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• Anatomie příštítných žláz 
 
 

 Příštítná tělíska (žlázy) mají relativně značnou variabilitu v lokalizaci i počtu, mohou 
se vyskytovat od úhlu mandibuly až v horním mediastinu k srdci včetně 
prevertebrální polohy pod jícnem 

 Většina příštítných tělísek je umístěna v ploše o průměru 2 cm asi 1 cm nad křížením 
vratného nervu s dolní tyreoidální tepnou 

 Symetrie u horních příštítných tělísek bývá okolo 80 %, u dolních v 70 % 
 U většiny populace se vyskytují 4 příštítné žlázy (80-97 %) 
 Nadpočetná příštítná tělíska se nacházejí mezi 2,5 až 20 %, popsáno bylo i 8 

příštítných žláz (5 v 5,8 % a 6 v 0,3 %) 
 Variabilita v počtu příštítných tělísek je častá: 4 se vyskytují v 80 %, 3 ve 14 % a 2 v 6 

% 
 Intratyreoidálně bývají až ve 12 % případů 

 
 



• Metody lokalizace  

• hyperfunkční tkáně příštítných tělísek 
 

 Základem vyšetřovacích metod hyperparatyreózy jsou laboratorní diagnostika 
(zejména zvýšení sérové koncentrace parathormonu a kalcia), klinická vyšetření a 
zobrazovací – lokalizační metody 

 Za optimální a standardní se považuje v současnosti provedení funkčního zobrazení 
(scintigrafie) ve spojitosti – fúzi s anatomickým zobrazením (sonografie, CT, MR)  

 Další metody lokalizace hyperfunkční tkáně příštítných tělísek se provádějí v 
případech obtížené topické diagnostiky, zejména při recidivách hyperparatyreózy a 
před revizními operacemi. Jedná se o: 

 PET/CT 

 Etážové katetrizační odběry žilní krve ke zjištění hladiny parathormonu při ektopii 
příštítných tělísek především v horním mediastinu (oboustranně v. jugularis 
interna, v. cava superior et inerior, v. renalis aj.) 

 Intervenční radiologie – superselektivní digitální subtrakční angiografie s 
eventuální endovaskulární ablací 

 Peroperační vyšetření methylenovou modří 

 



Peroperační identifikace příštítných tělísek fluorescenčním 
světlem  

(Doplnil XI. 2018 I. Hybášek) 
 

V současnosti jsou k dispozici operatérům dva  přístrojové systémy: 
•Fluobeam 800 Clinic Imaging Device (fy Fluoptic) 
•Parathyroid Detection PTeye Systém (fy AiBiomed) 
V průběhu operací  štítné žlázy, tak i při indikacích paratyreoidektomie, je 
identifikace příštítných tělísek pro příznivý výsledek zcela nezbytná.  Jde tedy o  
uchování správně funkčních, nebo odstranění tělísek při primární a sekundární 
hyperparatyreóze  (viz 11.3.3.1-2).  

 

Fluobeam 800 je užíván v průběhu operace k přímé vizualizaci paratyreoidních 
tělísek: tělíska fluoreskují po vystavení záření, které emituje přístroj, aniž by byla 
potřebná aplikace kontrastní látky. 
Parathyroid Detection PTeye Systém  v průběhu operačního výkonu používá sondu, 
která emituje fluorescenční světlo: zjištění příštítných tělísek sondou pak přístroj 
hlásí zvukově a světelně.  
Spolehlivost: přístroje dosahují  93-97 % shodu s histologickým ověřením. Systémy 
jsou určené jako pomocné k identifikaci příštítných tělísek, nenahrazují, ale jen 
doplňují či podporují zkušenosti  a znalosti operatéra. Uvedené metody  urychlují 
chirurgický  výkon a zvyšují z hlediska cílů jeho úspěšnost. 



• Ultrasonografie 
 

 Navzdory relativně dobré přístupnosti příštítných tělísek je nevýhodou jejich variabilita 
v uložení a podobnost  echotextury s normální tkání štítné žlázy. Proto jsou normální 
příštítná tělíska zřídka zobrazitelná sonograficky a rozhodně nelze spoléhat na jejich 
topickou diagnostiku touto jedinou metodou 

 Sonograficky jsou adenomy příštítných tělísek hypoechogenní s homogenní vnitřní 
strukturou a ohraničena echogenní linií, která představuje velmi tenké fibrózní pouzdro, 
které je obvykle odděluje od štítné žlázy. Senzitivita vyšetření je 65-88 % a specifita 94–
98 %  

 Diagnostický problém nastává při intratyreoidální lokalizaci příštítných tělísek a 
zejména při současném nálezu patologicky změněné strumy (nodozity, chronická 
tyreoiditida aj.) 

 Při hyperplazii příštítných tělísek bývají zpravidla zvětšená všechna tělíska a 
sonograficky jsou obtížně zobrazitelná 

 Adenomy jsou nejčastější příčnou primární hyperparatyreózy; vzhledem ke štítné žláze 
jsou obvykle výrazně hypoechogenní, struktura bývá homogenní a jsou rovněž ostře 
ohraničena jemným fibrózním pouzdrem. Mohou podléhat cystické degeneraci 

 Karcinomy bývají nehomogenní a hůře ohraničené 

 



• Sonografická diferenciální diagnóza  

• adenomu příštítného tělíska  
 Štítná žláza (zejména její lalůčky a nodozity), lymfatické uzliny, thymus, cysty příštítných 

tělísek, hygromy 

 Nervově-cévní svazek dolní tyreoidální tepny a vrtného nervu, asymetrie a přední okraj 
musculus longus colli i jícn 

Sonografie hyperfunkčního adenomu příštítného tělíska (+ x), modifikovaná parasagitální rovina 

dolní pól  

štítnice 

kývač krční cévy 



• Scintigrafie 
 

 Scintigrafie či gamagrafie je fyzikálně-elektronická metoda zobrazení distribuce 
radioindikátoru v organizmu na základě zevní detekce vycházejícího záření gama 

 Selektivní radiofarmakum akumulující se jen v příštítných tělískách v současnosti 
neexistuje. Zobrazit lze zvětšená příštítná tělíska, kdy hraniční hmotnost činí okolo 100 
až150 mg a lépe je zobrazena hyperfunkční tkáň paratyreoidey 

 Nejčastěji se užívá dvoufázová 99mTc-MIBI 

 MIBI je chemicky metoxyizobutyl-izonitril, na němž je navázáno technecium 99mTc. Fázová 
scintigrafie je založena na poznatku, že se 99mTc-MIBI vyplavují z tkáně štítné žlázy rychleji 
než z adenomu příštítného tělíska. První scintigram se provádí za 10 minut po intravenózní 
aplikaci radiofarmaka, kdy se zobrazuje jak štítná žláza, tak i event. patologické příštítné 
tělísko. Na dalších scintigramech za 0,5, 1 a 2 hodiny je patrné rychlé vyplavení 
radiofarmaka z parenchymu štítné žlázy, ale přetrvává radioaktivita v patologickém 
příštítném tělísku 

 Citlivost metody je udávána v 70–80 %. Vyšetření je málo úspěšné v případě hyperplazie 
příštítných tělísek. Scintigraficky jsou zobrazitelná pouze zvětšená příštítná tělíska, jejichž 
hmotnost je okolo 600 mg a více. Normální, nezvětšená příštítná tělíska není možné 
scintigraficky zobrazit 

 

 



 Tato hybridní metoda je optimální pro zobrazení hyperfunkční tkáně 

paratyreoidey se současnou topickou diagnostikou – fúzí ve třech anatomických 

rovinách v oblasti krku a hrudníku. Senzitivita se pohybuje okolo 87-93 % a 

specifita okolo 90 % 

 Jednofotonová emisní výpočetní tomografie (Single-Photon Emission 

Computed Tomography, SPECT, někdy také tomografická scintigrafie) je 

diagnostická zobrazovací metoda používaná v nukleární medicíně. Využívá 

scintilačních kamer k prostorové trojrozměrné rekonstrukci obrazu rozložení 

radiofarmaka v těle pacienta. Nevýhodu je menší přesnost zobrazení, a proto se 

tato metoda kombinuje s CT 

 Moderní přístroje fungují jako hybridy, kdy je zabudované SPECT a tzv. low-dose 

CT v jednom. Umožňují fúzi a tak sledovat anatomickou i funkční strukturu tkáně 

 Falešně pozitivní nálezy bývají při současném výskytu nodózní strumy jakékoliv 

etiologie 

 Zdrojem falešně negativních nálezů mohou být i malá velikost příštítných tělísek 

a vícečetné adenomy (až ve 30 %), kdy menší adenom příštítného tělíska může 

být přehlédnut, a také tělíska se zvýšenou kinetikou 

 

99mTc MIBI + tomografická scintigrafie SPECT  

doplněná lokalizačním CT 



Magnetická rezonance 
 

 V T1 váženém zobrazení má adenom příštítného tělíska střední intenzitu 

signálu (izo- až hyposignální) vzhledem k okolní tukové tkáni, svalům i 

štítné žláze 

 V T2 W obraze je adenom příštítného tělíska izo- až hypersignální vůči 

okolním strukturám 

 Po aplikaci kontrastní látky (zpravidla gadolinia) se u adenomu příštítné 

žlázy homogenně zvyšuje intenzita signálu 

 Diagnostické rozpaky nastávají v případě současného výskytu 

adenomů štítné žlázy, které mají shodné signálové charakteristiky s 

adenomy příštítných tělísek, a proto je nelze touto standardní technikou 

MR odlišit 
 

 Naproti tomu při vyšetřovacím algoritmu dynamické sekvence MR 

(DCE, dynamic contrast enhancement) se adenom příštítného tělíska 

časně sytí na rozdíl adenomů štítné žlázy! Proto je lze často odlišit! 
 

 Výhodou MR je zejména možnost zobrazení ektopicky lokalizovaných 

příštítných tělísek 
 



PET/CT 
 

 Radionuklidová emisní počítačová tomografie (ECT, emission copmputerized 

tomography ) je dvou typů: 

 Jednofotonová emisní tomografie SPECT za použití g-radionuklidů (viz 

výše)  

 Dvoufotonová pozitronová emisní tomografie PET (positron emission 

tomography) využívající pozitronové (beta+) radionuklidy, resp. vznikající 

anihilační záření 

 PET s CT skýtá obdobné možnosti jako MIBI + SPECT/CT, tedy zobrazení 

hyperfunkční tkáně (zde paratyreoidální) současně s fúzí anatomického obrazu 

 Kombinací funkčního a morfologického zobrazení vzniká fúze, kdy obraz 

každé modality je zobrazen ve své vlastní barevné škále. Při zobrazení lze 

dynamicky měnit poměr zastoupení modalit v obraze  

 Nevýhodou je ovšem akumulace 18F-FDG (radionuklid fludeoxyglukosa) také 

v dalších patologických tkáních, jako jsou tyreoidální adenomy i karcinomy a 

jiné maligní a zánětlivé léze na krku i v horním mediastinu  

 Názory na indikaci vyšetření nejsou jednotné, provádí se eventuálně před 

reoperacemi či v koincidenci s dalšími onemocněními krku a mediastina 

 



PET/CT 
Obraz pacienta vyšetřovaného PET/CT pro onkologické onemocnění. Na krku vpravo 

v úrovni sternoklavikulárního skloubení (skk) je patrné ohraničené nehomogenní 

ložisko s mírně vyšší metabolickou aktivitou*. Kaudální okraj štítnice+ 

Diagnóza hyperparatyreózy při adenomu příštítné žlázy* potvrzena laboratorně 

i pooperčně  

* 

+  
skk 



Methylenová modř 

 

 Po intravenózní aplikaci methylenové modři 30 minut před začátkem 

operace dojde v pozitivním případě k modravému zabarvení 

příštítného tělíska, což umožní operatérovi jeho snadnější 

identifikaci 

 Nevýhodou  je, že při užití celkové dávky 15-25 ml 1 % methylenové 

modři v závislosti na hmotnosti pacienta se zobrazuje přibližně jen 

polovina příštítných tělísek 

 Vyšší dávky zlepšují možnost identifikace, avšak stoupá riziko 

toxicity. Proto se tato metoda v současnosti opouští 

 

 

 

 



Kazuistika 
 
 

Popis vyšetření a obrazy 1 až 7 téže pacientky  

s primární hyperparatyreózou  

na podkladě adenomu pravého dolního příštítného tělíska  

Nemocná byla úspěšně operována 

Aplikováno 150 MBg TC-99 technecistanu sodného i. v., za 30 minut poté 

aplikace 600 MBq TC-99-MIBI. Snímky krku v přední projekci za 15 minut po 

podání technecistanu a za 10 minut po podání MIBI + SPECT/CT. Pozdní snímky 

za 2 hodiny 

Na snímku po podání technecistanu je normální štítná žláza s relativně větším 

levým lalokem. Na skenu po podání TC-MIBI je obraz štítnice shodný se snímkem 

po technecistanu, avšak oproti okolnímu parenchymu laloků je vyšší aktivita v bazi 

pravého laloku 

Tomografická scintigrafie SPECT doplněná lokalizačním CT: akumulující 

ložisko v bazi pravého laloku je prokazatelné i na lokalizačním CT. 

Závěr: ložisko preferenční akumulace Tc-MIBI charakteru adenomu 

příštítného tělíska v bazi pravého laloku štítnice 



Obraz 1 

Scintigrafie: 99MTc – technecistan sodný   

 

štítná žláza  

suspektní adenom 

příštítného tělíska  



Obr. 2: 99MTc MIBI + tomografická scintigrafie SPECT  

doplněná lokalizačním CT 

Hyperfunkční 

adenom pravého 

dolního 

příštítného 

tělíska    



Obrazy 3: postkontrastní T1 W MR bez potlačení tuku a s potlačením tuku 

Statická sekvence následující po dynamické sekvenci. Adenom příštítné žlázy je 

izosignální se štítnou žlázou, a proto nediferencovatelný 

Sekvence MR bez potlačení tuku není vhodná pro zobrazování krku,  

protože anatomické struktury nejsou dostatečně diferencovatelné. Velké krční cévy, 

štítná žláza i adenomy příštítných tělísek při tomto zobrazení nejsou hodnotitelné 

X 

Bez potlačení tuku  S potlačením tuku  



Obr. 4: dynamická 

sekvence MR 

(DCE, dynamic 

contrast 

enhancement)  

 
 

Adenom 

dolního pravého 

příštítného tělíska 

(šipka) se časně sytí na 

rozdíl adenomů štítné 

žlázy, a proto je lze 

odlišit  

Nejvýraznější sycení je 

na obr. C a D, pak se již 

ložisko adenomu stává 

izosignální se štítnou 

žlázou  
 

C D 



Obraz 5: postkontrastní T1 W MR s potlačením tuku 
Statická sekvence následující po dynamické sekvenci 

Adenom příštítného tělíska* je izosignální se štítnou žlázou, a proto od ní není odlišitelný 

* 

Hrdelnice 

Tepny  

aortálního 

oblouku 

Zevní karotida 

Podklíčková 

tepna 

štítnice 

Jícen 

Hrdelnice 



Obr. 6: postkontrastní T1 W MR dynamická sekvence s potlačením tuku 
 je optimální pro MR zobrazování hyperfunkční tkáně příštítných tělísek (šipka)  

(sken totožný s obrazem 4 D) 



Obr. 7: histologický obraz hyperfunkčního adenomu příštítného 

tělíska manifestujícího se projevy primární hyperparatyreózy 

Barvení hematoxilin eozin 

Tenké 

vazivové 

pouzdro 

adenomu  

Normální 

tkáň 

příštítného 

tělíska, 

hlavní buňky 

Oxyfilní adenom s 

oxifilními buňkami 

s objemnou 

eozinofilní 

cytoplasmou 

Lem vazivově 

tukové tkáně 

na povrchu 

příštítného 

tělíska i 

adenomu 



 

 

 

 

Primární hyperparatyreóza na podkladě  

adenomu dolního příštítného tělíska vpravo (velikost 2 x 1 x 1 cm) 

 

Nodózní struma 
 

s papilárním karcinomem 

 

Trachea 

Operace: exstirpace adenomu příštítného tělíska  

a revize ostatních příštítných žláz, které byly v typických polohách normálního vzhledu,  

totální tyreoidektomie (peroperační histologie krčních uzlin negativní) 



 

Normofunkční adenom dolního příštítného tělíska vlevo 

v koincidenci s cystou krčního mízovodu  

Hrdelnice 

Krční mízovod 

Hrdelnice Krční mízovody 

C y s t a 

Operace: exstirpace cysty krčního mízovodu i adenomu příštítného tělíska,  

ostatní příštítné žlázy v typických polohách normálního vzhledu 



Peroperční obraz pacientky s primární hyperparatyreózou  

při adenomu příštítného tělíska vpravo* (3 x 1 x 0,8 cm), které je „zaškrceno“ 

jednou z větví zevně porbíhajícího rekurentu a uloženo částečně intratyreoidálně.  

Vzhledem k extrémně vysokým hladinám sérového Ca 4,6 mmol/l (norma do 2,65 

mmol/l) a parathormonu 68 pmol/l (norma do 6,2 pmol/l), byla nemocná až do 

operace dialyzována. Úspěšně řešeno exstirpací adenomu 

*  
*  

*  

Štítnice 

Normální příštítné 

tělísko 

Laterálně odtlačená dolní větev vratného nervu pod ním rostoucím 

adenomem příštítného tělíska 

Mediální horní 

větev vratného 

nervu 

Intratyreoidální 

část adenomu 


