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Úvod 

Práce s titulem Onemocnění ledvin s projevy akutní renální insuficience u pacientů 

nad 60 let je zaměřena na zpracování dat souboru pacientů se závažným onemocně-

ním, vedoucí k bioptické verifikaci. 

  

 Přestože procento lidí ve vyšších věkových skupinách v populaci narůstá, je speci-

fikace onemocnění mimo kardiovaskulární systém a onkologická onemocnění málo 

dokumentována. V této věkové kategorii je pravděpodobně nejčastější příčinou akutní 

renální insuficience (dále jen ARI), šokový stav jakékoli etiologie (např. součást poope-

račních komplikací), tyto stavy ale obvykle nevedou k biopsii. Práce pokrývá analýzu 

případů, která je v literatuře méně dokumentovaná. Zpracovaný soubor představují 

biopsie ledvin Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM v letech 2003-2007. 

Cílem práce je zjistit na základě analýzy souboru nejčastější biopticky verifikované 

příčiny ARI. 

 

Ze souboru jsou vybráni pacienti ve věkové kategorii nad 60 let s klinickými proje-

vy ARI. Analyzovány jsou bioptické diagnózy a včetně jejich kombinací, především 

s cévními aterosklerotickými změnami atd. V této věkové kategorii lze předpokládat 

především komplikace cévních onemocnění (vaskulární nefrosklerózy) a diabetu (DM). 

Otázkou zůstává, zdali budou mít významný podíl i v oblasti ARI. 

 

Ve své práci se snažím popsat teoretická fakta stavby a funkce ledvin, vysvětlit zá-

kladní příčiny onemocnění vedoucí k akutní renální insuficienci. 

 

V druhé části práce je předloženo vyhodnocení a výsledky práce se soubory, ka-

suistika ze skupiny nejčastějšího onemocnění způsobujících ARI vedoucí k bioptickému 

ověření příčiny chorobného stavu, klinické projevy, jejich zaléčení a další prognóza. 
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1 Cíl absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl  

 

Na základě analýzy souboru chci zjistit nejčastější biopticky verifikované příčiny 

akutní renální insuficience u věkové kategorie nad 60 let. Chci poukázat na velmi vážný 

stav této problematiky a na důležitost rychlého určení diagnózy, která je klíčem k opti- 

málnímu terapeutickému přístupu těchto případů. 

 

 

1.2 Dílčí cíle 

 

 Popsat základní příčiny a klasifikaci akutní renální insuficience. 
 

 Popsat charakteristiku ARI z renálních příčin. 
 

 Popsat možnosti terapie u akutní renální insuficience 
 

 Sběr a analýza souborů z Pracoviště klinické a transplantační patologie    
IKEM v letech 2003 – 2007. 

 Zpracovat data ze souboru s ohledem na vybranou věkovou skupinu. 
 

 Zpracovat data a kasuistiky u vybraných skupin pacientů. 
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2 Teoretická část 

2.1 Anatomická stavba ledvin 

Ledviny (renes, řecky nefros) jsou párovým orgánem, fazolovitého tvaru, elastické 

konzistence. Mají červenohnědou barvu a jsou uloženy v retroperitoneu, spolu 

s dalšími orgány, jako je např. aorta a její větve, dolní dutá žíla s větvemi, nadledviny, 

močovody, velká část dvanáctníku a slinivky břišní, atd. Velikost ledvin bývá v průměru 

12x6x4 cm, hmotnost cca 120 g.  

Ledviny leží v úrovni obratlů Th12, L1 až L2. Pravá ledvina je umístěna níže než levá a 

v retroperitoneu jsou fixovány úponem mesocolon transversum, kolem jejich dolního 

pólu, dále facia renalis a tukem, kterým jsou ledviny obklopeny. Velký podíl má též i 

nitrobřišní tlak, který napomáhá v udržení ledvin v jejich poloze. Povrch ledviny je po-

kryt pevným vazivovým pouzdrem (capsula fibrosa renis), které jde dobře sloupnout 

s výjimkou hilu a tvoří ochranný kryt ledvin. Další ochranu před vnějším prostředím 

tvoří 11. a 12. pár žeber a přilehlé svaly. 

Na podélném (frontálním) řezu ledvinou, rozeznáváme tyto části: ledvinovou kůru 

(cortex renalis), ledvinovou dřeň (medulla renalis). Na vnitřním okraji se nachází hilus, 

který je ohraničen valem, z něhož odstupuje ledvinová pánvička (pelvis renalis), a přes 

který prochází cévy ledvin arteria renalis a vena renalis. [NAŇKA, 2009]  

                                                         

Kůra ledvin (cortex renalis), je přibližně silná 1 cm, má světlejší barvu, než dřeň a 

zajišťuje funkci ledviny. V kůře jsou uloženy nefrony (1-1,2 miliónů), které jsou základní 

stavební a funkční jednotkou ledvin. Nefron tvoří glomerulus (dříve Malpighiho tělísko 

nebo corpusculum renale), proximální kanálek neboli tubulus, Henleova klička, distální 

kanálek a nakonec sběrný tubulus, který již odvádí definitivní moč. Glomerulus je ob-

klopený Bowmanovým pouzdrem. [NAŇKA,2009] 

Glomerulus tvoří kostra tzv. mesangium a spleť kapilárních kliček, které jsou ze 

zevní strany kryté podocyty tj. specializovanými buňkami, které ovlivňují správnou fil-

trační schopnost glomerulu (obrázek č.1). 
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Obrázek č. 1. Schéma glomerulu. (Vlevo schéma glomerulu, vpravo glomerulus 

s normální morfologií v bioptickém obraze.) 

  

  [zapůjčeno v IKEM, z archivu MUDr. Honsové, PhD.] 

Mesangium, které tvoří kostru glomerulu, je ve schématu znázorněno žlutě. Vytvá-

ří podporu pro kapiláry, které z vnitřní strany lemuje fenestrovaný endotel nasedající 

na kapilární stěnu, kterou je bazální membrána. Z vnější strany jsou všechny kapilární 

kličky kryté podocyty. Místo, kde do glomerulu vstupuje a vystupuje arteriola je hilus. 

Naproti je odstup do proximálního kanálku.  Každý glomerulus má svoji přívodnou a 

odvodnou cévu – vas afferens a vas efferens. Glomerulární kapiláry mají podíl na udr-

žování filtračního tlaku. Močový prostor je dutina mezi podocyty a Bowmanovým 

pouzdrem, kde dochází k tvorbě primármí moči neboli glomerulárního filtrátu. Během 

celého dne je vytvořeno až 180l přefiltrované tekutiny, která se v kanálcích nefronu 

vstřebává zpět do krve a zůstává pouze definitivní moč, 1000ml – 1500ml za den, což je 

tzv. denní diuréza. Z každého glomerulu vybíhá proximální kanálek, který vstřebává 

látky, např. glukózu, aminokyseliny a jiné. Na konci proximálního kanálku navazuje 

Henleova klička, která zajišťuje zpětné vstřebávání vody a sodíku. Tato klička má dvě 

raménka, sestupné a vzestupné. Na vzestupnou část kličky navazuje svým přímým úse-

kem distální tubulus. Další část tohoto kanálku je stočená a ústí do sběracího kanálku. 

V distálním tubulu dochází k další resorpci a výměně sodíku za draslík a vodík, což způ-

sobuje zakyselení (acidifikaci) moči. Svým naléháním na glomerulus, stěnu vas efferens, 

se též podílí na řízení krevního tlaku a to přes tzv. juxtaglomerulární aparát,  
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jenž je tvořen buňkami macula densa a mesangia. Aparát má i další úlohu, je to místo 

pro tvorby reninu a kalikreinu a též se podílí na resorbci iontů a vody. Sběrací kanálek, 

na nějž se napojuje přibližně 5 až 10 nefronů, ústí do dřeně ledviny, kde se navzájem 

spojují mezi sebou a vytvářejí ductus papilaris, který vede k vrcholu dřeňové pyramidy 

– papilla renalis.  

Dřeň ledviny (medulla renalis) – je tedy tvořena z pyramid (pyramides renales), 

které jsou kuželovitého tvaru a svým vrcholem jsou obráceny směrem k hilu a paren-

chymu ledvin. Počet pyramid v ledvině se pohybuje mezi 7 – 9. Do vrcholků pyramidy 

(papilla renales) ústí vývodné kanálky nefronů a současně nasedají na ledvinové kalichy 

(calices renalis). Kalichy tvoří součást ledvinové pánvičky (pelvis renalis), která má tvar 

oploštělého trychtýře, a která pokračuje v distální části za hilem a renálními cévami 

v močovod. Sběrná kapacita prostoru v pánvičce odpovídá asi 5 – 8 ml. [NAŇKA,2009] 

 

                           Obrázek č. 2 – Stavba ledviny. [http://sharka-ali.blog.cz/č. 1] 
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2.1.1 Cévní zásobení ledviny 

Ledviny mají bohaté krevní zásobení, jenž zajišťuje ledvinám zachování vysoké 

glomerulární filtrace, která je základní potřebou pro optimální udržení vodní i elektro-

lytové stability organismu. Ledvinami protéká 20 – 25 % krve srdečního výdeje. Každá 

ledvina má svoji arterii renalis, odstupující z břišní aorty v úrovni rozhraní ploténky L1 

až L2. Renální arterie se před vstupem do hilu nadále větví na dvě segmentové tepny, 

přední a zadní. Ty se dělí na menší větve, které prochází parenchymem ledviny, pro-

stupují mezi pyramidami ke kůře až k povrchu ledviny. Tyto arterie, nazývané aa. inter-

lobulares, se člení na přívodné kapiláry glomerulů aa. afferentes, jenž vytvářejí kapilár-

ní klubíčko a z glomerulu vystupují jako aa. efferentes. Afferentní arterioly nefronů 

z povrchových oblastí ledvinové kůry tvoří kapilární síť kolem korových kanálků, zatím-

co aferentní arterioly juxtamedulárních glomerulů zajišťují vznik vasa recta, jenž vyživu-

je zevní a vnitřní dřeň. Na rozdíl od většiny jiných orgánů, v ledvinách nejsou mezi arte-

riemi a arteriolami žádné kolaterály a proto funkce ledvin jsou v první řadě závislé na 

stavu cév. Žilní řečiště vzniká spojením peritubulárních kapilár, spojující se do větších 

větví a vystupující z hilu přes v. renalis, která je uložena před a. renalis a ústí do dolní 

duté žíly. Lymfatická drenáž ledvin je tvořena peritubulární a subkapsulární pletení 

lymfatických cév, které ústí do mízních uzlin podél aorty. [NAŇKA, 2009] 

2.1.2 Funkce ledviny 

Ledviny jsou nejdůležitějším vylučovacím orgánem a podílejí se na řadě funkcí or-

ganismu, jako je tvorba moči, filtrace a vylučování nahromaděných odpadových látek a 

látek tělu cizích (např. léky), podílejí se na udržování správné hladiny iontů a vody 

v organismu. Udržují homeostázu vnitřního prostředí, osmolalitu, optimální pH, spolu 

s plícemi regulují acidobazickou rovnováhu, ovlivňují regulaci vylučování glukózy, fosfá-

tů, aminokyselin, oligopeptidů a bílkovin. Slouží i jako důležitý endokrinní orgán, pro-

dukující renin, kallikrein - kinin, prostaglandiny, erytropoetin a podílejí se na metabo-

lismu vitaminu D. Současně představují klíčový orgán ovlivňující dlouhodobou regulaci 

krevního tlaku a v rozvoji hypertenze. Jelikož fyziologie ledviny je složitá a popis veške-

rých funkcí ledvin je obsáhlý, podrobněji se touto fyziologií nezabývám. Podrobněji se 

zmiňuji o patologicko-fyziologických změnách ledvin týkající se mého tématu a práce. 

[TESAŘ, 2006] 
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2.2 Příčiny akutního renálního selhání 

Akutní renální selhání je náhle vzniklý a nebezpečný stav, který je spojen ve své 

těžší formě s výrazným poklesem diurézy (oligurie, anurie). Může mít mnoho příčin, a 

proto je rozděleno do tří základních skupin, podle jejich vzniku. Klasifikace pro posou-

zení závažnosti stavu se řídí podle kritérií RIFLE, jenž jsem uvedla v tabulce 1.1  

(viz. strana 13). 

[TEPLAN, 2010] 

 

V literatuře se příčiny akutního renálního selhání rozdělují na: 

1. Prerenální příčiny - předledvinové příčiny (hypoperfuze), to znamená, že samot-

né selhání není problémem samotných ledvin, ale náhlé poruchy jejich prokrvení, do-

dávky kyslíku (hypoxie) a živin, což může být důsledkem při selhání srdce jako pumpy, 

při velkých ztrátách krve nebo intracelulární tekutiny, jako důsledek hypovolemického 

šoku (dehydratace, popáleniny). Dále ischemie např. při stenóze arterie. Častý výskyt 

akutního renálního selhání je zaznamenám i jako komplikace na jednotkách intenzivní 

péče u pacientů s jinými závažnými chorobami a zvláště u nemocných 

s multiorgánovým selháním a u pacientů se sepsí a následným šokem s pozitivní hemo-

kulturou. [TEPLAN, 2010] 

2. Renální – ledvinové příčiny, které nejrůznějšími faktory, způsobují poškození 

samotného ledvinového parenchymu. I zde se onemocnění rozdělují podle části led-

vinné tkáně, která je dominantně poškozená, na onemocnění glomerulů (rychle pro-

gredující glomerulonefritidy), onemocnění intersticia (intersticiální nefritidy např. jako 

součást toxické reakce při léčbě ATB, nebo jako následek toxické reakce na kontrastní 

látky) a také onemocnění cév (vaskulitidy, maligní hypertenze).   

 [TEPLAN, 2010] 

3. Postrenální příčiny – tato skupina je nejméně častá. Akutní selhání ledvin 

v tomto případě nejčastěji způsobuje uzavření močových cest – obstrukce, jako jsou 

močové kameny, zvětšená prostata, nádory v močových cestách aj.. Dochází 

k hromadění moči, jež dosahuje až k ledvině a utlačí ji. Tím může být ledvina ireverzi-

bilně poškozena, a pokud jde o tuto situaci pouze u jedné ledviny, je to stav zrádnější a 

hůře diagnostikovaný. [TEPLAN, 2010] 
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2.2.1 Klasifikace akutního renálního selhání 

Mnoho let se akutní renální selhání hodnotilo a posuzovalo, jak v odborné literatu-

ře, tak klinicky různými formami kritérií, tím docházelo k tomu, že pro stejné charakte-

ristiky existovala různá hodnocení a že stejné stupně hodnocení měly v různých klasifi-

kacích zcela odlišné hodnoty. Proto bylo ustanoveno nové klasifikační schéma, na zá-

kladě kterého by bylo možno posoudit tíži postižení a pravděpodobně i predikovat bu-

doucí funkci. Současně byl navržen pojem nahrazující akutní selhání ledvin za nový,  

AKI – akutní poškození ledvin, který lépe vystihuje a klasifikuje celý rozsah onemocně-

ní. Tyto kritéria jsou shrnuty v akronymu RIFLE (R- risk, I- injury, F- failure, L- loss, E- 

end-stage kidney) viz. tabulka 1.1. [TEPLAN, 2010]   

 

 

 

           Tabulka 1.1 – Klasifikace AKI. [TEPLAN,2010] 

RIFLE Kreatinin v séru diuréza (ml/h) AKI - stadia

riziko (Risk) kretinin o 50%více 

GF méně o 25% v 

průběhu 1 až 7 dní

oligurie - méně než 

0,5ml/kg/h,min. 6h 

neoligoanurie - diuréza 

zachována

I. stadium

poškození ledvin 

(Injury)

kretinin o 100%více 

GF méně o 50% 

oligurie - méně než 

0,5ml/kg/h,min. 12h 

neoligoanurie - diuréza 

zachována

II. stadium

selhání ledvin 

(Fuilure)

kretinin o 

200%více, což 3X 

vyšší hodnota         

GF méně o 75% 

oligurie - méně než 

0,5ml/kg/h,min. 24h 

nebo anurie 12h 

neoligoanurie - výjmečně 

diuréza zachována

III. stadium - 

akutní selhání 

ledvin

ztráta funkce 

ledviny (Loss)

akutní selhání 

ledvin  s afunkcí 

delší než 4týdny

anurie nebo oligurie

Terminální selhání 

funkce (End-stage-

kidney disease)

afunkce trvající 

déle  než 3 měsíce

anurie nebo oligurie
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V odborné literatuře a statistikách jsou nejčastějším důvodem AKI prerenální příči-

ny, jež představují vysoké procento komplikací na jednotkách intenzivní péče u pacien-

tů původně s jiným závažným onemocněním, pacienti s multiorgánovým selháním ne-

bo pacienti s pozitivní hemokulturou a rozvíjejícím se septickým šokem. 

 Tato skupina pacientů není bioptována, a proto vzhledem k zaměření a hodnocení 

mé práce, nepředstavuje v mém případě prioritní zájem. Při celkovém posouzení všech 

tří příčin akutního renálního selhání musím objasnit jeden z nejdůležitějších faktů, a to 

je důsledek a nejčastější reakce tkáně ledvin při AKI, jenž představuje tzv. akutní tubu-

lární nekróza/poškození (ATN). Morfologicky se většinou nejedná o nekrózu tubulár-

ních buněk, ale o různý stupeň poškození tubulárních buněk. K ischemickému poško-

zení tubulárních buněk může docházet z prerenálních příčin (při systémové hypotenzi) i 

při lokálním poškození glomerulů nebo cév. Tubuly jsou velmi citlivé k ischémii, a pro-

tože ledviny nemají kolaterály, je intersticium zásobováno z cév, které nejprve prošly 

glomerulem. To v praxi znamená, že každé závažnější poškození glomerulu je nutně 

doprovázeno poškozením tubulárních buněk příslušného nefronu. To znamená, že ATN 

musí v různém stupni doprovázet všechny proliferativní typy glomerulonefritid, GN se 

srpky a stavy charakterizující významné poškození edotelu, jako např. maligní hyper-

tenze, vaskulitidy, trombotická mikroangiopatie (TMA) a jiné.  

Vzhledem k vysoké metabolické aktivitě výstelky tubulů, mohou být tubulární 

buňky poškozeny nefrotoxickými látkami, např. těžkými kovy nebo častěji podáváním 

některých druhů léků (NSAID, ATB, cytostatik).[TEPLAN, 2010] 

 

2.2.2 Charakteristika onemocnění ledvin z příčin primárně renálních, ve-
doucí nejčastěji k bioptické verifikaci 

Do této skupiny patří primární glomerulární léze a choroby způsobující tubuloin-

tersticiální poškození ledvin. 

Primární glomerulární léze - značnou část tvoří glomerulonefritidy, což jsou pře-

vážně imunitně podmíněná onemocnění způsobující poškození glomerulu, a tím ná-

sledný pokles glomerulární filtrace (GF). Do této kategorie lze zařadit také vaskulitidy, 

které postihují kapiláry v glomerulech (a mají morfologii glomerulonefritid) a současně 

mohou postihovat cévy různých kalibrů mimo glomeruly.  
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 Časná diagnostika na základě bioptické verifikace a vyšetření protilátek je klíčová 

pro zachování budoucí funkce ledvin a někdy i pro další osud pacienta. 

Rychle progredující glomerulonefritida (RPGN) – jedná se o onemocnění, jenž svým 

rychlým průběhem a progresí vede během několika týdnů až měsíců k selhání ledvin. 

Příčiny rychle progradující glomerulunefritidy jsou rozlišné. Nejčastěji ji však způsobují 

ANCA pozitivní vaskulitidy. Daleko méně časté jsou jiné příčiny včetně různých typů 

imunokomplexových GN.  

ANCA pozitivní systémové vaskulitidy – onemocnění, jenž charakterizuje přítom-

nost ANCA protilátek (c-ANCA nebo p-ANCA). Nejčastěji je diagnostikováno mezi pátou 

až sedmou věkovou dekádou, průměrný věk pacientů je kolem 45 let věku, ale může se 

vyskytnout prakticky v každém věku. Prognóza neléčené ANCA pozitivní vaskulitidy je 

velmi špatná, většinou pacienti umírají do roku od stanovení diagnózy. Vedle poškození 

glomerulů, mohou být vaskulitidou postiženy i ostatní cévní segmenty v ledvinové tká-

ni. Jako druhotné k postižení glomerulů a ostatních cév, dochází k tubulointersticiálním 

změnám. 

Anti – GBM glomerulonefritida - je onemocněním vzácným, vyskytuje se o řád mé-

ně často než ANCA pozitivní glomerulonefritidy. Jde o autoimunní onemocnění, kdy 

z nezcela jasných důvodů dojde k tvorbě protilátek proti některým strukturám basál-

ních membrán glomerulů. Navázání protilátek aktivuje komplementový systému a pro-

teázy, které způsobí ruptury glomerulárních bazálních membrán (GBM).  

Imunokomplexové glomerulonefritidy – tvoří nesourodou skupinu. U všech z nich 

je naštěstí vzácně možný velmi akutní průběh, s rychlým rozvojem poškození spadají-

cím do kategorie RPGN.  

Tubulointersticiální poškození ledvin – způsobují převážně tubulointersticiální nef-

ritidy (TIN), což je skupina onemocnění, charakterizována zánětem v intersticiu, jenž 

způsobuje značná poškození tubulárního epitelu. Původcem mohou být bakteriální a 

virové infekce, toxické reakce – zejména polékové nebo metabolické změny. Do této 

skupiny řadíme akutní infekční intersticiální nefritidu, neinfekční – polékovou a toxic-

kou intersticiální nefritidu.  

Akutní infekční intersticiální nefritida -  nejčastějším původcem bývají kokové in-

fekce, gramnegativní bakterie nebo E. coli, Klebsiela, Enterobacter nebo vzácně spiro-

chety r. Leptospira. Infekce se šíří z dolních cest močových a způsobuje tím akutní  
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pyelonefritidu. Predispozicí vzniku akutní pyelonefritidy bývají jiná onemocnění jako 

diabetes mellitus nebo obstrukce, např. kameny či zvětšená prostata. Některé infekce, 

jako např. Leptospira, pravidelně postihují ledvinovou tkáň a často vedou k akutnímu 

renálnímu selhání a současně i k poškození jater. 

Akutní neinfekční (poléková a toxická) intersticiální nefritida - způsobuje akutní tu-

buintersticiální poškození na základě nahromaděných toxinů nebo některých složek 

léků. Poléková intersticiální nefritida je zapříčiněna nejčastěji některými druhy antibio-

tik, diuretik, sulfonamidy, nesteroidními antirevmatiky. Klinický průběh se objevuje 

zhruba dva týdny po podání léků a většinou se projevuje teplotou, vyrážkou, protei-

nourií nízkého stupně. Morfologicky nastává edém intersticia se zánětlivou celulizací 

s průnikem až do epitelu tubulů. Glomeruly většinou zůstávají v normě. Toxická forma 

akutní intersticiální nefritidy bývá způsobena jako iatrogenní komplikace, při léčbě cis-

platinou u onkologických onemocnění nebo podáním kontrastních látek při rtg vyšet-

řeních. Obecně dochází k úniku vazokonstrikterů, čímž dochází k poklesu prokrvení a 

ke ztrátě autoregulace v zevní části dřeně s dopadem na změny epitelu v tubulech, 

které vedou k vývoji akutního renálního selhání. 

Nemoci cév s projevy akutního selhání ledvin 

Hemolytickouremický syndrom - je onemocnění, které ve své typické formě posti-

huje hlavně děti. Jde o toxické projevy při infekci některými sérotypy E. coli. Toxiny 

těchto bakterií se naváží na receptory v cévních stěnách, kde vedou k poškození en-

dotelu a následně k trombozám. V místech bez kolaterál, jako jsou ledviny, jsou za 

trombózami nekrózy v glomerulech a doprovázející změny v intersticiu. V nedávné mi-

nulosti proběhla hromadná infekce s velkými socio-ekonomickými důsledky 

v Německu. 

 Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) -  je autoimunní onemocnění 

s protilátkami proti enzymu, který štěpí vláknité struktury von Wilebrantova faktoru. 

Vlákna vWF tvoří síť pro destičky při vzniku trombu. Pokud nejsou rozštěpena (štěpící 

enzym je blokován protilátkami) přetrvávají tromby v místech jejich vzniku a vedou 

k nekrózám na periferii. 

 V ledvinách se TTP projevuje ischemickými změnami tj. kombinací ischemických 

kolapsů glomerulu a překrvení až hemoragických nekróz.  

[TEPLAN, 2010] 
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2.3 Vyšetřovací metody k diagnostice ARI 

2.3.1 Vyšetřovací metody ledvin v přednemocniční péči 

Vyšetření ledvin v přednemocniční péči bez možnosti podrobnějšího rozboru moči 

a krevního séra, je založeno jen na zjištění anamnézy, a to rodinné, osobní, farmakolo-

gické, dále na nynějším onemocnění a určení současného stavu pacienta – status prea-

sens na základě základního fyzikálního vyšetření. To nám pomůže při určování diagnózy 

a první pomoci. Stručně řečeno držíme se základních pravidel, která jsou: 

 Pohled - zhodnotíme polohu pacienta, otoky očních víček, obličeje a dolních 

končetin, vzhled pokožky (bledost, pocení), chování pacienta 

 Poklep – ten je při vyšetření ledvin velmi důležitý, použijeme nejčastěji užívaný 

tapottement, který nám pomáhá zjistit citlivost v bederní oblasti, hlavně při zá-

nětu ledvin nebo nepřímý poklep pěstí přes nataženou druhou ruku.  

 Poslech – poslechově vyšetřujeme v levém i pravém horním břišním kvadrantu, 

systolické šelesty renálních arterií nebo jiné abnormální zvuky.  

 Pohmat – v podbříšku, zhodnotíme stav močového měchýře, jeho velikost a 

naplnění. 

 Per rektum – zvětšení prostaty, náplň v oblasti pánve 

Nezbytně nutným vyšetřením je základní přístrojové měření životně důležitých 

funkcí, což je měření teploty, dechu, tlaku, tepu, a pokud si stav pacienta vyžaduje, 

natočíme ekg a změříme hladinu cukru v krvi – glykémii a změříme saturaci krve kyslí-

kem (SpO2) nebo měření koncentrace CO2 ve vydechované směsi (kapnometrii). 

 Samozřejmě, že prioritní je zajištění vitálních funkcí dle stavu pacienta včetně po-

třebného přístrojové vyšetření. Obecně nesmíme podceňovat prvotní důvody, které 

mohly daný stav zapříčinit. Jedná se hlavně o skupiny pacientů, kteří se nachází ve sta-

vu akutního renálního selhání z prerenálních a postrenálních příčin. V tomto případě je 

nutno odstranit hlavní příčinu a stabilizovat stav pacienta, jenž k akutní ledvinové insu-

ficienci vede. Nejčastěji to jsou prerenální příčiny (55 %), které způsobují převážně de-

hydrataci organismu (zvracení, průjmy z různých příčin), nižší perfúze na základě sníže-

ného srdečního výdeje – rozvíjející se kardiogenní šok nebo z ostatních příčin šoků, ať 

už hypovolemického (snížení objemu cirkulující krve či při popáleninách), distribučního 

- na základě zvětšení kapacity krevního řečiště (anafylaxe, septický šok)   
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 nebo obstrukčního – způsobeného mechanickou překážkou v oběhu (plicní embolie, 

srdeční tamponáda). 

 Pro tuto skupinu z prerenálních příčin jsou příznaky velmi výrazné, jelikož dominu-

je základní onemocnění, které doprovází anurie a rozvíjející se akutní tubulární nekró-

za, klinicky řečeno šoková ledvina. Takže postup vyšetření vedeme podle nutnosti a 

specifikace poranění či onemocnění. Další skupinu tvoří případy z postrenálních příčin 

(asi 5 %). Jedná se především o obstrukci močových cest, způsobenou různými kon-

krementy, trombózou, tumorem nebo hyperplázií prostaty. Tyto aspekty způsobují 

retenci moči, doprovázené silnými bolestmi až kolikou v bederní oblasti nebo 

v podbříšku při naplněném močovém měchýři nebo k hromadění moči nad překážkou. 

Pacient pociťuje nucení k močení. Komplikacemi může být vzniklá hypertenze pro re-

tenci sodíku a vody, hyperkalémie, dušnost a s tím spojená acidóza.  

Poslední skupinou akutní renální insuficienci je selhání z renálních příčin. Jak už 

jsem se zmiňovala, tuto skupinu tvoří choroby ledvin způsobující akutní tubulární ne-

krózu horního nebo dolního nefronu, velmi často způsobenou poškozením vlastním 

imunitním systémem. Projevy a příznaky: poklepová citlivost v oblasti ledvin, hematu-

rie, dušnost, hypertenze (pro oligurii až anurii z důvodu snížené glomerulární filtrace), 

bolest hlavy, bledost, výrazné otoky očních víček a obličeje. Tyto projevy nazýváme 

nefritický syndrom, který doprovází akutní renální selhání.     [BYDŽOVSKÝ, 2008] 

2.3.2 Vyšetřovací metody ledvin v nemocniční péči 

Vyšetření s podezřením na akutní renální selhání v nemocniční péči, je daleko 

podrobnější, určení diagnózy se již odvíjí od daných hodnot, které získáme z odběru 

moči, krevního séra a neméně důležitých výsledků z provedené renální biopsie a lze 

provést některé z hlavních zobrazovacích metod, jako je ultrasonografie, počítačová 

tomografie (CT), magnetická rezonance (MR), radioizotopové metody. Radioizotopové 

metody se využívá k přesnému měření glomerulární filtrace a efektivního průtoku 

plazmy ledvinou, k separovanému vyšetření funkce každé jednotlivé ledviny, 

k vyšetření perfuze a tubulární sekrece transplantované ledviny a k průkazu obstrukce 

močových cest při hydronefróze nebo k průkazu zánětlivých ložisek či jizev v renálním 

parenchymu. Nejběžnějším vyšetřením a standardem je renální angiografie.  
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Ta se využívá při podezření na stenózu renální tepny a žil, při podezření krvácení po 

renální biopsii nebo trombózu renálních žil. [TESAŘ, 2006] 

Pro diagnostiku a pozorování akutního selhání ledvin je nutno provést podrobné 

biochemické vyšetření moči krevního séra. 

 Z vyšetření moči hodnotíme tyto ukazatele: 

 diuréza – jeden ze základních a důležitých parametrů klasifikace RIFLE 

 Na (sodík) – pro posouzení diferenciální diagnostiky prerenálního a renálního         

       selhání 

 K (draslík) – pro posouzení funkce ledvin regulovat homeostázu draselného  

           kationtu  

 Ca (vápník), P (fosfor) – pro diferenciální diagnostiku 

 kreatinin – pro clearanci kreatininu 

 myoglobin – u rabdomyolýzy 

 tubulární indikátorové proteiny – stanovení imunofixací moči 

 mikoroalbuminurie – časný marker postižení ledvin např. u diabetu mellitus                       

               a hypertenze [TEPLAN, 2010] 

    

 Z močového segmentu je nutné zhodnotit přítomnost hemoglobinu, erytrocytů, 

leukocytů a válců, jenž svědčí pro renální selhání z různých příčin. A chemické vyšetření 

moči pro určení selhání ledvin následkem otrav. 

 U biochemického vyšetření séra a plazmy hodnotíme: 

 Clearence vyšetření – termín, který zaujal trvalé postavení ve funkčním vyšet-

řování ledvin. Snaha po kvantitativním posuzování funkce ledvin vyústila ve 

dvacátých letech minulého století, ve formě určování renální clearence močo-

viny (Curea), na podkladě jejího vylučování (U urea V) a plazmatické koncentrace 

(P). V této době byl poprvé provedený výpočet renální clearence na podkladě 

poměru  . Hodnota poměru udává objem plazmy, ve které je obsaženo 

množství látky vyloučené ve sledované časové jednotce moči.   

V současné době se nejčastěji používá vyhodnocení clearence inulinu, krea-

tininu při posuzování poškození ledvin a clearence urey, jež se stala základní 

metodou pro posuzování funkčnosti umělé ledviny.  
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 kreatinin – stanovení hodnot Skr a clearence Ckr (základní ukazatel pro klasifikaci 

poškození ledvin RIFLE, svědčící pro pokles glomerulární filtrace) 

 Renální clearence kreatininu (Ckr) - je důležité vyšetření k posouzení funkce 

ledvin, jenž umožňuje vyloučit působení většiny extrarenálních faktorů ovlivňu-

jící Skr. Konečná hodnota výpočtu nám stanovuje odhad glomerulární filtrace a 

vykazuje se v ml/s. 

 frakční extrakce (FE) – hodnotí intenzitu tubulárního transportu sledované látky 

(elektrolytu nebo jakékoliv látky) a udává poměr mezi vylučovaným a pro-

filtrovaným množstvím. Výhodou tohoto vyšetření je, že k výpočtu hodnoty 

sledované látky není potřeba znalost velikosti diurézy. Výsledná hodnota se vy-

jadřuje v procentech. Nejčastěji sledovanou hodnotou je trasport sodného a 

draselného kationtu, urey (pro posouzení renálního selhání), hydrogenkarboná-

tu (poruchy acidifikace).  

[TESAŘ, 2006]                                                   

 urea – důležitý ukazatel pro diferenciální diagnostiku prerenálního a renálního 

       selhání, hodnoty v séru a clearence        

 cystanin C – může odrážet jemnější změny glomerulární filtrace 

 K+, fosfáty, Ca2+ - vzestup u rabdomyolýzy 

 urát – vzestup u rabdomyolýzy, u urátové nefropatie, po efektivní  

       protinádorové terapii   

 kreatinkináza – vzestup u rabdomyolýzy, vyšetření myoglobinu v séru má 

       neomezený význam      

 osmolalita – významný ukazatel pro diferenciální diagnostiku renálního a prere-    

        nálního selhání, při intoxikaci organickými látkami (metanol, etanol aj.) 

 imunologické vyšetření – soubor autoprotilátek : ANCA, anti GBM, anti ds         

DNA→SLE, ANA. 

                   [TEPLAN, 2010] 
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Nedílnou součástí vyšetření při akutním selhání ledvin je prováděna perkutální bi-

opsie ledviny, a to u skupiny pacientů, jež selhávají z nejasných renálních příčin. Jedná 

se o histologické vyšetření ledvinové tkáně - parenchymu, které umožňuje rozlišit glo-

merulární a tubulární onemocnění ledvin, stupeň poškození, dokáže podrobně dia-

gnostikovat na základě imunologických a imunofluorescenčních vyšetřeních konkrétní 

onemocnění. Renální biopsie se provádí odběrem pomocí různých typů bioptických 

jehel, v poslední době častěji využívaných poloautomatických nebo automatických sys-

témů (gun-biopty system), jenž snižují riziko postbioptických komplikací. Renální bi-

opsie při akutním renálním selhání je indikována hlavně z příčin renálního typu. Při 

nejasném důvodu selhání po vyloučení obstrukce, hypovolémie a jiných prerenálních a 

postrenálních příčin. Odklad renální biopsie může vést k ireverzibilním ztrátám funkce 

ledvin až k ohrožení na životě. [TESAŘ, 2006] 

2.4 Léčba při ARI 

Léčba akutního selhání ledvin není jednoznačná, a proto neexistuje uniformní lé-

čebný postup. Předně je nutno odlišit selhání z příčin prerenálních a postrenálních, 

jelikož jejich způsob léčby se zásadně liší od primárně renálního selhání. Celkově ale 

platí jednotné pravidlo a to, že časné a přesné určení ASL, je nesmírně důležité a ve 

většině případů dochází k reversibilním změnám funkce ledvin. Průběh akutního po-

škození ledvin těžšího stupně až selhání ledvin probíhá v několika fázích: 

1. fáze počátečního poškození (oligoanurie x neoligoanurie), 

2. fáze časné diurézy, 

3. fáze pozdní diurézy, 

4. fáze reparace (glomerulární, tubulární funkce). 

[TEPLAN, 2010] 

Toto třídění akutního poškození ledvin má veliký význam při počáteční fázi zaléčení 

pacienta. Zatímco v první fázi, dochází u nemocného k hyperhydrataci, hyperkalémii a 

těžké metabolické acidóze, v dalších fázích je nemocný ohrožen dehydratací a hypoka-

lémií. Návrat k původní funkci ledvin nemusí být úplná, dlouhodoběji přetrvává poru-

cha tubulární funkce, tudíž porucha koncentrační schopnosti až jeden rok. Proto je dů-

ležité znát anamnézu pacienta, vyšetřit současný stav nemocného, jenž nám napomůže 
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už v přednemocniční péči, rozpoznat, zdali se jedná o selhání ledvin z prerenálních, 

primárně renálních nebo postrenálních příčin.  

Celkově lze doporučit následující postup při akutní insuficienci ledvin: 

1. Zvládnutí život ohrožujících stavů a komplikací ASL. 

2. Odstranění vyvolávající příčiny ASL. 

3. Úprava konzervativními prostředky (bilance příjmu a výdaje tekutin, korelace 

poruch acidobazické rovnováhy a iontových dysbalancí, úprava nutričního 

příjmu) 

4. Dialyzační techniky (CAVH, CVVH, hemodialýza, CAPD, hemofiltrace, plazmafe-

réza, hemoperfuze), indikace dialyzační léčby při ASL, viz. tabulka 2.1. 

[TEPLAN, 2010] 

 

Tabulka 2.1 Příčiny k indikaci dialyzační léčby při ASL v nemocniční léčbě.  

[Teplan, 2010] 

příčiny chirurgické 47,50 % 
operativní výkony, chirurgická sepse, močo-
vá obstrukce, trauma, kardiovaskulární vý-
kony, malignity, pankreatitidy, popáleniny 

příčiny interní 21,20 % 
sepse, akutní posižení jater, deplece vody a 
iontů, ischemické choroby srdeční, diabetes 
mellitus, aj. 

přímé postižení renál-
ního parenchymu 

12,40 % 

polyarteritida, glomerlonefritida se srpky, 
HUS (hemolyticko-uremický syndrom), pro-
liferativní glomerulonefritida, glomerulonef-
ritidy nejasné etiologie, SLE (systémový lu-
pus erythematodes), aj. 

gynekologie 10,60 %   

otravy   8,30 % 
  
 

 

Pro nás jako pro budoucí záchranáře jsou důležité hlavně první tři body. Což zna-

mená zvládnutí život ohrožujících stavů, stabilizovat základní životní funkce, je-li 

v možnostech dostupnosti určení diagnózy v přednemocniční péči, odstranit vyvoláva-

jící příčiny. Velkou roli v posuzování stavu postiženého s ASL, jak už jsem uvedla výše 
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v textu, je určení stavu pacienta zdali se jedná o stav hypovolemický nebo hyperhydra-

tační. K tomu nám napomáhá základní vyšetření fyziologických funkcí a celkového sta-

vu pacienta. Aby nedošlo k těžkému poškození ledvin, musíme vyrovnat objemový de-

ficit. Při hypovolémickém stavu pacienta postupně zavodníme, tím dosáhneme vzestu-

pu prokrvení ledvin a zvýšení funkce. Výběr prostředků vybíráme na základě vzniklé 

příčiny hypovolémického šoku, tedy individuálně k potřebám nemocného. Při hy-

perhydrataci jako prvotní léčbu volíme některé z diuretik, jehož volba opět závisí od 

původu a současného stavu pacienta. Preventivně se podává buď kličkové saluretikum 

– Furosemid®, jenž zvyšuje průtok krve ledvinami, navodí vazodilataci ledvinových cév, 

čímž zvýší přísun krve z dřeně do korové oblasti, ale nemá vliv na výši glomerulární 

filtrace. Dávka by neměla překročit 500 – 2000 mg za den. Nebo osmotické diuretikum 

– Manitol, který snižuje edém tkání poškozených hypoxií. Manitol se většinou podává 

100 ml v 20% roztoku. Důležitá je i úprava acidobazické rovnováhy. Iontová dysbalance 

– metabolická acidóza, která je u akutního renálního selhání častá a v některých přípa-

dech i těžká. Důsledkem je částečná nebo úplná ztráta funkce ledvin neutralizovat de-

gradační produkty na základě poškození ledvin nebo dysfunkce jiných orgánů. Tento 

stav řešíme podáním 8,4% roztoku NaHCO3, přičemž základním předpokladem musí 

být přiměřená ventilace – schopnost vydýchat z bikarbonátu vznikající CO2. Nezvlada-

telná metabolická acidóza je k indikaci k dialyzační léčbě. Jiné změny acidobazické rov-

nováhy v průběhu ASL nejsou časté, jen případný rozvoj metabolické alkalózy na zákla-

dě hypovolémie a exesivními ztrátami kyselin při úporném zvracení, nazogastrické dre-

náži nebo jako důsledek iatrogenní – neadekvátním přívodem alkálií. Neméně důležítý 

stav v počátečních, ale i v pokročilých stádiích ASL, představuje HYPERKALÉMIE. Ta je 

jedním z nejzávažnějších nebezpečí ohrožení na životě. Vzniká jako důsledek při oligo-

anurii a acidóze, hromaděním draslíku (K+) v krvi a bezprostředně ohrožuje činnost sr-

dečního svalu a hrozí tím nebezpečí arytmií, v těžších případech dochází k fibrilaci ko-

mor až akutní srdeční zástavě. Jedná se o retenci draslíku v organismu s hodnotou nad 

6,0 mmol/l v séru. Je to velmi závažný stav, vyžadující intenzivní terapii, případně indi-

kaci urgentní dialýzy. Kromě danných hodnot hladiny draslíku v séru a moči, se hyper-

kalémie projevuje dalšími příznaky, jako jsou změny na křivce EKG, kdy dochází 

k rozšíření QRS komlexu, vlna P může být oploštělá a rozšířená, a též jsou patrny vyso-

ké, hrotnaté T vlny. Dalšími příznaky s tím spojené je svalová slabost, nevolnost, 
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 průjmy, někdy i koliky. Konzervativní terapie je jako první opatření, které pomáhá 

k zvládnutí stavu pacienta a k překlenutí doby, která je nutná k transportu do nemoc-

niční péče, případně dialyzačního střediska. Léčebné možnosti uvádím v popisu tabulky 

č. 2. Celkově ale platí základní pravidla, jako je zajistit dobrou hydrataci pomocí infuzí, 

zároveň zvýšíme renální vylučování draslíku podáním furosemidu (500 až 2000 mg za 

24 hod.), podáním 10% kalcia i.v., sodíku i.v. nebo 40% glukózy s inzulinem i.v.. Vysa-

díme léky jenž by mohly působit na retenci draslíku v orgamismu (např. inhibitory ACE 

aj.). Mezi další metody snižující hodnoty K+ v séru patří i neméně důležítá terapie po-

mocí iontoměničů, jenž se aplikují podáním per os nebo klyzmatu per rectum. Po apli-

kaci klyzma je však nutné, aby pacient aplikovanou tekutinu udržel v rektu minimálně 

30 minut. Tato metoda pomáhá k vyloučení draslíku stolicí. Pokud má nemocný meta-

bolickou acidózu, je nutno aplikovat podání NaHCO3
 (8,4%) i.v.. Podrobnější léčebné 

možnosti uvádím v popisu tabulky č.2.2. 

 

tabulka č. 2.2 Možnosti léčby hyperkalémie. [TEPLAN, 2010]        

inhibice membránového účinku draslíku                       dávkování 
začátek 
účinku 

kalcium i. v. 10-30 ml 10% Ca glukonicum 
několik 
minut 

sodík i. v. 
20-40 ml 10% NaCl (není-li kon-
traindikace)   

β-mimetika i. v. 1-2 mg 
několik 
minut 

podpora utilizace kalia v buňce                           

glukóza + inzulin i. v. 
250 ml 40% G + 24 j. krátkodo-
bého inzulinu 

30-60 
min. 

natrium bikarbonát i. v. 50-100 ml NaHCO3 8,4% 
15-30 
min. 

potenciace fekální eliminace - iontoměniče 
(K - Ca směna)              

per os, klyzma 1-2 odměrky a 2 hodiny 
60-120 
minut 

metody očisťující krev                                               

hemodialýza 4-5 hodin 
do 10 
minut 

peritoneální dialýza      
2-3 hodiny 

do 30 
minut 
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Ztráta draslíku (K+) – vyvolávající hypokalémii – pokles K+ v séru pod 3,5 mmol/l. 

I zde se pokles pod hodnotu 2,5 mmol/l stává velmi závažným problémem a je u ne-

mocných s ARI spojena s dehydratací ve fázi rozvoje časné a pozdní diurézy (polyurie) 

nutno vědět, jak rychle a s jakou odchylkou se tento stav rozvinul.  Závažnost hypoka-

lémie je dána hlavně tím, že může též podmiňovat srdeční arytmie a další komplikací 

může být i vznik parézy dýchacích svalů, zvláště u pacientů s metabolickou acidózou 

(polyurická nefropatie, diabetická ketoacidóza) a u pacientů se zvýšenou ventilací. Sou-

časně k tomu mohou přispívat ztráty dalších tělesných tekutin např. průjmy nebo opa-

kovaným vzracením. Hypokalémie způsobuje postižení hladkého svalstva, čímž dochází 

ke komplikacím v gastrointestinálním traktu, ke vzniku paralytického ilea. U jedinců 

s postižením ledvin vzniká kaliopenická nefropatie, která se projevuje poklesem kon-

centrační schopnosti ledvin, polyurií a malou proteinourií, jenž řadíme 

k tubulointersticiálním nefritidám. [TEPLAN, 2010] 

2.4.1 Akutní insuficience ledvin na jednotkách intenzivní péče (JIP) 

K rozvoji akutní insuficience ledvin nejčastěji dochází u kriticky nemocných na jed-

notkách intenzivní péče (JIP), a to z větší části jako důsledek cirkulačního šoku, respi-

račního selhání a multiorgánového selhání (MOF), např. jako důsledek těžké sepse. 

Mimo koronární jednotky je MOF nejčastější příčinou smrti nemocných na JIP. Po pli-

cích jsou ledviny jako druhý orgán velmi snadno zranitelný nejen vlivem hypoperfuze, 

ale i přimým toxickým účinkem zánětlivých mediátorů. Vývoj akutní insuficience ledvin 

má svoji dynamiku, spolehlivá laboratorní a klinická kritéria, která jsou v klinické praxi 

dobře monitorována. Tyto kritéria ARI se též sledují podle škály RIFLE. Tím je sledování 

glomerulární filtrace změnou hladiny kreatininu v séru a moči po dobu 24 hodin, diuré-

zy a dalších hodnot vyšetření, jenž pomáhají k zhodnocení stavu. Základním preventiv-

ním principem v léčbě těchto pacientů je komplexní terapeutický managment, který 

klade důraz na adekvátní a razantní dodržování základních parametrů: 

 normalizace intravaskulárního volumu a stabilizace hemodynamických parame-

trů 

 udržování adekvátní dodávky O2 do tkání (srdeční výkonnost, ventilace, hladina 

hemoglobinu) 
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 kontrola infekce (eliminace fokusu, antibiotická léčba) 

 kontrola homeostázy a hemostázy 

 nutriční podpora a terapie 

Náhrada funkce ledvin je nutná u 50 až 70 % nemocných na oddělení JIP, u kterých 

došlo k rozvoji akutní renální dysfunkce. 

[TEPLAN, 2010] 

 

2.4.2 Prognóza akutního selhání ledvin 

Prognóza nemocných s akutním selháním ledvin je velmi spjata s prvotním one-

mocněním a s časným určením správné diagnózy. Záleží na stupni poškození ledvino-

vého parenchymu a reversibilní normo funkce ledvin. Některé stavy progredují do 

chronického selhání ledvin a následné trvalé dysfunkce ledvin, jež v budoucnu vedou 

k náhradě funkce ledvin pomocí dialyzační techniky nebo k samotné transplantaci led-

viny. Tím se v poslední době velmi zvýšilo procento přežití pacientů až do vysokého 

věku. Nutno podotknout, že případná úmrtnost pacientů s ARI není v důsledku selhání 

ledvin, ale na základě prvotního onemocnění nebo vzniklých komplikací, jako je sepse, 

krvácení, srdeční selhání aj., jenž popisuji v níže uvedeném přehledu.  

 

Přehled faktorů ovlivňující přežívání nemocných s akutním selháním ledvin: 

1. etiologie ASL 

2. stupeň poškození (oligurie, kreatinin, frekvence dialýz) 

3. počet a stupeň současně postižených orgánů 

4. věk, preexistenční choroby (diabetes, ICHS, jaterní léze aj.) 

5. komplikace: a) infekční – septikemie, plicní infekce, uroinfekce 

        b) metabolické – dehydratace, iontový rozvrat, katabolismus 

        c) orgánové – kardiorespirační selhání, gastrointestinální    

                    komplikace, těžší jaterní léze, poruchy CNS, 

                    popáleniny, pankreatitida.      

 [TEPLAN, 2010] 
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Indikace k dialýze u nemocných s akutním selháním ledvin: 

1. Absolutní – a) hyperkalémie nad hodnotu 6,0 mmol/l 

   b) hyperhydratace se srdečním selháním 

   c) těžká metabolická acidóza 

   d) klinicky vyjádřená uremie – (perikarditida, GIT, neuropatie aj.) 

   e) intoxikace dialyzovatelným jedem    

2. Nutná – f) hyperazotemie – (urea více než 35 mmol/l, 

      kreatinin nad 500 – 600 µmol/l) 

[TEPLAN, 2010] 

 

2.4.3 Intrakorporální a extrakorporální metody nahrazující funkci ledvin 

Peritoneální dialýza je intrakorporální metoda čištění krve, která jako dialyzační 

membránu využívá peritoneum. Transport roztoků a vody probíhá obousměrně mezi 

kapilárami peritonea a dialyzačním roztokem napuštěným do břišní dutiny. Excesivní 

plazmatická tekutina nahromaděná v těle v důsledku selhání ledvin, je odstraněna roz-

dílem osmotického tlaku mezi roztokem a plazmou nemocného. Jako osmotické činidlo 

dialyzačního roztoku byla používána glukóza, v poslední době se uplatňují i jiné látky 

jako např. aminokyseliny, polymer glukózy a na dalších možnostech se vývojově pracu-

je. Nejčastěji se užívá forma peritoneální dialýzy (PD), tzv. kontinuální ambulantní peri-

toneální dialýza (CAPD), kdy si nemocný provádí výměnu roztoku 3-5 krát denně. Začí-

ná ráno před snídaní, v době kolem oběda, v podvečer a těsně před ulehnutím, kdy 

noční výměna trvá 8-10 hodin. Nemocný má zaveden do peritonea zvláštní katétr, přes 

který probíhá obousměrná výměna. Výměny roztoku je možno zajistit buď pomocí au-

tomatizovaného přístroje (APD), jenž provádí sérii krátkých výměn přes den v noci. 

Nebo na základě nočního cyklu výměn s následujícími jednou až dvěma prodlevami ve 

dne, pomocí kontinuální cyklické peritoneální dialýzy (CCPD). Další z možností je použití 

přílivové (tidal) peritoneální dialýzy (TPD), která pracuje na principu napuštění, násled-

ného vypuštění a opětného napuštění roztoku. Kdy určité procento napuštěného ob-

jemu zůstává v trvalém kontaktu mezi peritoneem a dialyzačním roztokem. Výhodami 

PD oproti hemodialýze (HD) je vyrovnaný stav vnitřního prostředí, lepší snášenlivost 

bez komplikací výrazného zvýšení tlaku a renální anémie. Též odpadají krevní ztráty  
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do mimotělního oběhu jako při HD. Peritoneální membrána umožňuje snazší odstraňo-

vání uremických toxinů větší molekulové hmotnosti než membrány HD. Odpadá nut-

nost zakládání cévních přístupů a též korigovanou konrolu nad příjmem tekutin, která 

je nezbytná u pacientů HD. Z psychologického hlediska je pro nemocné lečené pomocí 

PD výhodou samostatnost, flexibilita dialyzačního schématu a domácí prostředí. Mezi 

hlavní nevýhody PD patří vysoké riziko infekcí, hlavně peritonitidy, srůsty v břišní duti-

ně, jež jsou nahrazeny vazivem, a tím omezují kontaktní plochu mezi dialyzačním roz-

tokem a peritoneem a absolutní kontraindikací je v některých případech i karcinoma-

tóza a vznik hernií. [TESAŘ, 2006] 

Extrakorporální metody nahrazující funkci ledvin rozdělujeme na dvě základní me-

tody. Kontinuální, které probíhají nepřetritě (obvykle 24 až 48 hodin, i déle) a intermi-

tentní metody trvající jen několik hodin, a které se aplikují každodenně, či ob den re-

spektive několikrát týdně. 

 Kontinuální mimotělní metody (CRRT - continuous renal replacement therapy) se 

užívají u nemocných s akutním selháním ledvin v kritickém stavu. Doba trvání této mi-

motělní metody je téměř nepřetržitá a počítá se na dny. CRRT se dělí podle užítí cévní-

ho vstupu na artiovenózní a venovenozní. A podle fyzikálně chemických principů, stej-

ně jako tomu je u intermitentní metody. Tedy na hemodialýzy, „high-flux“ hemodialý-

zy, hemodiafiltrace a hemofiltrace.  

Kontinuální hemodialýzy (CVVHD a CAVHD), využívají dialyzátor s nízkopropustnou 

membránou na principu difuze, filtrace nebo vzájemné kombinace, ale účastnit se mů-

že aditivně i adsorpce. Dialyzační cesta je ve dvou směrech, což znamená, že dialyzační 

roztok protéká jedním směrem a opačným protéká krev, přes heparinovou infuzi, jenž 

zabraňuje mimotělnímu srážení krve. Rychlost průtoku roztoku je nižší, než rychlost, 

kterou protéká krev dialyzátorem. Tím je odtékající dialyzát plně nasycen ureou difun-

dující z krve. V současné době se používá omezeně. 

 Kontinuální „high-flux“ dialýza (CAVHFD a CVVHFD), mají membrány s vyšší filtrací 

a eliminací větších molekul. Nejvíce používanou technikou mezi CRRT je hemodiafiltra-

ce CVVHDF a CAVHDF, které dosahují kombinací difuze a relativně vysoké filtrace velké 

účinnosti v eliminaci malých i velkých molekul. Indikace léčby pomocí CRRT, jsou ne-

mocní s akutní renální insuficiencí v těžkém stavu, nomocní trpící ARI v rámci multior-

gánového selhání či v rámci sepse. Dále nemocní se závažnými kardiálními problémy, 
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nemocní oběhově netabilní, s edémem mozku a těžkou hyperhydratací a s přetrvávající 

oligurií. Intermitentní mimotělní metody mají stejné poslání jako kontinuální náhrady 

ledvin a to je plně zastat a nahradit funkci ledvin. Intermitentní metody se využívá pře-

vážně u chronicky selhávajících ledvin, kompetenčně spadají pod nefrologická oddělení 

a jejich využití se používá několik hodin, několikrát týdně, kdy nemocný dochází na 

dialyzační oddělení. Hemodialýzou je krev pacienta odváděna též buď arteriovenózním 

propojením nebo venovenózním, jako je tomu u metod CRRT do hadic mimotělního 

oběhu. Aby se krev nesrazila, musí být antikoagulovaná. Krevní pumpa monitoru pohá-

ní krev hadicemi do dialyzátoru, kde se očisťuje. Transport látek z krve přechází přes 

semipermeabilní membránu do dialyzačního roztoku, který protéká v dialyzátoru na 

druhé straně membrány. Látky přecházejí přes membránu na podkladě difuze, částeč-

ně i filtrace. Dialyzační roztok je připraven dialyzačním monitorem z vody a dialyzační-

ho koncentrátu. Do dialyzátoru je transportován pumpou a hadicemi dialyzovaného 

oběhu. Dialyzát (oddialyzovaný roztok) je odveden do odpadu.  

Hemofiltrace (HF) je léčebná metoda, která na rozdíl od hemodialýzy využívá 

k čištění krve filtraci nikoliv difuzí. Dialyzátorem (filtrem) protéká jen krev, nikoliv dialy-

zační roztok. Odstraněná tekutina se nemocnému nahrazuje substitučním roztokem, 

který je v součastnosti součástí dialyzačního přístroje a nemocnému je aplikován buď 

před, nebo po filtraci krve.  

Hemodiafiltrace (HDF) je kombinací metod hemodialýzy a hemofiltrace. Hemodia-

lýza rychle a účinně odstraňuje nízkomolekulární látky, hemofiltrace odstraňuje látky o 

větších molekulách. Tím je tato metoda prováděna přes vysokopropustné membrány. 

Dialyzátorem protéká jak krev, tak dialyzační roztok. Na očišťování krve se podílí jak 

difuze, která je větší než u hemodyalýzy, tak filtrace, která je menší než u hemofiltrace. 

Nevýhodou veškerých extrakorporálních dialýz bývá v některých případech špatná sná-

šenlivost, doprovázená bolestmi hlavy se zvýšeným TK, chudokrevnost, hypokalémie, 

hypoglykémie a zvýšená krvácivost. V současné době tyto přístroje po dlouhé roky na-

hrazují nemocným lidem vlastní ledviny. Přes veškerou pokročilou techniku tuto fukci 

plní jen z 10 %. [TESAŘ, 2006] 
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Jako jedna z posledních možností pro záchranu života je náhrada ledviny 

transplantací, která se řídí danou legislativou pro zapsání do čekací listiny – Waiting list 

(WL) a pro transplantaci štěpu celkově. Hodně stručně řečeno, představuje metodu 

léčby pro nemocné s nezvratným a trvalým selháním ledvin. V případě transplantace 

ledviny se jedná o tzv. heterotopickou transplantaci – jinam do těla. Provádí se stan-

dardním způsobem, napojením močovodu přímo na močový měchýř a cév ledviny na 

zevní ilické cévy. Výjimku tohoto postupu tvoří pacienti s anomáliemi, retransplantace 

a děti. Podle posledních statistik v ČR ročně přibývá 1800 pacientů v léčbě pomocí ex-

tra a intrakorporálních náhrad.  V průměru 500-600 pacientů je každoročně uvedeno 

na WL neboli na čekací listině.  

 

Obr. č. 3 : Sanita 

      [http://aktualne.centrum.cz/č.1/ekonomika/domaci-ekonomika/clanek.phtml?id=517018] 

                                                           

 

  

http://aktualne.centrum.cz/č.1/ekonomika/domaci-ekonomika/clanek.phtml?id=517018
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3 Praktická část 

3.1 Vyhodnocení dat z práce se souborem 

Druhou část práce jsem zaměřila na zpracování dat s poskytnutými soubory 

z Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM, od roku 2003 až 2007. Jsou to 

soubory staršího data, nicméně k mému vybranému tématu bez předešlých analýz. 

Rozhodla jsem se pro postupné zpracování a třídění dat podle jednotlivých roků. Spočí-

tala jsem celkový počet provedených biopsií ledvin za uvedený rok, dále ty, které byly 

provedeny na základě renálního selhání, bez rozdělení zda li jde o ARI nebo CHRI. 

Z tohoto počtu jsem vybrala pacienty s věkovou hranicí šedesát a více let a vytvořila 

jsem si základní tabulky pro přehled výše uvedené periody, kde jsem se již zaměřila na 

podrobnější třídění dat, jakým je procentuální výpočet jednotlivých onemocnění, jenž 

způsobily u vybrané skupiny pacientů ARI.  V tabulce č. 1 uvádím celkový přehled a 

základní rozdělení provedených renálních biopsií, od roku 2003 do roku 2007. Během 

těchto pěti let je počet průměrně stejný, za každý uvedený rok ve všech použitých da-

tech. Z tohoto přehledu, který je uveden v tabulce č.3.1 jsem zjistila, že onemocnění u 

skupiny pacientů nad šedesát let, tvoří třetinu všech bioptovaných pacientů a z toho 

necelých deset procent je z důvodu ARI. Vyhodnocení jsem prováděla pomocí choro-

bopisů, kde byla uvedena celková anamnéza pacientů a z bioptických nálezů uložených 

v elektronické kartotéce pracoviště IKEM.  

Tabulka č.3.1  [vlastní] 

Časové rozhraní sledova-
ného úseku 

počet 
případů       
r. 2003 

počet 
případů               
r. 2004 

počet 
případů                   
r. 2005 

počet 
případů                 
r. 2006 

počet 
případů                   
r. 2007 

počet 
případů v 

% 

celkem provedených  
biopsií ledvin 213 207 200 187 201 100 

nemocných nad 60 let 
68 67 53 58 76 32 

akutní renální insuficience         
u nemocných nad 60. let 19 20 14 18 23 9,5 
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V tabulce č.2, uvádím jednotlivé nemoci a nejčastější onemocnění, která vybrané 

skupině pacientů způsobila akutní renální insuficienci. Z tohoto výpočtu je patrné, že 

více jak padesát procent tvoří ANCA pozitivní vaskulitidy.  

Obecně vaskulitida znamená zánět cévní stěny. Na první pohled to vypadá jako 

velmi jednoduchá definice, která ale představuje v praxi, v klinice a bioptické diagnos-

tice,  

nepřeberné množství problémů. Vaskulitidou může být postižena céva jakéhokoli 

kalibru a lokalizace tzn. jeden orgán nebo systémové postižení (viz. obr.č.4). Toto one-

mocnění má téměř neomezené spektrum klinických projevů a obrazů. Od akutních 

zánětů až po chronické, v oblasti kůže, plic, ledvin, kloubů nebo zánětů ORL, GIT. Paci-

enti s pokročilou vaskulitidou chátrají, mají ložiskové projevy. 

Vaskulitidy se dělí do dvou základních skupin: 

 Infekční vaskulitidy – syfilis (aorta), bakterie (pseumonáda), viry (CMV), 

plísně (aspergilus) 

 Neinfekční vaskulitidy – dělí se podle kalibru (velké cévy, střední kalibr a 

malé kalibry) a na neinfekční vaskulopatie (např. antifosfolipidový sy) 

 
 
Obr. č. 4, Klasifikace podle kalibru – systémové vaskulitidy [zapůjčeno v IKEM, z archivu 
MUDr. Honsové, PhD.]  
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Ve skupině, kterou jsem vyhodnocovala ve sledovaném časovém úseku, mi největ-

ší část ARI tvoří pacienti se systémovou ANCA pozitivní vaskulitidou, která patří mezi 

neinfekční vaskulitidy s postižením cév malých kalibrů. ANCA vaskulitidy jsou nejčastěj-

ší u dospělých, i když mohou postihnout jakoukoli věkovou kategorii. Jde o velmi agre-

sivní typ ledvinového postižení s kapilaritidou, která vede k rupturám bazálních mem-

brán a tvorbě srpků. Srpky utlačují glomerulární trsy a tím dochází k rychlé progresi 

onemocnění, s prudkým poklesem renální funkce. Závažnost vaskulitidy je dána rozsa-

hem, lokalizací, kalibrem a počtem postižených cév. Prognóza tohoto onemocnění bývá 

velmi špatná, pokud není včas odhalena a léčena. Vše souvisí s věkem a celkovým sta-

vem nemocného. Pacienti s ANCA pozitivní vaskulitidou mají často systémové projevy. 

Pomalejší a tím také zrádnější průběh mají většinou pacienti s p-ANCA. Příznaky u těch-

to nemocných bývají proměnlivé a postihují různé orgánové systémy. Nejčastější bývají 

na počátku onemocnění kožní léze (obvykle bolestivé), které se po čase zhojí a to i bez 

léčby. V různě dlouhém intervalu přichází postižení ORL oblasti, často poruchy sluchu, 

tak jako u naší pacientky z kazuistiky. Dospělý člověk má jinak utvářenou Eustachovu 

trubici než dítě, proto otitida v dospělosti by měla být vždy podezřelá z ANCA pozitivní 

vaskulitidy. Současně přichází bolestivé postižení kloubů, které v některých případech 

vede k invaliditě pacienta a k přechodné imobilitě. Dalším orgánovým systémem posti-

ženým v průběhu onemocnění bývají plíce, kde existuje několik projevů s různým obra-

zem při rtg vyšetření. Jedním jsou tzv. měnlivé plicní infiltráty, které napodobují posti-

žení při pneumonii, dalším jsou kulovitá ložiska, která na zobrazovacích metodách na-

podobují nádory především metastázy. Někteří pacienti také byli pod diagnózou nádo-

ru onkologicky léčeni. Komplexnost klinických projevů se střídáním postižených lokalit 

a obdobími se závažnými příznaky, které mohou i samovolně vymizet, činí včasnou 

diagnózu mimořádně obtížnou. Pacient si nespojí projevy různých orgánů do jedné 

choroby a postižení různých orgánů může vést k tzv. cestování po zdravotnickém sys-

tému, kdy pacient dochází do ordinací specialistů, kteří ani nemusí vědět o projevech 

v jiných systémech. Nebo někdy měnlivé stížnosti vedou k tomu, že pacient je považo-

ván za hypochondra. [TEPLAN, 2010] 
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Pokud jde o skupinu pacientů s c-ANCA pozitivní vaskulitidou, v těchto případech 

bývá onemocnění většinou od začátku agresivnější. To na jedné straně pacienta velmi 

ohrožuje na životě (zvl. při plicním postižení s krvácením do plic), na druhé straně zvl. 

je-li dominujícím postižení ledvin, vede často k rychlé diagnóze z biopsie ledviny a tím 

k rychle nasazené terapii, což ve výsledku znamená záchranu funkce ledvin a různě 

dlouhou remisi.    

Celkem je možno shrnout, že diagnóza vaskulitidy patří mezi obtížné diagnózy, 

především vzhledem k velké variabilitě klinických příznaků a polymorfních stesků paci-

enta. Jde o onemocnění, jehož výskyt se v populaci zvyšuje, podobně jako u jiných au-

toimunních onemocnění a velmi pravděpodobně je v současnosti v praxi pod-

diagnostikované. Přestože postiženi mohou být pacienti v jakémkoli věku, nejčastěji 

jde o onemocnění středního a vyššího věku. [TEPLAN, 2010]   

Dalšími příčinami ARI, jsou imunokomplexové glomerulonefritidy, mezi které řa-

díme MPGN, SLE, HSP, a dále tubulo-intersticiální nefritidy (TIN), doprovázené akutní 

tubulární nekrózou (ATN). Pod hranicí deset procent, uvádím ARI na základě akcelero-

vané hypertenze a ostatní, méně významná nebo vzácně se vyskytující osamělá one-

mocnění daná pro tuto věkovou skupinu.  

 

Tabulka č. 3.2 Přehled biopsií 2003 – 2007. [vlastní] 

Přehled biopsií                    
s klinickou diagnózou               

ARI 

r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 
celkový 

počet v % 

celkem ARI u nemoc-
ných nad 60. let 19 20 14 18 23 100 

ANCA pozitivní GN 
12 10 7 8 13 53 

Imunokomplexové GN     
(MPGN, SLE, HSP) 3 4 3 3 4 18 

TIN/ATN 
1 3 3 4 1 13 

Akcelerovaná hyper-
tenze 2 1 1 3 0 7,5 

Ostatní 
1 2 0 0 5 8,5 
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V poslední řadě zpracování dat, v tabulce č. 3.3, jsem se zaměřila na rozdělení po-

hlaví sledovaných pacientů. Zajímal mě výsledek zpracování dat porovnáním v procen-

tech, dochází-li v této věkové skupině k ARI více u mužů či žen.  

Opět jsem zvolila porovnání za vybranou periodu. Rozdíl nebyl nijak zásadní. Nepa-

trně o něco vyšší procento ARI se vyskytuje u mužů, než u žen, rozdílem 6 %. 

 
 
 

Tabulka č. 3.3 Porovnání počtu onemocnění mezi muži a ženami. [vlastní] 

Časové rozhraní sledovaného 
úseku 2003 2004 2005 2006 2007 počet v % 

počet pacientů s ARI nad 60. 
let 19 20 14 18 23 100 

počet mužů s ARI nad 60. let 
7 14 5 11 13  53 

počet žen s ARI nad 60. let 
12 6 9 7 10  47 

 

 

 

 

         Obr. č. 5 Glomerulus s nekrózou a tvořícím se epitelovým srpkem (vlevo), 

          kolabovaný glomerulus s objemným srpkem a s destrukcí Bowmanova  

          pouzdra (vpravo). 

 

                          [zapůjčeno v IKEM, z archivu MUDr. Honsové, PhD.]  
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3.2 Kazuistika I 

Žena, 63 let 

Osobní anamnéza: běžné dětské nemoci, dále nikdy vážněji nestonala.   

Současná anamnéza: na podzim 2002 přichází na ORL s problémem zalehlých uší. Je ji 

provedeno celkové ORL vyšetření, které má pacientka v normě. Dále je poslána na CT – 

zde zjištěn zánět středouší (otitis media).  Pacientce byla nasazena ATB léčba. V lednu 

2003 přichází ke svému obvodnímu lékaři s tím, že se cítí vážně nemocná, stěžuje si 

převážně na potíže s dýcháním a dožaduje se podrobnějšího interního vyšetření. Na 

vlastní žádost ji bylo provedeno kompletní plicní vyšetření, jako je rtg plic, spirometrie. 

Nálezy byly hodnoceny jako normální. V únoru 2003 si stěžuje na bolesti drobných 

kloubů, revmatolog stav hodnotí jako susp. RA. V květnu 03 při biochemických odbě-

rech byla zjištěna zvýšené hodnota S-Cr 197 umol/l a mikrohematurie. V červnu při 

kontrolních náběrech – zhoršení výsledků S-Cr 273 umol/l a celkového stavu pacientky, 

která do této doby zhubla o 6 kg. Pacientka byla předána na nefrologické oddělení, kde 

byla provedena renální biopsie a současně základní laboratoř včetně protilátek (ANCA, 

anti GBM, anti ds DNA, SLE, ANA).   

V renální biopsii byla diagnostikovaná nekrotizující pauciimunní GN, se sklerotizací jako 

součást ANCA pozitivní vaskulitidy.  

Pacientka byla léčená cyklofosfamidem a bylo u ní dosaženo dlouhodobé remise one-

mocnění. 
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3.3 Kasuistika II 

Muž, 33 let 

Osobní anamnéza: běžné dětské nemoci. 

Součastná anamnéza: v posledních dvou letech opakované otitidy, neslyší na levé 

ucho. Pro častou bolest kloubů byl vyšetřen na revmatologii, současně zjištěna hema-

turie – záplava ery. Pět týdnů se necítí dobře, přetrvávající subfebrilie. Po provedené 

sonografii břicha bylo zjištěno hypodensní ložisko v kraniálním pólu levé ledviny. Je mu 

provedena plánovaná operace.  

Ze zobrazovacích metod bylo popsáno tuhé infiltrující ložisko, což imituje nádor. Mak-

roskopicky je vidět bílé tuhé ložisko (jde o jizvení ischemické nekrózy, které imituje 

nádor), operatér je přesvědčen, že jde o infiltrující tumor a rozhodne se provést 

nefremtomii. Z druhého čtení biopsie na fakultním pracovišti v Praze RPGN při Wege-

nerově granulomatose, což je jedena z projevů ANCA pozitivních vaskulitid. Pacient byl 

předán do péče nefrologického oddělení VFN a je v dlouhodobé remisi. 

 

3.4 Kasuistika III 

Žena, 72 let 

Rodinná anamnéza: otec se léčil s arteriální hypertenzí, zemřel v 66 letech na AIM, 

matka zemřela v 80 letech na AIM, sourozenec i děti jsou zdrávi. 

Osobní anamnéza: běžné dětské nemoci, od 40 let arteriální hypertenze, dále docháze-

lo k recidivám zánětů horních a dolních cest dýchacích. Nyní sy karpálního tunelu, do-

poručena operativní léčba. 

Nynější anamnéza: Obtíže pacientky se objevily začátkem března, po léčbě ATB pro 

infekci dolních cest dýchacích (Augmentin®, Doxybene®) v podobě nechutenství, málo 

jedla a pila. Do dubna výrazně zhubla (10kg). V rámci předoperačního vyšetření sy kar-

pálního tunelu bylo zjištěno akutní renální selhání. Z výsledků rozboru moče vyšlo U 50, 

krea 1121, bílkovina na +++, hematurie. Z krevního séra vyšly hodnoty FW 120/155,   

Hb 106, S-urea 8, S-krea 388, S-kalium 5,1. Pro tyto nálezy byla hospitalizována na 

nefrologickém oddělení v Pelhřimově. V nemocnici byla provedena další potřebná vy-

šetření, ECHO – hypertrofie LK, ejekční frakce 50 % a hemodynamicky nevýznamná 

mitrální stenóza. Okamžitě byla indikována hemodialýza přes centrální žilní katétr.  
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 Pacientka byla přechodně hyperhydratovaná, s dušnosti a levostranným selháním na 

základě kardio nálezu a vzniklé anurii. Imunologicky byla prokázána slabě pozitivní AN-

CA vaskulitida. Pro potvrzení a bližší určení diagnózy stav byla pacientka přeložena 

k plánované biopsii ledviny do specializovaného pracoviště IKEM. V závěru histologic-

kého vyšetření byla potvrzena floridní pauciimunní glomerulonefritida s významnou 

sklerotizací při postižení prakticky všech glomerulů. ELMI potvrdilo tutéž diagnózu. 

Pacientka je nadále s trvalou léčbou na hemodialýze.  

 

3.5 Kazuistika IV 

Žena, 62 let 

Osobní anamnéza: běžné dětské nemoci, v 35 letech zjištěno chronické selhávání led-

vin nejasné etiologie – nedocházela do odborné nefrologické ambulance, sledována 

jen u obvodního lékaře, od 45 let se léčí s hypertenzí – léky bere nepravidelně. 

Současná anamnéza: v březnu 2009 žena přichází ke svému obvodnímu lékaři pro ne-

snesitelnou bolest hlavy, hučení v uších, zvracení. Lékařem bylo provedeno celkové 

vyšetření základních vitálních funkcí. Pacientce byla naměřena hypertenze 250/130, TF 

100/min., pacientka je viditelně schvácená, barva kůže je šedá, viditelné jsou i otoky 

víček a dolních končetin kolem kotníků. Lékař provádí orientační vyšetření moči pomo-

cí labor. dg. papírků, kde vyšla pozitivní proteinurie a hematurie. Po natočení EKG zjiš-

těn nález s rozšířeným QRS komplexem, hrotnaté T vlny. Obvodní lékař po dohodě 

s pacientkou volá 155 k rychlému transportu na nemocniční oddělení. Po příjezdu RLP 

byl pacientce zajištěn žilní vstup, přes který jí byl aplikován Furosemid® 40mg, Tramal® 

i.v. 1 ml a Tensiomin® per os. Pacientka byla transportována na nefrolog. oddělení VFN 

pro susp. akutní renální insuficienci v kombinaci s hypertenzí. Po příjmu na nefrologic-

kém oddělení ji byla provedena veškerá potřebná vyšetření.  Z krevního séra vyšly vy-

soké hodnoty S-krea 480, S-urea 38,6 a kalia 5,6. Tlak nezměněn, stále potíže 

s hypertenzí, kterou klinici upravovali pomocí indikace antihypertenziv, než došlo 

k poklesu TK na 140/90, dále pokračování léky per os. Infuzí dostala 250 ml 40% glukó-

zu s 24 j. krátkodobého inzulínu pro úpravu hyperkalémie. Dále byla provedena pláno-

vaná biopsie ledviny.   Histologicky byla prokázaná diagnóza IgA GN při akcelerované 

hypertenzi.  
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Přes dlouhotrvající výše uvedené hodnoty byla pacientce v červnu doporučena léčba 

pomocí HD a byla zapsána na čekající listinu k transplantaci ledviny. 

 

 V několika příkladech vybraných kasuistik, poukazuji na závažnost ANCA pozi-

tivních vaskulitid, které způsobují velmi závažné poškození ledvin, náhlé zhoršení stavu 

pacienta. Zároveň na důležitost včasného odhalení diagnózy, pomocí renální biopsie a 

dalších vyšetření a následně rychle provedené léčbě. Jako jeden z případů, jsem popsa-

la případ mladé ženy, kterou tuto onemocnění též postihlo, takže není výjimkou výskyt 

této choroby u mladší populace. Poslední příklad akutního poškození ledvin jsem zvoli-

la onemocnění na základě dlouhodobé hypertenze, byť toto onemocnění nepatří podle 

výsledku vypracované analýzy mezi ta nejčastější, jenž způsobují ARI ve sledované vě-

kové skupině, ale závažnost onemocnění je stejně důležitá a nebezpečná, jako u ostat-

ních tipů  renálních onemocnění.  
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4. Diskuse 

Ve své absolventské práci jsem se zaměřila na téma, které je pro spousty lidí, ať už pro 

zdravotníky, tak i pro laiky velmi náročné, málo probádané a tím i skoro vůbec nepubli-

kované. 

 V obecné části své práce jsem stručně a věcně popsala obecné příznaky akutní 

renální insuficience, nejčastější příčiny, hlavně renálního původu, jelikož je známo, že 

tvoří nejslabší skupinu příčin ARI, zhruba 10 % z celkového počtu a oproti ostatním 

skupinám, jako je ARI z prerenálních a postrenálních příčin, zůstává stejně nebezpečné 

pro zdraví i další život pacienta. 

 V praktické části mé práce jsem brala jako velkou výhodu při zpracování téma-

tu možnost porovnání klinických příznaků s bioptickou verifikací a tím i stanovení ko-

nečné diagnózy. Navíc jsem se rozhodla pracovat s daty u lidí nad věkovou hranicí še-

desát let, kdy ARI nebývá tak časté. Hlavním cílem mé práce bylo provést analýzu sou-

boru ARI u výše uvedené věkové kategorie a zjistit nejčastější příčiny, které vedly 

k bioptické verifikaci. K tomuto záměru jsem použila po dohodě s Pracovištěm klinické 

a transplantační patologie IKEM soubor dat z let 2003-2007. Předpokladem výsledku 

analýzy byla převaha chorob s komplikacemi vaskulární nefrosklerózy, diabetu (DM) a 

hypertenze. Jako dílčí cíl jsem si stanovila pojmout a sepsat celou problematiku tak, 

aby byla srozumitelná pro zdravotníky nelékařských oborů a tím i případně pomohla 

při objasnění složitější problematiky v oblasti ARI. Navíc jsem se rozhodla zjistit, u kte-

rého pohlaví pacientů s ARI tvoří vyšší procento výskytu.  

 Po provedené analýze a celkovém vyhodnocení dat, byly výsledné hodnoty pře-

kvapivé. Nejvyšší procento příčin ARI u sledované věkové skupiny tvoří ANCA pozitivní 

GN, v menším procentu imunokomplexové GN a tubulo-intersticiální nefritidy (TIN), 

doprovázené akutní tubulární nekrózou (ATN).  Předpokládané příčiny ARI s komplika-

cemi na podkladě vaskulární nefrosklerózy a diabetu byly zachyceny ve skupině pacien-

tů v této věkové kategorii u chronicky selhávajících. Vyhodnocení ARI podle pohlaví 

v souboru dat, se kterým jsem pracovala, byl vcelku vyrovnaný, tudíž z hlediska výzku-

mu nepříliš zajímavý. Myslím si, že jsem poukázala na problém kolem ANCA vaskulitid,  
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na jejich agresi, a na to, jak je důležité včas a s přesností odhalit a určit správnou dia-

gnózu, jinak dochází k velmi vážným ireversibilním poškozením ledvin a celkového sta-

vu pacienta. 
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Závěr 

Ve své absolventské práci Onemocnění ledvin s projevy akutní renální insufici-

ence u pacientů nad 60 let, jsem si stanovila několik cílů. Obeznámit zdravotní pracov-

níky nelékařských oborů s tak závažnou problematikou, jako je akutní selhání ledvin z 

renálních příčin, vedoucí k bioptické verifikaci. Vyhledat a zjistit analýzu případů, která 

je v literatuře méně dokumentovaná.  

Zpracovala jsem teoretickou část práce, kde jsem se zaměřila na stavbu a funkci 

ledviny, a kde jsem podrobně vysvětlila hlavní příčiny akutní insuficience ledvin a hlavní 

kritéria klasifikace. 

  Dále jsem se soustředila na příčiny, léčbu a další prognózu ARI, čistě z renálních 

příčin. Popsala jsem nejčastější projevy a nemoci, které jsou toho příčinou. 

Navázala jsem praktickou část práce, kde jsem se již čistě věnovala analýze poskytnu-

tých souborů, jejich zpracování a jednotlivým vyhodnocením. 

Pro zdokumentování výsledků jsem si vytvořila vlastní tabulky a na základě jejich zpra-

cování vytvořila popis provedené studie. 

V posledních kapitolách praktické části jsem vypracovala a popsala jednotlivé 

kasuistiky s nejčastěji se vyskytujícími onemocněními vedoucí k ARI u sledované skupi-

ny pacientů a zároveň jsem pro porovnání doložila jednu kasuistiku, týkající se lidí 

mladší věkové skupiny. Kasuistiky jsem krátce zhodnotila. 

Výsledky práce potvrdily, že největší procento ARI u starších pacientů netvoří 

komplikace při DM nebo na základě sklerotizace cév, jak by se dalo předpokládat, ale 

ANCA pozitivní glomerulonefritidy, které jsou velmi špatně diagnostikující a stále více 

se vyskytující u různých věkových skupin pacientů, a dále jsem poukázala na nutnost 

provedení biopsie pro rychlé a přené určení diagnózy, jako nezbytnou součást nutných 

vyšetření. 
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Seznam zkratek 

AKI 
 

akutní poškození ledvin (acute kidney injury) 

ANCA 
 

protilátky proti cytoplazmě neutrofilů 

APD 
 

automatická peritoneální dyalýza 

ARI 
 

akutní renální insuficience 

ASL 
 

akutní selhání ledvin 

ATN 
 

akutní tubulární nekróza 

CAPD 
 

kontinuální ambulantní peritoneální dialýza 

CAVHD 
 

kontinuální arteriovenózní hemodialýza 

CAVHDF 
 

kontinuální arteriovenózní hemodiafiltrace 

CAVHFD 
 

kontinuální arteriovenózní high-flux dialýza 

CCPD 
 

kontinuální cyklická peritoneální dialýza 

CVVHD 
 

kontinuální venovenózní hemodialýza 

CVVHDF 
 

kontinuální venovenózní hemodiafiltrace 

GF 
 

glomerulární filtrace 

GN 
 

glomerulonefritida 

HD 
 

hemodialýza 

HDF 
 

hemodiafiltrace 

HF 
 

hemofiltrace 

MOF 
 

multiorgánové selhání 

NSAID 
 

nesteroidní antirevmatika 

RPGN 
 

rychle progredující glomerulonefritida 

TIN 
 

tubulointersticiální nefritida 

TMA 
 

trombotická mikroangiopatie 

TPD 
 

přílivová (tital) peritoneální dialýza 

TTP 
 

trombotická trombocytopenická purpura 
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Peзюме 

Заболевания почек с симптомами острой почечной недостаточности у 

пациентов старше 60 лет 

 

Выпускная работа по теме Заболевания почек с симптомами острой почечной 

недостаточности (ОПН) у пациентов старше 60 лет, сосредоточена на обработке 

показателей группы пациентов с тяжелыми заболеваниями, ведущими к 

биоптической верификации. 

Несмотря на то, что процент населения более старшей возрастной группы 

увеличивается, специфика заболеваний, кроме сердечно-сосудистых и 

онкологических, мало документирована. В этой возрастной группе наиболее 

вероятной распространённой причиной острой почечной недостаточности (ниже 

только ОПН) является шоковое состояние различной этиологии (например,  

послеоперационные осложнения), но эти состояния обычно не ведут к биопсии. 

Работа включает в себя анализ случаев, которые в литературе мало описаны. 

Обработанная совокупность данных представляет собой данные биопсии почек 

Отделения клинической патологии и трансплантологии Института клинической и 

экспериментальной медицины (IKEM ) в 2003-2007гг. 

Целью работы является установление на основании анализа совокупности 

данных наичастейших биоптических верификационных причин ОПН. 

Из совокупности выбраны пациенты в возрастной категории старше 60 лет с 

клиническими симптомами ОПН. Проанализированными являются биоптические 

диагнозы и их комбинации, приведущие прежде всего к атеросклеротическим 

изменениям в сосудах, и т.д. В данных возрастных группах можно предположить 

наличие осложнений сосудистых заболеваний (васкулярный нефросклероз) и 

диабета (СД).  

Работа содержит теоретическую часть, в которой описаны строение и 

функции почек, объяснены основные причины заболеваний почек, ведущие к 

острой почечной недостаточности. 
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В заключительной части работы представлен анализ диагноз a  казуистика из 

группы наиболее распространенных заболеваний, способствующих ОПН, ведущих 

к биоптическому подтверждению причины болезненного состояния, клинические 

проявления, их излечение и дальнейший прогноз. 

 

Ключевые слова : почки, остроя почечная недостаточность, васкулярное 

заболевание почек, анализа заболеваний, клиническое проявление. 
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