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Selhání ledvin jako součást jiného 
onemocnění



AKI většinou  není primárním onemocněním ledvin

AKI
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Etiologie AKI na JIP

Předvádějící
Poznámky prezentace
60% AKI na JIP



AKI v sepsi

 Akutní tubulární nekróza je hlavním morfologickým 
podkladem AKI v sepsi

 Globální renální ischémie je příčinou AKI v sepsi
 Agresivní tekutinová léčba je léčebným standardem 
 Léčba vazopresory zhoršuje závažnost AKI
 Vysoké dávky CRRT zlepšují outcome



M. Matějovič, Sepse, Maxdorf 2015



M. Matějovič, Sepse, Maxdorf 2015

E Coli



J Am Soc Nephrol 27: 49–58, 2016. 

The belief that large volume of fluids can
prevent or treat AKI does not reflect the
complex nature of AKI. 



Prevence a léčba AKI – nové koncepty
A) TEKUTINY

Kvantitativní toxicitaKvalitativní toxicita
 Syntetické koloidy!

 Roztoky s vysokým obsahem 
chloridů





Fluid overload
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Reduced RBF
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Salt&Water
retention

M. Matějovič, ISICEM 2013
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Koncept „de-resuscitace“ 



Koncept dekongesce – klíčový nástroj 
u kardio-renálního syndromu
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Example from a 1915 Death Certificate from Massachusetts

Kardiorenální syndrom

Nejjednodušší definice: 
Porucha funkce ledvin asociovaná se srdečním 
selháním



Klinické vyhodnocení kongesce
Hemodynamická vs. klinická kongesce

Gheorghiade at al., Eur J Heart Fail 2010. 

Chrůpky, otoky nepřítomny u 42% pts s PAOP > 22 mmHg

Nepřítomnost chrůpků nevylučuje kongesci!
RTG známky kongesce nepřítomny u 53% pts
s PAOP 16-29 mmHg a 39% pts s PAOP > 30mmHg

Předvádějící
Poznámky prezentace
Hemodynam kongesce predchazi klickou dny i tydny, proto jemklinicky je vrcholem ledvoceI tezka hemodynam kongesce zridky vede k chrupkum nebo RTG známkaám plicního otoku (zvýšená tlouštka alveolo kapil membrány, zvýšená lymfatická drenáž, plicní hypertenzeHemodynam kngesce nadale aktivuje neurohormonalni odpoved a zvysena RAP prispiva ke CRS

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/ARDS_X-Ray.jpg


CRS: 2 fenotypy

Otoky
Hypertenze
Teplá periferie

Bez otoků
Hypotenze
Oligurie
Chladná periferie

Příčina ADCHF
Diuretika
Medikace! 

Vazopresory
Inotropika
Prognóza..



Strategie dekongestivní léčby:
diuretika

• Cíl: redukce ECT rychlostí, která umožní refilling z IST do IV 
kompartmentu

• Lék volby: furosemid (i.v.)
• Dávka: dle chron. medikace: vyšší než chronická (1.5-3x)
• Diu 3-4 ml/kg/h obvykle nevede k iv depleci a poklesu CO
• Při rezistenci na furosemid: + thiazidy + spironolakton

ultrafiltrace

• Non-responders: hypotenze, MAC, těžká hyponatrémie, 
hypochlorémie, selhání ledvin

• Cave: korekce K, Mg



Farmakorezistentní (nikoliv terminální) stavy: 
Ultrafiltrace a diuretické prázdniny



MAP 60, 65, 70, 75, 80 mmHg ?

Prevence a léčba AKI – (staro-)nové koncepty
B) Perfúzní tlak



Ovlivňuje krevní tlak vývoj a průběh AKI? 

(Lehman 2010)



Cílový MAP?

Pro většinu pacientů v kritickém stavu je cílový tlak 65 
mmHg dobrý výchozím cílem a 70-80 bezpečným koridorem

U pacientů s hypertenzí mohou být zváženy vyšší cíle, ale…

CAVE: léky interferující s glomerulární hemodynamikou! (ACEi, ARB? NSAIDs)



Timing of vasopressors matters…
Arterial filling volume

Kapacita/náplň = 1  

Vazoplegie: 
Kapacita/náplň >1 

Důsledek vazodilatace =
hypoperfúze

Možnosti léčby?

vazopesory
filling volume

B) Hemodynamické cíle - vazopresory



 Sepse
 Pooperační stavy (CABG)
 Jaterní selhání,  hepato-renální 

syndrom 



HRS – 4 kroky před léčbou vazopresory

 I) Revize veškeré medikace (včetně volně prodávaných léků), 
snížení dávky nebo vysazení diuretik, vysazení veškeré 
nefrotoxické medikace, vazodilatátorů, betablokátorů a 
nesteroidních antirevmatik (NSAIDs).

 II) Expanze intravaskulární náplně u pacientů s klinickým 
podezřením na hypovolémii s využitím krystaloidů nebo 
albuminu

 III) Promptní rozpoznání a léčba bakteriální infekce (cave
spontánní bakteriální peritonitis). 

 IV) Vyhodnocení závažnosti nitrobřišní hypertenze – tenzní 
ascites, jeho evakuace.



Když toto nestačí

 Dopamin
 Noradrenalin
 Terlipresin
 Vazopresin
 Midodrin
 Octreotid

 Dopamin
 Noradrenalin - JIP
 Terlipresin*
 Vazopresin
 Midodrin
 Octreotid

0.5-1 mg každých 4-6 hodin, dávku lze navýšit na 2 mg každých 4-6 hodin. 
Délka léčby se řídí odpovědí (úprava renálních funkcí), obvykle 7-14 dní. 

*







Iatrogenní AKI – nejčastější příčina AKI v 
nemocnici? 

 74 letá pacientka, CKD (s-kreat 135 µmol/L ), hypertenze (170/110) 
lisinopril, metroprolol, hydrochlorothiazid, amlodipin, DM II (metformin)

 NO: 3 dny febrilie, bolestivé zarudnutí lýtka LDK 

 Pro dušnost a schvácenost přivezena na ER – CTAG plicnice k vyloučení PE
 Vstupní s-kreat 152 µmol/L
 TK 105/50
 Dg: infekce měkkých tkání bérce
 Tp: tazocin + gentamicin, pro bolest  ketonal (NSAID) + chronická 

medikace, 3 l 0.9% NaCl v prvních 24h, 

 3. den hospitalizace konzultace JIP pro dušnost, anurie cca 12h, s-kreat
390 µmol/L, pH 7.1, laktát 9 mmol/l

Bylo možné progresi AKI zabránit? – jak? 



Kolik kroků byste udělali jinak? 

A) 1
B) 3
C) 5
D) 7
E) Žádný



Case report
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• Atherosclerosis
• Chronic hypertension
• Chronic kidney disease
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MALA



Děkuji za pozornost
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