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Primární  
hyperparathyreóza 
Šolcová L.

Úvod
Primární hyperparathyreóza patří mezi onemocnění 
příštitných tělísek. Příštitná tělíska jsou obvykle 
celkem čtyři a jsou lokalizovaná na zadní straně 
laloků štítné žlázy. Mají však ze všech endokrinních 
žláz nejvíce variabilní lokalizaci.  Produkují hormon 
(tzv. parathormon), který má hyperkalcemizující 
účinky.
Primární hyperparathyreóza je onemocnění 
způsobené nadměrnou sekrecí parathormonu. 
Parathormon se v nadbytku chová vůči kosti vždy 
velice agresívně, rozpouští kostní minerál, stimuluje 
osteoklastogenezi a fibrózní přestavbu kosti, vede 
k tvorbě cyst a obrovskobuněčných hnědých nádo-
rů. Dochází ke zvýšenému počtu remodelačních 
cyklů v kostech. Zvyšení kostní remodelace vede 
ke zvýšené resorpci kosti. Často je onemocnění 
diagnostikováno náhodně. Rozvinuté onemocnění 
se projevuje jak zmíněnými kostními příznaky 
(mohou být v rozsahu od difúzní osteopenie až 
po těžké změny s osteolytickými ložisky),  renál-
ními příznaky (jako nefrolitiáza, nefrokalcinóza), 
gastrointestinálními příznaky (jako peptický vřed, 
akutní pankreatitida).  V 80 % případů je příčinou 
adenom příštítného tělíska, v naprosté většině jed-
noho tělíska. Diagnózu primární hyperparathyreózy 
potvrdíme laboratorním vyšetřením. Laborator-
ně je přítomna hyperkalcémie, hypofosfatémie, 
hyperkalciurie a současně zvýšená koncentrace 
parathormonu.  Ze zobrazovacích metod využíváme 
ultrasonografii krku doplněnou scintigrafickým 
vyšetřením s Tc-MIBI. V indikovaných případech 
používáme MR či CT. Definitivní léčbou první 
volby je léčba chirurgická (tzv. paratyreoidektomie). 
Konzervativní léčba je možná u mírných (tzv. sub-
klinických forem).

Kazuistiky – pacienti z metabolické 
poradny zaměřené na diagnostiku 
a léčbu lipidových poruch
1. pacientka
75letá žena byla dlouhodobě sledovaná v metabolic-
ké poradně zaměřené na lipidové poruchy. Pacientka 
byla v péči poradny pro familiární hypercholestero-
lémii (DNA-analýzou byla potvrzena mutace v 10.
exonu genu pro LDL receptor). Dosud se léčila 
kromě hypercholesterolémie také pro chronickou 
hepatopatii a permanentní fibrilaci síní. Dodržovala 

diabetickou dietu pro poruchu glukózové tolerance. 
Pacientka prodělala  v minulosti infarkt myokar-
du, který byl řešen aortokoronárním bypassem. 
V chronické medikaci užívala tyto léky- Sortis 40 
mg v kombinaci s Ezetrolem 10 mg, Diroton 5 mg 
½ tbl, Vasocardin 50 mg 1x1 , Warfarin 5 mg 1x1/2 
tbl. a Hydrochlorothiazid 1x1.
Při vyšetření v metabolické poradně byla pacient-
ka kardiopulmonálně kompenzována, naměřený 
TK:130/70, P:70/min nepravidelný (v rámci diagnó-
zy permanentní fibrilace síní), ostatní nález nesvěčil 
pro žádné patologické abnormity. Subjektivně si 
pacientka stěžovala na intermitentní námahovou 
dušnost (která byla dlouhodobě „stabilní“).
V rámci laboratorní kontroly v metabolické poradně 
bylo kromě základního vyšetření provedeno i vyšet-
ření zaměřené na kalciumfosfátový metabolismus 
včetně stanovení hladiny vitamínu D. 
Analýzou krve byla zachycena hyperkalcémie 
a zvýšená ALP. Bylo doplněno vyšetření hladiny 
parathormonu (PTH), kde bylo prokázáno zvýšení 
hladiny PTH (viz tabulka 1). Pacientce bylo doporu-
čeno vysazení léku Hydrochlorothiazid, který může 
způsobovat hyperkalcémii na pokladě stimulace 
renální resorpce kalcia.

Tabulka 1 – Vstupní výsledky před stanovením dia-
gnózy primární hyperparathyreózy - pacient č. 1

Laboratorní parametry 30. 8. 2013
Urea (mmol/l) 8,0
Kreatinin (µmol/l) 103
Kyselina močová(umol/l) 529
Sodík (mmol/l) 139 
Draslík (mmol/l) 4,9 
Chloridy (mmol/l) 101             
Vápník (mmol/l) 3,19
Vápník ioniz-výp. 1,48
Fosfor (mmol/l) 0,77 
ALP (µkat/l) 3,81 
Vitamin D (nmol/l) 33  
Parathormon (pmol/l) 24 
Glukóza (mmol/l) 6,4 
Glyk. hemoglobin (mmol/mol) 52

Diferenciální diagnóza
Při výskytu hyperkalcémie musíme nejdříve odlišit 
primární hyperparathyreózu od sekundární a ter-
ciární hyperparathyreózy. V širší souvislosti je třeba 
uvažovat i o hyperkalcémii jiné etiologie – např. 
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u maligních nádorů (v důsledku produkce PTH 
related peptidu), při osteolytických metastázách 
nádorů. Je třeba odlišit i hyperkalcémii při mnohočet-
ném myelomu, sarkoidóze, polékovou etiologii (into-
xikace vitamínem D, A, léčba thiazidovými diuretiky, 
estrogeny, androgeny, tamoxifenem) anebo familiární 
benigní hypokalciurickou hyperkalcémii.
Další vyšetřovací postup
Na základě tohoto nálezu byly u pacientky dopl-
něny ještě zobrazovací metody. Byl proveden UZV 
příštítných tělísek, kde při dolním pólu pravého 
laloku štítné žlázy byla nalezena hypoechogenita 6-7 
mm suspektní z přítomnosti adenomu příštitného 
tělíska. Následovalo scintigrafické vyšetření po i.v. 
aplikaci Tc-MIBI. 
Při dorsálním okraji dolního pólu pravého laloku 
štítné žlázy se zobrazilo drobné ložisko zvýšené 
metabolické aktivity, které odpovídalo malému 
hyperfunkčnímu příštítnému tělísku (viz obrázek ze 
scintigrafického vyšetření). Pacietka následně pod-
stoupila operační zákrok, kde po odstranění hyper-
funkčního příštítného tělíska došlo k normalizaci 
hladiny kalcémie i parathormonu (viz tabulka 2).

Scintigrafie příštitných tělísek

Tabulka 2 – Kontrolní výsledky po operaci adeno-
mu příštitného tělíska 

Laboratorní parametry 20. 11. 2013

Urea (mmol/l) 6.2

Kreatinin (µmol/l) 89.0

Kys.močová(umol/l) 423.0

Sodík(mmol/l) 141.0

Draslík (mmol/l) 4.1

Chloridy (mmol/l) 103.0

Vápník (mmol/l) 2.28

Vápník ioniz-výp. 1.09

Fosfor (mmol/l) 1.05

ALP (µkat/l) 2.10

Vitamin D (nmol/l) 43.9

Parathormon (pmol/l) 5.2

Glukóza (mmol/l) 5.9

Glyk. hemoglobin (mmol/mol) 54
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Po úspěšné léčbě hyperparathyreózy se kostní  
metabolismus rychle vrací k normě a změny způso-
bené vysokou koncentrací PTH jsou reparovány. 
2. pacient
70letý pacient dlouhodobě sledovaný v metabolické 
poradně pro kombinovanou hyperlipidémii. Léčí se 
s arteriální hypertenzí, hyperurikémií. Užívá Sortis 
40 mg 1x1, Milurit 1x1, kombinační antihyperten-
zívní léčbu (Hipres 10 mg, Amicloton ½ tbl. obden, 
Ramipril 5 mg a Bisoprolol ½ tbl.). Při vyšetření 
v metabolické poradně udával občasné pálení žáhy 
s nauzeou, kromě toho i vertiginózní obtíže. Při vyšet-
ření v metabolické poradně byl pacient kardiopulmo-
nálně kompenzován, naměřený TK:150/80, P:58/min, 
ostatní nález bez patologických abnormit. V rámci 
laboratorní kontroly v metabolické poradně bylo 
kromě základního vyšetření provedeno opět vyšetření 
zaměřené na kalciumfosfátový metabolismus včetně 
stanovení hladiny vitamínu D. 

Analýzou krve byla zachycena hyperkalcémie 
a zvýšená hladina parathormonu (viz tabulka 3). 
Pacient byl odeslán na endokrinologické vyšetření, 
byl proveden UZV krku s nálezem ložiska velikosti 
36*9*25 mm dorsálně od P laloku štítné žlázy, 
následně doplněn MIBI scan, kde byl prokázán 
susp. adenom příštitného tělíska. Domluveno 
operační řešení (extirpace příštitného tělíska). 
Stav byl před operačním výkonem komplikován 
progresí hyperkalcémie. Pacient byl přijat na 
interní oddělení k úpravě hyperkalcémie. Byla 
zahájena forsírovaná diuréza s podporou Furo-
semidu, k léčbě byl přidán bisfosfonát i.v. a infusní 
terapie. Došlo k poklesu kalcémie a  následně byl 
možný překlad pacienta k operačnímu výkonu. 
Po odstranění hyperfunkčního příštítného tělíska 
došlo k normalizaci hladiny kalcémie i parathor-
monu (viz tabulka 3). Ustoupily obtíže charakteru 
pálení žáhy a nauzey.

Tabulka 3 – Vstupní a kontrolní výsledky u pacienta č. 2 s adenomem příštitného tělíska

Analyt 29. 8. 2014 19. 11. 2014 27. 2. 2015
Parathormon 14,8 19,2 4,5
Vitamin D 59,4 - 27,1
ALP 0,96 0,93 0,76
Fosfor 0,78 0,72 0,93
Vápník - ion. 1,45 1,69 1,16
Vápník 3,10 3,70 2,50
Kreatinin 123 123 131
Urea 7,5 6,5 7,3

Závěr
U těchto dvou pacientů byla v rámci kontroly 
v metabolické poradně diagnostikována pri-
mární hyperparathyreóza na pokladě adenomu 
příštitného tělíska. Po operačním zákroku došlo 
k normalizaci hladiny kalcémie a parathormonu. 
Tyto případy onemocnění nás ještě více podpo-
řily v záměru vyšetřovat u pacientů s lipidovou 
poruchou kromě dalších laboratorních parametrů 
i kalciumfosfátový metabolismus. 
V rámci zavedení tohoto „screeningu“ se nám 
podařilo diagnostikovat tři případy primární 
hyperparathyreózy. Ve dvou případech se jednalo 
o ženy, v jednom o muže, kde vstupní hodnota 

kalcémie před operací dosahovala dokonce 3,7 
mmol/l, pooperačně byla kalcémie již v normě 
a pacient bez obtíží. I když incidence onemocnění 
není např. v porovnání s onemocnění štítné žlázy 
„tak vysoká“, rozhodně by se nemělo v rámci 
diagnostiky na primární hyperparathyreózu 
zapomínat.
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