředí a horečnatých onemocněních. Je vhodná pro prevenci zubního kazu u dětí. 

Může sloužit k pokrytí denní dávky jódu, stačí vypít 25 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9 Vincentka. 

[http://www.vincentka.cz, 9] 
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VINCENTKA® - sirup s jitrocelem a mateřídouškou 

Přírodní přípravek obsahující rostlinné extrakty z jitrocele a mateřídoušky v 

kombinaci s přírodní léčivou minerální vodou Vincentka. Vincentka působí příznivě při 

nachlazení a jako zdroj stopových prvků (jód, vápník, hořčík, lithium, fluor a další). 

Vhodný je při kašli, při onemocnění dýchacího ústrojí doprovázeného značným 

zahleněním a příznivě působí i při potížích zažívání a trávení. Rovněž snižuje i tvorbu 

hlenu. 

 

 

Obr. č. 10 Vincentka – sirup. 

[http://www.vincentka.cz, 10] 

 

[www.vincentka.cz] 
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MULTIVITAMÍNOVÉ PŘÍPRAVKY 

BION 3 JUNIOR® tbl. 

Je multivitaminový přípravek obsahující živé probiotické kultury: lactobacillus 

gasseri, bifidobacterium bifidum, bifidobacterium longum, řadu vitaminů: vitamin A 

(retinol) 0,4 mg, vitamin B1 (thiamin) 0,7 mg, vitamin B2 (riboflavin) 0,8 mg, vitamin B6 

(pyridoxin) 1 mg, vitamin B12 (kyanokobalamin) 0,5 µg, vitamin C (kyselina askorbová) 

30 mg, vitamin D3 2,5 µg, vitamin E (tokoferol alfa) 5 mg, biotin 75 µg, kyselina listová 

100 µg, niacin 9 mg, kyselina pantothenová 3 mg, nejdůležitější minerály a stopové 

prvky: vápník 45 mg, hořčík 22,5 mg, fosfor 19 mg, zinek 2,5 mg, železo 2,5 mg, draslík 

2,5 mg, chloridy 2,25 mg, mangan 0,6 mg, jód 50 µg, selen 15 µg, chrom 12,5 µg, 

molybden 12,5 µg v 1 tabletě. 

 

 

CEM-M + ECHINACEA ®tbl.,  

CEM-M je multivitaminový přípravek pro posílení imunity. Vzhledem k jeho 

rozsáhlému obsahu jsem uvádím jen ty nejznámější vitamíny, minerály a stopové 

prvky. Patří sem tedy: Betakaroten 1,66 mg, biotin 30 µg, chlór 36 mg, chlorid 

chromitý, chlorid draselný, cholekalciferol, chrom 25 µg, echinacea 30 mg, fosfor 125 

mg, hořčík 100 mg, jód 150 µg, jodid draselný, kyselina L-askorbová, kyselina listová 

400 µg, kyselina pantothenová 10 mg, kyselina stearová, mangan 2 mg, měď 500 µg, 

niacin 20 mg, riboflavin, selen 25 mikrogramů, vitamin A (retinol) 800 µg, vitamin B12 

(kyanokobalamin) 6 µg, vitamin B2 (riboflavin) 2 mg, vitamin B6 (pyridoxin) 2 mg, 

vitamin C (kyselina askorbová) 90 mg, vitamin D (cholekalciferol) 10 µg, vitamin E 

(tokoferol alfa) 30 mg, vitamin K 25 µg, zinek 15 mg, železo 18 mg v 1 kapsli.  

Mezi další přípravky CEM-M obsahující jód patří: CEM-M Ginkgo biloba, CEM-M 

Žěnšen, CEM-M 50+, CEM-M Imunostar, CEM-M Q10. 

 

CETEBE ENERGY® cps. 

Je vhodný k doplnění potřebných vitamínů a minerálu. Cetebe Energy v 1 kapsli 

obsahuje: vitamin A (retinol) 800 µg, vitamin C (kyselina askorbová) 150 mg, vitamin E 

(tokoferol alfa) 10 mg, vitamin B1 (thiamin) 3,5 mg, vitamin B2 (riboflavin) 4 mg, 
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vitamin B6 (pyridoxin) 5 mg, vitamin B12 (kyanokobalamin) 2,5 µg, biotin 375 µg, 

kyselina listová 500 µg, niacin 45 mg, kyselina pantothenová 12 mg, vitamin D 

(cholekalciferol) 5 µg, vitamin K1 20 µg, karotenoidy 0,8 mg (betakaroten, alfakaroten, 

gamakaroten, lutein, lykopen, zeaxanthin), vápník 28 mg, hořčík 10,5 mg, fosfor 21,6 

mg, chloridy 9 mg, draslík 10 mg, železo 2,1 mg, křemík 750 µg, mangan 0,9 mg, chrom 

25 µg, molybden 20 µg, selen 10 µg, jód 100 µg a zinek 5 mg.  

[AISLP] 

MARŤÁNCI® tbl. 

Jsou to multivitaminy pro děti s různou příchutí. Jód se vyskytuje v přípravku 

s příchutí zeleného jablka, lesních plodů a meruňky. Přípravek je vhodný pro posílení 

imunity u dětí, k doplnění vitamínů a minerálů a slouží i jako prevence nemocí. 

Obsahuje komplex vitamínů a minerálů např. vitamin A (retinol) 200 µg, vitamin B1 

(thiamin) 0,3 mg, vitamin B12 (kyanokobalamin) 1 µg, vitamin B2 (riboflavin) 0,4 mg, 

vitamin B3 4 mg, vitamin B5 1,5 mg, vitamin B6 (pyridoxin) 1 mg, vitamin C (kyselina 

askorbová) 50 mg, vitamin D (cholekalciferol) 5 µg, vitamin E (tokoferol alfa) 4 mg, 

xylitol, zinek 2,5 mg, železo 3,5 mg, jód 70 µg, jodid draselný, vápník 10 mg, selen 10 

µg a další.  

 

Obr. č. 11 Marťánci. 

[http://vitaminy.hledejceny.cz, 11] 
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[AISLP] 

 

LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY PRO TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY 

CALIBRUM BABYPLAN® tbl. 

Calibrum babyplan je přípravek, který je indikován pro období plánování 

těhotenství a první trimestr těhotenství. Dodává organismu potřebné látky podporující 

otěhotnění a látky potřebné při zvýšené zátěži, s ohledem na maximální bezpečnost 

dítěte. Obsahuje vitaminy E a C, kyselinu listovou, jód a železo. 

 

FEMIBION® tbl. 

Potravní doplněk obsahující betakaroten 3 mg, vitamíny skupiny B: B1 (thiamin) 

1,5 mg, B2 (riboflavin) 1,6 mg, B3 (nikotinamid) 20 mg, B6 (pyridoxin) 2,2 mg, B12 

(kyanokobalamin) 2,2 µg, vitamín E (tokoferol alfa), D3 (cholekalciferol) 10 µg, 

pantothenát vápenatý 10 mg, kyselina listová 800 µg, biotin 100 µg, železo 28 mg, 

hořčík 70 mg, mangan 1 mg, měď 1 mg, zinek 15 mg, jód 150 µg v 1 tabletě. 

Je vhodný pro ženy těhotné, kojící, a které plánují mateřství.  

 

 

Obr. č. 12 Femibion. 

[http://www.zbozi.cz, 12] 
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GRAVILAKT® tbl.  

Gravilakt je multivitaminový a multiminerálový přípravek určený pro těhotné a 

kojící ženy. Obsahuje: vápník 250 mg, vitamin C (kyselina askorbová) 120 mg, hořčík 

100 mg, draslík 30 mg, vitamin E (tokoferol alfa) 30 mg, vitamin B3 25 mg, železo 20 

mg, zinek 15 mg, kyselina pantothenová 10 mg, vitamin B2 (riboflavin) 2,6 mg, vitamin 

B6 (pyridoxin) 2,2 mg, mangan 2 mg, měď 2 mg, vitamin B1 (thiamin) 2 mg, betakaroten 

1,2 mg, kyselina listová 0,3 mg, vitamin A (retinol) 0,3 mg, jód 150 mikrogramů, biotin 

50 mikrogramů, selen 50 mikrogramů, chrom 30 mikrogramů, molybden 30 

mikrogramů, vitamin B12 (kyanokobalamin) 10 mikrogramů, vitamin D3 10 mikrogramů 

v 1 tabletě. 

 

PREGNIUM® tbl. 

Přípravek v 1 tabletě obsahuje: DHA (kyselina dokosahexaenová) 100 mg, 

kyselina listová 200 µg, hořčík 75 mg a jod 75 µg. Je určený pro období plánování 

mateřství, těhotenství a dobu kojení. Díky svému obsahu pomáhá k zdravému vývoji 

plodu a ke zdraví matky. 

[AISLP] 

 

Dále mezi potravní doplňky patří i dětská výživa, jako je např. Hami-nektar 

jablko + hruška, Hami-nektar jablko + pomeranč + banán, Hami snídaně s rýžovými 

lupínky nebo Hami snídaně s kukuřičnými lupínky.     

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Ve své první praktické části se věnuji kontraindikacím a lékovým interakcím, 

které souvisí s onemocněním štítné žlázy. K této části jsem použila studium odborné 

literatury a také program AISLP. K tomu, aby to bylo přehledné jsem si zvolila formu 

tabulky. Uvádím v každé tabulce farmakokinetickou skupinu, účinnou látku, zda se 

jedná o kontraindikaci či lékovou interakci, lékovou forma a přípravek, ve kterém se 

účinná látka vyskytuje.  

3.1 Lékové kontraindikace, interakce a zvláštní upozornění a opatření pro použití 

LÉKOVÉ KONTRAINDIKACE 

FARMAKO - 

TERAPEUTICKÁ 

SKUPINA: 

ÚČINNÁ LÁTKA: 
KONTRA- 

INDIKACE: 

LÉKOVÁ 

FORMA: 
PŘÍPRAVEK: 

Analgetika-

antipyretika 

Kyselina 

acetylsalicylová, 

Pseudoefedrin 

Hyperthyreosa 

Zrněný prášek 

pro přípravu 

perorální 

suspenze pro 

perorální podání 

Aspirin 

komplex® 

Paracetamol, 

Feniramin 
Hyperthyreosa  Fervex® 

Paracetamol, 

Fenylefrin, 

Dextrometorfan 

Hyperthyreosa 
Potahované 

tablety 

Paralen grip® 

 

Paracetamol, 

Fenylefrin, 

Kyselina 

askorbová 

Hyperthyreosa 

Potahované 

tablety, prášek 

pro přípravu 

roztoku 

Coldrex® horký 

nápoj, 

Coldrex® 

junior, 

Coldrex® max 

grip, Coldrex® 

tablety, 
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Febrisan®, 

Paralen® hot 

drink 

 

Paracetamol, 

Chlorfenamin 
Hyperthyreosa Tvrdé tobolky, Trigrip® 

Paracetamol, 

Pseudoefedrin, 

Dextrometorfan 

Hyperthyreosa 
Potahované 

tablety 

Daleron® proti 

chřipce a 

nachlazení, 

Panadol® plus 

grip, Paralen® 

plus 

 

FARMAKO - 

TERAPEUTICKÁ 

SKUPINA: 

ÚČINNÁ LÁTKA: 
KONTRA- 

INDIKACE: 

LÉKOVÁ 

FORMA: 
PŘÍPRAVEK: 

Nesteroidní 

antiflogistika 

(celková) 

Ibuprofen, 

Pseudoefedrin 
Hyperthyreosa 

Potahované 

tablety 

Modafen®, 

Nurofen® 

stopgrip 

Antiseptika Iodpovidon Hyperthyreosa 

Koncentrát pro 

přípravu 

kloktadla, orální 

sprej, kožní 

roztok, vaginální 

čípky 

(Betadine), 

roztok, kožní 

sprej 

Jox®, 

Betadine®, 

Braunol®, 

Jodisol® 

Lokální 

sympato- 

mimetika 

Fenylefrin, 

Dimetinden 
Hyperthyreosa 

Nosní kapky, 

nosní sprej, 

nosní gel 

Vibrocil® 
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Fenylefrin, 

Benzalkonium 
Hyperthyreosa Nosní kapky Humex® 

Nafazolin, 

Antazolin 
Hyperthyreosa 

Oční a nosní 

kapky, roztok 

Sanorin®-

Analergin 

Tramazolin Hyperthyreosa 
Nosní sprej, 

roztok 

Muconasal 

plus® 

Antacida 

Křemičitan 

hořečnatý, 

Algeldrat, 

Fosforečnan 

hlinitý, Uhličitan 

vápenatý, 

Magaldrat, 

Snížení účinku 

Levothyroxinu 
Žvýkací tablety Maalox® 

Minerály a 

stopové prvky 

Jód Hyperthyreosa 

Tablety, 

Želatinové 

tobolky 

Jodid 

draselný®, 

vybrané 

doplňky stravy 

– Jodikal®, 

Theratech 16 

Icelandic 

Kelp®, 

Walmark 

Kelp® Jód®, 

Calcium 
Hyperparathyr

eosa 
Šumivé tablety 

Calcium® 500 

mg Pharmavit 

por tbl 

Otorinolaringol

ogikum 
Xylometazolin 

 

Hyperthyreosa 

 

Nosní sprej, 

roztok 

Mar Rhino® 

0,05%, 0,1% 
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LÉKOVÉ INTERAKCE 

FARMAKO -

TERAPEUTICKÁ 

SKUPINA: 

ÚČINNÁ LÁTKA: INTERAKCE: 
APLIKAČNÍ 

FORMA: 
PŘÍPRAVEK: 

Antacida 

Křemičitan 

hořečnatý, 

Algeldrat, 

Fosforečnan 

hlinitý, Uhličitan 

vápenatý, 

Magaldrat, Železo, 

Hydrotalcit 

Snížení účinku 

Levothyroxinu 
Žvýkací tablety Maalox® 

Výrobky ze sóji  

Snižená 

absorpce 

Levothyroxinu 

ve střevech 

  

Minerály a 

stopové prvky 
Jód 

u osob současně 

léčených 

tyreostatiky 

(apod.), s 

hyperthyreosou, 

resp. jinými 

onemocněními 

souvisejícími se 

štítnou žlázou. 

Tablety 
Jodid 

draselný® 
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ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ 

FARMAKO -

TERAPEUTICKÁ 

SKUPINA: 

ÚČINNÁ LÁTKA: PŘÍPRAVEK: 
APLIKAČNÍ 

FORMA:  

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ PRO 

PACIENTY S: 

Lokální 

sympatomimetika 
Oxymethazolin 

Nasivin® 

Sensitiv 

0,025% 

Nosní sprej, 

roztok 

s odměřeným 

dávkováním 

Hyperthyreosa 

 

Léčiva k terapii 

závislosti na 

nikotinu 

Nicotin 
Niquitin® 

2mg, 4mg, 
Pastilky 

Nekontrolovaná 

hyperthyreosa 

 

Léčiva k terapii 

závislosti na 

nikotinu 

Nicotin 

Niquitin® 

clear 7mg, 

14mg, 21mg, 

Transdermální 

náplast 
Hyperthyreosa 

Léčiva k terapii 

závislosti na 

nikotinu 

Nicotin 
Niquitin® Mini 

1,5mg, 4mg, 
Pastilky 

Hyperthyreosa 

 

Analgetika-

antipyretika 

Kyselina 

acetylsalicylová, 

Pseudoefedrin 

Aspirin 

komplex® 

Zrněný prášek 

pro přípravu 

perorální 

suspenze pro 

perorální 

podání 

 

Hyperthyreosa 
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3.2 Otázky pro farmaceutického asistenta 

 

Ve své praktické části se zároveň zabývám, jaké otázky by měl farmaceutický 

asistent položit pacientovi, nežli vydá volně prodejný léčivý přípravek či potravní 

doplněk. A to zejména pacientovi, který přijde a sdělí, že trpí onemocněním štítné 

žlázy, či pouze vyjmenuje pár příznaků, které by mohly značit poruchu funkce štítné 

žlázy.  

 

 

Mezi důležité otázky pro farmaceutického asistenta jednoznačně patří: 

1) Proč nebo z jakého důvodu žádáte přípravek s obsahem jódu? 

2) Máte nějaké problémy se štítnou žlázou? 

3) Jak jste zjistil/a, že máte poruchu funkce štítné žlázy?   

4) Byla Vám zjištěna zvýšená nebo snížená funkce štítné žlázy? 

5) Užíváte kromě léků na štítnou žlázu ještě nějaké jiné léky?  

6) Doporučil Vám nějaký přípravek Váš lékař nebo výživový poradce? 

7) Jste těhotná nebo kojící? 

 

 

Na následujících stránkách jsem uvedla pár názorných příkladů, jak by asi měl být 

veden rozhovor s pacientem v různých situacích.  
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1. PACIENT PŘIJDE DO LÉKÁRNY A RÁD BY SI ZAKOUPIL PŘÍPRAVEK 

OBSAHUJÍCÍ JÓD. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte tedy problémy se štítnou 

žlázou? 

 

 

Bylo mi to doporučeno lékařem. 

 

 

Z jakého důvodu chcete přípravek s obsahem 

jódu? 
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Ano,  

mám nepatrnou hyperfunkci, kterou lze ovlivnit potravinovým 

doplňkem s obsahem jódu. 

 

 

Doporučil Vám nějaký konkrétní 

přípravek Váš lékař? 

 

 

NE 

 

 

Pak Vám tedy mohu nabídnout například Pangamin® 

Jodamin 200 tbl., Jodikal®, nebo Kelp Jód®. 
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2. PACIENT S HYPOTHYREOSOU PŘIJDE DO LÉKÁRNY A RÁD BY SI 

ZAKOUPIL NĚJAKÝ PŘÍPRAVEK NA REDUKCI HMOTNOSTI. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
ANO 

 
NE 

 
Řešil jste tento problém se svým 

lékařem? 
 

Mohu Vám 

nabídnout několik 

preparátů 

s hubnoucím 

účinkem. Nebo 

Vám doporučil 

nějaký přípravek 

Váš lékař? 

Pokud Vám mohu 

poradit, nejdříve bych to 

řešila s lékařem, ten zná 

lépe než já Váš zdravotní 

stav. Mohl by Vám třeba 

doporučit i výživového 

poradce. 
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V tom případě Vám 
tedy mohu nabídnout 

například Applefit® 
nebo Digelu®.  Pokud 

by Vám to 
nevyhovovalo, tak 

navštivte svého 
lékaře. 

 
 

 

Nedoporučil 

V tom případě Vám 
mohu nabídnout 

například Applefit® 
nebo Digelu®. Pokud 

by Vám to 
nevyhovovalo, tak 

navštivte svého 
lékaře. 

 

Protože se k lékaři jen tak 

nedostanu, rád bych 

nějaký preparát užíval již 

nyní. 
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3. PACIENT PŘIJDE DO LÉKÁRNY A ŽÁDÁ NĚJAKÝ PŘÍPRAVEK NA POSÍLENÍ 
ORGANISMU, IMUNITY, PROTOŽE SE V POSLEDNÍ DOBĚ CÍTÍ DOSTI 
VYČERPANÝ, UNAVENÝ, ZIMOMŘIVÝ A JE SPAVÝ. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jak dlouho u Vás tyto potíže 

přetrvávají? 
 

 
Kratší doba (týdny) 

 
Delší doba (měsíce) 

 

Neprodělal jste nějaké 
onemocnění nebo chřipku? 
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NE 

 

 

ANO 

 

 

ANO 

 

 

NE 

Tak to Vám mohu nabídnout 

vitamin C, multivitamin, nebo 

potravinové doplňky jako je 

Pharmaton geriavit®, Supradyn®, 

Centrum®. Tyto přípravky posilují 

imunitu a dodáte svému tělu 

vitamíny, které zrovna potřebuje. 

Doporučuji také zvýšit příjem 

tekutin. Pokud se ale příznaky 

nezlepší za dobu 5 – 7 dnů, 

doporučuji navštívit lékaře, který 

má možnost Vám udělat odběry 

krve a z nich poznat, jestli se 

náhodou nejedná o poruchu 

funkce štítné žlázy. 

Tady bych Vám 

mohla nabídnout 

přípravky 

s vitamínem C, pro 

posílení imunity, ale 

pokud by se do 7 

dnů váš zdravotní 

stav nezměnil, 

rozhodně bych Vám 

doporučila navštívit 

svého praktického 

lékaře, aby se 

například vyloučilo 

onemocnění štítné 

žlázy. 

Potom bych vám 

doporučila navštívit 

lékaře a sdělit mu jak 

dlouho Vás tyto 

problémy trápí, zda 

jste již něco užíval. 

Bylo by dobré, aby 

Vám udělal odběry 

krve zaměřené na 

funkci štítné žlázy a 

popřípadě její 

dysfunkci vyloučil. 
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4 DISKUZE 

 

V teoretické části mé absolventské práce jsem se zaměřila na vše, co je spojeno 

se štítnou žlázou. A to je anatomie, funkce, produkce hormonů, vyšetřovací metody, 

jednotlivá onemocnění, dětská endokrinologie, terapie a léčivé přípravky s obsahem 

jódu. 

 

Je překvapivé, kolik publikací si je velmi podobných a kolik se jich dokáže lišit 

třeba v definicích a příznacích onemocnění. Musela jsem vše pečlivě číst a vybírat. Na 

našem trhu je spousta publikací, které se zabývají pouze endokrinologií, ale mnohem 

větší část tvoří anatomie a fyziologie. A spousta se toho dá najít i na internetu. Měla 

jsem dost práce se sehnáním publikací, které by se týkaly pouze štítné žlázy, ale díky 

zdravotnické knihovně, školní knihovně a známým, kteří mi toho dosti půjčili, jsem to 

měla jednodušší.     

 

Cílem mé absolventské práce bylo vytipovat volně prodejná léčiva, která 

přicházejí do kontraindikace s onemocněním štítné žlázy, lékové interakce a 

v souvislosti s tím zformulovat otázky pro farmaceutického asistenta, které použije, než 

vydá volně prodejný přípravek.  

 

V praktické části mé absolventské práce jsem vytvořila přehled kontraindikací a 

lékových interakcí, které souvisí s onemocněním štítné žlázy. Použila jsem k tomu 

formu tabulek, protože je považuji za nejlepší způsob, jak docílit přehlednosti.  

Dále jsem díky poznatkům z praxe zformulovala otázky pro farmaceutického 

asistenta. Ze začátku to bylo velmi obtížné, ale stačí jedna situace, která se stane 

v průběhu praxe, a máte hned vícero nápadů, co by se daly zrovna použít.  

 

Uvědomila jsem si, že správná komunikace s pacientem je velmi důležitá, jak 

pro farmaceutického asistenta, tak i pro pacienta, který má pocit, že se mu někdo 

věnuje.  
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Proto považuji za důležité položit pacientovi před výdejem léčivého přípravku 

dostatek otázek, které uplatním právě při výběru léčivého přípravku a předejdu tak i 

možným kontraindikacím nebo lékovým interakcím.   

U většiny kontraindikací, hlavně u hyperthyreosy, se jedná o celou řadu léčiv. 

Proto jsem navrhla bezpečnou variantu přípravku, která nebude pro pacienta 

kontraindikována.  
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ZÁVĚR 

 

Ve své absolventské práci jsem se zabývala štítnou žlázou, protože stále přibývá 

lidí trpících onemocněním štítné žlázy. 

 

V teoretické části jsem popsala její anatomii a funkci, hormony, které secernuje, 

dále jednotlivá onemocnění, vyšetřovací metody a terapii. Dále jsem uvedla některé 

volně prodejné přípravky a potravní doplňky obsahující jód, které se uplatňují v terapii 

některých poruch funkce štítné žlázy. Pro farmaceutického asistenta je kromě znalostí, 

co se týče fyziologie, funkce, typů onemocnění a terapie, také důležité poskytnout 

dostatek informací pacientovi zejména o vhodnosti výběru léčivého přípravku.  

 

Ke splnění svého cílu jsem využila své poznatky z praxe a odbornou literaturu, 

které je dostatek ať už v papírové či elektronické podobě. Tabulky týkající se 

kontraindikací a lékových interakcí, které jsou v praktické části mé práce a zároveň také 

poznatky z praxe, mě přivedly k závěru, že spousta pacientů trpících onemocněním 

štítné žlázy se nezmíní nebo zapomene zmínit v lékárně, že trpí tímto onemocněním a 

volně prodejný léčivý přípravek si koupí, aniž by se zajímali o možnost kontraindikace či 

lékové interakce. Potom se vrátí do lékárny a zakoupený přípravek chtějí vrátit, někdy i 

reklamovat anebo si přijdou pro radu, co s tím.  

 

Za velmi přínosné proto považuji otázky pro farmaceutického asistenta, které 

jsem použila v praktické části, aby se předešlo těmto situacím a následným 

komplikacím.  

 

Cíle své absolventské práce, které jsem si stanovila, jsem také splnila. 

 

 

 

 

 



43 
 

SUMMARY 

Therapeutic Limitations in Patients with Impaired Thyroid Gland 

 

In my work I deal with anatomy and physiology of thyroid hormones, which they 

produce, and their importance, problems etc. Above all, I focused my attention on 

limitations of treatment, what medicinal products are dispensed on medicinal 

prescription (POM) and over-the-counter drugs (OTC). It will be important for me to 

know them because I would like to work as a pharmacy assistant. 

The main aim of my work is to name substances that interact with drugs affecting 

the thyroid gland and formulate some questions for a pharmaceutical assistant so that 

he could ask the client before he dispenses a commercially available product to him. 

Thy thyroid gland is one of the vital organs of human body. 

The thyroid gland is located in the front of the neck, below the larynx. Thyroid 

hormones are triiodothyronine (T3) and tetraiodtyronin (T4). Tetraiodtyronin is also 

called as thyroxin. They are produced by follicular cells of the thyroid gland. Their 

formation is dependent on the iodine intake of food, water and the amino acid 

tyrosine. 

The disorders of the thyroid glands are hypothyroidism, hyperthyroidism, and 

iodine deficiency diseases such as eufunctional goitre, inflammation and tumours. 

Hypothyroidism is the decreased thyroid function. Symptoms are decreased 

performance, fatigue, dry and cold skin, constipation, overweight, swelling of eyelids, 

migrating pain and stiffness in muscles and joints. 

Hyperthyroidism is the increase of thyroid function. Symptoms are nervousness, 

restlessness, anxiety, insomnia, sweating, and diarrhoea and weight loss. 

Eufunctional goitre is the most common disease of the thyroid gland. Eufunctional 

goitre is a simple distend of the thyroid gland to normal function without the 

pathological processes such as inflammation or tumour. 

The examination of thyroid gland is done by several different methods. The 

methods are: palpation examination, ultrasound, scintigraphy, computed tomography 

or CT, magnetic resonance imaging and laboratory examination.   

Treatment of the thyroid gland is by means of drugs, surgery or radioiodine 
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treatments. 

In the practical part I created charts with contraindication and drug interactions in 

connection with thyroid gland disorders. I dealt with some questions for a 

pharmaceutical assistant so that he could ask the client before he dispenses a 

commercially available product to him.   

 

Key words: thyroid gland, thyroid gland disorders, hypothyroidism, hyperthyroidism, 

goitre, hormones, iodine, treatment. 
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