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najvhodnejší okamih na realizáciu 
očkovania v jej v priebehu. ESMO 
okrem samotného očkovania onko-
logických pacientov podporuje zber 
údajov za účelom monitorovania 
efektivity vakcinácie v tejto skupine. 
Živé atenuované vakcíny a vakcíny 
s replikácie-schopnými vírusovými 
nosičmi by u týchto pacientov boli 
kontraindikované.(14,15,16)

Hematologické a Hemato-
onkologické ocHorenia

Pacienti s krvácavými poruchami 
vrátane pacientov s trombocy-
topéniami či trombocytopatiami 
môžu byť očkovaní. Vo všeobec-
nosti sa hodnota trombocytov  
v periférnej krvi nad 30–50x109/l 
považuje za bezpečnú z hľadiska 
podania intramuskulárnej injekcie. 
V prípade počtu trombocytov me-
nej ako 30x109/l v závislosti od kli-
nických prejavov trombocytopénie 
sa očkujúci lekár môže rozhodnúť 
pre podanie vakcíny, prípadne je 
možné pokúsiť sa pred očkova-
ním o zvýšenie počtu trombocytov 
(ideálne nie imunosupresívami). 
Keďže vakcína sa podáva intra-
muskulárne, u osôb s krvácavými 

poruchami je nevyhnutné použiť, 
pokiaľ je to možné, čo najtenšie 
ihly. Po aplikácii vakcíny sa odpo-
rúča na dané miesto tlačiť mini-
málne počas 10 minút za účelom 
zníženia rizika vzniku hematómu. 
Pacient by si mal dané miesto 
skontrolovať aj 2–4 hodiny po oč-
kovaní. 

U pacientov s anamnézou aler-
gických reakcií na koncentráty 
koagulačných faktorov s prolon-
govaným účinkom obsahujúcich 
polyetylénglykol je potrebné zvážiť 
výber očkovacej látky, keďže nie-
ktoré vakcíny proti COVID-19 po-
lyetylénglykol obsahujú. Je vhod-
né alergologické vyšetrenie za 
účelom vyhodnotenia, či polyety-
lénglykol mohol byť príčinou aler-
gickej reakcie na daný koncentrát. 
Slovenská spoločnosť hemostá-
zy a trombózy vydala stanovisko,  
v ktorom odporúča, ako postupo-
vať v prípade konkrétnych porúch 
hemostázy (pre bližšie informácie 
viď zoznam použitej literatúry).  
Pacienti nastavení na antikoagu-
lačnú liečbu kumarínovými deri-
vátmi by mali mať skontrolovanú 

hodnotu INR  najviac 72 hodín 
pred očkovaním, v prípade, že 
sú hodnoty v požadovanom roz-
pätí (2,0–3,0), je možné očkovať.  
Pacienti na liečbe priamymi orál-
nymi antikoagulanciami (DOAK) 
môžu byť očkovaní bez kontroly 
koagulácie a špecifickej prípravy. 
Riziko rozvoja intramuskulárneho 
hematómu u pacientov na proti-
doštičkovej liečbe je nízke. 

Pacienti s poruchami hemoglobí-
nu, autoimúnnou hemolytickou 
anémiou, anamnézou imúnnej 
trombocytopenickej purpury, ako 
aj splenektomovaní pacienti by 
mali byť očkovaní. U pacientov so 
sideropéniou je pred očkovaním 
vhodné substituovať hladinu že-
leza. Očkovať by sa mali pacienti 
s malígnymi hematologickými 
ochoreniami a zdravotný personál, 
ktorý im poskytuje starostlivosť.  
U týchto pacientov môže byť mie-
ra dosiahnutej imunitnej odpove-
de nižšia. Pacientom, ktorí absol-
vovali antiCD-20 liečbu alebo sú 
po transplantácii kmeňových bu-
niek sa odporúča pred očkovaním 
dodržať interval 3–6 mesiacov.(17,18,19)

Vek
V prípade mRNA vakcíny Pfizer/
BioNTech je možné očkovať od veku 
16 rokov, mRNA vakcína Moderna  
a vektorová vakcína AstraZeneca sú 
určené pre pacientov od 18 rokov. 
Bezpečnosť a účinnosť pre nižšie ve-
kové kategórie zatiaľ nebola stano-
vená. Dostupné údaje z klinických 
skúšaní vektorovej vakcíny AstraZe-
neca/Oxford nepostačujú na stano-
venie účinnosti vo vekovej kategórii 
nad 55 rokov.(8,9,10) V súčasnosti nie-
ktoré farmaceutické spoločnosti 
ohlásili aj začiatok klinického skú-
šania v mladších vekových kategó-
riách. 

transplantácia
Slovenská transplantologická spo-
ločnosť vo svojom stanovisku od-
porúča očkovanie pacientov na 
čakacích listinách aj pacientom po 
transplantácii solídnych orgánov. 
Keďže táto skupina pacientov je lie-
čená imunosupresívami, účinnosť 
očkovania môže byť znížená, preto 
je nevyhnuté naďalej dodržiavať 
protiepidemické opatrenia. U pa-
cientov, ktorí recentne podstúpili 
orgánovú transplantáciu sa odpo-

rúča očkovať najskôr mesiac po 
transplantácii, v prípade použitia 
polyklonálnej alebo monoklonálnej 
protilátky v indukcii alebo liečbe 
rejekcie je vhodné očkovanie po-
sunúť o 3–6 mesiacov od ukončenia 
tejto liečby. Zároveň je vhodné oč-
kovanie zdravotníckeho personálu, 
ktorý sa o týchto pacientov stará, 
ako aj  osôb žijúcich v spoločnej 
domácnosti (v kontexte a podľa po-
stupnosti národnej očkovacej stra-
tégie). 
Očkovanie proti COVID-19, pri do-
držaní kontraindikácií a v indi-
viduálnych prípadoch pri posú-
dení pomeru prínosu očkovania  
a prípadného rizika, môže byť ide-
álnym spôsobom, ako zastaviť 
pandémiu a uchrániť rizikových pa-
cientov pred ochorením COVID-19 
a jeho komplikáciami. Lekári po-
skytujúci zdravotnú starostlivosť 
pacientom s chronickými ochore-
niami by mali v súlade s platnými 
stanoviskami odborných spoloč-
ností pomôcť pacientovi v rozho-
dovaní a zároveň (predovšetkým  
u pacientov s potenciálne interfe-
rujúcou liečbou) s ideálnym nača-
sovaním očkovania. 
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ÚVod
Choroby štítnej žľazy patria medzi 
najčastejšie endokrinopatie u žien 
vo fertilnom veku a z endokrinopatií 
sú po syndróme polycytických ová-
rií (PCOS) na druhom mieste príčin 
infertility. Je známe, že os hypota-
lamus - hypofýza - štítna žľaza, ako 
aj samotné hormóny štítnej žľazy 
ovplyvňujú ovariálny cyklus, a tým 
aj reprodukčné schopnosti u žien.   
Nedávna štúdia u zdravých žien 
dokumentovala signifikantnú aso-
ciáciu medzi hladinami cirkulujú-
cich tyroidálnych hormónov a poru-
chami menštruačného cyklu (MC), 
ale aj medzi hladinami hormónov  
a sexuálnymi steroidmi, najmä es-
trogénmi a gestagénmi. Tieto údaje 
ukazujú jednoznačne na vzťah me-
dzi funkciou štítnej žľazy a repro-
dukčnými funkciami u žien. 

Hormóny štítnej žľazy 
a oVariálny cyklus

Hormóny štítnej žľazy ovplyvňujú 
sekréciu gonadotropínov, najmä 
luteinizačného hormónu (LH). Tak-
tiež ovplyvňujú periférny metabo-
lizmus sexuálnych steroidov, a to 
cez zmeny hladiny sex hormone 
binding globulínu (SHBG), prípadne 
prostredníctvom zmien aktivity tzv. 
aromatázy, t. j. enzýmu, ktorý me-
tabolizuje androgény na estrogény  
v periférnych tkanivách. 
Prostredníctvom negatívnej spätnej 
väzby, a teda zmien hladiny tyreoli-
berínu (TRH), majú hormóny štítnej 
žľazy vplyv na sekréciu prolaktínu 
(PRL), ktorý výrazne zasahuje do 
ovariálneho cyklu. Štúdie z posled-
ných rokov odhalili receptory pre 
tyroidálne hormóny priamo na gra-
nulózových bunkách ovárií, a pre-
to sa predpokladá aj priamy vplyv 
tyroidálnych hormónov na ováriá. 
Hormóny štítnej žľazy sú potrebné 
aj pre normálnu luteálnu fázu a nor-
málnu funkciu corpus luteum, pre-
to ich nedostatok veľmi často vedie  
k luteálnej insuficiencii. Keďže trijó-
dtyronín a tyroxín sú potrebné aj pre 
tvorbu niektorých koagulačných 
faktorov, najmä von Willebrandovho 
faktora (vWF), ich nedostatok môže 
spôsobiť nadmerné menštruačné 
krvácanie, a to aj bez ovplyvnenia 
ovariálneho cyklu. 
Na základe uvedených údajov, cho-
roby štítnej žľazy môžu ovplyvniť 
reprodukčné funkcie žien a viesť  
k poruchám menštruačného cyk-
lu, k poruchám fertility, ale aj k 
problémom už počas gravidity.  

Najčastejšie tyreopatie, ktoré vedú 
k uvedeným zmenám reprodukcie, 
sú poruchy funkcie štítnej žľazy, t. j. 
hypotyreóza a hypertyreóza, avšak 
s niektorými poruchami, napríklad 
včasnými abortami, sa spája aj sa-
motná autoimunitná tyreoiditída 
(AIT). 

autoimunitná 
tyreoiditída

AIT je najčastejšou orgánovo špe-
cifickou autoimunitnou chorobou  
s predominantným výskytom  
u žien. Je spôsobená tvorbou auto-
protilátok proti štruktúram štítnej 
žľazy, pričom tieto protilátky môžu 
viesť k jej deštrukcii a hypofunk-
cii (Hashimotova choroba) alebo 
k stimulácii (Gravesova choroba).  
U niektorých pacientov AIT prebieha 
roky bez poruchy funkcie štítnej žľa-
zy. Údaje z literatúry však potvrdzu-
jú, že aj eufunkčná AIT môže viesť  
k poruchám fertility, ako aj ku kom-
plikáciám gravidity. Ženy s pozitivi-
tou protilátok proti tyreoperoxidáze 
(aTPO), ale aj proti tyreoglobulínu 
(aTG) majú 3–5 násobne vyššie riziko 
spontánneho potratu, abrupcie pla-
centy, preeklampsie, predčasného 
pôrodu a ďalších komplikácií. 
Príčiny abortov pri eufunkčnej AIT 
sú stále diskutované. Jednou z nich 
by mohla byť prítomnosť subkli-
nickej hypotyreózy. Avšak nedáv-
no publikovaná štúdia japonských 
autorov ukázala, že riziko abortov  
u žien s pozitivitou aTPO bolo signi-
fikantne vyššie aj pri liečbe levo-
tyroxínom. Pritom pacientky s as-
poň jedným spontánnym abortom 
mali významne vyšší titer aTPO  
v porovnaní so ženami bez abortov. 
Na otázku, prečo aj eufunkčná AIT 
predstavuje vyššie riziko spontán-
nych abortov u gravidných žien, by 
mohla dať odpoveď nedávno publi-
kovaná štúdia, ktorá dokumentova-
la expresiu enzýmu tyreoperoxidázy 
v endometriu aj placente. Prítom-
nosť TPO v uvedených štruktúrach 
by mohla byť príčinou vyššieho rizi-
ka abortov, to si však vyžaduje ďalší 
výskum. Liečba eutyreóznych žien  
s AIT je stále intenzívne diskutova-
ná a kontroverzná. Liečba levoty-
roxínom sa zdá byť efektívna len  
v prípade subklinickej hypotyreózy.  
Nedávna metaanalýza sledovala 
efekt substitučnej liečby levotyroxí-
nom na počet gravidít, počet živých 
pôrodov a počet abortov u žien s AIT 
a subklinickou hypotyreózou, a tiež 
v skupine žien s AIT a eutyreózou.  

Po liečbe tyroxínom sa počet gra-
vidít aj živých pôrodov zvýšil signi-
fikantne u žien so subklinickou 
hypotyreózou, nie však u žien  
s eufunkčnou AIT. Podobne to bolo 
aj pri počte abortov, ktorý sa znížil 
po liečbe len u žien so subklinic-
kou hypotyreózou, nie však u žien 
s eufunkčnou AIT. Tieto výsledky 
hovoria proti liečbe levotyroxínom 
u eufunčných žien s AIT. Predpo-
kladá sa však, že v prvom trimestri  
u týchto pacientok sa častejšie vyvi-
nie subklinická hypotyreóza, preto 
sa odporúča častejšie sledovanie 
hladiny TSH. 

primárna 
Hypotyreóza

Prevalencia primárnej hypotyreó-
zy u žien v reprodukčnom veku sa 
pohybuje medzi 2–5%. Primárna 
hypotyreóza je najčastejšou príči-
nou porúch menštruačného cyklu 
a fertility, čo môžeme pozorovať  
u 25–60% hypotyreóznych žien.  
Najčastejšou poruchou menštruač-
ného cyklu pri primárnej hypotyreó-
ze je oligo-/amenorea, a to v dôsled-
ku zvýšených hladín PRL, prípadne 

v dôsledku luteálnej insuficiencie, 
ktorá je pri tomto ochorení častá. 
Zriedkavejšou poruchou cyklu je 
nadmerné krvácanie, t. j. hyperme-
norea, resp. menorágia, ktoré vzni-
kajú taktiež v dôsledku luteálnej in-
suficiencie, avšak podieľa sa na nich 
aj porucha hemostázy, a to z dôvo-
du nedostatku von Willebrandovho 
faktora (tzv. získaná von Willebran-
dova choroba), ako aj poruchy ag-
regability trombocytov. V štúdii 
Abalovicha a spol., pacientky, ktoré 

mali aspoň jeden spontánny abor-
tus vo včasnej fáze, mali signifikant-
ne vyššie hladiny TSH a signifikant-
ne nižšie hladiny FT4 než ženy bez 
abortov. Neskoršia štúdia autorov 
Verma a spol. na skupine 394 infer-
tilných žien demonštrovala, že 23,9% 
z nich malo TSH vyššie ako 4,2 mIU/l.  
Po liečbe levotyroxínom takmer 
80% z nich do roka otehotnelo.  
Na rozdiel od týchto, štúdia z Dán-
ska, publikovaná v r. 2015 na skupine 
11 565 žien nenašla asociáciu medzi 
hladinou TSH a rizikom abortov, 
rovnako ani medzi hladinou aTPO 
protilátok a rizikom abortov. Mierna 
hypotyreóza však bola významne 
asociovaná s rizikom infertility. 
Ďalšie štúdie ukázali, že hypotyreóz-
ne ženy majú signifikantne zníženú 
pravdepodobnosť dosiahnuť gravi-
ditu nielen spontánne, ale aj po IVF 
v porovnaní s eutyreóznymi ženami, 
a to aj napriek substitúcii levotyroxí-
nom. Nielen manifestná, ale aj sub-
klinická hypotyreóza môže ovplyvniť 
reprodukčné schopnosti ženy, vrá-
tane vyššieho rizika potratov, pre-
eklampsie, gestačnej hypertenzie  
a ďalších komplikácií gravidity. Je 
preto potrebné zvažovať liečbu 
levotyroxínom aj u žien v subkli-
nickom štádiu hypotyreózy. Podľa 
Amerických guidelines z r. 2017, je 
liečba levotyroxínom v gravidite in-
dikovaná u žien s pozitivitou aTPO, 
ak je TSH nad referenčnú hodnotu 
každého pracoviska alebo laborató-
ria. Ak dané pracovisko nemá vlast-
nú referenčnú hodnotu, odporúča 
sa používať ako referenčnú hodno-
tu hladinu TSH 4 mIU/l. Ak sa u pa-
cientky plánuje IVF, v tom prípade 
sa hranica TSH pre indikáciu sub-
stitučnej liečby posúva na 2,5 mIU/l.  
V posledných rokoch sa vedú dis-
kusie o indikovaní liečby levotyro-
xínom u všetkých gravidných žien  
s hodnotou TSH nad 2,5 mIU/l, úro-
veň dôkazov je pre túto indikáciu 
však stále nízka . Taktiež sa vedú 
diskusie aj o paušálnom vyšetrovaní 
TSH a aTPO protilátok u všetkých te-
hotných žien, s rozdielnymi názormi 
a taktiež nedostatočnou úrovňou 
dôkazov. V Slovenskej republike 
je od roku 2009 platné Odborné 
usmernenie Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky (OU MZ 
SR z roku 2009) pre diagnostiku  
a liečbu autoimunitných ochorení 
štítnej žľazy u žien v období teho-
tenstva, ktoré odporúča paušálny 
skríning TSH a aTPO u všetkých gra-
vidných žien. 

Hypertyreóza
Hypertyreóza je taktiež sprevádza-
ná poruchami menštruačného cyk-
lu a fertility, avšak tieto poruchy nie 
sú také časté ako pri hypotyreóze. 
Hypertyreóza je charakterizovaná 
zvýšenými hladinami SHBG, ná-
sledkom čoho dochádza k poklesu 
voľných estrogénov aj androgénov, 
čo vedie spätnou väzbou k zvýšeniu 
sekrécie LH. Dochádza k strate jeho 
pulznej sekrécie s následnou ano-
vuláciou. Napriek tomu však veľká 
časť žien má pomerne dlho zacho-
vaný ovulačný ako aj pravidelný 
menštruačný cyklus. Menštruačné 
krvácanie môže byť oslabené, ke-
ďže dochádza zároveň k zvýšenej 
tvorbe faktora VIII a von Willebran-
dovho faktora, čo spôsobuje hyper-
koagulačný stav. Liečbou treotoxi-
kózy sa uvedené poruchy cyklu, ako 
aj hyperkoagulačný stav upravia. 
Štúdie uvádzajú približne 5–6% pre-
valenciu inertility u hypertyreóz-
nych žien. Na druhej strane hyper-
tyreóza v gravidite nie je častá, jej 
výskyt je medzi 0,1–0,4%. 

Ak sa hypertyreóza manifestuje  
v gravidite, tak najčastejšie je to  
v prvom trimestri a obvykle ide  
o prvú manifestáciu choroby.  
V prípade, že je pacientka už liečená 
pre tyreotoxikózu antityroidálnymi 
liekmi, po otehotnení by mala ihneď 
kontaktovať endokrinológa, a ak je 
tyreotoxikóza v remisii, je potrebné 
lieky vynechať a monitorovať funk-
ciu štítnej žľazy. Ak je tyreotoxikóza 
aktívna a vyžaduje si tyreostatickú 
liečbu aj počas gravidity, tyreosta-
tiká je treba indikovať v čo najniž-
šej možnej dávke, ktorá je schopná 
kontrolovať aktivitu tyreotoxikózy  
a udržať ju v remisii. Ak sa rozho-
dujeme pre tyreoidektómiu, v gra-
vidite, najvhodnejším obdobím pre 
pacientku aj plod je druhý trimester 
gravidity. 

záVer
Tyreopatie ovplyvňujú nielen schop-
nosť ženy otehotnieť, ale výrazne 
zasahujú aj do priebehu gravidity  
a vývoja plodu. Z tohto dôvodu si 
manažment chorôb štítnej žľazy 
počas tehotenstva vyžaduje špeci-
álnu pozornosť, pretože nesprávna 
liečba tyreopatií, môže mať vážne 
následky nielen pre samotnú gra-
viditu, ale aj pre plod. Je potrebná 
úzka spolupráca viacerých špecia-
listov, najmä gynekológa a endokri-
nológa. 
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