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Osnova

diagnostika:
• GF
• proteinúria a albuminúria

klasifikácia obličkových ochorení: 
• chronická obličková choroba
• akútne obličkové poškodenie

príprava pacienta do dialyzačného programu



Chronická obličková choroba

3 mesiace
štrukturálna a/alebo funkčná porucha obličiek

K/DOQI klasifikácia: 5 štádií



Detekcia obličkových ochorení

S-kreatinín
1/S-kreatinín
stanovenie GF
vyšetrenie moču

SS--kreatinkreatiníínn 150 150 µµmol/lmol/l
GF = ??? ml/sGF = ??? ml/s

1-2,35 ml/s 0,35-0,6 ml/s



Glomerulová funkcia

meranie pomocou S- a U- kreatinínu

scintigrafia obličiek

Cocroft-Gault: GF = (140-vek)*hmotnosť/(kreatinín*49)

MDRD, CKD-EPI



Proteinúria

meranie proteinúrie z 24-hodinového moču
• norma: do 300 mg/deň

bielkoviny/kreatinínový pomer z jednorazového moču
• norma: do 22,6 mg/mmol



Albuminúria

meranie albuminúrie z 24-hodinového moču
• norma: do 30 mg/deň
• mikroalbuminúria: 30-300 mg/deň

albumín/kreatinínový pomer z jednorazového moču
• norma: muži do 1,92, ženy do 2,8 mg/mmol
• mikroalbuminúria: muži do 28,2, ženy do 40,1 mg/mmol



Albuminúria a proteinúria

Skorá detekcia nefropatie: albuminúria, nie proteinúria!
Eknoyan G et al. Am J Kidney Dis 2003

Albumín/kreatinínový pomer v jednorazovom (najlepšie rannom) moči
30 mg/g = 3,39 mg/mmol „mikroalbuminúria“
300 mg/g = 33,9 mg/mmol „makroalbuminúria“

Miller GW et al. Clin Chem 2009

Marker poškodenia obličiek
Diagnostické kritérium pre chronickú nefropatiu
Rizikový faktor progresie nefropatie
Marker vaskulárnej permeability
Rizikový faktor kardiovaskulárnych chorôb
V budúcnosti možný „surrogate outcome“

Stevens LA et al. Diseases of the Kidney and Urinary Tract 2007

Levey AS et al., Am J Kidney Dis 2009



Nová terminológia!

Optimálna albuminúria < 10 mg/g
Vysoká normálna albuminúria 10-29 mg/g
Vysoká albuminúria 30-299 mg/g
Veľmi vysoká albuminúria 300-1999 mg/g
Nefrotická proteinúria ≥ 2000 mg/g

Zabudnite na mikroalbuminúriu!



Epidemiológia albuminúrie

Levey AS et al. Kidney Int 2010



Riziká spojené a albuminúriou

Levey AS et al. Kidney Int 2010



Nová klasifikácia CKD a albuminúria

Levey AS et al. Kidney Int 2010



Nešpecifická liečba

diéta s redukciou soli a bielkovín, ketoanalógy

antihypertenzíva:
• cieľový TK: <140/90 torr
• cieľový TK pri proteinúrii: <125/75 torr

striktná kontrola diabetu

ACEi
sartany
spironolakton



Špecifická liečba

imunosupresíva pri glomerulových chorobách
imunosupresíva po transplantácii

• kortikosteroidy (prednizón, metylprednizolón)
• cyklofosfamid
• cyklosporín A, takrolimus
• mykofenolát mofetil, azatioprín
• rapamycín (sirolimus), everolimus



Špecifická liečba

antianemiká:
• Fe
• erytropoézu stimulujúce látky: erytropoetín , , C.E.R.A, darbepoetín 

natívny (cholekalciferol, ergokalciferol) a aktívny (kalcitriol) vitamín D a jeho 
analógy (parikalcitol, alfakalcidol)

viazače fosfátov



Akčný plán

choroba všeobecný lekár nefrológ

CKD 1.-2. št. GN nefrológ biopsia, IS liečba
CKD 1.-2. št. nonGN soľ, TK, glykémia, ACEi/ARB
CKD 3. št. diéta, anémia, deficit vit. D EPO, analógy vit. D
CKD 4. št. očkovanie HBV výber RRT
CKD 5. št. dialýza, tx





European Best Practice Guidelines for 
Haemodialysis (Part 1)



náhle (kratšie ako 3 mesiace) vzniknutá strata obličkových funkcií
následok: syndróm, v rámci ktorého organizmus nevie udržať homeostázu

skupina ADQI navrhla klasifikáciu RIFLE

Akútne obličkové poškodenie



Príčiny akútneho obličkového poškodenia

• znížená perfúzia obličiek
• veľký operačný výkon
• aplikácia kontrastnej látky
• nefrotoxické lieky

Hou et al., Am J Med 1983

Nash et al., Am J Kidney Dis 2002



Akútne obličkové poškodenie: klasifikácia

Bellomo R et. al, Crit care 2006



Ďakujem za pozornosť!


