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Screening těhoten-
ských tyreopatií 
- využitá nebo pro-
marněná příležitost?

V. Palička

Nejsem si jist, kolik členů České společnosti klinické 
biochemie postřehlo, že v závěru roku 2008 VZP 
schválila společný pilotní projekt VZP, České endo-
krinologické společnosti a České společnosti klinic-
ké biochemie (tak je to alespoň uvedeno v Dohodě) 
na realizaci programu Screening onemocnění 
štítné žlázy u těhotných. Je skutečností, že dalším 
„rodičem“ tohoto projektu byla Gynekologická 
společnost, ale ve smlouvě již nefiguruje.

Podstata projektu je velmi chvályhodná: včas zachy-
tit nedostatečnou funkci štítné žlázy v těhotenství 
(riziko poruchy vývoje CNS plodu) a případně zjistit 
přítomnost protilátek proti štítné žláze, které mohou 
upozornit na riziko rozvoje poporodní tyreoiditidy. 
Nejde o žádné převratné objevy, problematika je 
ve světě prozkoumaná, je vcelku známo, jaký lze 
očekávat výsledek v české populaci atd. Tím ani 
v nejmenším nechci snížit význam tohoto pilot-
ního projektu, naopak! Jeho cílem je verifikovat, 
že to i v ČR bude fungovat tak jak by mělo, ověřit 
finanční náročnost a potenciální přínos. Jen jako 
poznámku uvádím, že nejde o příliš velký projekt, 
počet vyšetřených je limitován, projekt bude trvat 
maximálně 6 měsíců, prováděná vyšetření (fT4, TSH 
a antiTPO) budou oceněna jako skupina menším 
počtem bodů, než je součet jednotlivých vyšetření 
(takže nejde ani o nějakou „finanční zajímavost“ 
pro zařazené laboratoře), jde opravdu o slibný 
vědecko-odborný projekt. Po půl roce bude projekt 
vyhodnocen, a co bude dále, to uvidíme. Garanty 
projektu byly výbory odborných společností jme-
novány doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. za 
endokrinology a Ing. Drahomíra Springer (ÚKBLD 
VFN a 1. LF Praha) za klinickou biochemii. V sou-
hrnu - chvályhodná aktivita.

Jedním z hlavních cílů projektu je tedy snaha ověřit, 
zda by takový screening byl v budoucnu přínosný 
a především organizačně realizovatelný. A tady jsem 
si přestal být jistý, zda máme vše dobře připraveno. 
Na mé opakované otázky jsem dostal informaci, že 
výběr 13 laboratoří byl proveden tak, aby šlo o labo-
ratoře, které provádějí screening VVV v prvním 
trimestru, a současně kde byl spádový endokrinolog 
a gynekolog ochoten spolupracovat. Kdo provedl 

výběr a proč do něj výbor ČSKB nezasáhl (nebo 
zasáhl?) jsem nezjistil. Vazba ke screeningovým 
laboratořím je údajně dána tím, že by bylo možno 
použít stejný odběr případně i stejnou zkumavku. 
Nikdo však vůbec neověřoval, zda všechny tyto labo-
ratoře vůbec požadovaná vyšetření provádějí, zda 
mají dostatečné zkušenosti se stanovením hormonů 
štítné žlázy či protilátek, nikdo neověřoval, zda 
spádový endokrinolog s nimi spolupracuje. Nikdo 
neověřoval, jaké mají „vybrané“ laboratoře výsledky 
v EHK, a dalších parametrech kvality. Zarazilo mne 
také, že se o účast v programu nebylo možno veřej-
ně ucházet (a protože si myslím, že o něm většina 
pracovišť oboru dosud neví, tak píšu i tento článek). 
Vysvětlením údajně měla být předchozí věta – nut-
nost provádění screeningu VVV ve stejné laboratoři 
a ke spolupráci ochotní klinici. Jak už jsem zmínil, 
považuji vazbu na laboratoře provádějící screening 
za zcela neopodstatněnou. Přesto, že příprava 
programu běží řadu měsíců, nebyl mi výbor ČSKB 
schopen odpovědět, zda vybrané laboratoře pracují 
stejnou metodikou a na stejné přístrojové technice 
– pravděpodobně tomu tak není, tento požadavek 
naše společnost nikdy nevznesla a dle sdělení výboru 
to snad zatím ani nezjišťovala. U imunochemických 
vyšetření je obecně známo, že výsledky jsou mezi 
metodami nepřenosné. To samozřejmě znamená, 
že výsledek vyšetření nebude všude stejný. Ani 
argument, že budeme posuzovat pouze frekvenci 
hodnot pod (nad) referenční rozmezí každého 
pracoviště podle mne neobstojí. Je dostatek prací, 
které prokazují, že tzv. patologická hodnota zjištěná 
jednou imunochemickou metodou nemusí nutně 
znamenat, že při vyšetření jinou technologií bude 
výsledek také patologický – může ležet v pásmu 
referenčních hodnot – a samozřejmě naopak. To je 
chronická bolest prakticky všech imunochemických 
metod a jejich potenciální unifikace je vzhledem 
k zájmům vyrábějících firem a finančním nákladům 
asi v nedohlednu – tak mi také bylo odpovězeno. Je 
čirou náhodou, že projekt výbor schválil v době, kdy 
se na mailových korespondencích vybraných odbor-
níků a následně i v odborném tisku (CCLM 2008, 
46/9: 1220) konečně začalo diskutovat o potřebě 
„probudit spící princeznu“ a zabývat se neporov-
natelnými výsledky imunochemických vyšetření. 
Tento problém samozřejmě výrazně trápí klinické 
lékaře; je s podivem, že kliničtí biochemici nechávají 
hlavu zahrabanou v písku: „vždyť to tak je a kdo by 
měl sílu to změnit“. To ale přece v žádném případě 
neznamená, že právě při pilotním projektu bychom 
neměli postupovat jinak. Nabídla se nám šance, 
nebo dokonce dvě možné šance: nechat proběhnout 
projekt na vybraných (a moc bych se přimlouval, aby 
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nejen v tomto projektu ale i v budoucnu byl výběr 
participujících laboratoří vždy průhledný, veřejný, 
podle předem definovaných kriterií, založených 
především na odborných parametrech) pracovištích 
se stejnou technologií a s následným využitím i ana-
lytické stránky získaných dat pro detailní posouzení 
této metody. Druhou možností bylo naopak předem 
pojmenovat převládající metody, definovat, že 
vznikne několik málo skupin se stejnými metodi-
kami a pak porovnat nejen analytickou stránku, ale 
i senzitivitu, specifitu a prediktivní hodnoty pozi-
tivních či negativních výsledků u různých metod 
– s možností podle toho postupovat dále. Určitě 
jsme měli uvážit například rozeslání společného 
kalibrátoru. Nikdo z výboru ČSKB zatím zřejmě ani 
nesledoval, co se bude s pacientkou v případě pozi-
tivního nálezu dít dále – zda bude předána na nějaké 
specializované pracoviště, zda toto pracoviště bude 
akceptovat výsledky ze screeningu, pokud ne, zda 
bude měření opakovat (stejnou technologií?) atd.
Není mi známo, že by byl projekt v takovém nějakém 
– chcete-li vědeckém, ale raději bych použil slovo 
odborném duchu připraven. Možná byl, ale výbor mi 
takovou informaci nebyl schopen poskytnout. Opět 

je to tak, že „my to změříme a ať si s tím dělá co kdo 
chce“. To ale není klinická biochemie !! Takto by se 
obor chovat neměl, pokud nechce být jen pasivním 
servisem a pokud chce být skutečně klinickou bio-
chemií. Měl by nás snad zajímat hlavně pacient!
Vůbec nechci, aby toto informativní sdělení vzbu-
dilo dojem, že chci kritizovat podle mne stále velmi 
neprůhledný způsob výběru laboratoří do projektu 
zařazených. Jde mi spíše o to, že se nám naskytla 
příležitost posunout odborné znalosti kousek dále 
a možná i dosáhnout lepšího výsledku pilotního 
projektu, určitě pak alespoň vědecky a prakticky lépe 
vysvětlitelného a obhajitelného. Myslím, abych sám 
odpověděl na otázku v titulku, že jsme jako obor tuto 
příležitost propásli. Mnohem více mne však mrzí, že 
jsem svými argumenty nedokázal současné vedoucí 
představitele oboru vůbec přesvědčit ba ani přimět 
k zamyšlení a že „běžní“ členové ČSKB se k přípravě 
projektu ani nemohli vyjádřit a nebyli k tomu vyzvá-
ni. Nechce se mi stále věřit tomu, že by to nikoho 
nezajímalo a také stále doufám, že se nechceme stát 
povrchním a pasivním servisním oborem, který 
nemá dost ambicí na klinickou a vědeckou aktivitu 
– jak to alespoň v tomto projektu vypadá.


