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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra biologických a lékařských věd  

Školitel: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.  

Kandidát: Mirka Dohnalová  

Název diplomové práce: Etiopatogeneze selhání ledvin  

Úvod: Selhání ledvin je stav, který doprovází řadu civilizačních nemocí. 

Nejčastěji vzniká na podkladě špatně kompenzovaného diabetu mellitu, 

hypertenze, obezity nebo vlivem nežádoucích účinků některých léků a toxinů. 

Důležitým opatřením při léčbě renální insuficience je včasná a správně vedená 

léčba, která přispívá ke snížení rizika možných komplikací.  

Cíl práce: Cílem práce bylo zhodnotit vliv jednotlivých rizikových faktorů na 

funkci ledvin.  

Metody: Data jsme zjišťovali pomocí dotazníkové metody a sběru ze 

zdravotnické databáze.  

Závěr: Podle našich výsledků je nejrizikovější skupinou skupina pacientů s 

vysokým krevním tlakem, zvýšenou hladinou cholesterolu a diabetem mellitem. U 

těchto pacientů jsme zjistili na základě našich šetření riziko ledvinového selhání. 

Mezi další příčiny tohoto onemocnění patří také nezdravý životní styl, omezená 

pohybová aktivita a kouření. 

Klíčová slova: příčiny, selhání ledvin,  
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ABSTRACT 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biological and Medical Studies  

Supervisor: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.  

Candidate: Mirka Dohnalová  

Title of Diploma thesis: Etiopathogensis of Kidney Failure  

Introduction: A kidney failure is a state that accompanies a number civilization 

illnesses. This illness arises mostly from badly compensated diabetes mellitus, 

hypertension, obesity or from the influence of unwanted effects caused by some 

medicaments and toxins. An important precaution in the treatment of renal 

insufficiency is well-timed and proper treatment. It contributes to reduce other 

possible complications.  

The aim of the thesis: The aim of the thesis was to evaluate effects of 

individual risk factors on the function of the kidneys. This result has been given 

by health database.  

Methods: We collected information using a questionnaire method and collected 

from a medical database. 

Conclusion: According to our results, the most risky group is the group of 

patients with high blood pressure, high cholesterol and diabetes. These patients 

have a higher risk of renal failure. Other causes of this disease include 

unhealthy lifestyle, limited physical activity and smoking.  

Key words: causes, kidney failure 
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1. ÚVOD 

Selhání ledvin je stav, kdy se tělo nedokáže zbavit odpadních látek z těla. 

V důsledku snížené tvorby moči vznikají v těle otoky, dochází k hromadění 

toxinů v těle a poruchám homeostázy. Tato situace může mít negativní vliv na 

ostatní orgány, což může způsobovat další zdravotní komplikace. Klíčové pro 

rozvoj komplikací je správně vedená léčba a aktivní spolupráce pacienta.  

Podle rychlosti vzniku se renální selhání dělí na akutní a chronické. Stav 

nemocného se zpočátku projevuje jen málo výraznými obtížemi a příznaky 

často probíhají skrytě a někdy jsou odhaleny až v pozdním stádiu. Z toho 

vyplývá důležitost včasného a správného rozpoznání začínající choroby. 

Stav ledvin se může zhoršit natolik, že ledviny nezvládají vykonávat svou 

fyziologickou funkci, což může být životu nebezpečné. V posledním stádiu, kdy 

ledviny nejsou schopny vykonávat svou fyziologickou funkci, je pacient 

dialyzován. Počet pacientů, kteří jsou odkázáni na hemodialyzační léčbu 

v posledních letech stoupá. Dialýza je léčba život zachraňující, ale je spojena 

s velkým zatížením pro pacienta. V České republice bylo v roce 2012 evidováno 

100 hemodialyzačních center. V naší republice je pro chronické selhání ledvin 

léčeno více než 10 000 osob, a to hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo 

transplantací (ÚZIS, 2013; Čertíková Chábová, 2014). 

Včasná a správná terapie je spojena s nižším výskytem akutních i pozdních 

komplikací a prodlužuje dobu a kvalitu života nemocného. V posledních letech 

je snahou lékařů nabídnout pacientovi takový postup léčby, který by nejvíce 

odpovídal jeho individuálním specifikacím.  
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2. CÍL PRÁCE (ZADÁNÍ) 

 Jedním z cílů  této práce bylo chorobu popsat, charakterizovat a následně 

zjistit možné příčiny, které mohou mít negativní vliv na fyziologickou funkci 

ledvin. Zaměřili jsme se hlavně na přidružená onemocnění pacientů a zkoumali 

jejich vztah k ledvinám.  

 Dalším cílem práce bylo hodnotit data obsažená v dotaznících a data 

pacientů z lékařské databáze nefrologické poradny a na hemodialyzačním 

oddělení v nemocnici v Táboře, s cílem zjistit u daných skupin četnost výskytu 

komplikací a další faktory, které by mohly souviset s nedostatečnou renální 

funkcí. Na základě dostupných zdrojů zabývajících se problematikou 

onemocnění ledvin, jsme předpokládali, že špatný životní styl, omezená 

pohybová aktivita, psychická nerovnováha, civilizační choroby a narušené 

hospodaření organismu s vodou a minerály mají významný dopad na funkci 

ledvin.  

  Cílem naší práce bylo tedy rovněž zhodnotit, u vybrané skupiny pacientů, 

dopad jednotlivých rizikových faktorů na funkci ledvin.  
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Ledviny 

Ledviny jsou párový orgán uložený v retroperitoneálním prostoru ve výši 

obratlů Th12 – L2 (někdy až L3). Pravá ledvina bývá asi o polovinu výšky 

obratlového těla níž než ledvina levá, vzhledem k uložení a velké hmotnosti 

jater v pravé brániční klenbě. Jsou důležitým orgánem vylučovacího systému a 

svým tvarem mohou připomínat fazoli. Ledvina může být až 10 - 12 cm dlouhá, 

5 – 6 cm široká a má tloušťku 3,5 – 4 cm. Váží zhruba 130 - 170 gramů 

v závislosti na pohlaví (u mužů více). Člověk je schopen přežít i s jednou 

ledvinou a to i za předpokladu, že nepracuje na sto procent. Chybí-li jedna 

ledvina, tak velikost druhé ledviny v důsledky kompenzace se může zvětšit a to 

až dvojnásobně. Stav ledvin se však může natolik zhoršit, že ledviny přestanou 

plnit svoji fyziologickou funkci, tedy zbavovat organismus škodlivých látek, což 

může být pro organismus život ohrožující (Schϋck, 1994; Čihák, 2002; Bureš, 

Horáček, Malý, 2015). 

 

3.1.1 Anatomická stavba ledviny 

Povrch ledvin je kryt hladkým vazivovým pouzdrem. Uložení ledvin 

v tukovém pouzdru chrání ledvinu před mechanickým poškozením. Na ledvině 

popisujeme přední a zadní plochu, laterální a mediální okraj a horní a dolní pól. 

Podélný řez nám ukazuje část korovou (cortex renalis) a část dřeňovou 

(medulla renalis), jejichž hranice není příliš ostrá. Kůra je tmavočervená. Ve 

dřeni se nachází pyramidové útvary hnědofialové barvy (pyramides renalis). 

Pyramid se za vývoje zakládá šest, později dosahují počtu 15 - 20. Vrcholky 

pyramid (papily) přiléhají ke kalichu pánvičky, následuje močovod, kterým je 

moč odváděna do močového měchýře. Zásobování ledvin je zajištěno krví, 

která je do ledviny přiváděna tepnou (arteria renalis) a odváděna žílou (vena 

renalis).  Místo, ve kterém tepna vstupuje a žíla vystupuje do ledviny, se nazývá 

hilus (Čihák, 2002; Holibková, 2004; Nachtigal, 2017). 
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Základní funkční a anatomickou jednotkou ledviny je nefron tvořený 

z ledvinového tělíska a tubulů.  

Každá ledvina je tvořena více než 1 milionem nefronů. Jejich počet 

zůstává po narození stejný. Rozlišujeme dva typy nefronu. Kortikální nefrony 

v zevní 2/3 kůry, které se podílejí na účasti reabsorpce solutů a juxtamedulární 

nefrony důležité pro produkci koncentrované moče v 1/3 kůry. Ledvinové tělísko 

je tvořeno klubíčkem kapilár (glomerulus) a následně obaleno Bowmanovým 

pouzdrem. Ten se skládá z viscerálního listu tvořeného podocyty, který obepíná 

prostřednictvím svých výběžků (pediklů) kapiláry a parietálního listu, který je 

tvořen jednovrstevným epitelem ohraničujícím ledvinové tělísko. Prostor mezi 

jednotlivými kapilárami je vyplněn mesangiálními buňkami. Následuje tubulus, 

což je kanálkovitý útvar složený z několika částí, tvarově a funkčně odlišných. 

První část se nazývá proximální kanálek, který je uložen zejména 

v izoosmotické kůře a představuje nejdelší část nefronu. Lumen kanálku je 

vyplněn buňkami s kartáčovým lemem, který zvětšuje velikost resorpční plochy. 

Proximální kanálek se podílí na  reabsorpci iontů, aminokyselin, šetření 

s vodou, udržuje objem extracelulární tekutiny. Pokračováním proximálního 

kanálku je Henleova klička, uložena v hypertonické dřeni. Má charakteristický 

tvar písmene „U“. Stavba Henleovy kličky je předpokladem tzv. protiproudového 

multiplikačního systému, který umožňuje tvorbu koncentrované moči. Henleova 

klička se dělí na část sestupnou (propustnou pro vodu a soluty) bez buněk s 

kartáčovým lemem a část vzestupnou tvořenou kubickými epitelovými buňkami, 

která je nepropustná pro vodu. Následuje distální kanálek, který slouží jako 

spojovací segment Henleovy kličky se sběracím kanálkem. Moč je zde ve 

 srovnání s krví hypotonická. První část distálního tubulu je tvořena 

prodloužením tlusté části vzestupného raménka Henleovy kličky. Sběrací 

kanálek prochází kůrou i dření. Následně definitivní moč odtéká do kalichů a 

pánvičky. Funkce sběracího kanálku spočívá v šetření s vodou a soluty (pod 

vlivem ADH - antidiuretický hormon). Moč, kterou ledviny tvoří, je dále 

transportována pánvičkou (pelvis renalis) a močovodem (ureter) až do 

močového měchýře (vesica urinaria), kde se moč shromažďuje a následně je 

močovou trubicí odváděna pryč z těla (Čihák, 2002; Holibková, 2004; Teplan, 

2010; Nachtigal, 2017).  
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Obrázek č. 1: Anatomická stavba ledvin 

 

http://www.dial-nefro.cz/funkce-ledvin/. 

 

3.1.2 Fyziologie ledvin 

Ledviny jsou snadno náchylné na poškození. Oslabené ledviny se nadále 

mohou ve své funkci zhoršovat. Jejich hlavní funkcí je udržení stálého vnitřního 

prostředí – homeostázy. Zásadní vliv má jejich exkreční a regulační funkce (viz. 

níže). Ledviny se podílí na tvorbě moči a vylučování dusíkatých látek z těla, 

eliminují zplodiny metabolismu jako např. kyselinu močovou, která je produktem 

metabolismu purinů, močovinu jako konečného produktu metabolismu bílkovin 

a kreatininu (Schϋck, 1994; Bureš, Horáček, Malý, 2015).  

Ledviny se podílejí na udržování acidobazické rovnováhy v těle. Ledviny 

se také účastní regulace krevního tlaku. Při hypertenzi následně může dojít k 

narušení činnosti ledvin a naopak onemocnění ledvin může způsobit hypertenzi. 

Podílejí se na udržování objemu extracelulární tekutiny (ECT). Jakmile se zvýší 

objem krve, nastává vazokonstrikce v arteriích, tedy dochází k zvýšenému tlaku 

https://www.obrazky.cz/?q=ledviny+bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A1+pr%C3%A1ce&url=https%3A%2F%2Fdocplayer.cz%2F68947250-Bakalarska-prace-2016-katerina-hublova.html&data=lgLEEDKhQ4kIuzumLRI4WVToxBXEMBtEDiH9oCEtgo95zLhPYipQOdkwQBp2SO3-MY9PU4rv2P8NLLsbGpLw5fHBxmhVyM5cjkwCxAL4uZLEAp0sxAJAZA%3D%3D
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v artériích s následným zvýšením filtračního tlaku v ledvinách. Zvýšený krevní 

objem v pravé síni vyvolá vylučování sodíku a vody v distálním tubulu ledvin, 

prostřednictvím sekrece atriálního natriuretického faktoru (ANF). Při zvýšeném 

tlaku se snižuje sekrece reninu a antidiuretického hormonu (Rokyta, 2008; 

Bureš, Horáček, Malý, 2015). 

Funkce vylučovací systému spočívá také v udržování koncentrace 

elektrolytů. Ledviny jsou jedním z hlavních regulátorů acidobazické rovnováhy v 

těle (ABR). Do glomerulárního filtrátu je filtrováno velké množství 

bikarbonátových aniontů, které jsou podle potřeby aktivně resorbovány zpět. 

Vodíkové kationy jsou secernovány do lumen tubulů. Při zvýšeném vylučování 

vodíkových iontů dochází k poklesu pH pod fyziologickou mez a vzniká acidóza. 

Při alkalóze je tomu naopak. Za normálních okolností se vrací více 

hydrogenuhličitanu, než je ho arterii renalis přiváděno. Tento princip je dán 

schopností ledvin tvořit moč o nízkém pH (4,5 - 5). Ledviny tedy udržují ABR 

dvěma základními mechanizmy (regulací zpětné resorpce bikarbonátů a 

vyloučením 40 – 80 mmol H+ za den) (Trojan, Langmeier, 1994; Rokyta, 2008;  

Nachtigal, 2017). 

Ledviny se vyznačují i významnou metabolicko-hormonální funkcí. Tvoří 

se zde z velké části (90 - 95%) hormon erytropoetin, který stimuluje kostní dřeň 

a podílí se na tvorbě červených krvinek. Renin je enzym, který se tvoří v 

buňkách juxtaglomerulárního aparátu ledvin, štěpí alfa-globulin krevní plazmy a 

tak dává vzniknout angiotensinu I. Jeho sekrece závisí např. na přívodu krve do 

ledvin či na koncentraci sodíkových a chloridových iontů v distálním tubulu. 

Renin je součástí systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAS). Tento systém 

se podílí na udržování krevního tlaku (TK). Ledviny také přeměňují provitamín D 

na aktivní formu kalcitriol, který ovlivňuje vstřebání vápníku a fosforu ve střevě, 

podílí se tedy na řízení metabolizmu vápníku v kostech. Rovněž jsou ledviny 

místem metabolické degradace biologicky aktivních látek inzulinu nebo 

parathormonu (Klener, 2000; Rokyta, 2008; Bureš, Horáček, Malý, 2015). 
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3.1.3 Vyšetřovací a terapeutické metody ledvin 

Vyšetření moči  

Důležitá je znalost diurézy, tedy objemu vylučováné moči. Normální 

denní množství vyloučené moči u zdravého jedince je okolo 1500 ml. Většinou 

se pohybuje v rozmezí 500 – 2500 ml/den. Objem moči je ovlivněn příjmem 

tekutin, psychickým stavem, únavou, ale také některými léky či močopudnými 

nápoji (alkohol, káva). Diuréza je také závislá na zdravotním stavu pacienta. Při 

zvýšené tělesné námaze, kdy dochází k většímu vylučování potu, při zvracení či 

silných průjmech je diuréza snížena. Nízký výdej moči může také doprovázet 

selhání ledvin či šokové stavy. Mezi patologické odchylky diurézy patří anurie a 

polyurie. Oligurií označujeme množství moči pod 500 ml/den, pro anurii je 

typické množství moči pod 100 ml/den. Naopak polyurii se rozumí stav, kdy 

dochází k vyloučení více jak 2500 ml moči za den. Tyto symptomy mohou 

doprovázet primární, ale i sekundární onemocnění ledvin, jako je diabetes 

mellitus (DM) či diabetes insipidus (Doležalová, 1995; Mačák, Mačáková 2004; 

Bureš, Horáček, Malý 2015).  

Fyzikální vyšetření moči spočívá v hodnocení barvy, zápachu, pěny a 

zákalu. Důležitá je také znalost pH, objemu, hustoty a osmolarity. Za 

fyziologických podmínek je moč žlutá, či světle žlutá. Intenzita barvy však závisí 

na koncentraci a množství moči. Například hnědá barva moči je dána zvýšeným 

výskytem bilirubinu, což může doprovázet některá jaterní onemocnění či 

poruchy žlučových cest. Růžová až masově červená barva s přítomností krve 

v moči – hematurie, může signalizovat onemocnění ledvin nebo vývodných cest 

močových. Zápach moči by se měl posuzovat z čerstvé moči, protože delším 

stáním na světle či při jiné než tělesné teplotě dochází k rozkladům řady látek a 

vzniká čpavkový zápach vlivem amoniakálního kvašení. Charakteristický 

zápach pak může doprovázet jistá onemocnění např.: zápach po acetonu 

(vylučování acetonu močí při ketoacidóze) signalizuje DM či hladovění. 

Fyziologická moč pění málo. Přítomnost většího množství pěny může souviset s 

proteinurií. Při hyperbilirubinurii je pěna zbarvena žlutě. Zákal moči může 

souviset s přítomností bakterií, leukocytů, lipidů, fosfátů atd. Čerstvá moč je 

zpravidla čirá. Fyziologické pH moči je v rozmezí 5 - 6,5 obvykle se vyšetřuje 
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v čerstvé moči diagnostickými proužky. Chemické stanovení moči spočívá 

v stanovení hodnot bílkovin, krve v moči, glukosy, ketolátek, leukocytů, 

bilirubinu (Hohenberger, Kimling, 2008; Teplan, 2010; Nachtigal, 2016). 

 

Základní procesy tvorby moči 

1. Glomerulární filtrace: je přestup ultrafiltrátu krevní plazmy 

z glomerulárních kapilár do Bowmanova pouzdra a odtud do 

proximálního tubulu.  

2. Tubulární resorpce: je transport molekul z tubulární tekutiny do 

peritubulárního intersticia a odtud do peritubulární kapilární sítě. 

3. Tubulární sekrece: transport molekul z peritubulárního intersticia do 

tubulární tekutiny (Kittnar, 2011). 

 

Vyšetření glomerulární filtrace (GF)  

Tato metoda slouží k vyšetření funkce ledvin. Glomerulární filtrát má 

podobné vlastnosti krevní plazmy, ale neobsahuje bílkoviny. Glomerulární 

filtrace se nejlépe stanovuje těmi látkami, které po glomerulární filtraci nejsou 

zpětně vstřebávány, jako je např. inulin. Glomerulární filtrace se u žen v prvním 

trimestru může zvýšit i o 50%. Dále GF závisí na hydrostatickém tlaku 

v Bowmanově pouzdře, na velikosti filtrační plochy či na velikosti renálního 

průtoku. Mezi metody vyšetření renální funkce patří také vyšetření tubulárních 

funkcí (Nečas, 2003; Nachtigal, 2016). 

Kreatinin vzniká ve svalech z kreatinu a kreatinfosfátu. Jedná se o 

konečný produkt svalového metabolismu. Kreatinin přechází do krve a později 

je vylučován ledvinami převážně glomerulární filtrací. Kreatinin se stanovuje 

jednoduchou, ale ne úplně specifickou Jaffého reakcí. Jedná se o reakci 

kreatininu s pikrátem v alkalickém prostředí. Snížená filtrace způsobí vzestup S- 

kreatininu až při poklesu o 50%. Zvýšení S – kreatininu tedy svědčí o poklesu 

GF o více jak 50%, ale také se může jednat o postižení svalů rozpadem 
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(rhabdomyolýza) nebo o akromegalii. Podle clearance se posuzuje činnost 

ledvin (Schneiderka a kol., 2004; Teplan, 2006; Bureš, Horáček, Malý, 2015). 

 

Ultrasonografické vyšetření ledvin   

 Toto vyšetření patři mezi základní zobrazovací metody v nefrologii spolu 

s nativním snímkem ledvin, vylučovací urografii, magnetickou rezonancí či 

radionuklidovými metodami. Sonografie je neinvazivní a nezatěžuje stav 

pacienta (žádná toxicita kontrastních látek ani ionizující záření). Tato metoda je 

vhodná pro zjištění velikosti ledvin, přítomností nádorů či cyst. Provádí se 

pomocí piezoelektrické sondy o frekvenci 2 – 18 MHz. Na povrch sondy je 

nutné před vyšetřením nanést gel, který zajistí lepší průchod vlnění do tkáně. 

Tato metoda se využívá také při bioptických odběrech tkáně (Teplan, 2010; 

Hanuš, Macek, 2015). 

 

Biopsie ledvin  

Při biopsii získáváme malý vzorek tkáně k následnému prozkoumání. 

Nejčastěji se provádí při podezření na různé typy zánětů probíhajících 

ledvinách, pokud není jistá příčina nefrotického syndromu či u chronické 

ledvinové insuficience, nebo akutního ledvinového selhání. Samotný odběr 

vzorku trvá pár minut. Vždy se bere vzorek pouze z jedné ledviny. V dnešní 

době se biopsie provádí nejčastěji pod ultrazvukovou kontrolou, dříve bylo 

nejčastější provedení pod rentgenem. Většinou se jedná o průběh 

nekomplikovaný a jen málo bolestivý. Mezi možné komplikace patří krvácení do 

moče, které by mělo po výkonu odeznít. Důležité je před výkonem znát krevní 

tlak pacienta. Mezi kontraindikace provádění tohoto zákroku patří právě vysoký 

krevní tlak, nespolupracující pacient či terminální fáze ledvinového selhávání. 

Před výkonem je důležitá edukace pacienta a znalost jeho anamnézy včetně 

možné alergie na léky (Čihák, 2002; Bureš, Horáček, Malý, 2015).  
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3.2 Patofyziologie ledvin 

3.2.1 Selhání ledvin 

Selhání ledvin dělíme podle doby vzniku na akutní a chronické. Kidney 

Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) definuje akutní ledvinové selhání 

(AKI) zvýšením sérového kreatininu o více jak 0,3 mg/dl. V mnoha případech 

AKI jsou příčiny multifaktoriální. Mezi rizikové faktory (RF) renálního selhání 

patří vyšší věk pacienta, snížená hydratace, podávání nefrotoxických léčiv a 

přidružená onemocnění pacienta. Chronické renální postižení (CKD) je 

společností KDIGO charakterizováno snížením glomerulární filtrace méně než 

60 ml/min/1,73m2 po dobu nejméně tří měsíců. Hlavními příčinami CKD jsou 

diabetická nefropatie, chronická glomerulonefritida a pyelonefritida, hypertenze 

a dlouhodobé užívaní nesteroidních protizánětlivých látek (NSAID)(Kolečková, 

Tichý, 2018).  

Incidence akutního renálního selhání není přesně známa. Udává se, že 

se objevuje u 1 - 5% všech hospitalizovaných. AKI je často doprovázeno oligurií 

(diuréza pod 300 – 500 ml/den) nebo až anurii (pod 50 až 100 ml/den). Stav 

bez anurie či oligurie se objevuje asi u 50% - 90% případů, avšak pouze u 5 - 

20% nemocných vyžaduje dialýzu. Klinický obraz nemocného kromě snížené 

diurézy také zahrnuje nauzeu, zvracení, dehydrataci, avšak i hyperhydrataci, 

zmatenost, hypertenzi, zvětšený močový měchýř s retencí moče, hematomy, 

petechie či perikardiální šelest. Nejzávažnější rizikový faktor, který zhoršuje 

stav nemoci je sepse, především septický šok, akutní respirační selhání, 

srdeční selhání (SS), akutní infarkt myokardu (AIM), malignity. Co se týče 

dlouhodobější prognózy tak pouze u jedné až dvou třetin nemocných s AKI se 

ledvinová funkce plně navrátí. Do etiopatogeneze tohoto onemocnění spadá 

široká škála příčin. Dělíme je na tři základní typy. Prerenální příčiny 

charakterizované nadměrným množstvím katabolitů dusíkového metabolizmu, 

jako odpověď na hypoperfúzi parenchymu ledvin. Poruchy perfúze tkáně mohou 

vznikat na podkladě akutního oběhového selhání, infarktu myokardu, sepse 

nebo při různých šokových stavech. Mezi prerenální příčiny patří tedy faktory, 

které brání a snižují průtok krve ledvinami. Renální příčiny, kam patří například 
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onemocnění glomerulů, poškození tubulů či renální mikrovaskulatury, tedy 

stavy způsobené strukturálními změnami vlastního parenchymu. Třetí typ 

postrenální, způsoben obstrukcí močových cest. Léčba je náročná a nedá se 

snadno schematizovat. Důležitá je spolupráce s nefrologem a zabránění 

komplikacím, které by mohly být životu nebezpečné. Důležité je rozpoznat a 

popřípadě odstranit vyvolávající příčinu a nasadit specifickou léčbu pro vybraná 

onemocnění. Například u rhabdomyolýzy (rozklad tkáně příčně pruhované 

svaloviny) je vhodná hydratace s alkalizací. Nedojde-li k úpravě renálních funkcí 

během 6 – 8 týdnů, lze předpokládat progresi do chronického selhání (Zadák, 

Havel, 2007; Merta, 2009; Bureš, Horáček, Malý, 2015).  

CKD představuje celosvětově zdravotnický a ekonomický problém. 

Pacienti jsou častěji a déle hospitalizování. Mezi nejtypičtější příčiny patří 

diabetická nefropatie, ischemické choroby ledvin, nefritidy či genetická 

predispozice. Do selhání renální činnosti také zasahují nemoci z 

kardiovaskulárních, gastrointestinálních, neurologických oblastí. Selhání ledvin 

může charakterizovat klinický obraz nemocného, do kterého spadají bolesti 

hlavy, zrakové obtíže, únava, častější výskyt krvácení, paradoxně i 

tromboembolických příhod, bolesti svalů, kloubů, svědění kůže. Na rozvoji 

symptomů se podílí porucha vylučování vody a elektrolytů ledvinami. To vede 

často ke vzniku edémů, osteomalacii, acidóze i k poškození nervových buněk 

(polyneuropatii). Snížená schopnost ledvin vytvářet hormon erytropoetin, vede 

k rozvoji renální anémie. Úpadek glukoneogeneze přispívá k rozvoji 

hypoglykémie. Někdy však může průběh nemoci probíhat asymptomaticky. Za 

příčinou morbidity a mortality u nemocných s CKD stojí zejména 

kardiovaskulární komplikace (Silbernagl, Lang, 2001; Zadražil, 2011). 
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3.2.2 Poruchy hospodaření vodou a vybranými ionty 

Poruchy hospodaření vodou a chloridem sodným  

Nadbytek vody v těle vyvolává diurézu. Hypervolemie také souvisí 

s vyšším krevním tlakem, což inhibuje systém RAS. Současně se stimuluje 

uvolňování ANF. Při poklesu GF je omezeno vylučování vody a chloridu 

sodného. Přebytek vody a NaCl nastává i v případě, že jsou ledviny intaktní. Při 

nadbytku vody (hyperhydrataci) se současným nadbytkem NaCl se zvětší 

extracelulární prostor. Zvětšení extracelulárního objemu způsobí vzestup TK a 

následně vznik edémů. Při normálním a sníženém stavu NaCl se zvětšuje 

hlavně intracelulární prostor (riziko edému mozku).    

Při nedostatku vody a NaCl (například při nadměrném pocení při 

horečce, průjmech či krvácení) mohou nastat nebezpečné ztráty „dovnitř“ 

(přesun objemu plazmy do lumina střeva). Při dehydrataci se extracelulární 

prostor zmenší. To je nebezpečné z důvodu hypovolemie (pokles plazmy), který 

může vést k sníženému krevnímu tlaku, následně ke kolapsu organizmu. 

Dochází také k poškození funkce ledvin a k oligurii. (Silgernagl, Lang, 2001). 

 

Poruchy hospodaření draslíkem 

Normální hodnoty draslíku se pohybují v rozmezí 3,8 - 5 mmol/l. Za 

patologický stav se považuje vzestup nad 6 mmol/l, nebezpečný při zvýšení nad 

7 mmol/l. Existuje i tzv. pseudohyperkalemie, která je dána nesprávným 

odběrem krve nebo hemolýzou. Draslík působí hlavně na membránách 

vzrušivých tkání, proto se jeho změny projeví hlavně na EKG. Porucha může 

vést až k fibrilaci komor či k zástavě srdce. Vstup K+ do a z buněk ovlivňuje 

katecholamin. V Henleově kličce se K+ ionty transportují zpět z tubulu do 

peritubulární tekutiny spolu s Na+ a Cl- ionty. V konečné části distálního tubulu a 

sběracího kanálku se vylučuje do tubulu únikovými kanály pasivním 

transportem a v proximálním tubulu proudí K+ ionty i pasivně paracelulárně 

s ostatními ionty. Příčinou hypokalémie mohou být renální ztráty, jako je např. 

léčba diuretiky, renální tubulární acidóza, hyperaldosteronismus, či Cushingův 
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syndrom. Příčinou hyperkalémie mohou být oligurie až anurie při akutním 

selháním ledvin, terminální fáze chronického ledvinového selhání. Příčinou 

nadbytku draslíku v těle mohou být i léky - kalium šetřící diuretika. Nedostatek 

draslíku vede k alkalóze a způsobuje polyurii, naopak nadbytek K+ vede 

k acidóze. Hypokalémie může mít za následek ireverzibilní poškození 

tubulárních buněk (Silbernagl, Lang, 2001; Nečas, 2003; Kittnar 2011). 

 

Hořečnatý kation Mg 2+ 

Hořečnatý kation je druhým hlavním intracelulárním kationtem. 

Koncentrace v extracelulární tekutině je 0,7 – 1 mmol/l. Mezi jeho nejdůležitější 

funkce patří snížení nervosvalové dráždivosti, strukturní funkce v kostech a je to 

kofaktor přibližně 300 enzymů. Pokud ledviny nadměrně vylučují magnezium 

z těla, může dojít k hypomagnezemii. Hypermagnezemie se týká nadbytečného 

množství hořčíku v krevním řečišti. Je vzácná a zpravidla je způsobena 

selháním ledvin, nebo špatnou funkcí ledvin. V praxi se magnezium používá 

v léčbě křečových stavů (Silbernagl, Lang, 2001).  

 

Kalciofosfátový metabolismus 

Vápník zastupuje důležitou strukturní funkci v kostech a v zubech. Mezi 

jeho další role patří stabilizace membrán vzrušivých tkání (při poklesu dochází 

ke křečím), umožňuje svalovou kontrakci a podílí se na procesu 

hemokoagulace. Doporučená denní dávka vápníku činí pro dospělou osobu 

přibližně 1 gram. Hlavními zdroji jsou mléko, mléčné výrobky a vejce. Exkrece 

vápníku probíhá močí a stolicí. Do primární moči neprochází Ca2+ vázaný na 

plazmatické bílkoviny. V proximálním tubulu a vzestupné části Henleovy kličky 

dochází k jeho zpětné resorpci. V lidském těle hraje klíčovou roli v regulaci 

obsahu Ca2+ a fosfátů tři hormony – parathormon, kalcitriol, kalcitonin. 

Hypovitaminóza vede k poruchám mineralizace kostí. Příčinou nedostatku 

vitamínu D nemusí být jen jeho nedostatečný příjem, ale i nedostatečné 

vystavování se slunečnímu záření či onemocnění ledvin. Hypervitaminóza se 

projevuje žízní, zvracením, průjmy a depozicí vápenatých solí v měkkých 
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tkáních. Parathormon je tvořený v příštítných tělíscích. Stimuluje resorpci kosti 

zvýšením aktivity osteoklastů. Výsledkem je zvýšené uvolňování Ca2+ a fosfátů 

z kosti. Souběžně parathormon účinkuje na ledviny – inhibuje vylučování Ca2+ 

ledvinami a naopak brání zpětné resorpci fosfátů z moči. Ve výsledku tedy 

zvyšuje kalcemii, snižuje fosfatemii a vede k mírné acidóze. Většina fosfátů se 

v ledvinách vstřebává v proximálním tubulu, zde se uplatňuje vliv i 

parathormonu. Hyperfosfatemie může být vyvolána selháním ledvin, nebo 

hypoparatyreózou, hypofosfatemie naopak nedostatkem vitamínu D či 

nadbytkem parathormonu (Silbernagl, Lang, 2001).  

 

3.2.3 Poruchy funkce glomerulů 

Glomerulonefritida je stále jednou z hlavních příčin chronického 

ledvinového selhání. Její klasifikace je velice obtížná a náročná. Podle biopsie 

se dělí na čtyři základní formy: proliferativní s řadou podtypů, membránózní, 

nefrotický syndrom s minimálními změnami a fokálně-segmentární 

glomerulosklerózu. Každá skupina má jinou prognózu. U glomerulonefritidy se 

prvotní patologické děje odehrávají v glomerulu, u intersticiální nefritidy 

převážně v tubulech a v prostoru intersticia. V dalším kroku však může dojít u 

glomerulonefritidy k postižení tubulů a intersticiu a naopak u tubulointersticinální 

nefritidy zase k postižení glomerulů.  Rozhodujícím ukazatelem prognózy 

nemocného je jeho sekundární postižení. Například u těžkého postižení 

glomerulů s mírným poškozeným intersticia a tubulů je prognóza relativně 

přijatelná, naopak u lehkého postižení glomerulů s intersticiální sklerózou a 

silným postižením tubulů vede stav nemocného většinou k selhání ledvin 

(Matoušovic, 2001; Bureš, Horáček, Malý 2015).                                                  

 Glomerulonefritidy souvisí s imunologickými procesy a charakteristická 

je pro ně zánětlivá reakce. U primární glomerulonefritidy dochází k postižení 

pouze ledvin, zatímco u sekundární je onemocnění ledvin součástí jiného 

onemocnění (Klener, 2000; Bureš, Horáček, Malý 2015).                                                                                                 

Dalším důležitým kritériem glomerulonefritidy je dělení dle časového 

vývoje. U akutní glomerulonefritidy se během několika dnů vyvíjí renální 
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insuficience s následnou úpravou patologického postižení během několika 

týdnů. Rychle progredující glomerulonefritidy jsou charakterizovány náhlou 

ztrátou funkce ledvin a vznikem ledvinového selhání během několika týdnů. 

Chronický typ ohrožuje nemocného pozvolna delší dobu a často vede k renální 

insuficienci vyžadující náhradu funkce ledvin. Mezi příčinami vzniku 

onemocnění mohou být i genetické faktory určující predispozici k onemocnění. 

Dále se na onemocnění podílejí metabolické a hemodynamické faktory, infekční 

agens či faktory imunitního systému. Průběh bývá často asymptomatický, nebo 

se mohou objevit projevy rozvíjející se urémie (dušnost, nauzea, metabolická 

acidóza). Proteinurie je nejdůležitějším ukazatelem glomerulonefritidy. Nicméně 

není jasné, zda proteinurie je ukazatelem závažnosti onemocnění ledvin, nebo 

má přímý dopad na tubulární buňky v ledvinách pacientů s glomerulonefritidou. 

Podle vědeckého výzkumu může albuminurie u pacientů s glomerulonefritidou 

přímo souviset s poškozením i tubulointersticiální oblasti ledvin (Češka, 2010; 

Arkady, Khodursky, 2010). 

IgA nefropatie je jedna z nejčastějších glomerulonefritid, jak ve světě, tak 

v České republice. Jedná se o chronické onemocnění s dobrou prognózou 

v porovnání s ostatními glomerulárními onemocněními. Klinicky se toto 

onemocnění projeví makroskopickou hematurií ve vazbě na respirační infekci 

nebo mikroskopickou hematurií s proteinurií či hypertenzí (Krejsek, Kopecký, 

2004; Češka, 2010). 

 

3.2.4 Nemoci renálních tubulů a intersticia 

Akutní tubulární nekróza je přímé poškození parenchymu ledvin. Může 

se jednat o poškození nefrotoxické povahy. Příčinou je např. podávání 

některých antibiotik (aminoglykosidy, tetracykliny) či kontrastní látky, těžké kovy 

nebo chemoterapeutika (typický zástupce methotrexát). V některých případech 

se jedná o postižení ischemické jako následek hypoperfúze ledvin (nejčastěji 

šokové stavy). Akutní tubulární nekróza je často spojena se sníženou diurézou 

pod 500 ml/den. 
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Dalším onemocněním, které postihuje tubuly a/ nebo intersticium je 

tubulointersticiální nefritida. Glomeruly vlivem poškození tubulů bývají také 

poškozeny. Tubulointersticiální nefritidu klasifikujeme na akutní a chronickou. 

Zástupcem chronické je analgetická, poléková či metabolická nefropatie. Mezi 

klinické projevy onemocnění patří bílkovinný nález v moči, erytrocyturie a 

leukocyturie. Onemocnění se projevuje širokým spektrem příznaků, ale možný 

je i průběh asymptomatický. Důležitá je včasná diagnóza a správně vedená 

léčba. Negativním důsledkem choroby může být vznik karcinomu močových 

cest (Češka, 2010; Bureš, Horáček, Malý 2015). 

 

3.2.5 Polycystická ledvina 

Toto onemocnění se charakterizuje přítomností cyst naplněné tekutinou. 

Cysta je dutý patologický útvar ohraničený od okolní tkáně vlastní epiteliální 

výstelkou. Příčiny vzniku cysty jsou různé, nejčastěji po uzávěru žlázového 

vývodu, příčinou však může být také jeho rozšíření. Některé cysty jsou 

důsledkem vývojové anomálie nebo nádorového původu.  

Jedná se o vrozenou nevyléčitelnou nemoc. Cílem terapie je oddálit 

ledvinové selhání. Pacienti vykazují progresivní tvorbu cyst a masivní zvětšení 

ledvin, které velmi často vede ke konečnému stádiu onemocnění ledvin. 

Normální dospělé ledviny tvoří asi polovinu jednoho procenta celkové tělesné 

hmotnosti člověka. Naproti tomu u pacientů s polycystickou ledvinou po 

bilaterální nefrektomii se hmotnost ledvin několikanásobně zvýšila. Zatímco 

normální renální tubuly mají průměr kolem 40 mikrometrů, u polycystické 

ledviny je to až centimetry v průměru. Byly hlášeny cysty o velikosti až 5 cm. 

Podle dědičnosti rozlišujeme autozomálně recesivní (ARPKD) a autozomálně 

dominantní (ADPKD) polycystickou nemoc ledvin.     

ARPKD se vyskytuje u 1 z 20 000 narozených dětí a postihuje především 

novorozence a děti. Přibližně polovina novorozenců umírá krátce po narození 

v důsledku nedostatečného dýchání vlivem plicní hypoplazie. U přeživších 

pacientů je morbidita a mortalita hlavně způsobena systémovou hypertenzí, 

renální dysfunkcí atd. Příčinou je mutace v jediném genu, a to PKHD1, který 
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kóduje protein známý jako fibrocystin nebo polyduktin. ADPKD se vyskytuje u 1 

z 500 až 1000 jedinců a vyskytuje se jak u dětí, tak dospělých. Další projevy 

ledvin v ADPKD zahrnují cysty v jiných epiteliálních orgánech, jako jsou játra či 

slinivka břišní. Pacienti také vykazují abnormality srdeční chlopně. Toto 

onemocnění je často doprovázeno hypertenzí. Autozomálně dominantní 

polycystická ledvina je čtvrtou hlavní příčinou vyžadující dialýzu a transplantaci 

ledvin v USA. Náklady na léčbu obou typů polycystické ledviny přesahují 200 

miliónů dolarů ročně (Paul, Vanden Heuvel, 2014). 

 

3.2.6 Tumory ledvin  

Tumory ledvin zastupují 2 - 3% všech dospělých karcinomů. Je to 

nejčastější smrtelné nádorové onemocnění urologického systému. Za 

posledních 65 let se výskyt zvýšil o 2% ročně. Zvýšený výskyt souvisí se 

zlepšenou detekcí nádorů v důsledku lepší dostupnosti zobrazovacích postupů 

s vysokým rozlišením. Většina nádorů je při objevu asymptomatická a je 

zjištěna jako neočekávaný nález. Světová zdravotnická organizace (WHO) 

z roku 2004 klasifikuje ledvinové nádory do několika histologicky odlišných 

podtypů. Znalost podtypů je důležitá, protože různé podtypy jsou spojeny 

s různým biologickým chováním, prognózou a možnostmi léčby (Dítě a kol., 

2007; Gavin, Guan, Winnie, Zaahir, Safwat, 2016). 

 

3.2.7 Polékové poškození ledvin 

Léčivy mohou být z patologického hlediska ovlivněny všechny struktury 

ledvinového parenchymu. Způsobují spíše akutní než chronické problémy. 

Nejčastěji se setkáváme s postižením renálních tubulů a intersticia. Zvláště 

rizikoví jsou kriticky nemocní pacienti. Iatrogenně navozená nefrotoxicita je 

zodpovědná za 20 – 30 % případů akutního ledvinového selhání a u 6 % je 

zapotřebí zajistit náhradu ledvinové funkce. To souvisí se stoupajícími nároky 

na léčbu, s delší dobou hospitalizace a také se stoupající mortalitou. Proto je 
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velice důležitá správná identifikace probíhajícího patologického procesu 

prostřednictvím biopsie ledvin. Důležitá je také komplexní znalost anamnézy 

daného pacienta a dokonalé pochopení mechanismu účinku léčiv, které užívá. 

Cílem je snaha o maximální obnovu renální funkce (Kolečková, Tichý, 2018). 

Mezi léčiva s nežádoucím účinkem na ledviny patří NSAID včetně 

selektivních inhibitorů cyklooxygenázy (COX). Indometacin patří mezi 

nejrizikovější léčiva, naopak aspirin mezi ty méně riziková. Nefrotoxicita se 

také objevuje u aminoglykosidů, ACE inhibitorů a blokátorů angiotensinového 

receptoru. Akutní tubulointersticiální nefritida (TIN) je odpovědna za 3 – 15 % 

léky indukovaných akutních renálních problémů. Mezi další příčinou TIN může 

být autoimunitní a systémová onemocnění či infekce. TIN vzniká na podkladě 

zánětlivého infiltrátu v oblasti intersticia a bazální membrány tubulů. Uplatňují 

se zde T-lymfocyty (71 %) monocyty (15 %), dále pak eozinofily a neutrofily či 

makrofágy. Spolu s prosáknutím tkáně čí případnou tvorbou granulomů tvoří 

pak typický nález. Těžký průběh TIN s následnou dialýzou byl zaznamenán u 

úzkospektrého baktericidního antibiotika - rifampicinu. Sulfonamidová 

antibiotika a další relativně nerozpustná léčiva jako nitrofurantoin, methotrexát 

či protinádorová léčiva způsobují krystalovou nefropatii. Ta se vyznačuje 

precipitací krystalů zejména v distálních tubulech. Toto postižení souvisí 

s dávkou podaného léčiva, dehydratací pacienta či hodnotou pH moče. 

Imunosupresivní léčiva jako jsou cyklosporin či takrolimus indikována u 

pacientů po orgánové transplantaci, mohou však s odstupem dnů až měsíců 

vyvolávat funkční i strukturní změny v oblasti ledvin, vaskulopatie (Kolečková, 

Tichý, 2018). 

 

3.2.8 Hepatorenální syndrom 

U pacientů s vážným onemocněním jater dochází relativně snadno 

k renální ischémii a k oligurickému renálnímu selhání. Příčinou může být 

virová infekce či nadměrné užívání alkoholu. Při cirhóze jater dochází 

k přestavbě jaterní tkáně a následně k ischemii jater. Dochází k hromadění 

tekutiny v dutině břišní (ascites) a tvoří se periferní edémy. Porušená funkce 
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jaterní tkáně způsobí portální hypertenzi, která je způsobena větším průnikem 

krve z portálního oběhu do systémové cirkulace. Při portální hypertenzi 

nastávají systémové změny, jako je snížená periférní cévní rezistence a 

aktivace sympatiku. Vzniká hypovolémie. Na ledviny to má dopad v podobě 

sníženého průtoku krve ledvinami s následným poškozením funkce ledvin. 

Renální vazokonstrikce podněcuje uvolňování reninu, aldosteronu a sekreci 

ADH. To vede ke zvýšené tubulární resorpci vody a NaCl a vzniká oligurie. 

Hepatorenální syndrom se tedy vyskytuje téměř výhradně u pacientů 

s ascitem. Ještě do konce minulého století byla prognóza nemocných velmi 

špatná. V posledních letech se však objevily nové terapeutické možnosti, které 

výrazně zlepšily možnosti léčby (Silbernagl, Lang, 2001; Lata, 2013). 

 

3.3 Vybraná onemocnění s negativním vlivem na ledviny 

3.3.1 Autoimunitní onemocnění 

Jedná se o pestrou skupinu chorob, jejichž podstatou je abnormální 

reakce našeho imunitního systému (IS). V práci jsme se zaměřili na dvě 

onemocnění IS a to lupénku (psoriázu) a revmatoidní artritidu (RA). 

Psoriáza postihuje průměrně 2 – 3 % evropské populace a v posledních 

desetiletích její počet narůstá. Jedná se o chronické onemocnění kůže 

s abnormálním množením kožních buněk. Postihovat však může i nehty a 

klouby (psoriatická artritida). Lze zde pozorovat genetickou predispozici. 

Psoriáza je dobře léčitelná, avšak nevyléčitelná choroba. Charakteristická je 

zvětšená epidermis a urychlená buněčná obnova. Ložiska jsou více prokrvená, 

teplejší a charakteristicky červeně zbarvená. Lupénka se léčí lokálně, 

používáním mastí, gelů s obsahem například kortikosteroidů, kalcitriolu, 

keratolytik nebo různými hydratačními přípravky. Mezi systémovou léčbu patří 

terapie methotrexátem či cyklosporinem. Také fototerapie zmírňuje příznaky 

této nemoci. Za léčivými účinky je zodpovědné UV záření a jeho krátkovlnná 

složka. Z alternativní léčby se osvědčila sůl z mrtvého moře či krémy 

s obsahem aloe vera (Vokurka, Hugo, 2006; Drozenová, 2009).  
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Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění 

postihující klouby. Prevalence je odhadována na 0,5 – 1 %, postiženy jsou 

častěji ženy. Lze zde pozorovat vliv genetického faktoru. Charakteristická je 

symetrická polyartritida doprovázena příznaky jako únava, subfebrilie, hubnutí. 

Postižené klouby bývají bolestivé, oteklé a zarudlé. Při delším trvání dochází ke 

vzniku erozí chrupavky a ankylózy, život ohrožující pak může být postižení krční 

páteře. Mezi mimokloubní projevy tohoto onemocnění patří suchá kůže, 

episkleritida, revmatické uzly, vředy dolních končetin, neurologické potíže a 

další. V léčbě RA se uplatňují NSAID pro symptomatickou úlevu, 

glukokortikoidy, chorobu modifikující látky (DMARD). Nejběžnějším zástupcem 

DMARD je methotrexát. Methotrexát je látka blokující enzym 

dihydrofolátreduktázu. Indikován je také u těžké refrakterní psoriázy. Důležitá 

při léčbě RA je edukace pacienta, fyzioterapie a režimová opatření (Helin, 

Korpela, Mustonen, Pasternack, 1995; Ryšavá 2010; Mann, 2012; Štaud, 

2017).  

Léčba autoimunitních chorob může mít dopad na renální funkci. 

Postižení ledvin je jednou z důležitých příčin morbidity a mortality u nemocných 

s RA. Nefrotoxicita DMARDS vyskytující se u solí zlata a penicilaminu byla 

velkým problémem a dnes je od této léčby odklon. Vyšší dávky methotrexátu  

vedou k postižení tubulárních buněk. Také nadměrné užívání NSAID zatěžuje 

funkci ledvin. Toxicita NSAID může být vystupňována přítomností dalších 

rizikových faktorů, mezi které patří léčba diuretiky, dehydratace či omezený 

příjem sodíku u kardiaků (Horáčková, Schϋck, Teplan, Stejskal, 2004; Štaud, 

2017). 
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3.3.2 Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus je metabolické onemocnění charakterizované 

hyperglykémii, která vzniká buď poruchou sekrece inzulinu, nebo narušením 

účinku inzulínu v cílové tkáni, nebo kombinací obou těchto faktorů. DM je 

léčitelná choroba, je však nutné dodržovat určitá dietní a režimová opatření 

(Svačina a kol., 2006;  Hulín, 2009; Bureš, Horáček, Malý, 2015).          

Rozeznáváme několik typů DM. Diabetes mellitus prvního typu, který 

může být autoimunitně nebo idiopaticky podmíněný, DM 2. typu dále gestační 

diabetes a ostatní specifické typy diabetu. Může se také jednat o poruchy 

homeostázy glukózy (Škrha, 2009; Štaud, 2019). 

Narušená glukózová tolerance se může projevit akutními nebo později 

v důsledku špatně kompenzovaného DM i chronickými komplikacemi. Mezi ty 

akutní řadíme například diabetickou ketoacidózu a hyperosmolární 

neketoacidotické kóma (Bureš, Horáček, 2003; Štaud, 2019). 

Chronické komplikace nastávají v důsledku dlouhodobé hyperglykémie. 

Hovoříme zde o diabetické mikroangiopatii (retinopatie, nefropatie) a 

makroangiopatii, kam řadíme ischemickou chorobu srdeční (ICHS), 

ischemickou chorobu dolních končetin (ICHDK) a cévní mozkovou příhodu 

(CMP). Mezi další komplikace patří také diabetická neuropatie. Diabetická 

neuropatie je postižení nervů, projevující se nejčastěji bolestmi, křečemi dolních 

končetin. Distální symetrická senzitivní nebo senzitivně-motorická 

polyneuropatie je nejčastějším typem a bolestivé projevy vznikají jako odezva 

na postižení tenkých vláken. Diabetická neuropatie je spojena se signifikantním 

zhoršením kvality života. Mezi další komplikace patří poškození kognitivních 

funkcí, sklon k infekcím a syndrom diabetické nohy. Mezi hlavní faktory vzniku 

diabetické nohy patří ischemie končetiny, sklon k infekcím, diabetická 

neuropatie, kostní postižení a cévní komplikace. (Bureš, Horáček, 2003; 

Fejfarová, Jirkovská, 2015; Piťhová, 2016; Šmahelová, 2019). 

Diabetická nefropatie je onemocnění ledvin charakterizované proteinurií, 

hypertenzí a postupným zhoršováním renálních funkcí. Renální insuficience se 
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může objevit u pacientů s prvním i druhým typem DM (Pelikánová, Bartoš a 

kol., 2011). 

Velice důležité je, aby pacient sdělil lékaři veškeré jeho zdravotní 

problémy. K základním poznatkům diagnózy patří anamnéza. Lékař by měl znát 

jeho psychosociální, pracovní a rodinnou anamnézu, aby bylo zajištěno lepšího 

úsilí o zlepšení kvality života nemocného. Důležité jsou základní 

charakteristické příznaky, tedy symptomy nemocného, dále situační faktory 

(jaké okolnosti ulevují nemocnému) časový faktor (kdy se potíže vyskytují) a 

obecná charakteristika pacienta (Válková a kol., 2007; Štaud, 2019).  

Diabetickou nefropatii dělíme do čtyř stádií. V latentním stádiu dochází 

k hyperfiltraci a hypertrofii. Druhé stádium trvá dlouhodobě a dochází ke 

změnám membrány glomerulů. Ve třetím stádiu se rozvíjí proteinurie a 

glomerulární filtrace přestává plnit svoji fyziologickou funkci. Čtvrté stádium 

může skončit chronickým selháním ledvin a náhradou funkce ledvin jako je 

dialýza či transplantace (Bureš, Horáček, 2003; Gross a kol., 2005; Karen, 

Svačina, 2011; Pelikánová, Bartoš a kol., 2011).  

Hlavním etiopatogenetickým činitelem diabetické nefropatie je 

hyperglykemie. K hlavním morfologickým změnám této nefropatie patří 

glomeruloskleróza, postižení tubulointersticia a vaskulární změny. Glomeruly 

zanikají a snižuje se schopnost glomerulární filtrace (Pelikánová, Bartoš a kol., 

2011). 

Ve stadiu incipientní nefropatie se vyšetřuje hlavně TK, albuminurie a 

lipidy. Ke screeningovým účelům slouží vzorek ranní moči s přepočtem 

albuminu na koncentraci kreatininu. K základním vyšetřením diabetické 

manifestní nefropatie patří hodnoty krevního tlaku, iontů (Na+, K+, Cl-) lipidů 

(LDL, HDL, TG) a vyšetření očního pozadí (Zadák, Havel, 2007;  Pelikánová, 

Bartoš a kol., 2011; Štaud, 2019).  

Kromě farmakologické léčby je velice důležité dodržovat dietní a 

režimová opatření. Pohybový režim má pozitivní vliv na kardiovaskulární 

systém, ale zároveň také zvyšuje citlivost tkání na inzulin (Vlček, Fialová, 2011; 

Šmahelová, Lašticová, 2011).   
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Farmakologická léčba pak zahrnuje terapii perorálními antidiabetiky 

(PAD), což jsou látky s hypoglykemizujícím účinkem, které jsou indikovány u 

pacientů s DM 2 typu. V terapii jsou používány metformin, deriváty sulfonylurey 

(DSU). Mezi DSU patří například glipizid, gliklazid, glimepirid. Dále se využívají 

glitazony, což jsou látky označovány jako inzulinové senzitizéry. Zástupcem je 

pioglitazon, který působí hlavně ve svalové a v tukové tkáni. Inkretinová terapie 

je založena na hormonech, vylučovanými trávicím traktem, které stimulují 

sekreci inzulinu. Inhibitory střevních alfa glukosidáz, na rozdíl od PAD nepůsobí 

systémově, ale jen lokálně v tenkém střevě, kde snižují absorpci sacharidů. 

Jediným představitelem této skupiny je akarbóza. Terapie inzulínem se pak 

používá u všech pacientů s DM 1. typu a u části nemocných s diabetem 2. typu 

(Kimmel, Inzucchi, 2005; Piťhová, 2008; Edelsberg, 2008; Šmahelová, 

Lašticová, 2011; Haluzík a kol., 2012). 

 

3.3.3 Hypertenze 

Neobyčejný významný faktor však představuje systémová hypertenze. 

Významným činitelem podílejícím se na rozvoji hypertenze je retence sodíku a 

vody. O hypertenzi mluvíme, pokud je krevní tlak zvýšen nad 140/90 mm Hg. 

Hypertenzi dělíme na primární (esenciální) a sekundární, která vzniká na 

podkladě jiné choroby. Esenciální hypertenze, vyskytující se až u 90 % všech 

hypertoniků, může být příčinou selhání ledvin a i lehčí formy esenciální 

hypertenze výrazně zvyšující riziko renální insuficience (Vlček, Fialová, 2010;  

Češka, 2010; Bureš, Horáček, Malý, 2015). 

Hypertenze je jedna z hlavních příčin úmrtí naši populace. K jejímu 

vzniku vede mimo jiné nesprávný životní styl, nadměrný přísun soli a tuků ve 

stravě, nedostatek ovoce a zeleniny, omezená pohybová aktivita, stres a 

kouření. Vysoký krevní tlak postihuje 20 – 30 % populace ve vyspělých zemích. 

Jedná se o nejčastější onemocnění (Fejfar, Přerovský, 2002; Widimský a kol., 

2004; Bureš, Horáček, Malý, 2015).  

Hypertenze provázející nemoci ledvin patří mezi nejčastější sekundární 

hypertenzi. V patogenezi se hlavně uplatňuje nerovnováha mezi 
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vazokonstrikčními a vazodilatačními působky a porucha extracelulárního 

objemu tekutiny. Hypertenze u chronického onemocnění ledvin zvyšuje míru 

kardiovaskulárního rizika a je jedním z hlavních příčin progrese vedoucí k 

selhání ledvin. U chronického selhání ledvin se většinou jedná o zvětšení 

objemu extracelulární tekutiny v důsledku retence sodíku a vody. U 

jednostranného selhání převažuje reninový mechanismus. Ve většině případů 

však dochází k prolínání obou mechanismů účinků. Poslední stádium 

ledvinového selhání je charakterizováno glomerulární filtrací pod 0,25 ml/s, což 

ve většině případů končí ledvinovým kolapsem a dialýzou. Léčba zahrnuje 

nefarmakologické přístupy, jako jsou různá dietní a režimová opatření a 

zpomalení progrese onemocnění. Farmakologická léčba zahrnuje léky ze 

skupiny inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu (ACEi), které jsou lékem 

volby u současné mikroalbuminurie či proteinurie. Před zahájením léčby je 

dobré posoudit stav ledvin a elektrolytové rovnováhy. Lze je efektivně 

kombinovat například s diuretiky (mimo kalium šetřících), antagonisty 

agiotenzinu II ( AT1 blokátory) či s blokátory vápníkového kanálu. Z diuretik 

mají antihypertenzní účinek již nízké dávky thiazidů. Furosemid, který patří do 

skupiny kličkových diuretik je účinný i u velmi pokročilého stádia nemoci, je zde 

však riziko ototoxicity. Kalium šetřící diuretika mohou způsobovat hyperkalémii, 

proto lze podávat spironolakton při častém sledování sérové hladiny draslíku. 

Betablokátory (BB) mají nižší antiproteinurický učinek, (vyšší má pouze 

verapamil). V ledvinách BB snižují tlak glomerulární filtrace vlivem dilatace 

arterioly. Snahou tedy je oddálení přechodu do terminálního selhání ledvin, 

pravidelná kontrola TK, snížení proteinurie a užívání ACEi nebo AT1 blokátorů, 

které ve srovnání s jinými antihypertenzivy lépe ovlivňují progresi diabetických i 

nediabetických ledvinových onemocnění (Monhart, 2009; Bureš, Horáček, Malý, 

2015). 
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3.3.4 Obezita 

Obezita je onemocnění, kde převládá energetický příjem nad výdejem. 

Je rizikovým faktorem pro diabetes, kardiovaskulární choroby, depresi a některé 

druhy nádorů. Její výskyt celosvětově stoupá. Na jejím vzniku se podílí 

dědičnost, nedostatek pohybu, nevhodná kvalita a složení stravy, nedostatek 

spánku, nadměrný a rychlý přístup k potravinám nebo hormonální vlivy. Obezita 

je součástí metabolického syndromu, kde se uplatňují kritéria obvodu pasu u 

mužů nad 102 cm u žen nad 88 cm, koncentrace triacylglyceridů nad 1,7 mmol/l 

a snížená koncentrace HDL cholesterolu u mužů pod 1 mmol/l a u žen pod 1,3 

mmol/l. Podle kritérii WHO (světová zdravotnická organizace) je obezita 

definována indexem tělesné hmotnosti BMI (body mass index) vyšším než 30 

pro evropskou populaci. Pro asijsou a pacifickou populaci je BMI hraniční kolem 

25. Obezita prvního stupně je v rozmezí 30 - 35, druhého stupně 35 - 40 a 

hodnota nad 40 se definuje jako morbidní těžká obezita 3. stupně. Za zdravou 

váhu je považována hodnota BMI  18,5 - 25 (Podlipný, Hess, 2006; Pelikánová, 

Bartoš, 2011). 

U obézních pacientů existuje vyšší pravděpodobnost vzniku konečné 

fáze renálního onemocnění v porovnání s osobami s váhou v normě. Stejně tak 

u obézních lidí se častěji vyskytuje náhlé poškození ledvin, které může mít 

závažné následky. Tím, že se obezita podílí na vzniku diabetu, hypertenze a 

malignit, přispívá tak svým mechanizmem k dalšímu zatížení ledvin (Vlček, 

Fialová, 2010; Hrubý, Mengerová, 2010; Bureš, Horáček, Malý, 2015).  
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3.4 Prevence onemocnění ledvin 

Základním pravidlem je dodržování správného životního stylu. 

 

 Nekouřit. Kouření působí negativně na kvalitu cévního systému. 

Zatěžuje srdce i cévy, negativně ovlivňuje renální funkci. Mimo 

jiné přispívá i k rozvoji nádorů.  

 Udržovat optimální tělesnou hmotnost. Nadváha se podílí na 

vzniku aterosklerózy, hypertenze a diabetu. Pokud již jsou ledviny 

oslabené, tak poškozený cévně srdeční systém a diabetes je ještě 

více oslabují. Ledviny pak musí vynaložit více úsilí na odstranění 

nadbytečných metabolitů z těla.  

 Optimálně a pravidelně sportovat. Pravidelná pohybová aktivita 

snižuje nadváhu, upravuje krevní tlak, zlepšuje stav cévního 

systému a optimalizuje hladinu cukru v krvi. 

 Stravovat se dle doporučení pro prevenci onemocnění ledvin. 

Kvalitní pestrá strava bohatá na vitamíny, minerály, zdravé tuky a 

bílkoviny dodává organismu odolnost a posiluje imunitní systém.  

 Pravidelný pitný režim napomáhá vylučovacímu systému 

k odstraňování nadbytečných látek z těla. Voda pročišťuje a ředí 

krev. Vhodné je pití bylinkových čajů a spíše omezit kofeinové 

nápoje.  

 Vhodné je také omezit denní příjem soli. I nadměrný přísun 

bílkovin zatěžuje ledviny a způsobuje vznik dny. Důležité je také 

vyvarovat se prochladnutí a otužovat imunitní systém (Viklický, 

Tesař, Sulková, 2010; Kábrt, 2014; Švédová, 2016). 

 

 

 



35 

 

3.5 Farmakoterapie v nefrologii 

Diuretika jsou léky působící v ledvinách, zvyšují diurézu. Jejich 

mechanismus účinku souvisí s membránovým transportem v různých částech 

nefronu. Diuretika způsobují zvýšené vylučování vody a sodných iontů. Jsou 

indikována u edémů. Díky schopnosti snižovat periférní cévní rezistenci, čímž 

zároveň snižují tlak, se používají u hypertenze a srdeční insuficience. Dělení 

diuretik:  

1. Inhibitory karboanhydrázy – acetazolamid, dorzolamid - působící 

v proximálním tubulu, kde se uskutečňuje resorpce bikarbonátů a 

generování protonu pomocí karboanhydrázy. 

2. Působící v distálním tubulu: thiazidy (hydrochlorothiazid, 

chlortalidon), kde se uskutečňuje transport sodných iontů z lumen 

tubulů probíhající symportem s chloridovými ionty.  

3. Působící v Henleově kličce: kličková (Furosemid, kys. etakrynová, 

etozolin), kde probíhá symport sodných, draselných a chloridových 

iontů v laminální membráně v tlusté části vzestupného raménka.  

4. Kálium šetřící diuretika: spironolakton, amilorid 

5. Zvyšující exkreci vody: tzv. osmotická diuretika: manitol                                                    

V praxi se také setkáváme s kombinací diuretik: kličková + thiazidy, 

nebo kličková + kalium šetřící (Zámečník, Macek, 2012; Trejtnar, 2017).  

 

Převládajícím urologickým problém hlavně u geriatrických pacientů jsou 

symptomy onemocnění dolních močových cest. Konkrétně se jedná o potíže 

s hyperplazií prostaty, hyperaktivitou detruzoru močového měchýře nebo o 

inkontinenci. Farmakoterapie stresové inkontinence zahrnuje hormonální 

terapii. Podávají se lokální preparáty s obsahem estrogenů. Dalším hormonem 

je desmopresin, který zvyšuje resorpci primární moči v oblasti distálního tubulu. 

Důsledkem je snížená tvorba moči a zdržení tekutiny v těle. Není vhodný pro 

pacienty s kardiální insuficiencí. Je znám i účinek tricyklických antidepresiv 

v terapii stresové inkontinence. Ze skupiny antimuskarinik se využívá oxybutin, 
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který má přímý spazmolytický účinek na hladkou svalovinu močového měchýře. 

Propiverin má kombinovaný parasympatolytický účinek s lokálně anestetickým. 

Zvyšuje kapacitu močového měchýře a snižuje urgenci a kontraktilitu detruzoru 

močového měchýře. Trospium neprochází hematoencefalickou bariérou, proto 

má minimum nežádoucích účinku na centrální nervový systém. Solifenacin je 

vysoce selektivní antagonista M3 receptorů, proto působí jen na močové cesty. 

Darifenacin interakuje s některými léčivy, hlavně ze skupiny psychofarmak nebo 

antikoagulancií (Romžová, 2013).  

U kardiaků se sníženou funkcí ledvin se doporučuje snížit dávky betablokátorů 

(vyšší riziko je u hydrofilních látek - atenolol). Jejich akumulace může vést 

k bradykardii a následně ke kolapsu. Kyselina acetylsalicylová může u pacientů 

s urémií zvýšit riziko krvácení. Úprava dávkování není třeba u blokátorů 

kalciových kanálů a trombolytik. Naopak kontraindikací je spironolakton pro 

riziko hyperkalemie (Vachek, Tesař, 2010). 

Z antibiotické léčby se u infekcí ledvin a močových cest ze skupiny penicilinů 

používá amoxicilin (např. u asymptomatické bakteriurie u gravidních žen a 

jiných rizikových osob s průkazem citlivých kmenů E. coli a enterokoků) nebo 

amoxicilin/kyselina klavulánová (např. u akutní cystitidy komplikované). Ze 

skupiny cefalosporinů se používá cefuroxim a cefprozil, ze skupiny 

fluorchinolonů ciprofloxacin a ofloxacin. Ze skupiny chemoterapeutik se v praxi 

používá trimetoprim, trimetoprim/sulfamethoxazol a ze skupiny nitrofuranů 

nitrofurantoin a nifuratel, který je alternativou nitrofurantoinu pouze v případech 

jeho nedostupnosti a to jen pro dospělé pacienty a děti starší 6 let 

(Bartoníčková a kol., nedatováno).  

https://anzdoc.com/doporueny-postup-pro-antibiotickou-lebu-komunitnich-

infekci-.html 
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3.6 Metody náhrady funkce ledvin 

3.6.1 Transplantace ledvin 

Transplantace ledvin je vhodným řešením u pacientů s chronickým 

renálním selháním. Měla by být pacientům nabídnuta ještě před zahájením 

dialyzační léčby. Měla by být upřednostňována z ekonomického hlediska, ale 

také z hlediska lepší prognózy. Transplantaci přechází řada důležitých vyšetření 

(základní fyzikální vyšetření, krevní obraz, EKG, RTG srdce). Kontraindikací 

transplantace jsou některá přidružená onemocnění pacientů, např. těžké 

aterosklerotické postižení tepen, terminální jaterní onemocnění, aktivní infekce, 

morbidní obezita, AIDS, malignity či nespolupráce pacienta. Dárci jsou 

nejčastěji příbuzní, partneři či dobrovolníci, ale také zemřelí, kteří se během 

života nevyjádřili, že nechtějí darovat své orgány. Důležitou roli hraje 

kompatibilita krevních skupin a shoda v co nejvíce znacích HLA systému. 

V pooperačním období je důležitý celkový monitoring pacienta. Komplikace jsou 

nejčastěji kardiovaskulární onemocnění, krvácení či infekce. Stav nemocného 

se kontroluje na jednotce intenzivní péče. Monitoruje se například krevní tlak a 

provádí se příslušná antibiotická a imunosupresivní terapie. Velice důležité je 

také kontrolování hladiny iontů, podle které se také upravuje složení infúzních 

roztoků a kontroluje se diuréza. Úspěšná transplantace závisí hlavně na 

chirurgickém provedení a potlačení rejekce štěpu právě imunosupresivní 

léčbou. Průměrná čekací doba na transplantaci je 12 měsíců. Transplantace 

zvyšuje kvalitu a prodlužuje dobu života (Třeška a kol., 2002; Viklický, 

Janoušek, Baláž, 2008; Češka, 2010; Homolková, 2012).  
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3.6.2 Hemodialýza 

Hemodialýza slouží u pacientů s renálním selháním k odstraňování 

zplodin látkové výměny. Akutní hemodialýza se používá u náhlých stavů, jako 

jsou např. hyperkalemie nad 6 mmol/l, hyperkalcemie nad 3,5 mmol/l, 

hyperhydratace se srdečním selháváním či intoxikace. Používá se v případě, že 

není možno dosáhnout uspokojivého zdravotního stavu konzervativní léčbou. 

Chronická dialýza se pak provádí nejčastěji u pacientů s chronickým 

ledvinovým onemocněním ve stádiu 5 (Beneš, Stránský, Vítek, 2007; 

Lachmanová, 2008).  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 METODICKÁ ČÁST 

4.1.1 Použitá metoda sběru dat 

Použitá data jsme získali z kartotéky pacientů v hemodialyzační poradně 

a v nefrologické ambulanci v okresní nemocnici v Táboře a z vyplněných 

dotazníků pacientů, kteří se tohoto výzkumného programu zúčastnili. 

4.1.2 Charakteristika souboru pacientů 

Základními vstupními kritériemi do našeho výzkumného programu byli 

pacienti s hypertenzí, diabetem, autoimunitním onemocněním, malignitami či 

nezdravým životním stylem a předpokladem dobré compliance.                                                                      

      Do programu bylo zahrnuto celkem 108 pacientů, kteří splňovali alespoň 

jednu z uvedených podmínek. Někteří pacienti však z důvodu špatné 

spolupráce museli být z dotazníkového šetření vyloučeni. Z tohoto důvodu se u 

některých otázek v dotazníkové metodě nedostalo odpovědi od všech pacientů.  

4.1.3 Postup práce  

Během jednoho roku (prosinec 2016 – leden 2018) jsme v nefrologické 

ambulanci v nemocnici v Táboře sbírali potřebná data a údaje k dokončení 

práce. Pacienti nejprve vyplnili dotazník týkající se jejich dosavadních dietních a 

pohybových návyků a jejich zdravotního stavu. V rámci výzkumu jsme se také 

zabývali fyzikálními a biochemickými hodnotami ze zdravotnické dokumentace 

pacientů. Byla stanovena výška, hmotnost a krevní tlak. Dále jsme zkoumali 

z odběrů krve stanovené biochemické ukazatele jako lipidogram (celkový 

cholesterol, HDL, LDL, TAG) nebo hodnoty glykémie v krvi. Zabývali jsme se 

souvislostí mezi dosavadním zdravotním stavem pacientů s dopadem na 

renální funkci. 
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4.1.4 Způsob grafického vyjádření 

Pro grafické vyjádření výsledků jsme použili program excel.  
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4.2 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

4.2.1 Analýza dat z lékařské databáze  

 

Věk  

Tabulka č. 1: Přehled věkových skupin všech sledovaných pacientů 

Věk 18 – 30 let 30 – 60 let 
Nad 

60 let 

Počet pacientů 11 40 57 

 

 

Pohlaví 

Graf č. 1: Rozdělení všech sledovaných pacientů podle pohlaví 
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Délka trvání diabetu u pozorovaných pacientů 

 

Graf č. 2: Přehled délky trvání diabetu u pacientů s diagnostikovaným 

diabetes mellitus 

 

 

Z celkové počtu pozorovaných pacientů (108) bylo celkem 64 pacientů 

s diabetem. Pacienty jsme rozdělili podle délky trvání diabetu. Nejvíce 

převažoval počet pacientů v rozmezí délky diabetu 6 - 10 let. v Rozmezí 1 – 5 

let bylo 18 pacientů a v rozmetí nad 10 let 16 pacientů. Pacienti byli léčení 

hlavně metforminem. Metformin je lék 1. Volby u pacientů s DM 2. typu. 3 

pacienti měli kombinaci metformin a liraglutid a 2 pacienti měli 

kombinaci metfomin a inzulín. 1 pacient užíval vildagliptin. Všichni pacienti byli 

seznámeni s dietním opatřením.  
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Výskyt hypertenze u pozorovaných pacientů  

 

Graf č. 3: Přehled výskytu hypertenze u všech sledovaných pacientů 

 

 

Z celkového počtu pozorovaných pacientů (108) 72 lidí uvedlo, že mají vysoký 

krevní tlak. Jejich hodnoty jsou hraniční nebo vyšší než 140/90 mm Hg (z tohoto 

počtu byla jedna žena s gestační hypertenzí, která před těhotenstvím 

vykazovala normální hodnoty TK). 30 pacientů uvedlo, že hodnota jejich tlaku je 

většinou do 120/80 mm Hg a 6 pacientů uvedlo, že hodnota jejich tlaku je velice 

proměnlivá. Skoro všichni pacienti ve věkovém rozmezí nad 60 let uvedli, že 

jejich hodnoty TK jsou vyšší než norma. Naopak hodnoty TK v normě jsme 

zaznamenali u většiny pacientů ve věkovém rozmezí 18-30 let. 
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Výskyt dyslipidémie 

 

Graf č. 4: Znázornění pacientů s dyslipidémií 

 

 

Z grafu č. 4 vyplývá, že z celkového počtu pacientů (108) mělo 56 dyslipidémii.  
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Tabulka č. 2: Přehled jednotlivých hodnot BMI (Body mass index) u 

sledovaných pacientů 

Hodnoty BMI 18,5 – 20 25 - 30 30 - 35 35 – 40 

Počet 

pacientů 

52 40 14 2 

   

Graf č. 5: Znázornění hodnot BMI u sledovaných pacientů 

 

 

 

V tabulce č. 5 a grafu č. 5 můžeme vidět počet a hodnoty BMI všech 

sledovaných pacientů. 52 pacientů se pohybovalo v rozmezí hodnot 18,5 – 20, 

které odpovídá normě. Obezitu prvního stupně mělo 40 pacientů, obezitu 

druhého stupně s hodnotami BMI 30 – 35 mělo 14 pacientů a 2 pacienti uvedli, 

že jejich hodnoty BMI se pohybují nad 35, což odpovídá morbidní obezitě 3 

stupně. 
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Výskyt autoimunitního onemocnění  

 

Graf č. 6: Přehled pacientů s autoimunitním onemocněním 

 

 

Z celkového počtu sledovaných pacientů (108) jsme se zaměřili na pacienty 

s autoimunitním onemocněním. 8 pacientů v dotazníku uvedlo, že se léčí na 

revmatické onemocnění a 11 pacientů mělo diagnostikovanou lupénku. 2 

pacienti s RA uvedli, že se léčí methotrexátem a 5 pacientů s lupénkou uvedlo, 

že občas používají lokální masti s obsahem kortikosteroidů.  
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Výskyt patologické odchylky vylučovací soustavy  

 

Graf č. 7: Přehled pacientů s patologickou odchylkou vylučovací soustavy 

 

 

 Z celkové počtu sledovaných pacientů (108) jsme se zaměřili na pacienty 

s patologickou odchylkou vylučovací soustavy. Na otázku nám odpovědělo 96 

pacientů. Pacienty jsme si následně seřadili podle jednotlivých patologických 

odchylek. U 38 pacientů byla diagnostikována polycystická ledvina, 11 pacientů 

se léčí s tumorem ledvin, 37 pacientů uvedlo, že trpí na časté a opakující se 

záněty močových cest a 10 pacientů uvedlo, že jim byla diagnostikována 

bílkovina v moči. 1 pacient s tumorem ledvin uvedl, že trpí amyloidózou 

gastrointestinálního traktu.  
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4.2.2 Analýza dotazníkového šetření 

 

OTÁZKA:  Jste kuřák? 

 

Tabulka č. 3: Rozdělení pacientů na kuřáky a nekuřáky 

Jste kuřák ANO NE 

Počet pacientů 52 56 

 

 

  

Na tuto otázku odpověděli všichni pacienti. 52 Pacientů uvedlo, že jsou kuřáci a 

56 pacientů nekouří. Mezi kuřáky jsme zahrnuli i ty pacienty, kteří uvedli, že 

kouří jen příležitostě a málo (oslavy, akce atd.). 
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OTÁZKA: Užíváte pravidelně nějaké léky? 

 

Tabulka č. 4: Přehled pacientů užívajících pravidelně léky 

Užíváte pravidelně nějaké 

léky 

ANO NE 

Počet pacientů 103 5 

 

 

Graf č. 8: Znázornění pacientů užívajících pravidelně léky 

 

 

Na tuto otázku nám odpověděli v dotazníku všichni pacienti. Více jak 95% 

dotazovaných na otázku uvedlo, že pravidelně užívá nějaké léky. Z celkového 

počtu (108 pacientů) léky pravidelně užívá 103 pacientů. Jednalo se většinou o 

léky na vysoký krevní tlak (nejvíce kombinace perindopril/ amlodipin), diabetes 

mellitus (převážně metformin), dnu (allopurinol), alergii (cetirizin)  a u žen o 

perorální antikoncepci. Na tuto otázku pozitivně odpověděla většina pacientů ve 

věkovém rozmezí nad 60 let.  
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OTÁZKA:  Berete často antibiotika, léky na bolest nebo jste 

absolvovala chemoterapii? 

 

Tabulka č. 5: Přehled pacientů užívajících často antibiotika, léky na bolest 

nebo absolvovali chemoterapii 

 Antibiotika Léky na bolest Chemoterapie 

Počet pacientů 24 64 12 

 

 

Graf č. 9: Znázornění pacientů užívajících často antibiotika, léky na bolest 

nebo pacientů, kteří prodělali chemoterapii 

 

 

Na otázku zda často užíváte antibiotika (několikrát ročně) jsme pozitivní 

odpověď dostali od 24 pacientů. Na otázku zda často užíváte léky na bolest, 

hlavně ze skupiny NSAID, uvedlo až 64 pacientů, že si ibalgin (ibuprofen) nebo 

voltaren (diklofenak) vezmou alespoň jednou do týdne. 
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OTÁZKA: Máte psychické problémy, trpíte nespavostí nebo Vás 

často bolí hlava? 

 

Graf č. 10: Znázornění pacientů s jednotlivými potížemi 

 

 

Zajímali jsme se také o duševní stav pacienta. Na tuto otázku nám odpovědělo 

93 pacientů ze všech dotazovaných (108). Na otázku zda máte psychické 

problémy (častý vztek, smutek, změny nálad, úzkost, strach) nám 31 pacientů 

odpovědělo ano. Někteří také uvedli, že příležitostně užívají léky ze skupiny 

anxiolytik. Jednalo se hlavně o neurol (alprazolam) a lexaurin (bromazepam). 

Nespavostí trpí 38 pacientů. Většina z nich uvedla, že užívá léky na spaní 

(zolpidem). Na časté bolesti hlavy trpí 24 dotazovaných pacientů. Na tuto 

otázku pozitivně odpověděla většina pacientů ve věkovém rozmezí nad 60 let. 

Naopak ve věkovém rozmezí 18-30 let, jsme nezaznamenali žadného pacienta, 

který by užíval hypnotika.  
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OTÁZKA: Vyskytují se u Vás často ekzémy nebo kožní 

problémy? 

 

Graf č. 11: Znázornění pacientů s častým ekzémem 

 

 

 

Na otázku zda pacienti trpí na časté ekzémy nebo kožní problémy nám 

odpověděli všichni pacienti (108). 69 pacientů uvedlo, že nemají problémy 

s pokožkou (svědění, suchá citlivá pokožka). 39 pacientů trpí atopickým 

ekzémem a 11 pacientů lupénkou.  
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OTÁZKA: Pracujete v prostředí s vyšší koncentrací prachu, 

smogu nebo toxických látek? 

 

Tabulka č. 6: Přehled pacientů, kteří častěji pobývali v prostředí s vyšší 

koncentrací prachu, smogu nebo toxických látek  

 Ano NE 

Počet pacientů 22 86 

 

 

Graf č. 12: Zobrazení pacientů pracujících v škodlivém prostředí 

 

 

Dotazovaných pacientů jsme se také ptali v jakém prostředí se v rámci jejich 

zaměstnání pohybují. 22 pacientů uvedlo, že pracují v škodlivém prostředí 

s vyšší koncentrací prachu, smogu, nebo toxických látek (někteří pacienti uvedli 

automobilový průmysl) . 
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OTÁZKA: Trpíte často na dušnost nebo závratě? 

 

Tabulka č. 7: : Přehled pacientů trpících často dušností a závratí 

 Ano NE 

Počet pacientů 47 71 

 

 

Graf č. 13: Přehled pacientů trpících častěji dušností a závratí 

 

 

 

Pacientům jsme položili otázku zda trpí na občasné závratě a nebo se častěji 

zadýchavají. 47 pacientů odpovědělo kladně. Většinou se jednalo o stavy 

malátnosti a závratě. Ve většině případů se jednalo o pacienty, kteří se léčí na 

vysoký krevní tlak, nebo mají nadváhu a jsou ve věkovém rozmezí nad 60 let. 

71 pacientů uvedlo, že při běžných denních aktivitách takové problémy nemají.  
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OTÁZKA: Pociťujete často pachuť v ústech? 

 

Tabulka č. 8: Přehled pacientů pociťujících často pachuť v ústech 

 Ano Ne 

Počet pacientů 25 83 

 

 

Graf č. 14: Přehled pacientů pociťujících častěji pachuť v ústech 

 

 

 

Na otázku zda pacienti pociťují pachuť nebo zvláštní pocit v ústech nám 

odpověděli všichni dotazovaní pacienti (108). 83 pacientů takové problémy 

nemají. 25 pacientů pachuť v ústech občas zaznamená. Většinou uvedli, že se 

jedná o kovovou pachuť či překyselení.  
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OTÁZKA: Otékají Vám často nohy nebo pociťujete zavodnění 

organismu? 

 

Tabulka č. 9: Rozdělení pacientů s častými otoky 

 Ano Ne 

Počet pacientů 36 72 

 

 

Graf č. 15: Přehled pacientů trpících často otoky 

 

 

Na otázku zda pacienti trpí častými otoky jsme dostali odpověď od všech 

pacientů (108). 36 pacientů uvedlo, že takové problémy občas zpozorují. 

Někteří uvedli, že na chronickou žilní nedostatečnost užívají Detralex. Někteří 

pacienti uvedli, že nohy jim otékájí z důvodu delšího stání nebo sezení (v práci, 

cestování vlakem atd.). 
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OTÁZKA: Pánové, máte problémy s prostatou nebo potíže při 

močení? 

 

Tabulka č. 10: Rozdělení mužů podle potíží s prostatou 

 Ano Ne 

Počet pacientů 21 40 

 

 

Graf č. 16: Rozdělení mužů podle problémů s prostatou 

 

 

Zeptali jsme se všech dotazovaných mužů, zda se léčí s prostatou nebo mají 

potíže při močení (bolest, nutkání na močení atd.) Na otázku nám odpověděli 

všichni muži. 21 mužů má problémy s prostatou, 40 mužů takové problémy 

nemá. Z 21 mužů, kteří občas pociťují dyskomfort při močení, se 4 muži léčí na 

benigní hyperplazii prostaty. 
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OTÁZKA: Prodělali jste akutní infarkt myokardu nebo cévní 

mozkovou příhodu? 

 

Tabulka č. 11: Znázornění počtu pacientů, kteří prodělali akutní infarkt 

myokardu nebo cévní mozkovou příhodu 

 Ano Ne 

Počet pacientů 26 82 

 

 

Graf č. 17: Přehled pacientů, kteří prodělali akutní infarkt myokardu nebo 

cévní mozkovou příhodu 

 

Položili jsme pacientům otázku z hlediska jejich kardiovaskulárního a 

cerebrovaskulárního stavu. Konkrétně nás zajímalo, zda prodělali akutní infarkt 

myokardu nebo cévní mozkou příhodu. Na tuto otázku jsme dostali odpověď od 

všech pacientů (108), 26 pacientů odpovědělo kladně. Většinou se jednalo o 

pacienty s věkovým rozmězím 60 let a více.  
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OTÁZKA: Trpíte často na infekce močových cest? 

 

Tabulka č. 12:  Přehled počtu pacientů trpících často infekcí  močových 

cest 

 Ano Ne 

Počet pacientů 59 49 

 

 

Graf č. 18: Přehled počtu pacientů trpících často infekcí močových cest 

 

 

Položili jsme pacientům otázku, zda často trpí diagnostikovanou infekcí 

močových cest a nebo zda sami občas mají problémy při močení (bolest, 

pálení, řezání). Na tuto otázku nám odpověděli všichni pacienti (108) a 59 

pacientů odpovědělo, že takové problémy mají. Většinou se jednalo o ženy. 49 

pacientů problémy při močení nezaznamenalo.  
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OTÁZKA: Jaký máte denní pitný režim? 

 

Tabulka č. 13: Zobrazení počtu pacientů podle denního pitného režimu 

Pitný režim Více jak 2 l/den 1-2 l/den Méně než 1 l/den 

Počet pacientů 31 62 15 

 

 

Graf č. 19: Přehled počtu pacientů podle pitného režimu 

 

Zeptali jsme se pacientů jaký je jejich denní příjem tekutin. Na tuto otázku nám 

odpověděli všichni pacienti (108). Seřadili jsme je do tří skupin. S denním 

příjmem tekutin nad 2l / den jsme zaznamenali 31 pacientů. Většina pacientů tj. 

62 byla ve skupině s denním příjmem v rozmezí 1 – 2l / den. A 15 pacientů 

uvedlo, že jejich denní příjem tekutin je pod 1 litr / den z důvodu režimového 

opatření při hemodialyzační léčbě. Jednalo se především o pacienty s věkovým 

rozmezím nad 60 let. Většina pacientů obecně uvedla, že denní příjem tekutin 

se pohybuje v závislosti na fyzické aktivitě a počasí. 
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OTÁZKA: Jak často pijete alkohol? 

 

Graf č. 20: Znázornění pacientů v souvislosti s pitím alkoholu 

 

 

 

 

Seřadili jsme si pacienty do tří skupin, podle četnosti užívání alkoholu. Na tuto 

otázku jsme dostali odpověď od 104 pacientů. 28 pacientů uvedlo, že si sklenku 

vína nebo velké pivo dají denně. U 2 pacientů byla výrazná závislost na 

alkoholu. 71 pacientů uvedlo, že alkohol pijí příležitostně (alespoň jednou do 

měsíce) a 5 pacientů uvedlo, že alkohol nepijí vůbec.  
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OTÁZKA: Máte pravidelnou pohybovou aktivitu? 

 

Tabulka č. 14: Rozdělení pacientů s pohybovou aktivitou 

 3 - 5x týdně 1 - 3x týdně Minimální 

Počet pacientů 18 54 31 

 

 

Graf č. 21: Přehled pacientů s pohybovou aktivitou 

 

 

Pacietům jsme položli otázku ohledně jejich aktivního pohybu. Na otázku nám 

odpovědělo 103 pacientů. Minimální pohybovou aktivitu  má 31 pacientů 

(většinou se jednalo o starší pacienty, imobilizováni) 54 pacientů uvedlo, že     

1-3x týdně se aktivně věnují  pohybovým aktivitám (většinou se jednalo o jízdu 

na kole, chůzi, plavání). 18 pacientů odpověděli, že jejich pohybová aktivita nad 

rámec běžných aktivit je 3 – 5x týdně. 
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4.3 DISKUZE 

V této práci jsme se zabývali etiopatogenezí vedoucí k selhání ledvin. V našem 

dotazníkovém šetření jsme měli nejvíce pacientů ve věku nad 60 let (viz. 

Tabulka č. 1). Níže diskutujeme nejvýznamnější nálezy. 

Diabetes mellitus 

Z celkového počtu sledovaných pacientů (108) bylo 64 osob  

s diagnostikovaným diabetes mellitus. Jednalo se o pacienty s diabetem 2. 

typu. Většina z nich užívala metformin, jako lék první volby. Nejvíce pacientů 

s onemocněním ledvin jsme zaznamenali ve skupině trvání diabetu 6 – 10 let 

(viz. Graf č. 2).  

Je všeobecně známo, že v důsledku trvání dlouhodobé hyperglykémie mohou 

nastat chronické komplikace. Jako je např. diabetická retinopatie nebo 

nefropatie. Renální insuficience se může objevit u pacientů s prvním i druhým 

typem DM (Zadák, Šmahelová, 2003; Pelikánová, Bartoš a kol., 2011).  

Diabetické onemocnění ledvin je hlavní příčinou nejen chronického onemocnění 

ledvin, ale také kardiovaskulárních chorob.  Typické je objevení 

mikroalbuminurie v počátečním stádiu diabetického onemocnění ledvin, která 

postupně  vede k rozvoji makroalbuminurie a následně k poklesu glomerulární 

filtrace. Nález z našeho šetření se shoduje s tvrzením japonské studie, která 

zjistila, že přibližně 10 – 30 %  pacientů s mikroalbuminurií vykazuje pokles 

renálních funkcí už  v raném stádiu onemocnění. Ukazuje se, že klíčovou roli 

v etiopatogenezi u pacientů s diabetickou chorobou ledvin hrají: chronické 

záněty nízkého stupně, ateroskleróza, tubuluintersticiální fibróza a poškození 

drobných cév (Furuya, Ishii, Kitamura 2019). 

Hypertenze 

Při srovnání krevního tlaku jsme zaznamenali, že většina pacientů nad 60 let 

má krevní tlak hraniční nebo vyšší než je norma. Zabývali jsme se hodnotami 

TK pacientů a seřadili jsme je do tří skupin (viz. Graf č. 3). 
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Je známo, že hypertenze může být příčinou selhání ledvin a i lehčí formy 

esenciální hypertenze výrazně zvyšují riziko renální insuficience a výskyt 

kardiovaskulárních chorob, jako je např. cévní mozková příhoda. V našem 

dotazníkovém šetřeni jsme zaznamenali pacienty po cévní mozkové příhodě 

s ledvinovým selháním. Zjistili jsme, že cévní mozková příhoda je spojena 

s vyšším rizikem vzniku chronického ledvinového selhání a poklesem funkce 

ledvin. Naše zjištění se shoduje s výsledky Tchaj - wanského výzkumu, kde 

výsledkem bylo zjištění, že výskyt chronického onemocnění ledvin byl vyšší u 

pacientů po cévní mozkové příhodě, než u kontrolní skupiny (Wu CL, Tsai CC, 

Kor CT, Tarng DC, Lian LeB, Yang TH, Chiu PF, Chang CC 2016). 

 

Obezita 

Obezita je součástí metabolického syndromu a je definována indexem tělesné 

hmotnosti BMI vyšším než 30. Bylo prokázáno, že u obézních pacientů existuje 

vyšší riziko vzniku konečné fáze renálního onemocnění v porovnání s osobami 

s váhou v normě (Podlipný, Hess, 2006; Pelikánová, Bartoš, 2011). 

V našem dotazníkovém výzkumu jsme měli 14 pacientů s hodnotami BMI nad 

30 (viz. Tabulka č. 2 a graf č. 5)  

V této skupině obézních pacientů jsme zaznamenali nižší pohybovou aktivitu a 

další přidružená onemocnění, většinou se jednalo o vysoký krevní tlak, diabetes 

mellitus a dnu. 

Autoimunitní onemocnění  

Při dotazníkovém šetření jsme zaznamenali 19 pacientů s autoimunitně 

podmíněným onemocněním. Jednalo se o 8 pacientů s revmatoidní artritidou a 

11 pacientů s diagnostikovanou lupénkou (viz. Graf č. 6). 

V léčbě revmatoidní artritidy se používá methotrexat. Léčba pak může mít 

dopad na renální funkci. Vyšší dávky methotrexátu vedou k postižení 

tubulárních buněk (Horáčková, Schϋck, Teplan, Stejskal, 2004). 
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U  pacientů této skupiny jsme zjistili zvýšené riziko onemocnění ledvin, které 

bylo spojeno s užíváním nesteroidních protizánětlivých léčiv a glukokortikoidů. 

Pacienti s komorbiditami měli ještě větší riziko chronického onemocnění ledvin. 

Toto naše tvrzení se shoduje s výsledky Tchaj - wanského výzkumu. Tento 

výzkum spočíval ve sledování 12 579 pacientů s RA a náhodně vybraných 

37 737 pacientů bez RA, jako kontrolní skupiny. Závěrem toho výzkumu bylo 

zjištění, že pacienti s revmatoidní artritidou měli větší riziko glomerulonefritidy a 

chronického onemocnění ledvin v důsledku chronického zánětu, komorbidit a 

renální toxicity antirevmatik (Chiu HY, Huang HL, Li CH, Chen HA, Yeh CL, 

CHiu SH, Lin WC, Cheng YP, Tsai TF, Ho SY, 2015). 
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5. ZÁVĚR 

 Cílem naší práce bylo zjistit a popsat možné příčiny, které mohou mít 

negativní vliv na fyziologickou funkci ledvin. 

 Hlavním záměrem byla identifikace rizikových faktorů, které mohou vést 

k renální insuficienci. 

 U pacientů s arteriální hypertenzí, DM a metabolickým syndromem jsme 

zjistili vyšší pravděpodobnost renálního selhání. 

 Při volbě farmakoterapie pro konkrétního pacienta je nutné vždy 

zhodnotit jak rizikové faktory související s pacientem, tak rizikové faktory 

související s léčivem. Vždy je nutné volit pro pacienta takový postup, 

který by nejvíce odpovídal jeho individuálním specifikacím.  
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6. POUŽITÉ ZKRATKY 

 

ADH        Antidiuretický hormon 

ECT   Extracelulární tekutina 

ANF   Atriální natriuretický faktor 

ABR   Acidobazická rovnováha 

RAS   Renin - angiotenzin - systém  

TK   Krevní tlak 

DM  Diabetes mellitus 

GF  Glomerulární filtrace 

KDGI  Kidney Disease Improving Global Outcomes 

AKI  Akutní ledvinové selhání 

CKD  Chronické ledvinové selhání 

NSAID  Nesteroidní antiflogistika 

SS  Srdeční selhání 

AIM  Akutní infarkt myokardu 

TIN  Tubolointersticiální nefritida 

IS  Imunitní systém 

RA  Revmatoidní artritida 

DMARD  Chorobu modifikující léčiva 

PAD  Perorální antidiabetika 

DSU  Deriváty sulfonylurey 

BB  Betablokátory 
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8. PŘÍLOHA 

8.1 Dotazník - etiopatogeneze selhání ledvin 

Věk:    Pohlaví:     Váha a výška: 

Kuřák:   ANO – NE   Kolik cigaret denně? ………. 

Zakroužkujte 

1. Bere často antibiotika? ANO – NE 

2. Berete pravidelně léky? ANO – NE 

3. Vyskytují se u Vás ekzémy, kožní problémy? ANO – NE 

4. Trpíte nespavostí? ANO – NE 

5. Máte psychické problémy (nadměrná úzkost, deprese..)? ANO – NE 

6. Pracujete v prostředí s vyšší koncentraci prachu, smogu, toxických nebo 

škodlivých látek? ANO - NE 

7. Pociťujete kovovou pachuť / zápach v ústech? ANO – NE 

8. Trpíte často na bolesti hlavy, závratě? ANO – NE 

9. Otékají Vám nohy? ANO – NE 

10. Máte křečové žíly? ANO – NE 

11. Trpíte revmatologickým onemocněním? ANO – NE 

12. Máte potíže při močení (bolest, pálení, řezání)? ANO – NE 

13. Pánové, máte problémy s prostatou? ANO – NE 

14. Jaká je Vaše pohybová aktivita?  3 – 5x týdně 1 – 3x týdně  minimální  

15. Vyskytlo se u Vás srdeční selhání? ANO – NE 

16. Máte vyšší hladinu cholesterolu? ANO – NE 
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17. Vyskytla se u Vás někdy ischemická choroba dolních končetin? ANO – 

NE 

18. Prodělal/a jste akutní infarkt myokardu, nebo cévní mozkou příhodu? 

ANO – NE 

19. Měl/a jste někdy ledvinové kameny? ANO – NE 

20. Trpíte často na infekce močových cest? ANO – NE 

21. Jaký je Váš denní pitný režim?  Nad 2 litry    1 – 2 litry     méně než 1 litr 

22. Máte vyváženou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny?  ANO – NE – 

snažím se 

23. Jíte hodně uzenin, masných a tučných jídel? ANO – OBČAS – NE 

24. Berete často léky na bolest (ibalgin, voltaren)? ANO – NE 

25. Máte bolesti ve střední části zad? ANO – NE 

26. Máte kruhy pod očima? ANO – NE 

27. Absolvoval/a jste chemoterapii? ANO – NE 

28. Přecházíte často onemocnění (chřipka, nachlazení) ANO – NE – OBČAS 

29. Byla Vám v minulosti zjištěna bílkovina nebo krev v moči? ANO - NE 

30. Jak často pijete alkohol? Denně  3 – 5x týdně    1x týdně abstinent 

31. Máte oslabenou imunitu? ANO – NE 

32. Vyskytují se u vás často záněty? ANO – NE 

Doplňte: 

1. Vyskytlo se ve vaši rodině onemocnění ledvin? Popř. jaké a byla potřeba 

hemodialýza, transplantace, nebo další zákrok, jaký? ……………….. 

2. Máte diabetes mellitus? Jak dlouho se léčíte?  

3. Máte vyšší krevní tlak, jaké hodnoty, jak dlouho se léčíte?……………. 



78 

 

4. Máte diagnostikované nějaké srdeční onemocnění, jaké? …………….. 

5. Měl/a jste někdy potíže s ledvinami, jaké? ……………. 

6. Máte nějakou závislost (alkohol, drogy, cigarety, léky – lexaurin)? …… 

7. Léčite se dlouhodobě na nějaké onemocnění, jaké? ……… 

8. Máte onemocnění krve? ……… 

9. Pobýval/a jste delší dobu v zahraničí a kde? …… 

10. Prodělal/a jste onemocnění, které není tak časté, jaké? ……. 

11. Býváte často hospitalizován/a v nemocnici? …… 

12. Chodíte pravidelně na lékařské prohlídky a staráte se o své zdraví? … 

13. Jak by jste celkově ohodnotil/a svůj zdravotní stav? …….. 
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