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SOUHRN
Popková M., Pomahač O. Klinický případ: parciální thyreoidektomie jako terapie hormonálně
aktivního karcinomu štítné žlázy. Veterinářství 2022;72(8):429-434.
Karcinom štítné žlázy je nejčastější příčinou hyperthyreózy u psů, většina karcinomů je však hormonálně inaktivní, a pacienti jsou proto prezentováni až ve fázi, kdy tumor invaduje okolní tkáně. Terapií
volby je v případě karcinomu štítné žlázy chirurgické odstranění postiženého laloku, a prognóza pacientů tak výrazně závisí na progresi onemocnění. Kazuistika popisuje pacienta s včasně odhaleným
funkčním adenokarcinomem štítné žlázy řešeným parciální thyreoidektomií, a diskutuje současné
diagnostické a terapeutické přístupy k hyperthyreóze psů.
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Pomahač,
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SUMMARY
Popková M., Pomahač O. Clinical case: partial thyroidectomy as a therapy of hormonally active
carcinoma of the thyroid gland. Veterinářství 2022;72(8):429-434.
Although thyroid carcinoma is the most frequent cause of hyperthyroidism in dogs, majority of thyroid
carcinomas are hormonally inactive. Therefore, the patients are typically presented at a late stage with
a large invasively growing tumor. Recommended treatment is surgical removal of affected thyroid lobe,
but its success strongly relates to the disease progression. This case report describes a patient with
early-stage hormonally active thyroid carcinoma in which partial thyroidectomy was curative; also, it
discusses recent diagnostic and therapeutic approaches to canine hyperthyroidism.
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Úvod
Hyperthyreóza je nejčastějším endokrinním
onemocněním geriatrických koček,1 pro které je
typická také přítomnost masy v krční oblasti, histopatologicky se jedná nejčastěji o benigní hyperplazii nebo adenom.1,2 U psů se setkáváme se
zvětšením štítné žlázy méně často. Adenomy,
jejichž klinický význam je minimální, tvoří u psů
10–50 % všech mas štítné žlázy.1,3,4 Jedná se většinou o malé, neinvazivní, nepalpovatelné masy,
které bývají náhodným nálezem při sonografickém vyšetření či pitvách. Téměř všechny klinicky
detekovatelné masy v oblasti krku jsou karcinomy
štítné žlázy.2,3 Asi dvě třetiny karcinomů jsou unilaterální, často špatně ohraničené, zasahující do
okolních struktur.2 Většina karcinomů štítné žlázy
není funkční, majitele tedy do ordinace veterinárního lékaře přivádí nález útvaru v krční oblasti anebo
klinické příznaky související s kompresí okolních
struktur tumorem, jako je dyspnoe, změna hlasu,
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kašel, dysfagie nebo otok krku a hlavy.5,6 Jen asi
10 % pacientů s thyreoidálním karcinomem je
v době diagnózy hyperthyreózních7 a tito mohou
vykazovat příznaky hypertyreózy jako úbytek na
váze nebo polyurie a polydipsie.2,8
Za terapii volby je u karcinomů štítné žlázy
považováno chirurgické odstranění tumoru se
střední dobou přežitelnosti i více než 36 měsíců.8-11
Vzdálené metastázy jsou v čase diagnózy přítomny u 30–40 % pacientů a nejčastěji se nacházejí
v regionálních mízních uzlinách a plicním parenchymu.2,7,12 Před samotným zákrokem je proto
důležitý staging onemocnění a odhalení případných metastatických ložisek. Předoperační staging
zahrnuje provedení rentgenových snímků hrudníku, sonografické vyšetření štítné žlázy s odběrem
tenkojehelných biopsií, sonografii mízních uzlin
a použití pokročilých zobrazovacích metod. CT
(computed tomography) či MRI (magnetic resonance imaging) umožňuje zhodnotit operabilitu

429

Malá zvířata

tumoru a jejich provedení před samotným zákrokem je
výrazně doporučeno.1
Tumory štítné žlázy patří sice u psů k těm méně častým, avšak pro závažnou dlouhodobou prognózu pacientů je zásadní jejich včasné odhalení, které ale současně představuje diagnostický oříšek. Právě proto mají
být diferenciálně diagnosticky zvažovány nejen u všech
starších koček, ale také psů, zvláště pak u predisponovaných plemen (zlatý retrívr, bígl, boxer, husky).3

Popis klinického případu
Devítiletý samec novofundlandského psa byl na pracoviště autorů přiveden na geriatrické vyšetření.
Jediným příznakem, který majitelé uváděli, byla zvýšená unavitelnost. Klinickým vyšetřením byla zjištěna
asymetrie varlat, hematologické vyšetření bylo bez
patologického nálezu, biochemické vyšetření prokázalo elevaci celkového thyroxinu (58 nmol/l) (tabulka),
vyšetření moči bylo bez nálezu. Vedlejšími nálezy byla
unilaterální heteroechogenní ložiska v parenchymu
varlete a cysticky změněné ledviny. Echokardiografický
a EKG nález byl fyziologický a ani rentgen hrudníku
nevykazoval žádné abnormality. Sonografickým vyšetřením štítné žlázy bylo zjištěno zvětšení a heteroechogenita kaudálního pólu levého laloku štítné žlázy velikosti 11 x 13 mm (obr. 1), druhostranná štítná žláza byla
fyziologického tvaru i echotextury. Změněný lalok štítné žlázy nebylo možné palpovat. Hyperthyreóza byla
potvrzena v externí laboratoři (IDEXX Laboratories
s.r.o.): elevace celkového thyroxinu (61,8 nmol/l) při
současně nízké hladině TSH a fyziologické hladině fT4
(43,4 nmol/l).

Obr. 1 – Sonograficky znázorněný longitudinální průřez levého
laloku štítné žlázy. Černá šipka ukazuje na změněnou tkáň
(11 x 13 mm), bílá na zdravou tkáň (Mindray Vetus 7, L12-4s
Linear Array Transducer)

CT vyšetření
Další diagnostický krok představovalo kontrastní CT
vyšetření (Cone beam CT, Fidex US, kontrastní látka
Xenetix). Pacient byl premedikován intravenózní aplikací
butomidoru (0,3 mg/kg), medetomidinu (0,003 mg/kg),
midazolamu (0,25 mg/kg) a ketaminu (1 mg/kg), úvod
do anestezie byl zajištěn bolusovým podáním propofolu
do efektu umožňujícímu endotracheální intubaci, anestezie byla vedena směsí isofluranu s kyslíkem. CT vyšetření prokázalo kontrast enhancement obou laloků štítné
žlázy, v kaudální části levostranného laloku štítné žlázy
byla zjištěna masa 12 x 13 mm prominující nad tkáň štítné žlázy, nebyla prokázána neovaskularizace ani infiltrace okolních struktur (obr. 2), mízní uzliny nebyly zvětšené (obr. 3).

Hematologické a biochemické parametry (ProCyte Dx Haematology Analyser, Catalyst Dx Chemistry Analyser, IDEXX Laboratories s.r.o.)
BIOCHEMICKÉ PARAMETRY

Glukóza
Kreatinin
Urea
Celkový
protein
Albumin
Globulin
Fosfát
Vápník
Sodík
Draslík
Chloridy
ALT
ALP
GGT
Bilirubin
Cholesterol
Celkový T4
Volný T4
TSH
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Hodnota

Jednotky

4,7
63
4,6

mmol/l
μmol/l
mmol/l

Referenční
rozmezí
3,9–8,0
44–159
2,5–9,6

58

g/l

52–82

32
26
1,4
2,5
151
4,3
115
71
97
1
<2
4,6
58
43,5
<0,03

g/l
g/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
U/l
U/l
U/l
μmol/l
mmol/l
nmol/l
pmol/l
ng/ml

22–39
25–48
0,8–2,2
2,0–3,0
144–160
3,5–5,8
109–122
10–125
23–212
0–11
0–15
2,8–8,3
13–51
7,7–47,6
<0,5

Erytrocyty
Hematokrit
Hemoglobin
MCV
MCH
MCHC
RDW
% Retikulocyty
Retikulocyty
Leukocyty
Neutrofily
Lymfocyty
Monocyty
Eosinofily
Bazofily
Krevní destičky
PDW
MPV
Plateletkrit

Hodnota

Jednotky

7,08
0,473
165
66,8
23,3
349
16,6
0,4
28,3
7,41
4,56
1,6
0,33
0,87
0,05
246
13,4
11,1
0,27

x1012/l
l/l
g/l
fl
pg
g/l
%
%
x103/μl
x109/l
x109/l
x109/l
x109/l
x109/l
x109/l
x109/l
fl
fl
%

Referenční
rozmezí
5,7–8,9
0,37–0,62
131–205
61,6–73,5
21,2–25,9
320–379
13,6–21,7
10–110
5,05–16,76
2,95–11,64
1,05–5,10
0,16–1,12
0,06–1,23
0,00–0,10
148–484
9,1–19,4
8,7–13,2
0,14–0,46
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Obr. 2 – Axiální a sagitální průřez zvětšenou štítnou žlázou (červené šipky), Cone beam CT, Fidex US, kontrastní látka Xenetix

Obr. 3 – Axiální průřez nezvětšenou retropharyngeální mízní
uzlinou popisovaného pacienta (červená šipka), bílá šipka –
slinná žláza Cone beam CT, Fidex US, kontrastní látka Xenetix

Terapie
K chirurgické excizi útvaru bylo přistoupeno ještě
tentýž den. Perioperačně byla podána antibiotika (cefazolin 25 mg/kg). Pacient byl umístěn do dorsální polohy a mediálním ventrálním přístupem byla odhalena
tkáň štítné žlázy. Ta je tvořena dvěma laloky, které se
nachází v oblasti mezi pátou a osmou tracheální chrupavkou, levý lalok je obvykle lokalizován kaudálněji než
pravý.13 Perioperačně byla palpačně zjištěna tuhoelastická masa v kaudální části levého laloku štítné žlázy
(obr. 4). Následně byla provedena parciální extrakapsulární thyreoidektomie levého laloku a excize levé mandibulární mízní uzliny (cervikální mízní uzlina nebyla
operatérem nalezena). Při excizi bylo třeba respektovat
cévní a nervové zásobení, kraniální pól je cévně zásoben větví z a. carotis communis, kaudální pól je zásoben
větví z a. brachyocephalica, na štítnou žlázu přímo nalé-
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há n. laryngeus recurrens, jehož poškození by mohlo mít
trvalé následky manifestované poruchou fonace až
dysfagií a laryngeální paralýzou při bilaterálním poškození.13 Následná sutura povázky trachey, svaloviny
a podkoží byla zajištěna Polydox 3-0, kůže zašita staplerem. Vzhledem k sonografickému nálezu na varleti byla
preskrotálním přístupem provedena současně také
kastrace.
Pooperačně byl aplikován cefazolin (25 mg/kg), metamizol (40 mg/kg), meloxicam (0,2 mg/kg) a tramadol
(4 mg/kg). Tentýž den byl pacient propuštěn do domácího ošetřování a od následujícího dne převeden na
perorální medikaci cefalexinem (25 mg/kg) a meloxicamem (0,1 mg/kg). Kontrolní klinické vyšetření proběhlo
první, pátý a 12. den po zákroku, kdy byly také odstraněny kožní svorky. Majitelé byli při výdeji pacienta poučeni
o riziku vzniku hypokalcemie a s tím souvisejících klinických příznaků. Při kontrolních vyšetřeních byla měřena
hladina celkového thyroxinu, fosforu a vápníku.

Obr. 4 – Levý lalok štítné žlázy. Černá šipka – tkáň štítné žlázy
změněná tumorem, bílá šipka – zdravá tkáň štítné žlázy
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Graf – Onkologický screening – hodnocení hladiny celkového
thyroxinu a kalciumfosfátového metabolismu. Celkový thyroxin
klesl do pěti dnů po chirurgickém odstranění postižené tkáně
(Catalyst Dx Chemistry Analyser)

Diagnóza a monitoring
Histopatologicky (IDEXX Laboratories s.r.o.) byl potvrzen adenokarcinom štítné žlázy nedosahující k okrajům
řezu, součástí tumoru bylo i příštítné tělísko, které nevykazovalo známky patologie, v mandibulární mízní uzlině
nebyly prokázány metastázy. Vedlejším nálezem byl
difúzní seminom varlete.
Při každém kontrolním vyšetření byla stanovena hladina celkového thyroxinu, fosfatemie a kalcemie (graf ).
Onkologický screening pacienta (klinické vyšetření,
vyšetření krve, sonografie dutiny břišní a štítné žlázy,
RTG hrudníku) probíhá dále ve tříměsíčních intervalech
a ani po roce od diagnózy nebyla sonograficky zjištěna
změna struktury štítné žlázy nebo zvětšení mízních uzlin
(obr. 5).

Obr. 5 – Sonografické vyšetření štítné žlázy a mízních uzlin (bílá
šipka – retropharyngeální mízní uzlina) bylo rok po odstranění
karcinomu bez patologického nálezu (Mindray Vetus 7, L12-4s
Linear Array Transducer)

Diskuse
Tumory štítné žlázy nepatří ve psí populaci k těm nejčastějším, představují 1,1 až 3,8 % ze všech tumorů.8,14
Menší procento diagnostikovaných tumorů štítné žlázy
připadá na adenomy, častěji je však definitivní diagnózou karcinom (až 90 % případů).1,3,7,8,14,15 Důvod, že je tak
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často diagnostikován karcinom, může souviset s faktem,
že karcinomy jsou na rozdíl od adenomů častěji hormonálně aktivní, rychleji rostoucí a invazivnější. Budou tak
spíše odhaleny, protože pacienti vykazují klinické příznaky spojené s lokální invazivitou tumoru anebo jsou zjištěny při preventivních vyšetřeních.14 Na druhou stranu
vysoké procento karcinomů potvrzuje i retrospektivní
studie autora Bertolini (2017), která uvádí náhodnou
incidenci tumorů štítné žlázy zjištěnou pomocí CT diagnostiky 2 %, současně více než 80 % těchto tumorů
bylo maligních.
V případě prezentovaného pacienta nás na další diagnostické kroky navedla elevace celkového thyroxinu.
Přestože jsou u psů karcinomy častěji hormonálně
aktivní než adenomy, je i tak většina karcinomů (až
90 %) hormonálně neaktivní1,14 a měření hladiny celkového thyroxinu je pro diagnostiku zcela nedostatečné.
Pacienti s karcinomem mohou být euthyreoidní,
hyperthyreoidní anebo i hypothyreoidní.2 Vždy je nutné
pacienty pečlivě klinicky vyšetřit a v případě podezření
(přítomnost nodulu na krku, zvětšení štítné žlázy, elevace thyroxinu) provést sonografické vyšetření štítné
žlázy a eventuelně kontrastní CT studii nebo MRI. To, že
je většina karcinomů hormonálně neaktivní je důvod,
proč jsou pacienti častěji prezentováni pro objevení se
útvaru na krku anebo příznaků spojených s lokální
invazivitou tumoru, kdy je útvar již snadno palpovatelný a může způsobovat dyspnoe, změny hlasu, Hornerův
syndrom nebo i obtíže s polykáním.7,8 Část pacientů je
prezentována s klinickými příznaky laryngeální paralýzy.5 Na rozdíl od koček, které v případě hyperthyreózy
typicky přichází kvůli klinickým příznakům spojeným se
zvýšenou hladinou thyroxinu,1,2 je procento hyperthyreózních psů, u kterých se rozvine klinická thyreotoxikóza, významně nižší,7,8,14 protože u psů dochází k mírnějším elevacím thyroxinu.8,14 Pro hyperthyreózní psy
jsou častými příznaky hubnutí, polyurie, polydipsie.
Zvýšená tělesná aktivita a polyfagie, které pozorujeme
u koček s hyperthyreózou, jsou u psích pacientů méně
časté.8
Dalším diagnostickým krokem byla sonografie štítné žlázy, která prokázala heteroechogenitu a unilaterální zvětšení laloku štítné žlázy. Sonografie štítné
žlázy je v humánní medicíně zlatým standardem při
vyšetřování pacientů s thyreopatií,16 ve veterinární
medicíně je její využití limitováno nutností oholení
krku pacienta a potřebou sonografických zkušeností.
Pro zjištění invazivity tumoru a jeho operability ale
není sonografie dostačující a je třeba ji doplnit o kontrastní CT nebo MRI vyšetření.5 Kontrastní CT má
v porovnání s MRI vyšší potenciál prokázat také nethyreoideální krční masy.5 U našeho pacienta CT potvrdilo malou unilaterální homogenní lézi na kaudálním
pólu štítné žlázy. Bertolini (2017), který sledoval
náhodné nálezy zvětšení štítné žlázy na CT, uvádí, že
adenomy jsou typicky menší, oblých tvarů, homogennější a častěji unilaterální. Karcinomy naopak vykazují
vyšší stupeň invazivity, mineralizace, mají nepravidelný tvar a jsou více vaskularizované. Tomu odpovídaly
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i výsledky histopatologické studie Brodey (1968).
Tumor byl v případě našeho pacienta malý, hladkých
okrajů a zasahoval pouze část štítné žlázy. Je zřejmé,
že by nebylo správné se spolehnout pouze na makroskopický nález. Při hormonální inaktivitě by mohla být
jako další krok zvažována neaspirační tenkojehelná
biopsie 7 a při vyloučení karcinomu sonografická
observace. Nicméně vzhledem k tomu, jak vysoká je
pravděpodobnost diagnózy karcinomu, je i z pohledu
literatury7 vhodnějším řešením excize tumoru. Core
needle nebo incizní biopsie by neměla být s ohledem
na vysokou vaskularizaci karcinomů,3,4 riziko krvácení,
vznik hematomů a možnosti rozsevu onkologických
buněk nikdy prováděna.7
Chirurgická excize je v případě operabilních karcinomů metodou první volby.7,8,14 Z důvodu prevence nekompletně odstraněného tumoru je doporučeno provést
u pacienta totální lobektomii postiženého laloku štítné
žlázy. Totální lobektomie může být provedena několika
chirurgickými technikami. Jedná se o extrakapsulární
thyreoidektomii, intrakapsulární thyreoidektomii a jejich
modifikace.17,18 Preferovanou technikou je modifikovaná
extrakapsulární thyreoidektomie,17 jejíž výhodou je kompletní odstranění tkáně štítné žlázy postiženého laloku
včetně kapsuly a zachování externího příštítného tělíska.
Vlastní zákrok byl proveden ventrálním přístupem,
tkáň štítné žlázy se nachází bilaterálně v oblasti pátého
a osmého tracheálního prstence mezi musculus sternohyoideus a průdušnicí. V průběhu výkonu musí být nutně
brán ohled na výraznou neovaskularizaci karcinomů,
přítomnost n. laryngeus recurrens (dorsální plocha štítné
žlázy) a laterálně přítomnou a. cartotis a její větvení.7,13
U našeho pacienta byla díky velikosti, lokalizaci, neinvazivitě a dobré makroskopické identifikaci tumoru provedena extrakapsulární parciální lobektomie laloku štítné žlázy, tzv. parciální thyreoidektomie. Parciální thyreoidektomie je jedna z chirurgických metod, která je využívána k odstranění patologicky změněného příštítného
tělíska.18,19 Tato metoda je v porovnání s modifikovanou
extrakapsulární thyreoidektomií časově a technicky
méně náročná, zároveň je možné kompletní odstranění
thyreoidální masy se zachováním externího příštítného
tělíska včetně jeho krvení.
Součástí tumoru štítné žlázy jsou často také interní
příštítná tělíska,7,13 jejich přítomnost u našeho pacienta
potvrdilo i histopatologické vyšetření. Excize příštítných
tělísek nečiní v případě unilaterálního odstraněná žádné
obtíže, protože kontralaterální tělíska adekvátně regulují
hladinu vápníku a fosforu. Studie autorů Fukui (2015)
uvádí, že ponechání alespoň jednoho příštítného tělíska
je pro udržování hladiny kalcemie a fosfatemie dostačující. Přesto je vhodné pooperační monitoring doplnit
o vyšetření nejen hladiny thyroxinu, ale také fosforu
a vápníku. Náš pacient nevykazoval v průběhu pooperačního monitoringu žádné abnormality, k poklesu celkového thyroxinu došlo do pěti dnů od chirurgického
výkonu.
V případech, kdy se jedná o invazivní a neoperabilní
tumory, je metodou volby externí radioterapie anebo
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terapie radioaktivním jodem.7,21 V současnosti je radioterapie doporučována také u všech tumorů, u kterých
nedošlo ke kompletnímu ostranění postižené tkáně.7,14
Výhodou radioterapie je rovnoměrné rozmístění záření
na celou štítnou žlázu, výhodou použití radioaktivního
jodu je zasažení metastatických ložisek.7 Nevýhodou
obou metod je obtížnější dostupnost, vyšší náklady, riziko hypothyreózy a v případě radioaktivního jodu také
nutnost izolace pacientů. Velmi rozdílných výsledků je
dosaženo ve studiích sledujících efekt chemoterapie,7,22
nejčastěji je doporučována carboplatina, doxorubicin
nebo toceranib (Palladia). Toceranib se jeví jako chemoterapeutikum s dobrou odpovědí, a to jak u pacientů
s jinou formou terapie, tak i jako forma monoterapie.23
Když není dostupná radioterapie ani chemoterapie, je
doporučeno u hormonálně aktivních tumorů pacienty
medikovat methimazolem,7 aby nedocházelo k systémovému vlivu thyroxinu.
Svodnými mízními uzlinami jsou pro štítnou žlázu hluboké cervikální, retropharyngeální a mandibulární mízní
uzliny7,14 (obr. 3), cervikální mízní uzliny bohužel nejsou
často makroskopicky detekovatelné. I v našem případě
nebyly operatérem nalezeny a na vyšetření byla odeslána mandibulární mízní uzlina. Dostupné studie uvádí
vysoký metastatický potenciál bilaterálních a velkých
karcinomů, autor Giannasi (2021) uvádí, že u 35–40 %
jsou v době stanovení diagnózy již přítomné metastázy
a z 80 % případů se v budoucnu vyvinou. Scharf (2020)
na druhou stranu v multicentrické retrospektivní studii
uvádí incidenci metastáz pouze 5 %. Předpokládáme, že
časným odhalením tumoru a jeho kompletní excizí
nedošlo u našeho pacienta k rozsevu vzdálených
metastáz, jejich přítomnost nepotvrdilo ani histopatolo-
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gické vyšetření mandibulární mízní uzliny. Predilekčním
místem metastáz adenokarcinomu štítné žlázy jsou také
plíce.7,14
Při prvním zjištění elevace celkového thyroxinu bylo
vzhledem k věku a velikosti plemene i přes nepalpovatelnost štítné žlázy vysloveno podezření na karcinom
štítné žlázy a pokračováno v další zobrazovací diagnostice. Diferenciálně diagnosticky musíme v případě zvýšeného thyroxinu u psů uvažovat vždy také ektopické
ložisko štítné žlázy,24-26 které může být prokázáno kontrastním CT a scintigrafií, nebo dietní chybu spojenou
s podáváním syrového nebo sušeného masa obsahujícího tkáň štítné žlázy.27 Ze zkušeností autorů není tato
situace výjimečná a vzhledem k rostoucímu počtu chovatelů, kteří krmí syrovou stravu, je nutná erudice majitelů a získání detailní anamnézy. Za zmínku také stojí
kazuistika autora Shadwick (2013), ve které je popisována thyreotoxikóza způsobená pravidelnou konzumací
výkalů druhého psa, který byl medikován levothyroxinem. Obecně by však dávky, které jsou podávány při
léčbě hypothyreózy, neměly klinickou hyperthyreózu
vyvolat1,6 a u hypothyreózního pacienta musela být biologická dostupnost léku ovlivněna dalšími faktory (podáním potravy se sníženým množstvím mastných kyselin
v době podání léku anebo poruchou absorpce v gastrointestinálním traktu).28

Závěr
Karcinom štítné žlázy nepatří mezi časté onkologické
diagnózy. Prognóza pacientů závisí především na velikosti a invazivitě tumoru, a protože je většina karcinomů
hormonálně neaktivní, je podrobné klinické vyšetření
doplněné o sonografii štítné žlázy zásadní pro odhalení
časných fází onemocnění a mělo by být součástí geriatrického screeningu zejména u psů velkých plemen.
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