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Abstrakt 

Chronickým onemocněním ledvin je v současnosti postižena téměř desetina naší populace 

a představuje problém medicínský i sociálně-ekonomický. Včasný záchyt a odpovídající léčba 

vedou k oddálení nutnosti náhrady funkce ledvin, snižují tak ekonomické náklady a zároveň 

zvyšují kvalitu života pacienta. Řadu faktorů, které mají vliv na progresi CKD, lze pozitivně 

ovlivnit vhodně zvolenou dietou a režimovými opatřeními. Pacienti s CKD musí dodržovat 

přísná dietní omezení zahrnující mj. snížení příjmu bílkovin. Při zahájení dialyzační léčby je 

naopak nutné příjem bílkovin ve stravě navýšit, protože dochází mj. ke ztrátám určitého 

množství aminokyselin do dialyzátu. Zahájení dialýzy je spojeno i se snížením fyzické 

aktivity a rozvojem katabolismu. Cílem nutriční terapie je udržovat optimální stav výživy 

nemocného a minimalizovat komplikace spojené s CKD. Úkolem nutričního terapeuta (NT) je 

edukovat pacienta o správných zásadách diety v predialýze a následně o změnách v dietě 

souvisejících s přechodem na dialýzu.  

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit informovanost dialyzovaných pacientů 

o dietních opatřeních. Do výzkumného šetření jsme zařadili 86 pacientů toho času 

podstupující hemodialyzační léčbu v Klatovské nemocnici. Metodou sběru dat bylo 

dotazníkové šetření. Výsledky byly zpracovány formou grafů.  

V dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že NT bylo edukováno pouze 19 % respondentů. 

Nadpoloviční většina respondentů (52 %) nebyla při nástupu na hemodialýzu poučena 

o nutnosti změn v dietě ve smyslu navýšení příjmu bílkovin. Významná část (64 %) 

dotazovaných nepovažuje dietní opatření za důležitou součást léčby CKD. Pacienti, kteří byli 

edukováni NT, častěji tato opatření dodržují, lépe jim rozumí a současně je považují za 

důležitá.  

Závěrem bakalářské práce je, že při edukaci pacientů s CKD nutričním terapeutem lze 

dosáhnout lepšího dodržování nutričních opatření, což může vést k oddálení nutnosti zahájení 

dialyzační léčby, prevenci malnutrice a navazujících komplikací. 

 

Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin, nutriční terapeut, hemodialýza, dieta 

  



Abstract 

Approximately 10 % of local population is affected by chronic kidney disease. CKD is not 

only a major health issue but it does have socio-economic impact on society. Early diagnosis 

and adequate therapy helps to delay the necessity of dialysis treatment, leads to a better 

quality of life of patients and can lower the economic costs of the therapy. Adequate therapy 

and regime intervention may positively influence wide range of risk factors of CKD 

progression. Patients with CKD have to comply with strict dietary restrictions including 

reduction of proteins. When starting dialysis, proteins intake increase is necessary, because of 

amino acids dialysate losses. Registered dietitian (RD) aims to maintain an optimal nutritional 

status of the patients and to minimize complications of CKD. Patients should be educated 

about nutrition principles during predialysis and diet changes after initiation of dialysis 

treatment. 

This bachelor thesis aims to establish an awareness of the dialyzed patients about nutrition 

measures. Questionary survey was used in set of 86 patients treated on dialysis in Klatovská 

nemocnice. Results are presented in the form of graphs. 

Results of the survey says, only 19 % of patients were educated by RD and 52 % of 

respondents were not informed at all about the need of increased protein intake after starting 

dialysis treatment. Nutrition measures were not considered as an important part of CKD 

therapy in 64 % of patients. Patients educated by RD states better compliance and 

understanding of nutrition measures in CKD therapy and consider these as important. 

We conclude that patients with CKD who were educated by RD had better compliance with 

the nutrition intervention. This may lead to the postponement of necessity of dialysis, 

prevention of malnutrition and otheer complications.  

 

Key words: chronic kidney disease, registered dietitian, hemodialysis, diet 
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1 Úvod  

Chronické onemocnění ledvin je charakterizováno jako poškození ledvin trvající v délce tří 

a více měsíců. V současné době je CKD postižena téměř desetina naší populace 

a představuje jak problém medicínský, tak i sociálně-ekonomický. Včasný záchyt, 

odpovídající léčba a oddálení nutnosti dialýzy snižuje jednak ekonomické náklady 

a zároveň zvyšuje kvalitu života pacienta. V terapii chronického onemocnění ledvin má 

své nezastupitelné místo kromě farmakoterapie také výživa. Pacienti v predialýze musí 

dodržovat celou řadu dietních omezení. Na prvním místě restrikci bílkovin, dále omezení 

příjmu draslíku, sodíku, fosfátů a tekutin. Nedostatečná nutriční péče může nejen zhoršit 

celkový stav pacienta, ale zároveň i negativně ovlivnit progresi tohoto onemocnění. Na 

druhou stranu při adekvátně zvolené dietoterapii spolu s konzervativní léčbou může dojít 

k zpomalení progrese tohoto onemocnění a prodloužení doby, po kterou pacient nebude 

potřebovat náhradu renální funkce. Vhodná intervence nutričním terapeutem (NT) je tak 

základem péče o pacienty s chronickým onemocněním ledvin, a to již od počátečních stádií 

onemocnění. Pro další osud pacienta může mít kvalitně vedená nutriční péče zásadní 

význam - nepoučený pacient, resp. nedodržující dietní rady, může nejen rychleji dospět do 

stádia selhání ledvin, ale může též vyvinout řadu komplikací, které pak vyústí např. ve 

znemožnění transplantace ledviny.  

Nutriční terapeut pracující s pacienty s onemocněním ledvin nemůže být zároveň 

specializován jen na tuto oblast, ale musí být připraven řešit komplikované situace u těchto 

často extrémně polymorbidních nemocných s mnoha dietními omezeními, mnohdy 

s protichůdnými dietními požadavky. Je nezbytná úzká spolupráce NT nejen s pacientem, 

ale i s ošetřujícím lékařem, sestrami a rodinou pacienta. NT by měl být orientovaný ve 

způsobech náhrady funkce ledvin, znát aktuální stádium pacientova onemocnění, aktuální 

medikaci a veškeré změny zdravotního stavu (i s ohledem na častou nutnost úpravy diety 

při nejrůznějších vlivech - např. operační výkony, infekční komplikace, dekompenzace 

komorbidit). Jde o mimořádně komplexní problematiku, která je však i mimořádně 

motivující a často přináší pocit uspokojení, pokud se podaří pacientovi pomoci přispět 

k řešení jeho problému, navázat dobrou spolupráci a pocit důvěry a často i napomoci 

zlepšení jeho spolupráce a jeho dlouhodobého zdravotního stavu. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Chronické onemocnění ledvin 

2.1.1 Definice  

Chronické onemocnění ledvin (chronic kidney disease, CKD) je charakterizováno jako 

výskyt strukturálních a funkčních abnormalit ledvin trvající minimálně tři měsíce (Vachek, 

2012). Donedávna bylo CKD vnímáno jako onemocnění primárně se manifestující 

sníženou glomerulární filtrací, v roce 2012 KDIGO iniciativa (Kidney Disease: Improving 

Global Outcomes) vydala aktualizovaná doporučení, kde kritéria pro diagnózu CKD 

rozšiřují na výskyt albuminurie, abnormalit v močovém sedimentu, elektrolytové 

abnormality v důsledku poruch tubulárních funkcí, změny zjištěné při histologickém nebo 

zobrazovacím vyšetření a prodělaná transplantace ledviny. (KDIGO, 2012)  

Tabulka 1. Prognóza CKD dle kategorií glomerulární filtrace a albuminurie (KDIGO, 

2012) 

 

Klasifikace chronického onemocnění ledvin dle doporučení KDIGO pak rozlišuje stadium 

onemocnění podle míry glomerulární filtrace GFR – Glomerular Filtration Rate, stadia G1 

až G5 a dále dle poměru koncentrace albuminu a kreatininu v moči ACR – Albumin 

Creatinine Ratio, stadia A1 až A3.  

Výše uvedená tabulka orientačně zobrazuje riziko celkové mortality a prognózy CKD. 

Riziko stoupá s klesající glomerulární filtrací a zároveň stoupající hladinou albuminu 

v moči. Při odhadování rizika u konkrétního pacienta je však nutno brát v potaz také 

příčinu chronického onemocnění ledvin a eventuální další komorbidity (KDIGO, 2012).  
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2.1.2 Epidemiologie 

Podle dostupných evropských a amerických epidemiologických studií trpí 10 až 15 % 

dospělé populace chronickým onemocněním ledvin ve stadiu 3-5. V České republice pak 

bylo v roce 2009 léčeno hemodialýzou 5763 pacientů (Vachek, 2012). Ekonomická 

nákladnost léčby terminálního ledvinného selhání je problém celosvětový. Mortalita 

u pacientů podstupujících dialyzační léčbu je stále vysoká. První rok léčby přežívá cca 

80 % pacientů, 5 let přežívá pouze polovina nemocných. Takto vysoká mortalita souvisí 

i s komorbiditami, kterými tito pacienti trpí, například až 40 % dialyzovaných pacientů 

jsou diabetici. Důležité je snažit se onemocněním ledvin předcházet, v co nejčasnějších 

stadiích je rozpoznat a zahájit adekvátní terapii (Ryšavá, 2014).  

2.1.3 Etiologie 

Chronické ledvinné onemocnění je způsobeno buď primárním onemocněním ledvin, nebo 

vzniká jako následek dlouhodobého poškození ledvin jiným a obvykle systémovým 

onemocněním (Tesař, Schück et al. 2006). K nejčastějším příčinám patří diabetes mellitus 

2. typu, a to cca ve 30 %, a dále vaskulární příčiny cca ve 22 %. Onemocnění glomerulů 

vede k renálnímu selhání zhruba ve 12 %, intersticiální nefritidy v 8 %. Mezi méně četné 

příčiny se řadí dědičné nefropatie jako například polycystické onemocnění ledvin, diabetes 

mellitus 1. typu a další systémová onemocnění (Vachek, 2012).  

Velká část těchto lidí má ve skutečnosti selhání ledvin při srdečním selhání kdy srdce 

selhává jako pumpa a ledviny nejsou dostatečně zásobeny krví. Lze očekávat, že 

v přehledových článcích tradičně uváděné literární údaje o příčínách renální insuficience 

budou aktualizovány o nově definované nozologické jednotky jako například kardiorenální 

syndrom, popsaný stručně a zjednodušeně v tomto odstavci (Tsuruya, Eriguchi, 2015). 

2.1.4 Rizikové faktory  

Rizikové faktory vzniku CKD lze rozdělit na dvě podskupiny – ovlivnitelné 

a neovlivnitelné. Mezi v různé míře ovlivnitelné patří hypertenze, hyperglykémie, 

dyslipidémie, albuminurie, kouření, obezita, hyperfosfatemie, metabolická acidóza, 

hypertrofie a hyperfiltrace v reziduálních nefronech, katabolismus, malnutrice a užívání 

nefrotoxických látek. Většina těchto ovlivnitelných faktorů je řešitelná kombinací 

farmakologických i nefarmakologických opatření, například ke snížení patologické 

hyperfiltrace může přispět vhodná farmakoterapie (inhibitory systému renin-angiotenzin-

aldosteron, novější antidiabetika ze skupiny SGLT2 inhibitorů, ale i nízkobílkovinná 

dieta). 

Neovlivnitelnými faktory jsou zejména věk, pohlaví, etnikum, přítomnost již existujícího 

kardiovaskulárního onemocnění a genetické vlivy (Tesař a Viklický, 2015). 
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2.1.4.1 Hypertenze 

Hypertenze je u chronického onemocnění ledvin přítomna u většiny pacientů a zároveň 

onemocnění ledvin je nejčastější příčinou vzniku sekundární hypertenze (ať 

renoparenchymatózní či renovaskulární). Na patogenezi renální hypertenze se podílí jak 

retence vody a soli, tak zvýšená aktivita renin-angiotenzinového systému. Patofyziologie 

hypertenze je mimořádně komplexní a vyšetřovací možnosti jsou obvykle u déletrvající 

hypertenze z praktického hlediska omezeny, proto zde není toto téma rozebíráno 

podrobněji - jen ve vztahu k progresi CKD a k cílovým hodnotám. Vlivem hypertenze 

dojde ke zvýšení tlaku uvnitř glomerulů, což vede k poškození endotelu. Hypertenze je 

rizikový faktor vývoje glomerulosklerózy a aterogeneze. Špatně kompenzovaný vysoký 

krevní tlak akceleruje progresi chronických nefropatií. Naopak krevní tlak dobře 

korigovaný progresi onemocnění významně zpomaluje, což je prokázáno mnoha studiemi 

(Vachek, 2012). Léčba renální hypertenze se proto zaměřuje na snížení systémového 

krevního tlaku k hodnotám ≤140/90 mmHg u pacientů bez proteinurie a na 130/80 mmHg 

u pacientů s proteinurií (je-li tato cílová hodnota tolerována). Základem léčby je 

farmakoterapie využívající zejména blokátorů renin-angiotenzinového systému 

a dodržování dietních opatření spočívajících zejména v omezení příjmu soli a navýšení 

vlákniny ve stravě (Monhart, 2009). Součástí léčby hypertenze jsou i další 

nefarmakologická opatření a nověji jsou zkoušeny intervenční metody jako např. 

denervace renálních tepen, avšak dosud nejsou rozhodně začleněny do běžné praxe 

a dlouhodobé výsledky jsou z části rozporuplné. 

2.1.4.2 Dyslipidémie 

Dyslipidémie se u nemocných s CKD vyskytuje jako primární nebo sekundární porucha 

lipidového metabolismu. Metabolismus lipidů je obvykle již narušen při poklesu GF 

<0,9 ml/s = 54 ml/min, což je někdy nepřesně nazýváno „uremická dyslipoproteinémie“ - 

v této fázi ještě nelze hovořit o urémii, ale zastoupení sérových lipoproteinů se mění 

a hodnocení těchto poruch vyžaduje individualizovaný přístup v hodnocení a léčbě. 

V ledvinách se důsledky dyslipidémie mohou projevit nepřímo vlivem na hemodynamiku 

v glomerulech (např. stenóza renální tepny) a přímo pak vlivem ektopického ukládání tuků 

a lipotoxicitou. U pacientů s albuminurií může v buňkách proximálních tubulů docházet ke 

kumulaci lipidových depozit, což nakonec vede k endokrinním změnám v koncentraci 

adipokinu, který mění metabolismus a složení krevních lipidů (Dušejovská, 2019). 

Ukládáním lipidů dochází k poškození mesangiálních a endotelových buněk a k vyvolání 

zánětu s produkcí matrix v mesangiu, vinou čehož nakonec dochází ke glomeruloskleróze. 

Dyslipidémie obecně zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, morbidity 

a mortality, tyto komplikace jsou příčinou 40-50 % úmrtí nemocných v konečném stádiu 

chronického onemocnění ledvin (Mikolasevic, 2017; Tannock, 2015). Vzhledem 
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k těsnému vztahu dyslipidémie a diabetu je o této problematice pojednáno i v další stati 

v oddíle o diabetické dyslipidémii.  

2.1.4.3 Diabetes mellitus ve vztahu k onemocnění ledvin z pohledu NT 

Jedná se o skupinu onemocnění charakterizovanou chronickou hyperglykémii, která se 

vyvinula jako důsledek poruchy inzulinové sekrece, nedostatečného účinku inzulinu nebo 

kombinací obou těchto příčin. Diabetické onemocnění ledvin (DKD, Diabetic Kidney 

Disease) patří mezi časté komplikace diabetu a je také jednou z hlavních příčin renálního 

selhání. Diabetické onemocnění ledvin se dle etiologie dělí na diabetickou nefropatii 

„strictu senso“, tedy diabetickou glomerulosklerózu vznikající v důsledku diabetické 

mikroangiopatie a dále na DKD „sensu lato“, tzn. onemocnění ledvin a močového ústrojí 

vzniklé v souvislosti s diabetem, ale jiným mechanismem než diabetická 

glomeruloskleróza. Například může jít o o refluxní nefropatii vzniklou na podkladě 

diabetické autonomní neuropatie, komplikovanou uroinfekty. Často jako koincidenci 

zjišťujeme nefropatii jiné než diabetické etiologie, jako je např. stenóza renální arterie, 

ischemická nefropatie nebo iatrogenní poškození ledvin vlivem nefrotoxických látek. 

V případě diabetické nefropatie „strictu senso“ zpočátku dochází zejména ke ztlušťování 

glomerulární a tubulární bazální membrány. Postupně jsou utlačovány glomerulární 

kapiláry, což vede ke snížení filtrační plochy, a později k difúzní skleróze glomerulů, které 

nakonec zanikají. Vznik diabetického onemocnění ledvin je dán souběhem metabolických 

a hemodynamických faktorů, přičemž hlavním metabolickým faktorem je prolongovaná 

hyperglykémie. K hemodynamickým faktorům se řadí systémová a intraglomerulární 

hypertenze.  

Situace je o to komplikovanější, že vlivem vysoce rozšířeného užívání inhibitorů systému 

renin-angiotenzin-aldosteron mnoho pacientů s diabetickou nefropatií „strictu senso“ již 

nevyvine albuminurii/proteinurii, takže je někdy složité jejich nefropatii diagnosticky 

zařadit. Hovoří se někdy o normoalbuminurické variantě diabetické nefropatie (Vachek, 

2012). Zároveň, jak již bylo zmíněno, je velmi často přítomnou komorbiditou obliterující 

ateroskleróza a ischemická nefropatie se stenózami renálních tepen všech kalibrů.  

Při hyperglykémii se zvyšuje množství glukózy v primární moči a je přesažen tzv. 

ledvinný práh pro glukózu (10 mmol/l). Buňky se snaží tomuto ději přizpůsobit a zvyšuje 

se tak zpětné vychytávání glukózy, což vede k hromadění glykogenu v ledvinách, a to 

zejména ve vzestupné části Henleovy kličky. Spolu se zvýšeným zpětným vstřebáváním 

glukózy v tubulech se zároveň zpětně resorbují sodíkové ionty, což následně vede ke 

zvýšení aktivity Na+/K+/ATPázy v buňkách tubulů. Pokud již ledviny nejsou schopny 

veškerou glukózu v primární moči zpětně vstřebat, dochází ke glykosurii. U nemocných 

s dlouhotrvající glykosurií je sklon k častějším močovým infektům a zároveň zvýšené 

riziko osmotické polyurie vedoucí k dehydrataci. Současně dochází k poruše 

tubuloglomerulární zpětné vazby, což je déle známý patofyziologický mechanismus, nově 
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doceněný při zavedení jedněch z nejvýznamnějších objevů posledních let - SGLT2 

inhibitorů, tedy antidiabetik (ale de facto i léků s příznivým vlivem na nefropatii a srdeční 

selhání). Podrobný popis těchto mechanismů by však přesáhl záměr a rozsah této práce.  

Ledviny se za fyziologických okolností částečně podílejí na glukoneogenezi a degradaci 

inzulinu. Při renální insuficienci zvláště v kombinaci s obezitou se však může objevit 

inzulinová rezistence (Tesař, 2015; Bouček, 2011). 

Typické klinické projevy diabetické nefropatie jsou následující: přítomnost diabetické 

neuropatie a retinopatie, výskyt mikroalbuminurie přecházející do proteinurie, arteriální 

hypertenze s vysokým kardiovaskulárním rizikem, absence mikroskopické hematurie, 

postupný pokles glomerulární filtrace a zvýšený výskyt aterosklerotických komplikací. 

Renální insuficience zhoršuje inzulinovou senzitivitu. Etiologie inzulinoresistence při 

chronickém onemocnění ledvin zahrnuje přítomnost chronického zánětlivého stavu, 

deficitu vitaminu D, anémii, metabolickou acidózu, narušenou funkci adipokinů nebo 

fyzickou inaktivitu (Spoto, 2016). Na podkladě nedostatku inzulinu nebo inzulinoresistence 

a přítomnosti adipocytokinů a hyperglykémie vzniká diabetická dyslipidémie (Pelikánová, 

2011). Tato dyslipidémie se však ve srovnání s dyslipidémii u nediabetických pacientů 

určitým způsobem liší. V lipidovém spektru se objevuje ve vyšší míře 

hypertriacylglycerolémie. Hladina HDL cholesterolu bývá často snížena. Naproti tomu 

hladina LDL cholesterolu je obvykle v mezích normy, nicméně LDL cholesterol je 

kvalitativně odlišný, neboť je zde větší zastoupení malých denzních LDL částic. Tyto 

snadněji podléhají oxidaci, a proto jsou i více aterogenní. Dalšími specifiky je glykace 

apoproteinů a nárůst frakce neesterifikovaného cholesterolu, čímž dochází ke změně 

velikosti LDL částic, které tak mohou být ve zvýšené míře aterogenní, a to i za normální 

koncentrace v séru. Přítomnost malých denzních VLDL částic spolu s vyšší hladinou 

triacylglycerolů vede také ke zvýšené aterogenitě triglyceridů. 

U diabetu 1. typu je lipidový profil ovlivněn úrovní glykemické kontroly. Pokud je 

kontrola glykémie odpovídající, spektrum krevních tuků se obvykle od zdravých jedinců 

neliší a není ani zvýšeně aterogenní. Mírné rozkolísání glykémie je spojeno se vzestupem 

hladiny sérových triacylglycerolů, avšak koncentrace LDL a HDL cholesterolu zůstává 

stejná. Nevhodná kompenzace diabetu se signifikantním inzulinovým deficitem a 

diabetickou ketoacidózou je spjata s hypertriacylglycerolémií, snížením HDL a naopak 

zvýšením LDL. Případná optimalizace léčby inzulinem ale rychle metabolismus 

triacylglycerolů upravuje.  

Abnormální spektrum lipoproteinů se vyskytuje častěji u diabetu mellitu 2. typu. Střední 

hodnoty triacylglycerolů jsou vyšší a hodnoty HDL nižší, než je tomu u nediabetické 

populace. Hladiny LDL nebývají významně zvýšeny, avšak je přítomno větší množství 

malých denzních LDL částic. 
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Jelikož u diabetiků LDL vykazuje vyšší aterogenitu, je cílová hladina ještě nižší než 

u nediabetiků. Prvotní je optimalizace léčby diabetu, poté až přichází na řadu léčebná 

intervence dyslipidémie. Pokud ovšem dyslipidémie perzistuje, a to i při kompenzovaném 

diabetu, svědčí to o primární poruše lipidového metabolismu. Dalším krokem v terapii jsou 

proto režimová opatření, a to zejména dietní. Při diabetické dyslipidémii je doporučováno 

následující: obsah cholesterolu ve stravě méně než 30 mg denně, obsah tuků méně než 

30 % z celkového denního příjmu a z nich méně než 10 % tuků saturovaných. Vhodné jsou 

omega-3-polynenasycené mastné kyseliny (eikosapeptaenová a dokosahexaenová), jež 

jsou přítomny ve vysoké koncentraci např. v rybím oleji. Užívání některých preparátů 

s obsahem rybího oleje (především chuťově korigovaných preparátů či želatinových 

kapslí) však u diabetiků vedle k rozkolísání hladin glykémie a u některých z nich 

k hypertriacylglycerolémii. Proto se místo rybího oleje spíše doporučuje pravidelná 

konzumace mořských ryb cca 2x týdně (Vachek 2012). Součástí diety má být zároveň 

vláknina, rozpustná i nerozpustná. Mezi rozpustnou vlákninu řadíme například pektin, 

muciny, hemicelulózy. Důsledkem konzumace vlákniny je zpomalení evaukace žaludku, 

což zvyšuje pocit nasycení, a to i při malém energetickém obsahu, zároveň příjem vlákniny 

zpomaluje trávení a vstřebávání živin. Nerozpustná vláknina (například celulóza) na sebe 

váže vodu, čímž zvyšuje objem stolice a urychluje pasáž tlustým střevem. Významným 

efektem vlákniny je vazba žlučových kyselin ve střevě, které se proto nevstřebají. 

V játrech se syntetizují z cholesterolu nové, čímž klesá hladina cholesterolu v plazmě. Při 

průchodu střevem rozkládají bakterie vlákninu na mastné kyseliny s krátkým řetězcem, 

které tlumí glukoneogenezi a oxidaci tuků.  

Pokud je diabetický pacient zároveň obézní, je nutná dieta redukční a je mu doporučena 

pohybová aktivita - zejména aerobní cvičení jako turistika, cyklistika nebo plavání. 

Paušální doporučení obvykle nepřinese velký efekt, efektivnější je krátký dotaz na 

pacientovy preference a pohybové možnosti a následné doporučení vhodné konkrétní 

aktivity. Pokud je pacient kuřák, je mu doporučeno zanechání kouření, současně je pak 

však důležité upozornit na zvýšení energetického výdeje jakožto prevenci vzestupu tělesné 

hmotnosti. Vhodná je současně edukace rodinných příslušníků, kteří jsou taktéž kuřáci, 

aby pacient nebyl ovlivněn pasivním kouřením. Pokud se do 3 až 6 měsíců od dodržování 

režimových opatření nepodaří úprava lipidového spektra na požadované hodnoty, je 

obvykle přistoupeno k farmakoterapii. Diagnóza DM automaticky pacienta přesouvá do 

pásma vysokého či velmi vysokého kardiovaskulárního rizika, farmakoterapie je tedy 

doporučena prakticky u všech nemocných. U nemocných s manifestní aterosklerózou nebo 

těch s vysokým rizikem jejího vzniku je farmakoterapie indikována dříve a to obvykle již 

při prvním zjištění dyslipidémie, režimová opatření ji pak vhodně doplňují (Tesař, 2015; 

Szabo, 2011).  

Pokud je funkce ledvin snížena, hrozí riziko hypoglykémie vlivem snížené clearance 

inzulinu, zároveň je snížena odpověď na glukagon a katecholaminy, při poškození 
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ledvinného parenchymu se snižuje renální glukoneogeneze (Bouček, 2013). Za 

fyziologických okolností se v ledvinách degraduje cca 6-8 jednotek inzulinu denně, což je 

asi čtvrtina jeho denní produkce. U diabetiků léčených subkutánním exogenním inzulinem 

se však tento podíl může zvyšovat až na 70 %. Signifikantní porucha degradace inzulinu se 

objevuje v pokročilejších stádiích renální insuficience a to při poklesu glomerulární filtrace 

pod 0,3 ml/s, kdy je současně snížena i degradace inzulinu v játrech (Haluzík, 2016). 

Praktickým důsledkem je tedy nutnost redukovat dávky inzulínu při progresi renální 

insuficience. Naopak náhlé zlepšení kompenzace DM může upozornit na to, že došlo 

k progresi onemocnění ledvin.  

2.1.4.4 Hyperfosfatémie  

Minerálová a kostní porucha přítomná u chronického onemocnění ledvin je součástí 

klinického obrazu chronické renální insuficience, mezi jejíž projevy se řadí porucha 

kalciofosfátového metabolismu, a to nejčastěji obrazem hypokalcémie a hyperfosfatémie. 

Současně se zvyšuje koncentrace parathormonu a snižuje se koncentrace aktivního 

vitaminu D. Je přítomna porucha kostní mineralizace a zároveň dochází ke kalcifikaci cév 

v důsledku ukládání kalcia do medie a intimy cév a do měkkých tkání. Depozita vápníku 

a fosfátu v cévní stěně spolu s rozvojem endotelové dysfunkce a oxidačního stresu 

predisponují k prognosticky závažným cévním kalcifikacím. U nemocných s poklesem 

renálních funkcí dochází k retenci látek, které jsou u zdravých jedinců ledvinami 

eliminovány. Vlivem sníženého počtu nefronů dochází k poklesu eliminace fosfátů, což 

zároveň vede ke snížené tvorbě aktivního vitaminu D, čímž dochází k hyperfosfatémii 

a hypokalcémii. Jako kompenzační mechanismus se zde uplatňuje zvýšená produkce 

parathormonu v příštítných tělíscích. Následně se rozvíjí renální osteodystrofie 

a kalcifikace cév a měkkých tkání. Dalším faktorem podílejícím se na patofyziologii 

kalciofosfátového metabolismu je fibroblastový růstový faktor 23 (FGF-23), který zvyšuje 

fosfaturii a zároveň potlačuje tvorbu kalcitriolu, čímž je normalizována koncentrace 

fosfátů až do terminálních stádií renální insuficience. Zvýšená hladina FGF- 23 v séru však 

zároveň indukuje určité komplikace jako prozánětlivý stav, cévní kalcifikace, rozvoj 

endotelové dysfunkce, albuminurii a rozvoj renální insuficience. Koncentrace FGF-23 

v séru je zvýšená již při počátečních stádiích renální insuficience a dále se rozvíjí 

s úbytkem renální funkce (Vachek, 2017; Bouček 2013; Floege 2016).  

Poznání této oblasti se mimořádně rychle vyvíjí a doporučení v této oblasti jsou neustále 

aktualizována. Z hlediska NT je však univerzálně platný imperativ snížení zátěže fosfáty 

v dietě.  

Klinický důsledek hyperfosfatémie je hypertenze, hypertrofie levé srdeční komory, 

ischemie orgánů, oxidační stres a mikrozánět. Současně jsou spojeny vysoké hladiny 

fosfátu v séru s vyšší kardiovaskulární i celkovou mortalitou u nemocných s chronickým 

onemocněním ledvin. Dále je ovlivněna kvantita i kvalita kostí, dochází ke změnám 



 

17 

uspořádání kostních trámců, mineralizace a hmotnosti kosti což v konečném důsledku 

představuje vyšší riziko vzniku fraktur. V rámci prevence rozvinutí těchto komplikací je 

namístě regulovat příjem fosforu dietou. Vhodná je dieta nízkofosfátová, přičemž je nutno 

vzít v úvahu, že fosfor se lépe vstřebává z potravin živočišného původu než z rostlinných 

zdrojů. Vegetariánská dieta s omezením bílkovin vede ke zpomalení progrese renální 

insuficience. Z recentních studií pak vyplývá, že rychle a téměř zcela se vstřebávají 

anorganické fosfáty přítomné v polotovarech s potravinovými aditivy, jedná se např. 

o tavené sýry, uzeniny, instantní kávové směsi a ty je proto vhodné z potravy vyřadit zcela.  

Pokud je již úbytek renální funkce v pokročilé fázi, lze podávat i vazače fosfátů (Guttieréz, 

2017; Vachek, 2017). 

2.1.4.5 Hyperkalémie 

Hyperkalémie je definována jako zvýšení hladiny kalia v séru nad hodnotu 5,5 mmol/l a za 

život ohrožující hodnotu se považuje hladina draslíku nad 6,5 mmol/l. Zvýšení sérové 

hladiny kalia nastává souběžně s poklesem renálních funkcí. Reziduální nefrony 

kompenzačními mechanismy zvyšují vylučování draslíku, a to až do poklesu glomerulární 

filtrace k hodnotě 0,25 ml/s, pak již tento kompenzační mechanismus selhává. To se 

projeví hyperkalémií.  

Pokud je činnost ledvin významně snížená, k vylučování draslíku ve zvýšené míře dochází 

spolu se stolicí, a to až trojnásobně, než je tomu fyziologicky. Hlavní patofyziologický 

mechanismus je snížení renální funkce a zároveň nadbytečný příjem kalia potravou. Pokud 

je pacient současně hypertonik a je léčen inhibitory RAAS, dochází k přesunu draslíku 

z intracelulárního do extracelulárního prostoru. Hyperkalémie je sama o sobě riziková pro 

vznik srdečních arytmií a náhlé smrti. Mezi její hlavní klinické projevy patří nauzea, 

zvracení, průjmy, únava, parestezie končetin, jazyka nebo úst, palpitace. Proto je vhodné 

při terapii ledvinných onemocnění udržovat hodnotu kalia v mezích normy a její příjem 

regulovat dle aktuální diurézy, obecně se doporučuje snížit příjem na 2000 až 2500 mg/den 

(Kasper, 2015; Kidney.org, 2014). Zde je nepochybně jedno z těžišť práce NT v oblasti 

nefrologie.  

2.1.4.6 Malnutrice 

Jedná se o prognosticky závažný stav a to zejména u nemocných s nutností náhrady 

renálních funkcí. Vyskytuje se zhruba u 20 až 50 % pacientů ve všech stádiích chronického 

onemocnění ledvin. Malnutriční stav snižuje kvalitu života a přináší s sebou vyšší riziko 

morbidity a mortality. V nefrologii se v souvislosti s CKD používá termín protein - energy 

wasting (PEW) který navrhla International Society of Renal Nutrition and Metabolism 

(ISRNM) a který definuje poruchu výživy u pacientů s CKD jako depleci tělesných zásob 

bílkovin a energie vedoucí ke ztrátě svalové a tukové hmoty a následně ke kachexii. Jako 
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patogenetický mechanismus protein - energy wasting se uplatňuje snížený příjem živin 

v důsledku anorexie, uremie, metabolické acidózy, hyperkatabolismu, kumulace 

uremických toxinů, snížené pohybové aktivity a dalších komorbidit (Chung, 2010; 

Dusilová Sulková, 2008).  

2.1.4.7 Renální anémie 

Anémie je běžnou komorbiditou doprovázející CKD. Příčinou je snížená syntéza 

erytropoetinu (EPO) peritubulárními fibroblasty kůry ledvin, dále pak deficit železa 

s poruchou jeho utilizace, zánět, malnutrice a porucha jeho vstřebávání v duodenu.  

Dalším významným faktorem ovlivňujícím anémii je sekundární hyperparatyreóza, která 

zhoršuje citlivost kostní dřeně na erytropoetin. Pokud je v organismu zároveň přítomen 

zánět a malnutrice, hovoříme o MIA syndromu (malnutrice, inflamace, anémie). Za anémii 

je považován pokles hemoglobinu pod 115 g/l u žen a pod 135 g/l u mužů (do sedmdesáti 

let věku). V počátečních stádiích CKD trpí anémií čtvrtina nemocných, v pozdějších 

stádiích je výskyt až 75 %. U diabetiků je přitom výskyt anémie 2-3x častější.  

Dlouhotrvající anémie je nezávislým rizikovým faktorem pro vznik a komplikace 

kardiovaskulárních onemocnění a nese s sebou také riziko celkové mortality – ta je přitom 

u pacientů s CKD až 20-40x vyšší než u zdravé populace téhož věku. Snížená koncentrace 

hemoglobinu v krvi je kompenzována zvýšeným srdečním výdejem, což následně vede 

k remodelaci myokardu vedoucí k hypertrofii levé srdeční komory. Ke kardiálnímu selhání 

zároveň přispívá i chronické volumové přetížení, kdy je vlivem anurie v organismu 

zadržováno velké množství vody. 

Anemičtí pacienti s CKD často v důsledku únavy trpí sníženou fyzickou výkonností 

a insomnií (Ryšavá, 2011; KDIGO 2013).  

2.1.4.8 Metabolická acidóza 

Metabolická acidóza je definována jako pokles sérové koncentrace bikarbonátu, který je 

často spojený s poklesem krevního pH. K poklesu bikarbonátu dochází při 20-25 % 

normální hodnoty glomerulární filtrace.  

Při příjmu běžné stravy se denně vytvoří zhruba 1 mmol vodíkových iontů na kilogram 

tělesné hmotnosti, které nemohou být odstraněny plícemi. Stálé vnitřní prostředí těchto 

iontů je udržováno exkrecí kyselin renálními transportními proteiny. Buňky v proximálním 

tubulu znovu resorbují 60-90 % přefiltrovaného bikarbonátu, zbývající bikarbonát je 

reabsorbován v distální části nefronu.  

Příčinou metabolické acidózy je zejména snížená schopnost ledvin tvořit amoniak 

a vylučovat vodíkové ionty. 
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Metabolická acidóza je spjata s celou řadou negativních důsledků Zejména s urychlením 

degradace bílkovin, což v konečném důsledku vede ke ztrátě svalové hmoty, prohlubující 

se inzulinoresistencí, má vliv na koncentraci hormonů štítné žlázy, narušuje metabolismus 

vitaminu D a přispívá k rozvoji osteomalacie a renální osteodystrofie. 

Ke korekci acidózy je možné přispět změnou diety, neboť je známo, že bílkoviny 

pocházející z živočišných zdrojů organismus acidifikují, zatímco ovoce a zelenina mají 

účinek alkalizační (například i díky obsahu citrónové kyseliny, jež se metabolizuje na 

bikarbonát a alkalizuje vnitřní prostředí). Ve studii provedené u pacientů s CKD 4. stupně 

se prokázalo, že konzumace většího množství ovoce a zeleniny zpomaluje progresi CKD 

a zároveň i zlepšuje metabolickou acidózu (Havlín, 2016). Zároveň v těchto studiích 

nebylo potvrzeno dříve zřejmě přeceňované riziko hyperkalémie při dietě bohaté na ovoce 

a zeleninu. Zde je však nezbytné kvalitní vedení nutričním terapeutem a časté laboratorní 

kontroly. NT musí být při řešení metabolické acidózy detailně obeznámen s aktuálními 

laboratorními parametry, ale i reziduální diurézou a souběžnou medikací. Při preskripci 

diety samozřejmě je nutné zohlednit pacientovy dosavadní výživové zvyklosti a toto vše 

hodnotit v kontextu dalších rizik jako např. malnutrice - tehdy spíše nebudeme 

doporučovat omezení bílkovin jako prevenci acidózy, ale upřednostníme dobrý nutriční 

stav i za cenu toho, že acidózu bude nutno řešit medikamentózně či dialyzačním režimem.  

2.1.4.9 Chronický zánětlivý stav 

Chronické ledvinné selhání a terminální stádium selhání ledvin je spjato se systémovým 

zánětem a získanou imunodeficiencí. Zánět v těle ovlivňuje rozvoj kardiovaskulárních 

komplikací, vede k úbytku aktivní tělesné hmoty a též může způsobit závažné život 

ohrožující infekce.  

Velký význam zde hraje střevní mikroflóra a permeabilita stěny střev pro patogeny. 

Důležitost mikrobiální flóry v procesu tvorby a metabolismu uremických toxinů byla 

studiemi prokázána. Zvýšená propustnost střevní stěny může přispívat k systémovýmu 

zánětu a u nemocných s CKD se tak podílet na progresi onemocnění. Zánět v těle 

doprovází elevace hladiny C-reaktivního proteinu (CRP) a dalších prozánětlivých cytokinů 

zejména TNF-α, IL-6 a leptinu. 

Pokud u pacientů s CKD dojde k převodnění, poruší se střevní bariéra, která umožní 

translokaci bakterií a hladiny cytokinů a endotoxinů se zvýší (leaky gut syndrome). Čím 

vyšší je hladina cirkulujících bakteriálních produktů, tím více dochází k aktivaci 

makrofágů v ledvinné tkáni i v cévách a takto indukovaný systémový zánět významnou 

měrou přispívá k akceleraci aterosklerózy, katabolismu a úbytku tělesné hmotnosti.  

U dialyzovaných pacientů nacházíme zvýšené hladiny bakteriálních lipopolysacharidů 

(LPS), což se dle recentních studií ukazuje být značným prediktorem mortality těchto 

nemocných.  



 

20 

Dle nedávné studie provedené Kalantar - Zadeh et al., bylo prokázáno, že dialyzovaní 

pacienti konzumují signifikantně menší množství vlákniny ve srovnání s kontrolní 

skupinou a to i přesto, že příjem bílkovin se neliší. Snížené množství vlákniny je zřejmě 

způsobeno restrikcí kalia v dietě v důsledku menší konzumace ovoce a zeleniny. Dle 

některých dosud však experimentálních studií lze předpokládat, že úprava mikrobiomu by 

mohla zpomalit progresi ledvinného onemocnění (Kalantar - Zadeh, 2017).  

2.1.4.10 Sekundární hyperparatyreóza 

Hyperfunkce příštítných tělísek se projevuje změnami v laboratorních parametrech 

kostního metabolismu, abnormalitami v kostním obratu a tvorbou cévních kalcifikací 

manifestujících se zejména jako akcelerovaná ateroskleróza. V pozdějších stádiích dochází 

ke komplikacím jako omezení hybnosti, častějšímu výskytu fraktur a deformit kostí. 

V roce 2006 byla renální osteopatie iniciativou KDIGO nazvána v souvislosti 

s onemocněním CKD jako Bone and Mineral Disorder, přičemž tato definice vychází ze 

třech skupin ukazatelů uvedených výše. 

Podstatnou součástí terapie vedle farmakoterapie je suplementace kalcia (výběrově), 

nasazení fosfátových vazačů, substituce magnézia a úprava acidobazické rovnováhy, neboť 

acidóza podporuje aktivitu příštítných tělísek, zatímco alkalóza se pojí se zvýšeným 

rizikem vzniku kalcifikací. Jako prevence malnutrice a zánětu je rovněž důležitá nutriční 

podpora. Vzhledem ke komplexnosti tohoto tématu zde odkazuji na předchozí stať o 

metabolické acidóze. 

U určité části pacientů v dialyzačním programu (asi 7 %) je hyperparatyreóza pokročilá do 

té míry, že jsou indikování k paratyreoidektomii (Dusilová Sulková, 2011). 

2.1.5 Léčba chronického onemocnění ledvin 

Všichni pacienti s diagnostikovaným chronickým selháním ledvin by měli být 

dispenzarizováni v nefrologické poradně. Adekvátní terapie CKD může oddálit nutnost 

náhrady funkce ledvin o několik let. V rámci sledování pacienta v nefrologické poradně lze 

i vhodně naplánovat náhradu funkce ledvin a zařazení do čekací listiny k transplantaci. 

Důležitá je prevence výše uvedených komplikací.  

Pokud je CKD zjištěno akutně, přináší to pro nemocného vyšší zátěž a větší riziko 

komplikací, oddálení možnosti transplantace, nutnost hospitalizace a vyšší riziko 

invazívních výkonů, které mohly být provedeny elektivně. 

Konzervativní terapie zahrnuje zejména léčbu základního onemocnění. Při léčbě 

hypertenze je obvykle zapotřebí kombinace antihypertenziv např. ACE-inhibitor nebo 

sartan (pro nefroprotektivní účinek). Je třeba se vyhnout nefrotoxickým látkám - kontrastní 

látka k radiologickému vyšetření, často užívané léky (nesteroidní antiflogistika, 
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aminoglykosidová antibiotika). Úprava homeostázy zahrnuje nastavení příjmu tekutin a 

diuretickou léčbu. Ke kompenzaci metabolické acidózy se podává bikarbonát. 

2.2 Výživová doporučení u CKD 

2.2.1 Dietoterapie u CKD 

Dietní opatření mají při léčbě chronického ledvinného selhání významnou roli, jak již bylo 

opakovaně na příkladech uvedeno v předchozích statích. Hlavním cílem je snížit na 

minimum tvorbu toxických látek, které vyvolávají uremii a omezit tak množství látek, 

které je nutno vyloučit z organismu močí, předejít malnutrici a zpomalit progresi 

onemocnění. Při nastavení dietních a režimových opatření je namístě vzít v úvahu 

komorbidity toto onemocnění doprovázející (Svačina, 2008; Kasper, 2015; Sucharda, 

2010). 

Využití nízkoproteinové diety u nemocných s CKD sahá až do historie. Poprvé byla 

nízkoproteinová dieta popsána již v roce 1869 Lionelem S. Bealem a v roce 1926 pak 

experimentálně potvrzena Millardem Smithem. V 60. letech minulého století pak došlo 

k obohacení samotné nízkobilkovinné diety o esenciální aminokyseliny a posléze jejich 

ketoanaloga G. Giordanem a S. Giovannettim.  

Je prokázáno, že včasná a vhodně zvolená dieta může zpomalit progresi chronického 

ledvinného selhání a oddálit tak nástup na dialyzační léčbu. Konkrétní dietní opatření se 

liší dle toho, zda je pacient v tzv. predialyzační péči, pokud již podstupuje peritoneální 

dialýzu nebo je hemodialyzován. 

U nedialyzovaných pacientů se ke zpomalení progrese onemocnění využívá 

nízkobílkovinná dieta. Její pozitivní vliv byl prokázán mj. metaanalýzou, která poukázala 

na snížení výskytu renální smrti o 32 % ve srovnání s dietou, kde byl příjem bílkovin vyšší 

nebo nebyl jakkoliv omezen. Ve studii provedené Chauveau et al., bylo prokázáno, že 

vhodně vedená dietoterapie vede ke stabilizaci metabolického stavu pacientů, ale nevede 

k malnutrici (Teplan, 2014; Maršáková 2020; Chauveau et al. 2003). 

Účinek nízkobílkovinných diet spočívá v poklesu proteinurie, snížení tvorby kyslíkových 

radikálů, zlepšení metabolické acidózy s poklesem tvorby amoniaku. Při dodržování této 

diety také klesá spotřeba kyslíku ledvinami a snižuje se tubulární metabolismus. Při 

nízkém příjmu bílkovin stravou jsou dusíkaté látky využity tak, že jejich menší část se 

vyloučí, ale větší část se využije v resyntéze bílkovin. Dále má nízkobílkovinná dieta 

pozitivní vliv na kalciofosfátový metabolismus a zlepšení hyperglykémie. Účinek se 

přitom projeví již za 4-6 týdnů dodržování takto upravené stravy. 

Nízkobílkovinnou dietu dělíme na LPD – Low protein diet, kde je doporučený denní 

příjem bílkovin 0,6 g bílkovin na kg/den a VLPD – Very low protein diet, kde je 
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doporučováno 0,3-0,4 g bílkovin na kg/den. V případě, že nelze dosáhnout adekvátního 

energetického příjmu je vhodné suplementovat ketoanaloga která zajišťují přívod 

esenciálních aminokyselin bez přísunu dusíku. Ketoanaloga umožňují opětovné využití 

dusíkatých katabolitů, zlepšení dusíkové bilance, pokles kalia, magnezia a fosforu v séru. 

LPD nebo VLPD doplněná o ketoanaloga je vhodná až do predialyzační fáze ovšem je 

kontraindikována při rozvoji uremických komplikací, retenci tekutin a elektrolytů.  

Pro úspěšnost terapie je nutná dobrá compliance ke konzervativní léčbě. Samotná realizace 

nízkoproteinové diety vyžaduje součinnost pacientů motivovaných zlepšením stavu 

a oddálením nástupu na dialýzu. Motivace však může být snížena nedostatečnou 

informovaností pacientů ze strany lékařů nebo vlivem nedostatku nutričních terapeutů 

v dialyzační péči, kteří by se podíleli na edukaci těchto pacientů (Teplan, 2016; 

Maršáková, 2020). 

2.2.2 Celkový energetický příjem  

Celkový energetický příjem by měl být 30-35 kcal/kg hmotnosti. Takto nastavený 

energetický příjem je spojen s lepší dusíkovou bilancí a je doporučován zejména 

nemocným s chronickým onemocněním ledvin ve stabilizovaném stavu při ideální tělesné 

hmotnosti. V případě, že není perorální příjem adekvátní, je možné navýšit příjem 

potřebných nutrientů perorálními nutričními doplňky nebo sondovou výživou. 

U pacientů, u nichž je příjem per os insuficientní, je vhodné zvážit zavedení nasogastrické 

sondy. Další možností je zavedení sondy nasojejunální, která je nejčastěji indikována při 

těžkém postižení motility gastrointestinálního traktu. V praxi se takto postupuje jen 

málokdy (zejména na menších dialyzačních střediscích), je dávána přednost sippingu pro 

jednoduchost a složitější nutriční intervence jsou většinou prováděny na větších 

pracovištích s patřičným zázemím.  

Pro enterální výživu u renálního selhání se využívají přípravky se sníženým množstvím 

bílkovin a elektrolytů, které obsahují esenciální a větvené aminokyseliny a zvýšený podíl 

tyrosinu. Pro dialyzované pacienty mají nutriční přípravky vyšší množství bílkovin, méně 

kalcia a fosfátů a zároveň vzhledem ke ztrátám způsobených dialýzou se dodávají 

následující vitamíny: kyselina listová (1 mg/den), pyridoxin (10-20 mg/den) a vitamin C 

(30-60 mg/den). Vitamin D se suplementuje dle hladiny kalcia, fosforu a parathormonu 

v séru. 

Dialyzační léčba může mnhdy působit na stav výživy negativním způsobem. Je třeba si 

uvědomit, že během samotné dialyzační procedury dochází ke ztrátám nutričních elementů 

a to zejména aminokyselin a zároveň je spojena s určitým stupněm katabolismu. 

U pacientů podstupujících dialyzační terapii je tudíž častá podvýživa, která představuje 

významný negativní prognostický faktor. Nutriční podpora při hemodialýze je indikována 

u malnutričních nemocných dle následujících ukazatelů: BMI nižší jak 20 kg/m
2
, ztráta 
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hmotnosti více než 10 % za 6 měsíců, hladina sérového albuminu pod 35 g/l a sérového 

prealbuminu nižší než 0,3 g/l. Rutinní hemodialýza obvykle nezpůsobuje signifikantní 

ztráty stopových prvků, nicméně u deplečních pacientů může být podávání zinku 

(15 mg/den) a selenu (50-70 μg/den) užitečné. V praxi může vhodnou alternativu 

představovat podávání sippingu obohaceného o určité stopové prvky, což je jednoznačně 

spojeno s vyšší compliance než zátěž dalšími perorálními preparáty.  

U dialyzovaných pacientů lze k řešení nepříznivého stavu výživy využít intradialyzační 

parenterální nutrici (IDPN), která má podobné složení jako pro standardní celková 

parenterální výživa. Tyto roztoky obsahují 10 % aminokyselin, 40-50 % glukózy a 10-

20 % tuků. Nevýhodou IDPN je kromě ekonomické náročnosti i fakt, že přibližně 30 % 

přestupuje do dialyzačního roztoku. Při peritoneální dialýze lze také použít dialyzační 

roztok s obsahem aminokyselin, avšak není doporučen k dlouhodobému užití (Svačina, 

2008; ESPEN 2006).   

Pro obézní pacienty s chronickým onemocněním ledvin je metodou první volby omezení 

příjmu energie a zvýšení fyzické aktivity, neboť je prokázáno, že snížení tělesné hmotnosti 

pozitivně ovlivňuje metabolické, kardiovaskulární a renální poruchy u nemocných. Na 

druhou stranu redukční dieta přichází v úvahu jen u stabilizovaných nemocných bez 

jakéhokoli interkurentního onemocnění, např. zánětlivého.  

Doporučuje se snížení příjmu energie na 25 kcal/kg/den. Dietní opatření zahrnují omezení 

zejména živočišných tuků a nasycených mastných kyselin o dlouhém řetězci. Cílem léčby 

je dosáhnutí optimální hmotnosti s BMI 20-25 kg/m
2
 (Svačina, 2008; Zlatohlávek 2016; 

Maršáková 2020). 

Využívána je i bariatrie, chirurgické výkony jsou restriktivní omezující příjem stravy, kam 

řadíme bandáž žaludku, tubulizaci žaludku (sleeve gastrektomy) či plikace žaludku. 

Zákroky bariatrické chirurgie jsou využívány zejména v případech, kde dietní a režimová 

opatření nejsou dostatečně účinné. Jsou časté u nemocných k přípravě na transplantaci 

ledviny nebo v dárcovském programu živách dárců ledvin. Úspěšný bariatrický zákrok, 

který je spojen se signifikatním úbytkem viscerálního tuku mj. i zlepšuje metabolické 

poruchy jako dyslipidémii, inzulinovou resistenci a hypertenti. Současně může významně 

zlepšit renální funkce snížením kreatininu a proteinurie (Teplan, 2017).   

2.2.3 Bílkoviny 

Doporučený příjem bílkovin je v nefrologii hojně diskutované téma. Dříve doporučované 

velmi restriktivní nízkobílkovinné diety, u kterých jsou dávky proteinů sníženy až na 

0,3 g/kg a které efektivně brání rozvoji uremických příznaků, jsou však spojeny s vyšším 

rizikem vzniku proteinové malnutrice. 
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V roce 1994 byly v New England Journal of Medicine publikovány výsledky studie 

MDRD – Modified Diet Renal Disease, které prokázaly, že nízkobílkovinná dieta 

zpomaluje progresi ledvinného onemocnění, zároveň ale poukázaly na riziko malnutrice 

jako možný důsledek omezení bílkovin v dietě. Mezi hlavní důvody omezení příjmu 

bílkovin patří snížení nabídky substrátu pro tvorbu dusíkatých katabolitů a současné 

snížení přísunu fosforu a vodíku. Dalším pozitivním efektem je nefroprotektivita. Naproti 

tomu důvody proti nízkobílkovinné dietě jsou především obavy ze vzniku malnutrice 

a také častá non-compliance pacienta. V současné době se tak prakticky upustilo od velmi 

přísného omezení bílkovin 0,3 g/kg/den a dnes je denní doporučený příjem proteinů 

u pacientů s CKD ve stadiích 1-4 0,8 g/kg/den. Pokud se jedná o pacienta s CKD ve stadiu 

5 na hemodialýze, je doporučený příjem bílkovin výrazně vyšší - 1,2 g/kg/den 

a u nemocných na dialýze peritoneální až 1,3 g/kg/den, přičemž je doporučeno, aby 

minimálně 50 % bílkovin bylo živočišného původu. 

Ve vyšších stádiích CKD, ale ještě před zahájením dialýzy, je pak vhodné využít 

ketoanaloga esenciálních aminokyselin a to v dávce 0,1 g/kg/den, jejichž užívání má celou 

řadu pozitivních účinků: zlepšení nutričního stavu, snížení proteinurie a aminoacidurie, 

snížení hyperfosfatémie a hladiny parathormonu, zlepšení inzulinoresistence, snížení 

hyperlipidémie, zmírnění metabolické acidózy a arteriální hypertenze. Kontraindikace 

v podávání ketoanalog jsou hyperkalcémie, uremická gastrointestiální symptomatologie 

a těžká jaterní léze. (Kalantar-Zadeh 2013; Vachek 2012; Zlatohlávek 2016; Svačina 2008; 

Teplan 2016). 

2.2.4 Sacharidy 

Příjem sacharidů není v přímém vztahu k renálnímu selhání, proto je obecně doporučovaný 

příjem sacharidů 45-60 % celkového denního energetického příjmu, tedy stejný jako pro 

zdravou populaci. Jako hlavní zdroje cukru je vhodné zařazovat sacharidy s vysokým 

obsahem vlákniny a zároveň s nízkým glykemickým indexem. Preferovány by měly být 

polysacharidy, jejichž zdrojem jsou zejména obiloviny, produkty z nich, dále brambory, 

luštěniny nebo zelenina. Naopak monosacharidy vyskytující se například v potravinách 

slazených medem, řepným nebo třtinovým cukrem by měly tvořit pouze 10 % z celkového 

denního příjmu.  

Větší důraz na kontrolu příjmu sacharidů je u diabetiků s CKD, kdy je stěžejní pravidelně 

monitorovat hladinu glykémie, protože je známo, že dekompenzovaný diabetes může vést 

k mikrovaskulárním komplikacím a mikroalbuinurii.  

Denní doporučená dávka sacharidů by měla být rozdělena do pěti porcí odpovídající třem 

hlavním jídlům a dvěma svačinám krytá u diabetiků odpovídající dávkou inzulinu 

(Zlatohlávek 2016; Pelikánová 2011). 
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2.2.5 Tuky 

Obecné doporučení, že denní příjem tuků by měl tvořit 20-35 % celkového energetického 

přijmu, platí i v případě chronického onemocnění ledvin, avšak je-li takový pacient 

současně obézní nebo má nadváhu, pak by jeho příjem tuků neměl přesáhnout 30 %. 

V prvé řadě je vhodné omezit příjem nasycených mastných kyselin o dlouhém řetězci, 

které zvyšují hladinu inzulinu po jídle a potencují vznik aterosklerotických změn v cévách. 

Tímto lze ovlivnit negativní účinek aktivních lipoproteinových partikulí při progresi CKD. 

Ke zdrojům nasycených mastných kyselin patří palmový, palmojádrový, kokosový, 

mléčný, živočišný, kakaový tuk - tudíž ve stravě je dobré omezit konzumaci másla, 

plnotučných mléčných výrobků, tučnějších variant masa (kromě ryb) a uzenin (Catapano, 

2016; Zlatohlávek 2016; Pelikánová 2011). 

U nemocných s CKD s poklesem glomerulární filtrace pod 0,9 ml/s se často objevuje 

uremická dyslipidémie manifestující-se hypertriglyceridémií. Zároveň mohou být 

i elevovány koncentrace LDL, VLDL a IDL částic. 

Jako kompenzace sníženého příjmu bílkovin u nízkoproteinové diety je navyšován příjem 

tuků a sacharidů spojený s rizikem hyperlipidémie, která významně zvyšuje riziko 

kardiovaskulárních komplikací. V tomto případě je adekvátní doplnění této diety 

o ketoanaloga, neboť dle recentních studií nízkobílkoviná dieta suplementována právě 

ketoanalogy vede ke snížení hladin triacylglycerolů a cholesterolu v krvi (Maršáková, 

2020).  

2.2.6 Vláknina 

Vláknina se řadí do skupiny polysacharidů. Je obsažena především v potravinách 

z rostlinných zdrojů. Dle toho je-li rozpustná ve vodě či nikoliv dělíme ji na rozpustnou 

(pektin, inulin) a nerozpustnou (celulóza, hemicelulóza). 

Rozpustná vláknina, kterou nacházíme zejména v ovoci, zelenině, luštěninách 

a bramborách zpomaluje pasáž trávicím traktem, zpomaluje vstřebávání glukózy, díky 

čemuž snižuje vzestup glykémie. Vláknina nerozpustná, obsažená v zelenině, otrubách 

nebo celozrnných výrobcích, zvětšuje objem stolice, snižuje koncentraci toxických látek, 

snižuje čas, po který je stolice přítomna v tlustém střevě a omezuje resorpci toxických 

látek buňkami tlustého střeva. Zároveň má i mechanicky čistící funkci. U pacientů s CKD 

je tzv. kolonický tranzitní čas často významně prodloužen, bylo zjištěno, že více než 60% 

hemodialyzovaných trpí obstipací. Příčina zácpy je dána multifaktoriálně, nízkým příjmem 

tekutin, sníženou pohybovou aktivitou, užíváním fosfátových vazačů, diabetem mellitus, 

kardiálním selháváním, malnutricí a dalšími příčinami. 
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Doporučený denní příjem vlákniny je 25-30 g/den. U pacientů s CKD je obtížné splnit 

doporučenou dávku vlákniny, a to zejména díky dodržování kalium šetřící diety která 

omezuje příjem ovoce a zeleniny, což spolu s dalšími léčebnými zásahy mění složení 

mikrobiální flóry. Jak bylo uvedeno výše, recentní zdroje (Havlín, 2016) zpochybňují 

rizikovost příjmu ovoce a zeleniny u ukázněných a dobře monitorovaných pacientů 

(z hlediska hyperkalémie), protože zvýšený příjem ovoce a zeleniny korekcí metabolické 

acidózy (díky obsahu citrátu metabolizovaného na bikarbonát a také obecně alkalizujícím 

efektem této diety) může hyperkalémii upravit. Vhodné je stravu doplnit užíváním 

probiotik, mezi nejčastěji podávané patří Lactobacillus nebo Bifidobacterium a prebiotik, 

což jsou nestravitelné fruktooligosacharidy (FOS), které se vyskytují v chřestu, česneku, 

pórku, čekance nebo topinamburech. O FOS jsou obohaceny i některé renální formule 

sippingových přípravků.  

Jako řešení se nabízí podávání synbiotik, což vede k poklesu uremických toxinů (p-

cresylsulfát a indocylsulfát) změnou střevního mikrobiomu, a to zejména ve prospěch 

zvýšeného zastoupení Bifidobakterií (Pokorová, 2013; Rossi 2016). 

2.2.7 Fosfor 

Restrikcí příjmu zejména živočišných bílkovin současně dosáhneme i snížení obsahu 

fosforu ve stravě, což je důležité pro udržení stabilního kalciofosfátového metabolismu. 

Schopnost ledvin vylučovat fosfor je významně snížena již v iniciálních stádiích CKD, 

přitom hyperfosfatémie se spolu s deficitním aktivním vitaminem D a hypokalcémií podílí 

na rozvoji sekundární hyperparathyreózy. Proto je včasné ovlivnění zvýšené hladiny 

fosfátů snížením fosfátu v dietě spolu s podáváním fosfátových vazačů nezbytnou součástí 

léčby ovlivňující metabolické důsledky CKD.  

V živých organismech je fosfát navázán na protein. Proto velké množství fosfátů obsahují 

potraviny bohaté na bílkoviny a to živočišného i rostlinného původu. Poměr fosforu 

k bílkovině v potravě je 10-13 mg fosforu na 1 g proteinu. Nicméně obavy 

z hyperfosfatémie by neměly vést ke způsobení malnutrice, která může vést k fatálním 

komplikacím. Z hlediska efektivní strategie snížení zátěže fosfátem je významnější omezit 

zpracované potraviny a eliminovat pokud možno aditiva (viz dále). 

Obecně se doporučuje nepřekročit 800 mg fosforu/den v období predialýzy. Sama 

nízkobílkoviná dieta je při snižování hladin fosforu velmi účinná, problém ovšem může 

nastat při nástupu na dialýzu, kde je naopak žádoucí naopak příjem bílkovin podstatně 

navýšit, ale požadavky na omezení fosforu zůstávají (Svačina 2008; Ryšavá 2013; Turner 

2012). 

Ve stádiích CKD 1-4 se doporučuje příjem fosforu omezit na 800 až 1000 mg/den 

u dialyzovaných pak na 1000-1200 mg/den. Je třeba se vyhýbat potravinám, které jsou 

bohaté na obsah fosfátů. Ty se přirozeně vyskytují v řadě potravin, pacienti by se měli 
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především vyhnout těm průmyslově zpracovaným obsahujícím fosfátová aditiva. Jsou to: 

E 338 (kyselina fosforečná), E 339-343 (fosforečnany) E 450-452 (polyfosforečnany). 

Paradoxně řadu těchto aditiv obsahují i běžné léky, kdy fosforečnany pro své výhodné 

technologické vlastnosti jsou užívány jako plnidla a podobně. Z konkrétních potravin je 

doporučováno vyřadit vnitřnosti, rybí konzervy obsahující kosti, zvěřina, salámy, paštiky, 

klobásy. Naopak vhodné je maso krůtí, kachní, drůbeží, hovězí roštěná, telecí kýta 

a skopové. 

Mléčné výrobky jsou rovněž bohatým zdrojem fosforu, na jeden litr mléka je obsah fosforu 

až 1000 mg. Zejména se doporučuje vyloučit tučné zrající sýry typu Romadur, Olomoucké 

tvarůžky dále sýry obsahující více jak 30 % tuku v sušině jako Parmazan, Gouda a sýry 

plísňové – hermelín, niva, gorgonzola, doporučit nelze ani sýry tavené obsahující tavící 

soli (fosforečnany) nebo sýr Feta. 

Namísto výše uvedených jsou pro nemocné s CKD vhodné zakysané mléčné výrobky, 

kefír, acidofilní mléko, zakysaná smetana, nízkotučné žervé a sýry s obsahem tuku 

v sušině menším než 30 % (20% Eidam). Optimální variantou v rámci mléčných výrobků 

se jeví neochucený bílý jogurt - i z hlediska ovlivnění mikrobiomu apod. 

Bílky jsou dobrým zdrojem plnohodnotných bílkovin a zároveň neobsahují fosfor. Z bílků 

tak lze připravovat například omelety, sladké pusinky, nákypy a další. Žloutky jsou naopak 

na fosfor velmi bohaté, tudíž doporučená denní dávka je nejvýše jedno celé vejce denně, 

zatímco bílky lze prakticky konzumovat bez omezení. 

V pšenici, pohance, kukuřici, ječmeni, otrubách, ovsu, neloupané rýži, fazolích, čočce, 

hrachu a výrobcích z nich je též obsaženo značné množství fosforu. Pacientům 

s nekorigovanou hyperfosfatémií je tedy vhodné doporučit spíše produkty z bílé mouky, 

bez semen. 

Ze sladkostí vynecháváme především čokoládové, kakaové, kokosové a kynuté pečivo. 

Jako alternativu lze nabídnout dezerty z piškotového a litého těsta anebo takové, na jejichž 

přípravu byl použit prášek do pečiva či droždí bez fosfátů (Pokorová, 2013). 

Pacienti s CKD by neměli do svého jídelníčku zařazovat polotovary, instantní potraviny 

včetně instantní kávy, ochucovadla a neměli by pít colové nápoje. 

Jako vhodnou kuchyňskou úpravu pokrmů lze doporučit pečení, dušení a napařování, kdy 

se zároveň sníží obsah draslíku, sodíku a vápníku v připravovaných potravinách (Pokorová 

2013; Vachek 2017). 

2.2.7 Draslík 

Při renálním postižení se pacienti často potýkají s hyperkalémií, která může být způsobena 

konzumací potravin obsahujících velké množství draslíku. Při nastavení nízkobílkovinné 

diety je doporučen příjem kalia 40-60 mmol/l/den.  
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Nejvíce draslíku obsahují banány, meruňky, melouny, broskve, rajčata, červená řepa, celer, 

cibule, artyčok, kapusta, petržel. Stejně tak produkty ze zde uvedených, marmelády, 

džemy, sušené ovoce či protlaky. Větší množství kalia je i v bramborách, luštěninách, 

houbách, ořeších, čokoládě. Současná výživová doporučení pro nemocné s CKD nabízejí 

jako alternativu jablka, hrušky, jahody a borůvky. Ze zeleniny hlávkový a ledový salát, 

okurky (i sterilované) či čínské zelí. I určitým technologickým postupem při přípravě 

pokrmů lze snížit obsah draslíku v nich obsažených. Například namáčením zeleniny se 

množství draslíku sníží až o 30 %, pokud se zároveň povaří, lze dosáhnout snížení draslíku 

až o polovinu (Pokorová 2013; Maršáková 2020).  

2.2.9 Sodík a tekutiny 

Pacienti s CKD mohou být v rámci své diagnózy ohrožení dehydratací, ale i retencí 

tekutin, regulace příjmu vody a solí je tak nezbytná. Zdravé ledviny vyloučí denně 100-

200 mmol sodíku na litr moče. Pokud se sodík nevylučuje dostatečně, je namístě redukovat 

příjem kuchyňské soli na méně než 6 g/den. Hlavním pozitivem omezení příjmu sodíku je 

snížení krevního tlaku, nedochází tak k tolik vyjádřené glomerulární hyperfiltraci a tato 

intervence má kladný vliv i na další faktory progrese CKD.  

Omezení soli nespočívá pouze v nedosolování jednotlivých pokrmů, nýbrž i omezení 

solených potravin jako takových, uzených výrobků, paštik, slaných krekrů nebo slaných 

dochucovadel. Místo vysoce průmyslově zpracovaných výrobků je namístě preferovat 

čerstvé potraviny. Pokrmy připravované v domácím prostředí nemocného jsou potenciálně 

výhodnější, lze snáze ovlivnit množství přidané soli. Sůl lze v přípravě pokrmů nahradit 

kořenovou zeleninou, bylinkami, kořením (bazalka, koriandr, šalvěj, rozmarýn, tymián, 

oregano) nebo použít tuk, který je nositelem chuti, lze využít oleje např. olivový, 

sezamový či lněný. (Svačina 2008; Maršáková 2020; Teplan 2014).  

2.3 Náhrada funkce ledvin 

2.3.1 Hemodialýza 

Dle evropských guidelines se doporučuje zahájit dialyzační léčbu při poklesu GF pod 10 

ml/min (0,17 ml/sec) anebo v případě, že jsou přítomny známky uremie, retence tekutin, 

dekompenzovaný diabetes, konzervativně neovlivnitelné poruchy acidobazické rovnováhy, 

výrazné hyperkalémii nebo progrese malnutrice. Nevyhnutelné je zahájení dialyzační 

terapie, pokud se hodnota GF přiblíží 6 ml/min. Nejčastější metodou náhrady funkce 

ledvin (RRT – Renal replacement therapy) v České republice (v 90 %) je hemodialýza. 

Tato metoda umožňuje přes dialyzátor odstraňování škodlivin a vody z krve a takto 

očištěná krev se vrací krevním setem zpět do pacientova těla. Pacienti takto absolvují 

obvykle tři hemodialyzační procedury týdně a každé ošetření trvá 4 až 5 hodin. Výhodou 

je, že zejména polymorbidní pacienti jsou tak pravidelně v kontaktu se svým ošetřujícím 
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lékařem a pod dohledem ošetřujícího personálu (Teplan 2014; Lyerová 2012; Pokorová 

2013; Vachek 2012). Přestože se běžně užívá termín hemodialýza, ve skutečnosti je 

většina nemocných v současnosti léčena pokročilejšími metodami (zejména 

hemodiafiltrací). Rozbor těchto metod však není předmětem této práce.  

2.3.2 Peritoneální dialýza 

Možnou alternativou je peritoneální dialýza (PD), která odstraňuje škodliviny z krve přes 

peritoneum výměnou roztoků v břišní dutině. PD má oproti hemodialýze řadu výhod, je 

biokompatibilnější, je delší dobu zachována reziduální diuréza, lze lépe korigovat 

metabolickou acidózu, účinněji jsou odstraňovány látky o vyšší molekulové hmotnosti, 

není nutný cévní přístup, pro nemocného představuje menší kardiovaskulární zátěž. 

Nicméně je kontraindikována například u těžké obezity, pokud je přítomen vývod ze střeva 

nebo srůsty po operacích na dutině břišní. Tato metoda současně nabízí pacientovi větší 

svobodu, nemocný není závislý na dialyzačním středisku. PD si může pacient provádět 

sám doma přes noc. Tuto možnost často volí pacienti, kteří chtějí mít více volného času 

nebo často cestují. PD představuje vhodnou metodu k překlenutí doby mezi renálním 

selháním a transplantací (Lyerová 2012; Vachek 2012). 

2.3.3 Transplantace ledvin 

Úspěšná transplantace ledviny jako jediná nabízí kompletní náhradu veškerých renálních 

funkcí. Příjemce však musí být schopen operačního výkonu a nesmí u něj probíhat akutní 

infekce či nádorový proces.  

I přes nutnost doživotního užívání imunosupresivní léčby má transplantovaný pacient 

z uvedených variant RRT nejlepší prognózu, kvalitu života a zároveň jeho léčba znamená 

signifikantně nižší náklady pro zdravotní systém. V České republice je ročně 

transplantována ledvina cca 350 pacientům. 

V současné době je možné podstoupit transplantaci preemptivně, tzn. ještě před zahájením 

dialyzační terapie. To s sebou přináší značné výhody, mezi které patří menší počet 

hospitalizací, snížené ekonomické náklady, nižší riziko infekce v souvislosti se 

zavedenými hemodialyzačními vstupy. Zároveň se ukazuje, že v případě takto 

transplantovaných nemocných dochází ve více než 50 % případů k návratu do zaměstnání 

u hemodialyzovaných pacientů pouze 24 %) a současně tito pacienti udávají, že se cítí lépe 

a udržují lepší rodinné vazby. 

V České republice se doba čekání na transplantaci pohybuje mezi 1 a 1,5 rokem 

a doporučené je zařazení na čekací listinu při poklesu MDRD pod 0,19 ml/s (Lyerová 

2012; Vachek 2012). 
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3 Praktická část 

3.1 Cíle praktické části 

Hlavní cíl:  

- Zjistit informovanost pacientů o dietních opatřeních 

Dílčí cíle:  

- Zjistit informovanost pacientů o omezeních ve stravě při CKD 

- Zjistit, jakým způsobem jsou pacienti o dietě informováni 

- Zjistit, zda dialyzovaní pacienti byli před nástupem na hemodialýzu upozornění na 

změnu v dietě 

- Zjistit, zda vyšší informovanost vede k lepšímu dodržování opatření 

- Zjistit nejčastější důvody nedodržování diety 

- Zjistit povědomí pacientů o důležitosti dodržování opatření 

3.2 Metodika práce 

3.2.1 Organizace a metodika výzkumu 

Výzkumné šetření probíhalo na dialyzační jednotce v Klatovské nemocnici během března 

a dubna 2022 se souhlasem vedení nemocnice. Jako metodu sběru dat jsem zvolila 

dotazníkové šetření. Odpovědi na otázky byly zaznamenány do tabletu. Pacienti byli 

dotazováni formou rozhovoru, kdy jsem respondentům četla otázky a odpovědi sama 

vyplňovala. Většina pacientů je staršího věku a nebyli by schopni dotazník sami vyplnit. 

Všichni nemocní s dotazováním i zaznamenáním odpovědí souhlasili.  

3.2.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný soubor čítal 86 pacientů, kteří pravidelně podstupují dialyzační terapii 

v nemocnici v Klatovech. Pacienti byli ve věku od 39 do 92 let, přičemž průměrný věk byl 

více jak 60 let. Celkově převažovaly ženy (56 %). 

3.2.3 Charakteristika dotazníku 

K dotazování pacientů bylo nezbytné získat souhlas vedení Klatovské nemocnice a 

vedoucího lékaře hemodialyzačního střediska. K získání dat jsem využila mnou sestavený 

dotazník složený z 10 uzavřených otázek, které předkládaly předem připravené odpovědi 

a 2 otázek dotazující-se na věk a pohlaví respondenta. Některé otázky měly pouze 
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zjišťující charakter (odpověď ano/ne). Otázky se týkaly toho, kdo pacienty edukoval o 

dietních opatřeních doprovázejících léčbu CKD, zda byly tyto informace podány 

srozumitelnou formou, dotazovala jsem se na dodržování těchto opatření a na případné 

důvody nedodržování. Současně jsem zjišťovala, zda byli nemocní informováni při 

nástupu na dialýzu o změně v dietě vzhledem k nutnosti navýšení příjmu bílkovin a zda 

tuto změnu dodržovali. Dále jsem zkoumala, zda sami pacienti vnímají tyto omezení ve 

stravě jako nezbytnou součást léčby a jaké konkrétní omezení je pro ně nejobtížnější 

dodržovat. Ke každé otázce jsem následně vytvořila graf znázorňující četnost jednotlivých 

odpovědí.  
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3.3 Výsledky dotazníkového šetření 

Graf 1: Věkové složení souboru pacientů 

 

                                                                                                               Zdroj: vlastní výzkum 

 

Otázka č. 1 zjišťuje věkové složení souboru pacientů. Průměrný věk dotazovaných byl 

63,6 let. Největší zastoupení mají pacienti ve věku mezi 41 a 50 lety. 
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Graf 2: Složení souboru dle pohlaví 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Otázka č. 2 zkoumá složení souboru dle pohlaví. Dotazník vyplnilo 46 žen (53 %) 

a 40 mužů (47 %) z celkového počtu 86 (100 %).  
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Graf 3: Kým byli respondenti informováni o dietě 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Další otázkou zjišťující, kdo pacienty informoval o dietních opatřeních, jsem zjistila, že 

nejčastěji pacienty edukoval nutriční terapeut (v 19 %), zároveň ale v 17 % případů nebyli 

informování nikým a shodně v 17 % případech byl pacientovi poskytnout leták 

s informacemi. V 16 % případů dotazování uváděli, že byli informováni jinak, zde 

nejčastěji uváděli informace získané na internetových stránkách pro nemocné 

s chronickým onemocněním ledvin. Sestra a lékař se na informovanosti u tohoto souboru 

podíleli stejným dílem v 15 %. 
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Graf 4: Srozumitelnost informací pro respondenty 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

U této otázky jsem se dotazovala na srozumitelnost informací, které byly pacientům 

poskytnuty. 35 % pacientů uvedlo, že spíše porozuměli. 29 % respondentů odpovědělo, že 

spíše ne. Srovnání úrovně srozumitelnosti dle toho, kdo informace poskytoval, je uvedeno 

ve srovnávacím grafu níže.  
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Graf 5: Dodržování dietních opatření 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Při dotazování zda pacienti dodržují omezení ve stravě, shodně 26 % pacientů uvedlo, že 

ano a 26 % že spíše ano, 24 % že nikoliv a 24 % uvedlo, že opatření nedodržují. 

Zastoupení všech variant bylo tedy rovnoměrné.  
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Graf 7: Důvody nedodržování dietních opatření 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Na otázku dodržování/nedodržování opatření jsem navázala dotazováním se na důvody, 

proč pacienti doporučená opatření nedodržují. Jako nejčastější důvod (v 31 %) uváděli, že 

nebyli dostatečně informování, v 24 % že to sami nevnímají jako nezbytnou součást 

terapie a 24 % si s takto nastavenou dietou si doma neví rady. Ve 20 % případů je příčinou 

nedodržování, že pacientům takto upravená dieta nechutná. 

  

0 

5 

10 

15 

Takto upravená 
strava mi nechutná 

Nevím si rady Nebyl jsem 
dostatečně 
informován 

Nevnímám to jako 
nezbytnou součást 

mé léčby 

8 

10 

13 

10 

P
o
č
e
t 
o
d
p
o
v
ě
d
í 

Důvody nedodržování dietních opatření 



 

38 

Graf 8: Informovanost o změnách v dietě při nástupu na hemodialýzu  

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Na otázku, zda byli pacienti při nástupu na hemodialýzu reedukováni u nutnosti změny ve 

stravování (zejména ve smyslu navýšení množství bílkovin v dietě) většina pacientů (52 

%) uvedla, že nikoliv. Pouze 21 % z nich informováno bylo, 27 % odpovědělo, že si 

nejsou jisti, zda je někdo o této změně poučil či nikoliv. Na druhou stranu u části 

nemocných mohl skutečný stav zkreslit kognitivní deficit, především u starších 

nemocných.  
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Graf 9: Změna v dietě po nástupu na hemodialýzu 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

V návaznosti na předchozí otázku jsem se dále dotazovala, zda pacienti změny v dietě 

(zejména ve smyslu navýšení bílkovin) dodržují. Největší část z nich (43 % respondentů) 

uvedla, že nikoliv a 20 % z nich že o změně neví, nejsou si jí vědomi. V předchozí otázce 

21 % pacientů uvedlo, že byli reedukováni o změně ve stravě při nástupu na HD a 21 % 

pacientů zde uvedlo, že změny i zároveň dodržují. 
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Graf 10: Povědomí pacientů o významu dietoterapie 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Většina z dotazovaných pacientů (64 %) nevnímá dietní opatření jako nezbytnou součást 

léčby. Pouze 36 % z nich si myslí, že jsou tato opatření v léčbě důležitá. 
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Graf 11: Jaké omezení ve stravě je nejobtížnější dodržovat  

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Za nejhůře dodržovatelné opatření nejvíce respondentů (86 %) uvedlo omezení solení. 

Pouze 12 % odpovědělo, že omezení tekutin a jen 1 % respondentů uvedlo, že největší 

obtíže jim činí dodržování doporučeného příjmu bílkovin. 
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Graf 12: Důvěra respondentů v ošetřující personál 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Tato otázka směřovala ke zjištění, nakolik pacienti důvěřují ošetřujícímu personálu. 

Kladně se vyjádřilo 76 % nemocných. Otázka byla položena vždy v nepřítomnosti 

ošetřujícího personálu, např. i po skončení dialýzy - v šatně apod., s cílem získat validní 

odpověď. 
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Graf 13: Srovnání srozumitelnosti v závislosti na tom, kdo pacienta informoval 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Při srovnání úrovně srozumitelnosti informací pro pacienty jsem zjistila, že pokud 

informace získali od nutričního terapeuta, je míra srozumitelnosti nejvyšší. Jako nejméně 

srozumitelný zdroj informací pro pacienty vychází poučení lékařem. Informace získané 

prostřednictvím informačního letáku hodnotí pacienti jako spíše srozumitelný. 
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Graf 14: Míra dodržování opatření v závislosti na tom, kdo pacienty informoval 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Opatření spíše dodržují pacienti informovaní nutričním terapeutem. Pacienty, které 

neinformoval nikdo z uvedených a znalosti mají z jiných zdrojů (např. internet) a sami si je 

vyhledali, je spíše dodržují. Rozdíly mezi jednotlivými způsoby informování jsou však 

malé. 
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Graf 15: Důvody nedodržování v závislosti na tom, kdo pacienty informoval 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Na tuto otázku odpovídali pozuze respondenti, kteří uvedli, že doporučená opatření 

nedodržují. Počet responedntů je tedy nižší než u předchozích otázek (41 osob, cca 48 % 

celého souboru). 

U dotazovaných, které edukoval nutriční terapeut, nikdo neuvedl, že by doporučovaná 

dietní opatření nepovažoval za důležitá. Jako častý důvod nedodržování u skupiny 

informované lékaři je uvedeno, že pacient nebyl lékařem informován vůbec. Pokud bylo 

uvedeno edukování sestrou, nejvíce respondentů uvedlo, že jako důvod jejich 

nedodržování je skutečnost, že si neví rady. Za nejméně důležité to nejčastěji považují lidé, 

kteří informace získali jiným způsobem (např. z internetu). Needukovaní pacienti 

nedodržují opatření z důvodu neinformovanosti. Pokud získali informace z letáku, častěji 

si také nevědí rady. 
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4 Diskuze 

Adekvátní výživa u pacientů s chronickým onemocněním ledvin podstupujících dialýzu je 

důležitým faktorem progrese onemocnění. Pacienti v dialyzačním programu musí udržovat 

dostatečný příjem energie. Příjem sodíku, draslíku, fosforu a vody je naopak omezen. 

Dialyzovaní pacienti jsou velmi nutričně rizikoví a malnutrice je u pacientů s chronickým 

onemocněním ledvin určujícím faktorem morbidity. 

Hlavním cílem praktické části bakalářské práce bylo zjistit informovanost pacientů o 

dietních opatřeních a jejich změně při nástupu na dialýzu. Dále jsem zjišťovala, zda se 

úroveň informovanosti a compliance k opatřením liší v závislosti na tom, kdo pacienty 

edukuje, dále jaké omezení činí pacientům největší obtíže dodržovat a v neposlední řadě 

také, jaký mají sami názor na důležitost těchto opatření. 

Výše uvedené bylo zjišťováno pomocí dotazníkového šetření, které bylo složeno z 12 

otázek. Celkem bylo v souboru 86 pacientů. Z toho 46 žen a 40 mužů. Průměrný věk 63,6 

let.  

Graf č. 3 ukázal, že nejvíce osob z našeho souboru bylo edukováno nutričním terapeutem 

(19 %), nicméně tento počet nelze považovat za zcela uspokojivý výsledek. V 15 % získali 

pacienti informace o dietě od sestry nebo lékaře. V 16 % získali informace z jiného zdroje, 

přičemž nejčastěji si je vyhledali na internetu. 17 % z našich respondentů získalo potřebné 

informace prostřednictvím informačního letáku, ale v 17 % našich dotazovaných nebylo 

informováno nikým. Alikari et al (2019) a Ebrahimi et al (2016) ve svých studiích 

prokázali, že nutriční intervence u hemodialyzovaných pacientů může přitom mít pozitivní 

vliv na jejich zdravotní stav.  

Pro 35 % pacientů byly informace podány spíše srozumitelnou formou, za zcela 

pochopitelné je považuje pouze 19 % dotazovaných. Nicméně pro 29 % byly poskytnuté 

informace spíše nesrozumitelné a pro 17 % nebyly srozumitelné vůbec, což považuji za 

důležité zjištění, neboť správné porozumění je předpokladem pro součinnost pacienta při 

léčbě.  

Doporučená opatření zcela dodržuje pouze 26 % dotazovaných. Zhruba 48 % 

dotazovaných uvedlo, že doporučená dietní opatření nedržují či spíše nedodržují. 

Nedostatečná informovanost je nejčastěji uváděnou příčinou nedodržování dietních 

doporučení (31 % z nedodržujících osob). Druhou nejčastější příčinou nedodržování 

dietních opatření je pak, že pacienti nepovažují tato za důležitá (24 %). Tato zjištění 

vyzdvihují význam srozumitelné edukace vedené specialistou (NT) a nutnost zdůraznit 

přínos těchto opatření. 

Většině pacientů (86 %) činí největší obtíže omezení soli, což není překvapivá odpověď. 

Zajímavým zjištěním je, že nikomu z dotazovaných nečiní potíže restrikce fosfátů. Tato 
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skutečnost je dána zřejmě tím, že užívají vazače fosfátu, spoléhají na ně a tak se 

potravinám s obsahem fosfátů nemusí vyhýbat v takové míře. Podle sdělení lékařky 

dialyzačního střediska v Klatovech toto pracoviště plní v rámci hodnocení kvalitativních 

kritérií, mezi nimiž je i fosfatémie, tento parametr u svých pacientů dobře. Případná 

hyperfosfatémie je řešena nejen farmakologicky, ale i prodloužením doby dialýzy.  

Nadpoloviční většina respondentů (52 %) uvedla, že při nástupu na hemodialýzu nebyli 

upozornění na nutnost změnit dosavadní dietní opatření ve smyslu navýšení množství 

bílkovin, což považuji za poměrně znepokojující zjištění, protože ztráty aminokyselin do 

dialyzátu (a další vlivy vedoucí ke katabolismu, jako např. inaktivita) je nutné 

kompenzovat navýšením příjmu proteinů, aby se předešlo malnutrici a komplikacím s ní 

spojených. Pozitivním výsledkem je, že všech 21 % respondentů, kteří poučeni o změně 

byli, opatření i dodržují. Needukovaní pacient logicky opatření nedodržují z důvodu 

neinformovanosti. 

Výsledkem srovnání jednotlivých grafů jsem došla k závěru, že pokud byli lidé 

informováni nutričním terapeutem, informace lépe chápou, jsou více motivovaní a všechna 

potřebná opatření tak dodržují. V případě informací od lékaře je časté, že je o dietě 

neinformoval vůbec nebo ne zcela srozumitelným způsobem. Není to příliš překvapivý 

výsledek - nutriční terapeut má na pacienty zpravidla více času a může jim být nápomocný 

s tvorbou konkrétního jídelníčku, a to i s ohledem na chuťové preference nemocného, 

kdežto těžiště práce lékaře je jinde. Vedlejším zjištěním je, že nutriční terapeuti Klatovské 

nemocnice jsou mezi pacienty vnímáni jako velmi kompetentní, protože jsou zvyklí řešit i 

komplikované situace u polymorbidních pacientů se souběhem více onemocnění. 

Pokud informace měli pacienti pouze z letáčku, který obdrželi, častěji si také s přípravou 

pokrmů nevěděli rady. To rovněž svědčí pro to, že rozhovor nutričního terapeuta 

s pacientem je nenahraditelný, neboť je tak možné přistupovat k osobě nemocného 

individuálně a odpovědět na případné pacientovy dotazy, a vše mu trpělivě a přístupnou 

formou objasnit (případně i formou opakovaných návštěv). 

Z uvedených výsledků tak vyplývá, že pacienti dobře poučení a dodržující dietu ji i 

současně považují za důležitou pro své zdraví. Fakt, že pouze 36 % z našich dotazovaných 

považuje dietní opatření za nezbytnou součást své léčby, ukazuje na obecně nízkou úroveň 

informovanosti hemodialyzovaných pacientů. Počet nutričních terapeutů na dialyzačních 

jednotkách by měl být jednoznačně navýšen. Jejich role není adekvátně doceněna, přitom i 

v této práci (jakož i v mnoha dalších uznávaných zdrojích) se ukázalo, že význam edukace 

přímo od nutričního terapeuta má svou významnou roli.  

Limitací studie je poměrně malý vzorek respondentů a skutečnost, že dotazníkové šetření 

proběhlo pouze v jednom zařízení. Vzhledem k malému počtu peritoneálně dialyzovaných 

pacientů v Hemodialyzačním středisku Klatovy tito nebyli zahrnuti do výzkumu, stejně tak 
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pacienti po transplantaci ledviny - ti docházejí na kontroly méně často a jejich zahrnutí do 

šetření by data spíše zkreslilo. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit informovanost o dietě u dialyzovaných pacientů. 

V teoretické části práce popisuji patogenezi vzniku chronického ledvinného onemocnění, 

rizikové faktory, dietoterapii u renálního onemocnění a možnosti náhrady funkce ledvin.  

V praktické části jsem zjišťovala informovanost pacientů o dietních opatřeních, a zda vyšší 

informovanost pacientů vedla k lepšímu dodržování a lepšímu povědomí o léčbě. 

Z výsledků je patrné, že pacienti nejsou dostatečně informováni o dietních opatřeních a to 

zejména ve fázi přechodu z konzervativní léčby na hemodialýzu a velká část z nich 

nepovažuje tato opatření za důležitá pro své zdraví a tato opatření ve velké míře 

nedodržují. Nicméně pacienti edukovaní nutričním terapeutem vykazují vyšší míru 

porozumění, jsou více motivováni a opatření ve vyšší míře dodržují.  

Tato práce by měla zejména upozornit na důležitost profese nutričního terapeuta a jeho 

nezastupitelnou roli ve zdravotnickém týmu. Vhodné by bylo navýšit počet nutričních 

terapeutů na dialyzačních jednotkách, kde by se těmto značně nutričně rizikovým 

nemocným mohli adekvátně věnovat. Intervence nutričního terapeuta je vhodná již od 

iniciálních stádií chronického onemocnění ledvin. Příjem základních složek výživy u 

pacientů s CKD bývá často nevyvážený, což může vést k progresi onemocnění a rozvoji 

malnutrice. Základem správné výživy při hemodialýze je adekvátní energetický příjem a 

navýšení přísunu bílkovin. Pro pacienty navíc může být těžko uchopitelná změna ve 

stravování oproti predialýze a proto je nezbytné, aby takovým pacientům byla poskytnuta 

nutriční péče a to ideálně na pravidelné bázi. Edukovaný pacient má větší motivaci k 

součinnosti na léčbě a ta může být úspěšnější, což se projeví nejen snížením ekonomických 

nákladů na léčbu, ale i vyšší kvalitou života pacienta. 
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7 Seznam zkratek 

ACR – Albumin Creatinine Ratio  

BMI – Body mass index 

CKD – Chronické ledvinné onemocnění 

CRP – C – reaktivní protein 

DKD – Diabetic Kidney Disease (Diabetické onemocnění ledvin)  

DM – Diabetes mellitus 

EPO – Erytropoetin 

ESPEN – The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (Evropská 

společnost pro výživu a metabolismus) 

ESRD – End Stage Renal Disease (Konečné stádium ledvinného onemocnění) 

FOS – Fruktooligosacharidy 

GF – Glomerulární filtrace 

GFR – Glomerual Filtration Rate (Rychlost glomerulární filtrace) 

HD – Hemodialýza 

HDL – High density lipoproteins (Lipoproteiny s vysokou hustotou)  

IDPN – Intradialyzační parenterální nutrice 

ISRNM – International Society of Renal Nutrition and Metabolism (Mezinárodní 

společnost o výživě a metabolismu při onemocnění ledvin) 

KDIGO – Kidney Disease Improving Global Outcomes (Globální výsledky zlepšující 

onemocnění ledvin) 

LDL – Low density lipoproteins (Lipoproteiny s nízkou hustotou) 

LPD – Low protein diet 

LPS – Lipopolysacharid 

MDRD – Modification of Diet in Renal Disease  

MIA – Malnutrice, inflamace, anémie  

NT – Nutriční terapeut 
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PD – Peritoneální dialýza 

PEW – Protein Energy Wasting (Proteino-energetická malnutrice)  

RAAS – Renin – angiotensin – aldosteronový systém 

RRT – Renal Replacement Therapy (Náhrada funkce ledvin) 

VLDL – Very low density lipoproteins (Lipoproteiny s velmi nízkou hustotou) 

VLPD – Very low protein diet 

FGF – Fibroplastový růstový faktor 
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9 Přílohy 

Příloha I Dotazník 

Dobrý den, jsem studentkou 3. ročníku oboru Nutriční terapie na 1. Lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze a v rámci své praktické části Bakalářské práce s názvem 

Specifika ve výživě u pacientů s chronickým onemocněním ledvin bych Vás ráda poprosila 

o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká úrovně informovanosti pacientů 

o dietních opatřeních při tomto onemocnění.  

Věk: 

Pohlaví: 

 

Kdo Vás informoval o dietních omezeních při léčbě chronického ledvinného selhání?  

a) Nutriční terapeut 

b) Lékař   

c) Všeobecná sestra    

d) Někdo jiný, kdo/doplňte…………………………. 

e) Nikdo mě neinformoval 

f) Obdržel/la jsem informační leták 

Pokud jsem byl/byla informován/a, byly pro mě tyto informace srozumitelné? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Ne 

d) Spíše ne 

Dodržuji dietu, kterou mám předepsanou? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Ne 

d) Spíše ne 
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Pokud jste odpověděl/odpověděla, že nikoliv, jaký je důvod nedodržování?  

a) Takto omezená strava mi nechutná 

b) Nevím si rady 

c) Nebyl/la jsem dostatečně informován/a 

d) Nevnímám to jako nezbytnou součást mé léčby 

Měnila se v průběhu léčby omezení ve stravě? A to zejména při nástupu na dialýzu? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nejsem si toho vědom/a 

Byl/a jsem při nástupu na dialýzu poučen/a o nutnosti změně ve stravování?  

a) Ano 

b) Ne 

Považuji omezení ve stravě za důležitou součást mé léčby? 

a) Ano 

b) Ne 

Co považuji za nejméně přijatelné omezení ve stravě? 

a) Omezení bílkovin 

b) Omezení příjmu tekutin 

c) Omezení soli 

d) jiné/doplňte…………………… 

Důvěřuji ošetřovatelskému personálu?  

a) Ano 

b) Ne 
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