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ASL -Náhlá ztráta funkce 
(hodiny, dny)

• Pokles GF a retence dusíkatých katabolitů
• Rozvrat minerální a ABR rovnováhy

• Pokles diurézy

• ASL – mortalita 5 – 10% a u kriticky nemocných 

- (multifaktoriální příčiny) 50 -70%



Labor. hodnoty u pacientů

pac. K urea kreatinin Hbg/l diuréza

1 7 23 600 78 anurie

2 6 37 1742 110 <500

3 5,6 62 980 115 ??

4 3,6 45 720 125 <300

5 7,3 40 1100 100 0



pac. K urea
kreatinin 
umol/l 

Hbg/l diuréza Příčina

1 7 23 600 78 anurie ANCA vaskulitida

2 6 37 1742 110 <500 MM s FLC kappa

3 5,6 62 980 115 ?? obstrukce - HP

4 3,6 45 720 125 <300 ATN – GIT nem.

5 7,3 40 1100 100 0 rhabdomyolýza



AKI  a výskyt:

Incidence je stejná jako u akutního koronárního
syndromu 2,1 /1000 obyv. a mortalita ve srovnání
s i.m. je vyšší.
7% hospitalizovaných má AKI a na JIP je postižen
každý druhý pacient (sepse!) a mortalita je i vyšší až
na 50 - 70%



AKI může být definováno též jako 
splnění jedné z následujících podmínek:

1) absolutní vzestup kreatininu o více než 26,5umol/l,
(zvýšení hodnot kreatininu 1,5x pokud je známá
hodnota kreatininu nebo jeho předpokládaná hodnota
z předchozích 7 dní)

2)  diuréza <0,5 ml/kg/hod po dobu 6 hod.



Klasifikace ASL - (RIFLE) nic neříká o 
příčině selhání (ale význam 

prognostický)

Risk – riziko renální dysfunkce
Injury poškození funkce ledvin

Failure selhání ledvin

Loss nutnost RRT loss end stage

E (přetrvávající ztráta funkce a konečné selhání ESKD)



Stadia: s-kreatinin diuréza
I. Risk 1,5 - 1,9 x zvýšení známé 

hodnoty nebo vzestup 
o 26,5 umol/l
(50 - 99%)

<0,5ml/kg/h x 6 - 12 
hod.

II. Injury 2   (- 2,9)  x  zvýšení
(100 - 199%)

<0,5ml/kg/h  po dobu 
12 hod.

III. Failure 3x zvýšen, nebo >350 umol/l
(nad 200%)

<0,3ml/kg/h x 24
anurie 12

IV. Loss nutnost RRT >4 týdny <3 
měsíců

ESKD ASL > 3 měsíce    

Klasifikace 
RIFLE AKI



Zvýšené riziko pro selhání 
ledvin:

pokročilý věk, DM, dehydratace, 

chronické nemoci srdce, jater, sepse

chirurg. výkony, nefrotoxické léky 

(ATB, Acyklovir, Cisplatina ……)



Příčiny ASL 

65 - 75% jsou prerenálního původu s následující ATN 
(Madridská práce)

45% ATN
21% prerenální nemoci
13% akutní zhoršení chronického onemocnění ledvin
10% obstrukce 
4% GN a vaskulitida 
2% AIN 
1% ateroembolie



Příčiny  AKI (ASL) poškození 
ledvin  - původ:

I. prerenální

x hypovolemické stavy (snížení IVV) - krvácivé stavy, GIT
ztráty aj

x hypervolemické stavy - kardiorenální (městnavé srdeční
selhání, kardiomyoopatie) a hepatorenální syndrom

x poruchy autoregulace renovaskulární (vazokonstrikce affer.
art.) po NSAD



II. renální vaskulární nemoci 

a) malé cévy 
x vaskulitidy 
x mikroangiopathie (MAHA)  - TTP a HUS  
x ateroembolie, maligní hypertenze, krize u sklerodermie  

b) větší cévy  
x TEN (infarkt ledviny), renální ( prim.) žilní trombózy (např. 

u NS, tumory)



III. glomerulopatie - postižení glomerulů

x primární - RPGN (GPsy)   

x sekundární - při jiných nemocí - (LE, paraneoplast.)



IV. postižení tubulů ( ATN) a interstitia (IN) -
mnohočetná etiologie

x  nefrotoxické léky (ATB, cisplatina, acyklovir 
....)
x  radiokontrastní léky (CIN) 
x akutní urátová nefropatie (tumor lysis sy)
x rhabdomyolýza
x MM (FLC)
x sepse
x šokové stavy



V. Obstruktivní uropatie (nejsou volné moč. cesty)

x BHP nebo karcinom, Ca moč. měchýře, útlaky 
z vnějšku  (tu  tlustého střeva, gyn. nádory)

x  retroperinoeální fibrosa a onem. uzlin RP) 



Jak postupujeme:

1. zjistit příčinu 

2. zvolit terapii - konzervativní způsob 
metodu RRT - HD



Jaká vyšetření provádíme  ke 
zjištění příčiny selhání ledvin?

(dobrou anamnézu) 

1) labor. vyš. : ionty ( P!), ureu, kreatinin, kys. moč., ABR,
KO, (rozšiřujeme - CB, FLC, CK, myoglobin, albumin),
moč + sed, bakter. moče

2) další labor. vyš.: imunolog. AntiGBM, ANCA, BNP, PSA ,
PTH, EF Na

3) USG ledvin ( břicha ), RTG S+ P, CT , ECHO aj.



Další labor. hodnoty

norma prerenální renální

Spec.hm. 1015 -1025 >1020 1010

U Na mmol/l 15 – 40 <20 >30

FE % 1 - 3 <1 >3

Ukr/Pkr 20 - 60 > 40 <20



Terapie AKI záleží

na příčině a aktuálních labor. hodnotách

1) u stavů prerenálních hypovolemických a též u ATN je vhodné
zkusit infusní isotonických krystalů

2) diuretika nepoužívat k prevenci AKI s výjimkou tekutinového
přetížení (hyperhadratace)

3) nízké dávky dopaminu „ledvinu neochrání“
4) nutriční podpora u kriticky nemocných je žádoucí
5) zkontrolovat medikaci zda není nefrotoxická (ATB!) aj. a dbát na

vyšetření hladin
6) vždy před vyšetřením kontrastní látkou zajistit prevenci
7) RRT zahájit včas u život ohrožujících stavů (K, ABR, anurie

s hyperhydratací) a výběr CRRT (hemodynamicky nestabilní)
nebo HD (HDF)





CIN (kontrast indukovaná 
nefropatie)

CIN – AKI po kontrastní látce (tj. zvýšení sCr o 25% proti bazální
hodnotě (pik bývá 5, den) .
Příčinou je přímé poškození tubul. b. (prox.) a změnou renální
mikrocirkulace (lokální ischemií). Rizikové skupiny: DM,
dehydratace, snížená GF, anémie, nízký s- albumin
Kontrastní látky mají vysokou osmolaritu (high 1230 mOsm/kg,
low 620 a isoosm. 290) a do 20 hod. po podání dochází ke
snížení perfúze. Prevence - i.v. expanze 3 - 12 hod. před
výkonem 0,45 solným roztokem (1 ml/kg/hod.) a pokračovat i po
výkonu až 12 hod. (diuresa 150ml/ hod. optimum.
(renoprotektivní Acetylcystein, NaHco3 vit. C, statiny?) .
Preventivní HD ne !!



MM a AKI

 1,2% ze všech malignit = MM
( incidence se zvyšuje věkem 75 – 79r. až 6x)

U 50% se vyvine AKI a 11% z nich 
vyžaduje HD

obstrukcí tubulů FLC

Selhání ledvin 
přímo toxic.tubulů

Dop.: HCO membrána - Theralite



cast nephropathy (CN)
 CN ( myelomová ledvina) vzniká nadprodukcí FLC, maligními pl.b. a 

ledvinami nestačí být vylučovány a tak v tubulech precipitují
(n<300mg/l, u MM > 20g/ den). Riziko pro CN stoupá s koncetrací
FLC v krvi a i v moči. Efektivní mebrána dialyzátoru (Theralite) 
významně sníží hladinu FLC a při efektivní hematolog.th.60% pac. 
nevyžaduje další HD léčbu.

http://what-when-how.com/wp-content/uploads/2012/04/tmp14285_thumb22.jpg


Intoxikace etylenglykol a 
metylalkohol - vždy zahájit včas!

Etylenglykol (EG) – těžká acidóza od kys. Šťavelové.
EG hladiny 300 – 500 mg/l krátce po požití – těžká
otrava (500 mg/l = 8,06 mmol/l).
Metylalkohol (metanol) – acidoza – na kys. mravenčí
hladina je nejvyšší za 30 - 90 min. 0,5 promile je závažná
intoxikace (- 1,2ml/kg je letální dávka)
Th.: etanol, fomezapol, HD



HUS 

 Manifestace se projeví: HA (neg. Coombs.t., 

schistocyty), trombocytopenie, renální poškození ev. 
multiorgan.selhání. 

 1. typ StecHUS – shiga toxin(E.coli) – poškození 
endotelu s následnou TMA. Epidemie 2009 v EU,2011 Němec.-

 2. typ aHUS (sporadický nebo geneticky fam.) –
vznikne nerovnováha mezi aktivátory (C3) a regulátory (CFH).

 Th.: efektivní eculizumab ( monoklonální protilátka proti C5složce 
komlementu IgG2/4k , PF s MP!

 CAVE dif.dg. TTP ( je snížená aktivita proteázy ADAMTS313, která 
štěpí multimery W.f. a ty se právě hromadí u TTP a zvyšují 
aggregaci destiček). 



Závěr

 1. Incidence AKI (ASL) se zvyšuje v 
poslední dekádě zejména na JIP.

 2. AKI představuje široké spektrum 
poškození ledvin od lehkého až k 
nevratnému selhání ledvinné funkce. 

 3. Nejdůležitější je zjistit příčinu, která
 vedla k poškození ledvinných funkcí. 

Převažuje ATN, kdy může dojít k 
úplné normalizaci ledvinné funkce. 



Děkuji za pozornost 
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