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Příčiny chronického selhání ledvin

• Ischemická nefropatie (hypertenzní nefropatie)
• Diabetická nefropatie
• Glomerulární onemocnění
• Polycystická degenerace ledvin
• Instersticiální nefritidy



Definice CKD

• Chronické onemocnění ledvin (CKD) je 
definováno jako:
– abnormality ledvinné struktury nebo funkce
– přítomné po více jak 3 měsíce
– ovlivňující zdraví

KDIGO2013  Kidney Int Supplement 2013;3,19-62



Kriteria pro definici chronického onemocnění ledvin 
(přítomnost alespoň jednoho z faktorů >3 měsíce)

Markery
poškození 
ledvin 
(jeden 
nebo více)

- Albuminurie (AER>30 mg/24h, ACR>30 mg/g (>3 mg/mmol)

- Abnormality močového sedimentu
- Elektrolytové a další abnormality kvůli 
tubulárnímu poškození
- Histologické abnormality
- Strukturální abnormality dle 
zobrazovacích metod
- Transplantace ledviny

Snížená 
GFR 

GFR <60 ml/min/1,73m2

(Kategorie GFR G3a-G5)

KDIGO2013  Kidney Int Supplement 2013;3,19-62



Klasifikace CKD

• Příčina (Cause)
• GFR Kategorie
• Albuminurie

• Stádia CGA

V minulé klasifikaci pouze eGFR



Příklad CGA klasifikace



Kategorie GFR chronických 
onemocnění ledvin (CKD)
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G1 Normální nebo vysoká >90

G2 Lehce snížená 60-89

G3a Lehce až středně snížená 45-59

G3b Středně a těžce snížená 30-44

G4 Těžce snížená 15-29

G5 Selhání ledvin <15

KDIGO2013  Kidney Int Supplement 2013;3,19-62



Kategorie albuminurie CKD

Kategorie AER
mg/24hod

ACR Popis

mg/mmol mg/g

A1 <30 <3 <30 Normální až 
lehce 
zvýšená

A2 30-300 3-30 30-300 Středně 
zvýšená

A3 >300 >30 >300 Těžce 
zvýšená

KDIGO2013  Kidney Int Supplement 2013;3,19-62



Vyšetření GFR

• Sérový kreatinin a eGFR k odhadu eGFRkrea
• Nikdy ne samotný kreatinin
• Místo vzorce MDRD používat CKD-EPI
• Pozor na klinické situace, kdy kreatin není 

přesný
– Konfirmační testy:

• eGFR pomocí cystatinu C
• Změření clearance



Albuminurie

• Používat poměr albuminurie (proteinurie) / 
kreatininu ve vzorku moče (ACR, PCR)

• Kvantitativní vyšetření proteinurie jenom k verifikaci
• Nepoužívat pojem normo, mikro a macroalbuminurie

ale jenom albuminurie
• Používat současnou terminologii



Procento populace podle eGFR a 
albuminurie
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G1 >90 55,6% 1,9% 0,4% 57,9%

G2 60-89 32,9% 2,2% 0,3% 35,4%

G3a 45-59 3,6% 0,8% 0,2% 4,6%

G3b 30-44 1,0% 0,4% 0,2% 1,6%

G4 15-29 0,2% 0,1% 0,1% 0,4%

G5 <15 0% 0% 0,1% 0,1%

93,2% 5,4% 1,3% 100%



Výskyt komplikací podle kategorií CKD

Komplikace Kategorie GFR CKD (ml/min/1,73 m2)

>90 60-89 45-59 30-44 <30

Anemie 4% 4,7% 12,3% 22,7% 51,5%

Hypertenze 18,3% 41,0% 71,8% 78,3% 82,1%

Deficit 25(OH) Vit D 14,1% 9,1% 10,7% 27,2% 27,2%

Acidosa 11,2% 8,4% 9,4% 18,1% 31,5%

Hyperfosfatemie 7,2% 7,4% 9,2% 9,3% 23,0%

Hypoalbuminemie 1,0% 1,3% 2,8% 9,0% 7,5%

Hyperparathyreosa 5,5% 9,4% 23,0% 44,0% 72,5%KDIGO2013  Kidney Int Supplement 2013;3,19-62



Základní informace o nemocných se 
selháním ledvin

Zdroj: Česká nefrologická společnost



Rostoucí počet nemocných 
s nezvratným selháním ledvin v ČR

Zdroj: Česká nefrologická společnost





Předpokládané přežití nemocných na dialýze 
a po transplantaci ledviny

Doba života na 
dialýze

Doba života s 
funkční tx ledvinou

Muži 5.84 17.19
Ženy 5.63 16.13
Věk 

18 – 34 27.22 41.50
35 – 49 6.71 18.03
50 – 59 5.12 11.18
60 – 64 4.32 7.84
>65 3.69 7.60

Oniscu et al. J Am Soc Nephrol 16: 1859-1865, 2005



Možnosti náhrady funkce ledvin

Hemodialýza Peritoneální 
dialýza

Transplantace 
ledviny

Transplantace 
ledviny



Příprava k léčbě nezvratného selhání 
ledvin

18

Příprava k 
dialyzační léčbě, 

volba metody léčby

Transplantace 
ledviny

Hemodialýza
Peritoneální dialýza

GFR
0,50 ml/s

0,20 ml/s

0,30 ml/s

0,40 ml/s

0,15 ml/s

Příprava 
k preemtivní
transplantaci 

ledviny, vyšetření 
možného dárce



Kdy zahájit dialyzační léčbu?

Cooper et al. N Eng J Med 2010;363(7): 609-619







Peritoneální dialýza
APD: Automatizovaná peritoneální dialýza



Přežití transplantovaných ledvin se v 
poslední době významně zlepšilo



Dlouhodobé výsledky retransplantací 
jsou horší: role sensitizace



Přednosti transplantace od žijícího 
dárce

• Zvyšuje dostupnost transplantací
• Možnost optimálního načasování Tx
• Tx bez zahájení eliminační metody 

náhrady funkce ledvin (preemptivní 
transplantace)

• Lepší výsledky v přežití ledvinných 
štěpů

25

Předvádějící
Poznámky prezentace
Lepší výsledky – přežití štěpů: kvalita štěpu, nepřítomnost smrti mozku, plánovaný operační výkon)



Řešení inkompatibilních dvojic:
Párová výměna



Rozvoj programu transplantací ledvin 
od žijících dárců

• IKEM-AKH Vídeň
Přípravné setkání 
13.2.2015

1. CZ-AT párová 
výměna
20.9.2016
2 HLA inkompatibilní páry



Paired Exchange in Prague / IKEM

• 2003: Kidney swap between 2 AB0i pairs 
• 2007: Czech-Slovak kidney swap between 2 AB0i pairs 
• 2012: Domino transplantation with altruistic nondirect

donor  
• 2013: Computer system for matching run 
• 2015: Paired Exchange including AB0i transplantation
• 2016: 



Řešení inkompatibilních dvojic:
AB0 inkompatibilní transplantace



Náklady v roce 
2012

(rok před TX)

Náklady v roce 
2014

(rok po TX)

Rozdíl nákladů
před a po TX 

Náklady na 158 
klientů v Kč

122 228 108 47 294 574 74 933 534

Průměr na 
klienta v Kč

773 596 299 333 474 263

Náklady VZP na dialyzační péči a na 
transplantaci ledviny

vzp.cz



Změna vyhlášky o dispenzární péči a 
preventivních prohlídkách s 

účinností od X/2016



Novelizace vyhlášky o preventivních 
prohlídkách č.70/2012 Sb.

• 6. Laboratorní vyšetření sérového kreatininu a 
odhad glomerulární filtrace (eGFR) u 
nemocných starších 50 let s diabetem a/nebo 
hypertenzí a/nebo kardiovaskulárními 
komplikacemi (jednou za 4 roky).



Novelizace Vyhlášky o dispenzární péči 
č.39/2012 Sb.

• Poskytovatel v oboru všeobecné praktické 
lékařství, popřípadě jiný poskytovatel

52. Pacienti s chronickým onemocněním ledvin ve 
stádiu CKD 4 a 5 (eGFR<0,5 ml/s) 
53. Nemocní s proteinurií >1g/24hod a/nebo 
mikroskopickou hematurií renálního původu
54. Chronická glomerulonefritis, autosomálně 
dominantní polycystická degenerace ledvin (či jiné 
vrozené onemocnění ledvin)
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