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Urychlení vývoje mozku hominidů



Štítná žláza

https://www.nzip.cz/clanek/814-onemocneni-stitne-zlazy

https://www.nzip.cz/clanek/814-onemocneni-stitne-zlazy
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1828 kreténů ve společnosti
Doktor Hynek Pelc (1844–1915), předseda 
zemské zdravotní rady v Království 
českém, ve své zprávě z roku 1892 uváděl, 
že v 5,5milionové populaci Čechů se 
tehdy vyskytovalo 1828 kreténů. Příznaky 
jodového deficitu se projevovaly v méně 
rozvinutých oblastech, jakými byla 
Šumava, Českomoravská vysočina či 
Valašsko.
Obyvatelstvo se v nich dostávalo do 
začarovaného kruhu: vlivem chudoby 
měli stravu s nízkých obsahem jodu, což 
se projevilo zvýšeným výskytem lidí 
postižených kretenismem, které bylo 
obtížné vzdělávat, a proto se tyto oblasti 
nemohly rozvíjet.https://epochaplus.cz/nadvaha-unava-padani-vlasu-ci-vypoukle-oci-co-nam-hrozi-pri-

nemoci-stitne-zlazy/

https://epochaplus.cz/nadvaha-unava-padani-vlasu-ci-vypoukle-oci-co-nam-hrozi-pri-nemoci-stitne-zlazy/




Prevence nedostatku jódu v České republice 1995 - 2000

• Zvýšení obsahu jodu v jodované soli na 27 mg / kg

• Zavedení referenční dávky jodu na 150 μg / den, stačí 5-6 g soli/den

• Jodičnan draselný namísto jodidu v jodované soli

• Obohacení náhražek mateřského mléka jódem

• Používání jódované soli při výrobě potravin

• Jodid na předpis, hrazen ze zdravotního pojištění

• Světový den jódu 6.3.

• Národní jódové konference, pořádá SZÚ od roku 1996

• Diplomy za činnost v prevenci ID

• Intervenční program, edukační materiály

• Populační studie



Hodnocení příjmu jódu
reprezentativní národní průzkumy u školních dětí

Adekvátní příjem: 100- 299 µg/l

• Celkem 194 členských zemí WHO

• Adekvátní příjem: 131 zemí. ČR školní děti 163 µg/l, 2010

• Nedostatečný příjem: 28 ,např. Norsko, Izrael, Finsko, Německo

• Nadměrný příjem: 14, Nepál, Kolumbie, Rovníková Guinea



„The challenge of harmonizing the 
iodine supply across Europe“. IDD 
Newsletter, Vol 45, No 1 February 
2017, p.10 
http://doi.org/10.1016/S2213-
8587(16)30329-1

Iodine status Europe 2015
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Excerpted  from  L. Ryšavá, surveys 1995 - 2015 

Blue points:   Children, adolescents 
Black points:  Adults, elderly
Red points:    Pregnant women

Adequate saturation. In pregnant´s 250 µg/L



Nedostatečná  saturace těhotných a kojících 
žen

Těhotné a kojící 2010-2015

Endokrinologický ústav

• 30% těhotných  má průměrně dostatečnou 
saturaci: jodurie více, než 150 ug/l

• 70% těhotných má nedostatečnou saturaci: 
jodurie 

• 11% závažná jodopenie (pod 50 ug/l)

• 41% lehká jodopenie (pod 100 ug/l)

• 26% podnormální hodnoty (100-149 ug/l)

Dostatečná saturace jódem

• TSH 5-15 mIU/l méně než 3% novorozenců

Nedostatečná saturace jódem

• TSH 5-15 mIU/l 4,7% novorozenců

• Č.B. 7,6%

• Č.K. 8,6%

• Strakonice 12,1%

• Morava pod 3%                                                                                                                

Novorozenci

3.LF UK a FNKV 2020



Jódový deficit v těhotenství

• nízká porodní hmotnost novorozence

• vyšší porodní úmrtnost novorozence

• potrat

• porucha duševního vývoje plodu se sníženým intelektem dítěte



Jak řešit jódový deficit u těhotných a kojících 

Potřebný denní příjem 250 µg/d (DDD)

• 100-150 µg/den z běžné stravy

• 100 µg/d suplementace jodidem nebo doplňky stravy s jódem (vysoké dávky) 2-3 měsíce 
před početím, u těhotných a kojících

• Doporučení české endokrinologické společnosti ČLS JEP a MKJD



Hlavní zdroje jódu 

https://www.youtube.com/watch?v=oldANrLOJ3E&feature=yo
utu.be





Závěr

Dlouhodobý stav jódu obyvatel České republiky je v pásmu optima s mírným 
tolerovatelným zvýšením saturace jódem.

V posledních letech byl pozorován mírný pokles hladin jodurie u populace.

Nedostatečná saturace přetrvává u významného počtu těhotných žen.

Prevence  nedostatku jódu je nikdy nekončící proces.



Marie Nejedlá, předseda MKJD, SZÚ 
marie.nejedla@szu.cz


