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Organizační struktura dětské 
nefrologie v ČR

 Po základní atestaci z pediatrie existuje atestace z 
dětské nefrologie (2 roky). Česká pediatrická 
společnost při ČLSJEP má Pracovní skupinu 
dětské nefrologie PSDN). Ta sdružuje               
především lékaře pracující na klinikách, ve větších 
nemocnicích, ale jsou zde i zájemci                                
pracující v ambulancích na                                       
poliklinikách.                                                    
Monografie Dětská nefrologie 2015 



38. Pracovní dny dětské nefrologie- 23. 
-24. června 2017 

 Hotel Růže v Českém Krumlově
 Abstrakta k dispozici na www.pediatrics/Pracovní skupiny/ Nefrologie 

http://www.pediatrics/Pracovn%C3%AD


Choroby ledvin u dospělých mají často své kořeny již 
u dětí a dorostu s nefropatiemie/ uropatiemi

Nejméně 10% světové populace trpí nějakou formou 
chronické nefropatie, populace o nefropatiích není dostatečně 
informována a tak časný záchyt  Z dospělých pacientů je stále 
více než 1/3 zařazována do dialyzačního programu akutně-
přímo  „z ulice“. Velká část dospělých se závažnou chorobou 
ledvin není včas diagnostikována, což významně zhoršuje 
jejich prognózu zvyšuje počet jedinců vyžadujících náhradní 
léčbu dialýzou a transplantací ledviny.                                                  
Řada funkčních poruch ledvin vzniká už u dětí, ale projeví se 
až v dospělosti. Dlouho se diskutuje o screeningu nefropatií u 
dospělých hodnota Pkr, proteinurie, hematurie). Oproti 
dospělým to v ČR  u dětí  funguje docela dobře! 



Jaké nefropatie/uropatie řeší hlavně  
pediatři a dětští urologové?

V prenatálním období je v ČR prováděn standardní 
ultrazvukový screening, většinou i po narození. Mohou tak být 
odhaleny vrozené vady ledvin a vývodných cest močových 
(CAKUT) – rozšíření dutého systému, vrozená hydronefróza, 
dysplázie, hypoplázie/dysplázie ledvin, vrozená hydronefróza, 
dystopie ledvin, autozomální recesivní polycystická degenerace 
ledvin (ARPKD), podezření na vezikoureterální reflux (VUR). 
Frekvence CAKUT = cca 1- 4/ 1000 gravidit.                                      
CAKU tvoří 5-20% všech prenatál. dg. vrozených vad. 
Prenatální diagnóza významně zlepšuje prognózu těchto 
pacientů. Asi  60% dětí později operovaných je diagnostikováno 
již prenatálně!  Také prenatální chirurgická intervence!!



Nejčastější nefropatie u dětí- IMC

Nejčastějším onemocnění jsou i u dětí infekce močových cest
Údaje o prevalenci IMC kolísají dle věku a pohlaví. 
Prevalence IMC u děvčat 0-3 měs., 3-6 měs., 6-12 měs.  a 
starších je cca 7.5%, 5.7%, 8.3%, and 2.1% resp. 
Mezi chlapci s horečkou do 3 měs. věku je to 2.4% u 
cirkumcise, ale skoro 20% bez cirkumcise!!
U dětí a dorostu do 19 let s klinickými symptomy je prevalence 
IMC (s horečkou resp. bez ní) okolo 8%. IMC často recidivuje a 
přechází z dětství do věku dospělých, hlvvně u žen

Pediatr. Infect Dis, 2008, Apr;27(4):302-8



Veziko-vaginální influx
v diferenciální diagnostice IMC 

Při mikci vsedě, ale i v leže (enuretičky)
a koleny u sebe vzniká riziko influxu 
ze zevního ústí uretry do vaginy. 
I sterilní moč ve vagině může vyvolat 
lokálním drážděním průnik leukocytů
do této finální moči a imitovat pyurii a
tím i podezření na IMC!
Tzv. falešná pyurie
Doporučení – při mikci na záchodové 
míse  kolena od sebe!



Infekce močových cest v dospělé populaci 

30% sexuálně aktivních žen alespoň 1x  IMC, z toho 
asi 10% rekurence !! Někteří internisti říkají, že 
pokud je ženě 40 let a nikdy neměla IMC, tak je to 
překvapivé!  asi 40% nosokomiálních infekcí v 
populaci je IMC (dlouhodobé katetry)
Recidivy pyelonefritidy jsou dětí příčinou jizvení 
ledvin - a po 19. roce o tyto pacienty pečují 
internisti/nefrologové.                                                      
V dětství prokázané jizvy (DMSA scan) vyžadují 
sledování v dospělém věku (funkce, krevní tlak, 
nezmenšuje se ledvina/ledviny?



Závažné nefropatie u dětí?

 Nejvyšší riziko u dětí představují ataky akutní   
pyelonefritidy (APN) u novorozenců a kojenců, 
především recidivy APN při VUR nebo jiné 
obstrukci. Nerozpoznané pyelonefritické ataky u 
kojenců a batolat s VUR - vznik  jizev                        
ledvinného parenchymu- pozdější                 
hypertenze u dospělých??
U dětí je nejčastější  příčinou těžké                 

hypertenze chronická pyelonefritida                         s s s
refluxem! (hodnoty až 180/110 torr)

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.shoparamedik.cz/inshop/catalogue/products/pictures/tonometr_M4_Plus.jpg&imgrefurl=http://www.shoparamedik.cz/tonometry/digitalnitonometromron-m4plus%5BTDO002%5D?ItemIdx%3D1&usg=__jqCRzsl9gx-TBMQE0jaNw3amhuw=&h=405&w=500&sz=41&hl=cs&start=3&tbnid=1gsG_Kz3Bll7WM:&tbnh=105&tbnw=130&prev=/images?q%3Dtonometr%26gbv%3D2%26hl%3Dcs%26sa%3DG


Guidelines IMC u dětí a dorostu 

V časopisu Čsl. pediatrie v posledním 
čísle v červnu 2017 doporučení k 
diagnostice a léčbě, bude vyvěšeno na 
internetu. 

Společná publikace s mikrobiology 
(spoluautor Dr. Eliška Bébrová)  



Příčiny hypertenze u dorostenců jsou už podobné jako 
u dospělých, převládá jasně esenciální hypertenze
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5%

(Wyszynska et al. Acta Paediatr   1992, 81: 244-6)

15-18 let

(n=378 /1025)

Tato hypertenze by měla být včas odhalena a léčena, může na to upozornit 
pozitivní rodinná anamnéza!

Essential 75%



Příčiny hypertenze u dětí, vedou nefropatie,          
ale skoro polovina jiné důvody 
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(Arar et al. Pediatr Nephrol 1994, 8: 186-9)
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(n = 132)

Tento graf vysvětluje, proč se hypertenzí 
zabývají hlavně dětští nefrologové!



Krevní tlak u dětí/dorostu a jeho 
hodnocení- prehypertenze/hypertenze

Součástí českého Zdravotního a očkovacího 
průkazu dítěte a mladistvého jsou 
percentilové grafy pro evaluaci hodnot 
krevního tlaku.
Rodiče mající sami hypertenzi mají být 
internisty vedeni k tomu, aby sledovali i 
krevní tlak svých dětí, hlavně u dorostenců, 
ale i větších školních dětí. Zvláště v 
rodinách, kde jeden nebo oba rodiče mají 
již známky „target organ damage“
Obezita a zvýšený konzum soli jsou jednou 
z hlavních příčin prehypertenze/hypertenze 
u dětí a dorostu.    



Cystická onemocnění ledvin u dětí
ARPKD

Autozomálně recesivní polycystóza (ARPKD).
Molekulární diagnostika je možná v případě postižení 
již jednoho dítěte v rodině s ARPKD  prenatálně.
Do takové rodiny by se nemělo narodit druhé stejně 
postižené dítě. Již do 19.roku života prakticky vždy  s 
nutností dialýzy/transplantace ledviny, ale máme již 
pacienty, kdy byla později nutná 2. TxL a současně i 
jater!! Standardně přítomna těžká hypertenze 
vyžadující kombinovanou léčbu.





Cystická onemocnění ledvin u dětí
ADPKD 

 Autozomální dominantní PKD, je to sice problematika 
dospělých, ESRD se objevuje u nich v 5.-6.decenniu, kdy asi 
50% pacientů vyžaduje eliminační léčbu nebo Tx.

 Ale u dětí se objevují již známky poškození ledvin!                                                   
Pacienti s ADPKD mají již v dětském věku a ve stadiu ještě 
zcela normální GFR filtrace často závažné projevy a 
komplikace onemocnění: 
významné zvětšení ledvin, proteinurie >100 g/m2/24hod v 
51%,  porucha koncentrační schopnosti ledvin ve 47 %, 
hypertenze – dle ABPM měření ve 32 %!!! 
V řadě případů pediatři přispěli k diagnóze u rodiče



Diagnóza možná při pozitivní RA, sonografie, pak  již 
molekulární diagnostika i u nás, kde v ČR 2.největší registr 

dětí s ADPKD na světě



Pkr jako indikátor GFR- Schwartzův 
vzorec

http://www.globalrph.com/specialpop.htm

Pkr = hyperbolická závislost na GFR
GFR= (Ukr : Pkr) x V (volum moči za 1 sec. resp. min.)
Schwartzův vzorec= různé modifikace     

původního vzorce, dnes např. „bed-side“ rovnice 
e-GFR= 36x tělesná výška (cm): Pkr (µmol/l) 

výsledek je už přepočtená GFR/min./1.73 m2 tělesného povrch při   
stanovení kreatininu v plasmě enzymatickou metodou, 

při Jaffé reakci rovnice: 1. eGFR= výška v cm x 48/ Pkr v µmol/l 

Zcela orientačně lze posoudit hodnotu maximálního Pkr dělením výšky 
dítěte v cm dvěma.                                                                                 
Pozor, děti mají horní hodnotu normy Pkr jinou než dospělí.           
Např. dítě s výškou 100 cm (asi 3 leté) má maximální Pkr něco přes 50 
µmol/l, hodnota 70 µmol/l upozorňuje na sníženou GFR!
Schwartz, GJ, Muñoz, A et al: New Equations to Estimate GFR in Children with
CKD." J. Am. Soc. Nephrol 20 (2009): 629-637

G.J.Schwartz
University of
Rochester, N.Y.



Koncentrační schopnost ledvin 

Osmotický gradient v dřeni ledvin, maximál. koncentrační 
schopnost ledvin u zdravého školního dítěte a mladého 
dospělého až 1500 mOsm/kg (pouze po žíznění 24-36 hod.) 
Orientační vyšetření ranní moči urometrem- specifická 
hustota moči, podezřelé jsou hodnoty pod 1010 g/litr 
(hypostenurie). Referenční je ale stanovení mOsm/l moči 
osmometrem
V praxi se koncentrační schopnost dnes 

testuje  standardizovanými testy s DDAVP 
(Desmopressin=Minirin spray®, Minirin melt®)

Osmometr,
měří depresi bodu
mrazu, výsledek
mOsml/l

Urometr=
hustoměr

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.2theta.cz/images/osmometr.jpg&imgrefurl=http://www.2theta.cz/nabidka/laboratornipristroje/osmometrkryoskop.htm&usg=__NlrWv8wjuxPuFGWz86lgor4qJls=&h=274&w=350&sz=17&hl=cs&start=1&um=1&tbnid=Ox3GaMMuRWJ6OM:&tbnh=94&tbnw=120&prev=/images?q%3Dosmometr%26gbv%3D2%26um%3D1%26hl%3Dcs%26lr%3D
http://www.profilab.com.pl/g_zlewki_pliki/image018.jpg


Desmopressin- jedno ze 12 farmak, která označila 
WHO jako přelom léčby ve 2. polovině 20. století

Desmopresin = česká priorita
První na světě jej syntetizoval inž. Milan Zaoral v Ústavu 
organické chemie a biochemie ČSAV v Praze 
Deamino–8–D–arginine vasopressin, zkratka 
DDAVP nebo Adiuretin.                                                  Analog 
antidiuretického hormonu se selektivní antidiuretickou 
aktivitou, který rychle nalezl použití při léčbě diabetes insipidus, 
ale hlavně při enuresis nocturna.
DDAVP zaveden do praxe v roce 1972 jako kapky 
ADIURETIN® (firma Léčiva), později MINIRIN®

(firma Ferring)                                 Ing. Milan Zaoral, DrSc.

5. 5. 1926 – 4. 1. 2011
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Symptomy chronické                                   
poruchy funkce u dětí 

 Chronická renální insuficience je klasickou 
situací, kdy u dětí s GFR pod 60 ml/min. je 
často prvním příznakem  porucha růstu! 

 Je už skoro trapné stále upozorňovat               
na to, že přiměřený růst s normálním 
„trackingem“ v percentil. grafech                 
patří k základnímu sledování zdraví            
dítěte. To je poselství směrem k PLDD

TxK



Nefrotický syndrom není u dětí žádnou 
vzácností, většinou jde o minimal change disease

Nefrotický syndrom (typ MCD)s extrémní 
proteinurií a snížením objemu cirkulující 
tekutiny v intravaskulárním řečišti, pokles 
GFR a významná hyperazotemie, snížená 
exkreční sodíková frakce <1% Takoví 
pacienti vyžadují podání 20% albuminu, 
dávky diuretika je třeba významně zvýšit-
furosemid v dávkách přes 10 mg/kg/ 24 hod., 
často nutno přidat blokátory aldosteronu 
(spironolakton)
NS s MCD často relabuje, různá schémata 
léčby. 
Dnes rozsáhlá molekul. dg., hlavně steroid-
rezistentního NS, v ČR ev. v zahraničí.



Sonografie ledvin a popis nálezu
Dinkelův graf a fenomen „trackingu“

V popisu sonografického nálezu 
musí být u dětí/dorostu změřena 
dlouhá osa ledviny a ta pak 
hodnocena k výšce dítěte.
Ledvina, která roste a má normální 
echotexturu, je většinou OK.  
Lag-down – porucha růstu, 
většinou jizvení parenchymu, 
zanášet hodnoty do grafu!!



Glomerulopatie u dětí 

 Akutní poststreptokoková glomerulonefritida v posledních 
létech vzácná, převažuje IgA nefritida a nefritida při Sch.-
Henochově purpuře. Bohužel i FSGS se špatnou prognózou, 
vzácně Alport. syndrom. 

 Hereditární glomerulopatie- pozor na benigní familiární 
hematurii (thin membrane disease), řada dg. dětí v rodinách, 
kde hematurie u rodičů/prarodičů běžela pod zcela jinou 
diagnózou a ti byly doslova pronásledováni lékaři včetně 
invazivních vyšetření! 

 Nejasná izolovaná mikrohematurie= ihned vyšetřit moč dalších 
členů rodiny na hemoglobin!  



Český registr renálních biopsií 2017

 V letech 1994-2012 provedeno v ČR celkem 11 222 RB.       
2197 RB bylo provedeno  u dětí a mladistvých do  18 
let (19,6 %). 

 Soubor CRRB vznikl v rámci I. interní kliniky (dnes 
nefrologická klinika 1. LF UK) v Praze v roce 1994 a obsahuje 
prakticky všechny RB vlastních ledvin u dětí, které byly 
provedeny v 11 pediatr. centrech v ČR. Chlapců bylo 322 
(59,6 %), dívek bylo 218 (40,4%). Od roku 2006 se v 
protokolech RB uvádí tělesná výška, hmotnost a absolutní 
hodnota krevního tlaku. Močové nálezy byly hodnoceny u 540 
RB, které byly provedeny v letech 2007-2012. %), průměrný 
věk byl 12,35,1 roku.





Chronický dialyzační program u dětí 
v české republice v roce 2016

 Data jsou shromažďována ve spolupráci 3 dialyzačních středisek pro 
děti a dorost (Pediatrická klinika FN Motol), II. dětská klinika FN 
Brno) a Pediatrická klinika FN Ostrava).

 Incidence nových případů chronického selhání ledvin (stadium CKD 
V vyžadujících RRT) u dětí do 19 let (2,1 milionu) byla v ČR v roce 
2016 7,1 pmarp (per million age related population).

 Léčba RRT byla zahájena pouze u 15 dětí (PD u 5, HD u 7 dětí. 
Preemptivní Tx ledviny byla v roce 2016 provedena u 3 dětí. 

 Prevalence CHSL (počet přežívajících pacientů léčených některou 
z forem RRT – dialýza, transplantace s funkčním štěpem) u dětí v ČR do 
19 let byla k 31.12.2016 33,3 pmarp. K 31.12.2011 bylo v ČR léčeno 
celkem 70 dětí. Z tohoto souboru bylo 14 dětí léčeno peritoneální 
dialýzou (PD), 8 hemodialýzou (HD) a 38 dětí bylo po transplantaci 
ledviny (Tx) s funkčním štěpem.



Léčbu CHSL a transplantace ledvin u dětí,                                           
první před 40 lety- 1977

 Transplantace ledvin u pacientů do 19 let provádí 
v ČR pouze pracoviště ve FN Motol (team sekce 
dětské nefrologie Pediatrické kliniky, team 
chirurgický, anesteziologický, specializované 
sestry, psychologové, učitelé, sociální pracovníci).

 Dosud provedeno více než 270 TxL, čekací doba 
na WL 6 měs., přežití štěpu po 5 letech více než 
70%, výsledky odpovídají vyspělým zemím, 
dokonce lepší než v USA



Děkuji za pozornost, zájemci o 
detaily – viz web 
www.pediatrics.cz

ev. na jandajan1@seznam.cz

http://www.pediatrics.cz/
mailto:jandajan1@seznam.cz
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