
MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU

„TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY“

Úskalí chirurgické léčby 
onemocnění štítné žlázy

Pavla Urbánková

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU v Brně

Přednosta: MUDr. Gál  Břetislav, Ph.D.

Pekařská 53, Brno , 656 91



Historie chirurgie štítné žlázy

 Popisy onemocnění již z období starého Egypta (Ebersův 

papyrus 1500 př.n.l. - chrám v Luxoru)

 První detailní anatomický popis štítnice - Giulio Casserio (1601 

Padova)

 Glandula thyreoidea – Bartholomeus Eustachius (1700)

 Funkce štítnice  historicky – nárazník s krví (Galén), žláza hrtanu 

svlažující a ohřívající hrtan (Wharton), ozdobná funkce u žen 

(Bartholini)

 Endokrinní funkce a dysfunkce rozpoznána až v 19. st. (Parry, 

Basedow, Graves, Murray..)





Historie chirurgie štítné žlázy

 První úspěšná operace - Pierre Dessault (1791 Paříž)

 První totální thyreoidectomie - Johann Hedenus  

(1811)

 První maligní nádor ŠŽ – Burns, Edinburgh 1811 

 Rozvoj chirurgického přístupu ve 2. polovině 19.st. 

(Billroth, Kocher)

 Moderní pojetí chirurgie ŠŽ- preparace po pouzdru –

Theodor Kocher – Nobelova cena 1909



Chirurgie štítné žlázy



Chirurgie štítné žlázy

 Nutná úzká spolupráce endokrinologa a chirurga

 …. A PACIENTA

 Indikaci k operaci stanovuje endokrinolog (klinické

vyšetření , laboratorní parametry, ultrasonografie ev. s 

punkční biopsií)

 Endokrinolog stanovuje také rozsah a timing výkonu

 Chirurg v případě nutnosti rozsah výkonu modifikuje 

dle peroperačního nálezu a průběhu operace



Chirurgie štítné žlázy

Rozsah výkonů

Totální thyroidektomie  (TTE)

Hemithyroidektomie (HTE – resekce jednoho laloku i 

isthmu)

Rozšířená totální thyroidectomie (výkon i na krční lymf 

uzlinách)

Lobectomie (resekce laloku s ponecháním isthmu)

Near total thyroidectomy (fTTE), subtotální thyroidektomie

Resekce isthmu

Částečné resekce laloku (spíše jako otevřená biopsie)





Chirurgie štítné žlázy

Indikace k výkonu

Zvětšení štítné žlázy (struma – difuzní, nodózní) –

mechanický sydrom, progrese v růstu, neefektivita 

konzervativní terapie

Tyreotoxikóza (GB choroba, toxický adenom) – vždy se 

operuje v eufunkci

Zánětlivá onemocnění (absces štítnice, Hashimotova 

thyreoiditis – mechanický syndrom)

Vrozené vývojové vady (mediální krční cysty a píštěle)





Chirurgie štítné žlázy

Indikace k výkonu

Nádorová onemocnění benigní (adenomy – velikost, progrese i 

přes konzervativní terapii, výsledky FNAC)

Nádorová onemocnění maligní

– karcinomy diferencované – papilární , folikulární, medulární – TTE (HTE) 

– nízce a nediferencované karcinomy (nízce difer. až anaplastický karcinom 

– často neresekabilní s prorůstáním do okolních struktur, operace pouze 

v případě resekability)

– lymfomy – chirurgická léčba není primárně indikována

– další tumory (vzácné)



Komplikace chirurgické léčby

 Krvácení a hematom (pečlivé stavění krvácení v 

průběhu výkonu, drenáž rány)

 Infekce v operační ráně, protrahované hojení

 Postižení n. laryngeus recurrens a n. laryngeus superior

 Postižení příštítných tělísek (přechodná či trvalá

hypokalcémie)

 Tyreotoxická bouře 

 Adheze a keloidní jizvy



N. laryngeus recurrens

 Větev n. vagus – zajišťuje pohyblivost hlasivek

 Inervace hrtanových svalů s výjimkou m. 

cricothyreoideus (zevní napínač hlasivky)

 Prochází v tracheoezofageálním žlábku s intimním 

vztahem k parenchymu ŠŽ

 Poranění v 1-5% při prim.operacích, až 10-15% při 

revizních výkonech



N. laryngeus sup. et recurrens



Obrna hlasivek – poranění
zvratného nervu



Obrna hlasivek – poranění
zvratného nervu

 Poruchy hybnosti hlasivek – dočasná X trvalá

(zhmoždění x porušení kontinuity nervu)

 Jednostranná obrna hlasivky – zhoršení kvality hlasu v 

závislosti na poloze hlasivky 

 Oboustranná obrna hlasivky – dechové potíže až akutní

dušení, v případě mediálního postavení hlasivek 

nutnost  akutního zajištění dýchacích cest (intubace, 

tracheostomie)

 Foniatrická péče, výkony rozšiřující hlasivkovou 

štěrbinu  (s odstupem cca 12 měsíců)



Poškození n. laryngeus superior

 Převážně senzitivní nerv, zajišťuje citlivost oblasti 

hrtanového vchodu

 Při poškození – polykací potíže, zaskakování stravy, 

zakašlávání se

 Motoricky inervuje pouze zevní napínač hlasivek –

mírné zhoršení kvality hlasu

 Nedochází k akutním dechovým obtížím

 Indikována foniatrická a logopedická RHB



Poškození příštítných tělísek

 Regulace homeostázy kalcia (fosforu)

 Nekonstantní počet (nejčastěji 4)

 V těsné souvislosti se žlázou i intraparenchymatozně

 Poškození – odstranění spolu se ŠŽ, porušení cévního 

zásobení, zhmoždění operačními nástroji

 V průběhu operace lze tělísko reimplantovat  do 

kývače)



Příštítná tělíska



Pooperační hypokalcémie

 Porušení sekreční funkce příštítných tělísek – snížená

hladina parathormonu

 Pokles hladiny Ca ( celk. i ionizovaný) již v průběhu 

prvních hodin po operaci, minimum může dosáhnout 

až po 3-5 dnech

 Hladina vápníku navíc ovlivněna ABR, vazbou na plazm. 

proteiny, krevní ztrátou, stavem hydratace)

 K mírnému dočasnému asymptomatickému poklesu 

dochází u většiny pacientů po TTE s normalizací i bez 

léčby



Pooperační hypokalcémie

 Monitorace iontových hladin (Ca/s , Ca 2+, Mg, P)

 odběr za 24hod po operaci, dále 3., 5. ev. 7. den, 

případně při klinických projevech hypokacémie

 Kontrola hladiny parathormonu při závažné

protrahované hypokalcémii

 Asymptomatická lehká hypokalcémie nevyžaduje 

terapeutickou intervenci



Pooperační hypokalcémie

 Příznaky hypokalcémie – parestézie, brnění, křeče 

kosterních svalů, karpopedální spasmy, peroorální

křeče a brnění..)

 Latentní hypokalcémie (Chvostkův příznak, příznak 

porodnické ruky, Trousseaův příznak)

 Zhoršení při alkalóze ( pokles CO2 při hypoventilaci)

 Individuální práh vnímavosti k hypokalcémii

 Výskyt lehké přechodné hypokalcémie až 25%

 Nutnost  déletrvající substituce 5-13%



Hypokalcémie - příznaky



Terapie

 Asymptomatická hypokalcémie nad 2 (1,9) mmol/l bez 

terapie

 1,85 (1,9) - 2 mmol/l p.o. substituce 2-3g/den - 4-6 tbl. 

á 500mg (Vitacalcin, Ca effervescens)

 Pod 1,85 mmol/l  p.o. substituce 3-4g/den + 0,5-1ug 

alfa D3/ den

 Pod 1,9 mmol/l s klinickými symptomy  - přidání kalcia 

v iv. formě (calcium gluconicum, chloratum 10%  amp. 

á 10ml i opakovaně) k léčbě per os

 Postupně úprava dávky dle vývoje sérových hladin



 Operace štítné žlázy lze označit za šílené jednání, které

je třeba odmítnout. (Diffenbach 1848)

 … musíme strumektomii, i když je provedena 

vynikajícím chirurgem a v zoufalém případě, nazvati 

šíleně odvážným jednáním… (E.Albert – Exstirpace 

volete 1880)



Závěr

 Naopak thyroidectomie je rutinním výkonem chirurgie 20. a 

21.st., který ale musí být prováděn erudovaným operačním 

týmem s cílem minimalizovat výskyt operačních a pooperačních 

komplikací

 Komplikace i v současné době mohou ohrozit život či 

invalidizovat pacienta

 Využití moderních technologií – endoskopické přístupy, 

neuromonitoring



Děkuji za pozornost




