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Onemocnění štítné 
žlázy, pracovní 
konference 
zdravotních 
laborantů
M. Kapustová 

5. dubna proběhla již tradiční jarní pracovní konfe-
rence, kterou pořádá výbor ČSKB- sekce biochemic-
kých laborantů. Téma konference „ ONEMOCNĚNÍ 
ŠTÍTNÉ ŽLÁZY“. První přenášející, paní MUDr. 
Karola Balšíková, z II. interní kliniky FN U sv. Anny 
v Brně. Její přednáška byla zaměřená na praktické 
zkušenosti lékaře, zabývajícího se onemocněním 
štítné žlázy. Nejzajímavější postřehy z její přednášky 
- nemoci štítné žlázy jsou nejčastějšími endokrino-
patiemi (choroby žláz s vnitřním vyměšováním). 
Mezi nejdůležitější patří hypotyreóza a hypertyre-
óza, jež vznikají v důsledku autoimunitních poruch 
štítné žlázy. Maligní (zhoubné) nádory štítné žlázy. 
Hyperfunkce čili zvýšená činnost žlázy, kdy pro-
dukuje nadbytek hormonů, a hypofunkce při níž 
je nedostatečná produkce hormonů jsou sice méně 
časté, ale jejich projevy onemocnění bývají o to více 
nápadnější. Léčba především spočívá v hormonální 

úpravě pomocí medikamentů, v závažnějších pří-
padech se léčí radioaktivním jódem a pokud léčba 
nepomáhá, dochází k odstranění štítné žlázy.
Na tuto skvělou prezentaci navázala další lékařka 
z FN U sv. Anny v Brně MUDr. Pavla Urbánko-
vá, jako chirurg přednesla případy a zkušenosti 
při operacích štítné žlázy. Upozornila i na různé 
záludnosti a problémy, které se mohou vyskytnout 
při chirurgickém zákroku, její přednáška byla plná 
názorných ukázek operace štítné žlázy. 
Jako další přednášející vystoupila laborantka ÚLCHKB 
2. LF a FN Motol, paní Gabriela Srnáneková,  která 
přednesla zkušenosti při vyšetřování statimového 
parathormonu.
Na to brilantně navázala analytička z OKB endo-
krinologického ústavu v Praze RNDr. Michala 
Vosátková. Její přednáška byla zaměřena na nej-
častější tyreopatie z pohledu laboratorní medicíny. 
Praktické zkušenosti pracoviště, kde jsou ročně 
zpracovány tisíce vzorků právě pro onemocnění 
štítné žlázy.
Ing. Igor Klimíček, zástupce firmy Roche, představil 
podrobné referenční intervaly parametrů pro dia-
gnostiku tyreoidálních funkcí. Tato prezentace byla 
doplněna RNDr. Bedřichem Friedeckým o kontrolu 
kvality v této problematice.
Jako již tradičně byl sál zaplněn, pracovní konference 
se účastnilo 110 přihlášených.
  


