
O chronickém  
onemocnění ledvin 
Průvodce pro pacienty a jejich rodiny 



Iniciativa „The Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
(NKF–KDOQI)”  

Národní nadace pro onemocnění ledvin vyvíjí pokyny klinické 
praxe s cílem zlepšit výsledky u pacientů. Informace v této 
brožuře vychází z doporučení z těchto pokynů. Pokyny nejsou 
určeny pro definování standardu péče, ale pro poskytování 
informací a pomoci vašemu lékaři nebo zdravotnímu týmu při 
rozhodování o vaší léčbě. Pokyny jsou k dispozici pro vašeho 
lékaře nebo na klinice. Pokud budete mít jakékoli otázky týkající 
se těchto pokynů, zeptejte se svého lékaře. 

Stadia chronického onemocnění ledvin 

V únoru 2002 publikovala Národní nadace pro onemocnění ledvin 
pokyny pro klinickou péči u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin. Tyto pokyny pomáhají lékaři stanovit stadium vašeho 
onemocnění na základě přítomnosti poškození ledvin a rychlosti 
glomerulární filtrace (GF), což je měřítko úrovně funkce ledvin. 
Léčba vychází ze stadia vašeho onemocnění (viz tabulka níže). 
Pokud budete mít jakékoli otázky ohledně stadia vašeho 
onemocnění ledvin nebo léčby, prodiskutujte je se svým lékařem. 
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*Údaj o GF informuje lékaře o tom, jaká část funkce ledvin zůstala 
zachována. Při vývoji chronického onemocnění ledvin se hodnota 
GF snižuje.

Stadia onemocnění ledvin

Stadium Popis Glomerulární filtrace (GF)*

1
Poškození ledvin (např. 
bílkovina v moči) s 
normální GF

90 nebo více

2 Poškození ledvin s 
mírným snížením GF 60 až 89

3 Středně závažné  
snížení GF 30 až 59

4 Závažné snížení GF 15 až 29

5 Selhání ledvin Méně než 15
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Co jsou ledviny a jak pomáhají udržovat zdraví? 

Ledviny jsou dva orgány ve tvaru fazole, z nichž každý má 
velikost pěsti. Nacházejí se téměř uprostřed zad, těsně pod 
hrudním košem. Ledviny představují filtrující systém. Každá 
ledvina je tvořena asi jedním miliónem jednotek označených 
jako nefrony. Ledviny filtrují asi 226 litrů krve za den. odstraňují 
asi dvě 2,26 liru odpadních produktů a nadbytečné množství 
tekutin z moči. Moč protéká 
dvěma trubicemi označenými 
jako močovody do močového 
měchýře. Moč se hromadí 
v močovém měchýři, dokud 
nejdete na toaletu. odpad 
vzniká rozpadem potravy, 
kterou konzumujete 
a normální aktivitou svalstva. 

Kromě odstraňování 
odpadních látek a tekutin 
z těla provádí ledviny další 
důležité činnosti: 

■ Regulují obsah vody a dalších chemických látek v těle, jako 
je sodík, draslík, fosfor a vápník. 

■ odstraňují léky a toxiny, které se dostanou do těla. 

■ uvolňují do krve hormony, které pomáhají tělu. 

Tyto hormony: 

1. regulují krevní tlak 
2. vytváří červené krvinky 
3. podporují silné kosti. 

Normální ledvina a močové ústrojí

dolní  
dutá žíla  

Pravá ledvina  

Pravý 
mocovod 

Močový 
měchýř  

Močová 
trubice  

Břišní  
aorta  

Levá  
ledvina  

Levý 
močovod  
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Co je chronické onemocnění ledvin? 

Chronické onemocnění ledvin znamená, že ledviny jsou 
poškozeny diabetem, vysokým krevním tlakem a dalšími 
poruchami. Poškozené ledviny nejsou schopné udržovat zdraví 
organismu prostřednictvím činností uvedených na straně 
5. Pokud se onemocnění ledvin zhorší, mohou se odpadní 
látky hromadit v krvi a vy se nebudete cítit dobře. Mohou se 
vyskytnout komplikace, jako je vysoký krevní tlak, anémie (nízký 
počet červených krvinek), slabé kosti, nedostatečná výživa a 
poškození nervů. onemocnění ledvin také zvyšuje riziko vzniku 
onemocnění srdce a krevních cév. Tyto potíže se mohou vyvíjet 
pomalu po dlouhou dobu. Včasná detekce a léčba mohou často 
zabránit zhoršení chronického onemocnění ledvin. Pokud se 
onemocnění ledvin zhorší, může dojít k selhání ledvin, které 
vyžaduje dialýzu nebo transplantaci ledviny pro záchranu života. 
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Jaké jsou příčiny chronického onemocnění ledvin? 

Mezi dvě hlavní příčiny chronického onemocnění ledvin patří 
diabetes a vysoký krevní tlak. diabetes vzniká při vysoké hladině 
krevního cukru, která vyvolává poškození mnoha orgánů a svalů 
v těle, včetně ledvin a srdce a rovněž krevních cév, nervů a očí. 
Vysoký krevní tlak nebo hypertenze se vyskytuje, když se zvýší 
tlak krve na stěnu krevních cév. Pokud není dobře kontrolován, 
může být vysoký krevní tlak vedoucí příčinou srdečních záchvatů, 
mrtvic a chronického selhání ledvin.  Chronické onemocnění 
ledvin může být také příčinou vysokého krevního tlaku. 

Mezi další stavy, které ovlivňují ledviny, patří: 

■ Glomerulonefritida, což je skupina onemocnění, které vyvolává 
zánět a poškození filtrujících jednotek ledvin. Tyto poruchy 
jsou třetím nejčastějším typem onemocnění ledvin. 

■ dědičné choroby, jako jsou polycystické ledviny, vyvolávají 
velké cysty v ledvinách. Tyto cysty poškozují okolní tkáň. 

■ Malformace, které se vyskytují při vývoji dítěte v děloze matky. 
Například zúžení, které zabraňuje normálnímu průtoku moči 
a vyvolává zpětný tok moči do ledvin. To způsobuje infekce 
a může vyvolat poškození ledvin. 

■ Lupus a další choroby, které ovlivňují 
imunitní systém organismu. 

■ obstrukce vyvolané potížemi, jako 
jsou ledvinové kameny, nádory nebo 
zvětšená prostata u mužů.

■ opakované infekce močových cest. 
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Jaké jsou příznaky chronického 
onemocnění ledvin? 

Většina lidí nemá žádné příznaky, 
dokud se u nich onemocnění 
ledvin nevyvine. Můžete si však 
všimnout, že: 

■ se cítíte unavenější a máte méně 
energie, 

■ obtížně se koncentrujete, 

■ máte malou chuť k jídlu

■ máte problémy se spánkem 

■ máte křeče v noci 

■ máte oteklé nohy a kotníky 

■ máte otoky kolem očí, zvláště 
ráno 

■ máte suchou, svědivou kůži 

■ potřebujete častěji močit, zvláště 
v noci 

 
Může chronickým onemocněním ledvin onemocnět každý? 

ano. Každý člověk může v jakémkoli věku onemocnět chronickým 
onemocněním ledvin. u některých lidí je pravděpodobnost vzniku 
onemocnění ledvin vyšší. Zvýšené riziko onemocnění ledvin máte, když: 

■ máte diabetes 

■ máte vysoký krevní tlak 

■ se ve vaší rodině vyskytuje chronické onemocnění ledvin 

■ jste ve vyšším věku 

■ patříte do skupiny populace, která má vysoký výskyt diabetu 
nebo vysokého krevního tlaku, jako jsou afroameričané, 
hispánští američané, asijští američané a američtí Indiáni. 
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Co bych měl/a dělat, pokud mám zvýšené riziko 
onemocnění ledvin? 

Pokud máte zvýšené riziko onemocnění ledvin, navštivte svého 
lékaře nebo kliniku a nechte se vyšetřit. Měla by být provedena 
následující vyšetření:  

■ změření krevního tlaku 

■ jednoduché vyšetření na bílkovinu v moči. Bílkovina se 
v moči normálně nenachází. Bílkovina je důležitý stavební 
kámen organismu a ledviny normálně zadrží jakoukoli 
filtrovanou bílkovinu. Když jsou ledviny poškozené, 
bílkovina se dostává do moči. existují různá vyšetření 
pro kontrolu přítomnosti bílkoviny v moči. Trvalý výskyt 
bílkoviny v moči (dva pozitivní testy po dobu několika 
týdnů) může být časnou známkou poškození ledvin. 

■ Jednoduché vyšetření krve pro změření hladiny kreatininu, 
což je odpadní látka pocházející z normální svalové 
aktivity. Když jsou ledviny poškozené, může se kreatinin 
hromadit ve vysokých hladinách v krvi. Výsledky hladiny 
vyšetření kreatininu v krvi by měly být použity pro odhad 
glomerulární filtrace. GF poskytne informace o tom, jak 
vaše ledviny fungují. Kalkulátor výpočtu GF najdete na 
www.kdoqi.org. 

Vyšetření (screening) onemocnění ledvin můžete získat 
zdarma prostřednictvím programu Kidney early evaluation 
Program, KeeP (Program pro časné hodnocení ledvin) Národní 
nadace pro onemocnění ledvin. ověřte si u své lokální pobočky 
Národní nadace pro onemocnění ledvin, zda je tento screening 
dostupný. Můžete také získat více informací o KeeP tak, že 
zavoláte národní bezplatnou linku 001 212 889 2210 
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Existují nějaká vyšetření, která pomáhají detekovat chronické 
onemocnění? 

Mohou být provedena další vyšetření, která pomohou detekovat 
chronické onemocnění. 

■ Analýza moči může detekovat mnoho abnormalit v moči, jako je 
krev, bílkovina, hnis, cukr a bakterie.  

■ Mikroalbuminurie je účinný citlivý test pro detekci malého 
množství bílkoviny v moči.  

■ Kreatinin v moči poskytuje odhad o koncentraci moči a pomáhá 
určit přesný výsledek hladiny bílkovin  

■ Poměr bílkovina kreatinin poskytuje odhad množství bílkoviny, 
která se vyloučí do moči za den. To může nahradit 24hodinový 
vzorek moči. 

Mohu chronickému onemocnění ledvin zabránit, pokud mám 
zvýšené riziko? 

ano. Měli byste se zeptat lékaře na to, jak máte snížit riziko vývoje 
onemocnění ledvin. Lékař vám nejspíše řekne, abyste: 

■ podstupovali pravidelná vyšetření u lékaře nebo na klinice 

■ dodržovali předepsanou léčbu diabetu a/nebo vysokého 
krevního tlaku 

■ snížili svou nadváhu dodržováním zdravého stravování 
a pravidelného cvičení 

■ pokud jste kuřák/kuřačka, abyste přestali kouřit 

■ nepoužívali velká množství volně prodejných léků proti bolesti 

■ změnili svou stravu, například snížili příjem soli a bílkovin 

■ omezili konzumaci alkoholických nápojů. 
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Co když výsledky mých vyšetření ukáží, že již mám chronické 
onemocnění ledvin? 

Lékař bude muset určit vaši diagnózu a posoudit funkci vašich ledvin, 
aby mohl naplánovat léčbu. Lékař vás může požádat, abyste navštívili 
odborníka, který s vámi probere váš zdravotní stav a pomůže s léčbou 
vašeho onemocnění. Může být provedeno následující: 

■ Glomerulární filtrace (GF), která poskytne informace o úrovni 
funkci ledvin. Váš lékař nepotřebuje další vyšetření pro odhad 
GF. Může vypočítat GF z výsledků hladiny kreatininu v krvi, 
vašeho věku, rasy, pohlaví a dalších faktorů. GF mu pomůže 
stanovit stadium vašeho onemocnění ledvin (viz tabulka „Jaké 
stadium chronického onemocnění ledvin máte?” níže). GF je 
nejlepší způsob, jak vyhodnotit funkci ledvin. 

■ ultrazvukové vyšetření nebo CT snímek ledvin a močového 
traktu. Tato vyšetření ukáží, zda vaše ledviny nejsou příliš 
velké nebo příliš malé, zda máte blokádu v podobě například 
ledvinových kamenů nebo nádorů a zda máte nějaké problémy 
ve struktuře ledvin a močového ústrojí. 

■ Biopsie ledvin zahrnuje sledování malých částí tkáně ledvin pod 
mikroskopem. To se provádí v některých případech pro účely:  
– identifikace specifického typu onemocnění ledvin  
- stanovení rozsahu poškození  
- plánování léčby. 

Jaké stadium onemocnění ledvin máte? 

*Údaj o GF informuje lékaře o tom, jaká část funkce ledvin zůstala 
zachována. Při vývoji chronického onemocnění ledvin se hodnota GF snižuje. 

Stadium Popis Glomerulární filtrace (GF)*

1
Poškození ledvin (např. 
bílkovina v moči) s 
normální GF

90 nebo více

2 Poškození ledvin s mírným 
snížením GF 60 až 89

� Středně závažné snížení GF 30 až 59

4 Závažné snížení GF 15 až 29

5 Selhání ledvin Méně než 15
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Pokud mám chronické onemocnění ledvin, co bude zahrnovat 
má léčba? 

Váš léčebný plán bude záviset na stadiu onemocnění ledvin a na 
dalších zdravotních problémech, které můžete mít. Léčba může 
zahrnovat následující: 

■ Kontrola dalších zdravotních problémů  
Můžete mít další poruchy, jako je diabetes a vysoký krevní 
tlak, které mohou poškodit vaše ledviny. Jedním z cílů léčby je 
zajistit, aby tyto poruchy byly dobře kontrolovány. Lékař vám 
může předepsat léky označené jako inhibitory angiontenzin-
konvertujícího enzymu (aCe) nebo blokátory receptoru pro 
angiotenzin jako součást léčby. Studie ukázaly, že tyto léky 
pomáhají ochránit funkci ledvin. Můžete také potřebovat 
další léky na snížení krevního tlaku. Lékař vás může požádat, 
abyste snížili tělesnou hmotnost, pokud máte nadváhu, 
a omezili příjem soli ve stravě s cílem snížit krevní tlak. Pokud 
máte diabetes, bude také třeba sledovat váš krevní cukr, 
dodržovat dietu a užívat léky předepsané lékařem. 

■ Prevence srdečních onemocnění  
Lidé s onemocněním ledvin mají také zvýšenou 
pravděpodobnost vývoje onemocnění srdce. Kontrola diabetu 
a vysokého krevního tlaku jsou také velmi důležité pro 
zabránění vzniku srdečních chorob. Kromě toho by měla 
být léčena anémie (nízký počet červených krvinek), protože 
může vyvolat onemocnění srdce. Pro léčbu anémie bude 
možná nutné užívat hormon označený jako erytropoetin 
(ePo) a doplňky železa. Pokud máte příliš vysokou hladinu 
cholesterolu, lékař vám může doporučit změny stravy, 
pravidelné cvičení a možná speciální léčbu pro snížení 
hladiny cholesterolu. Kouření zhoršuje onemocnění srdce 
a ledvin a pokud jste kuřák, bude nutné s kouřením přestat. 
V závislosti na vašich příznacích může lékař objednat další 
vyšetření pro kontrolu srdce. 
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■ Léčba komplikací onemocnění ledvin  
onemocnění ledvin může vyvolat komplikace, jako je 
anémie a onemocnění kostí. Kromě toho může být pro léčbu 
anémie pomocí ePo a doplňků železa nutné dodržovat 
některé pokyny pro udržení zdraví kostí. To může zahrnovat 
omezení množství potravin s vysokým obsahem fosforu ve 
stravě, užívání určitého typu léčby označeného jako léky 
vážící fosfáty, který budete užívat při jídle a užívání formy 
vitamínu d. 

■ Sledování vývoje vašeho onemocnění 
- Glomerulární filtrace bude pravidelně kontrolována, aby se 

zjistilo, zda se vaše onemocnění ledvin nezhoršuje. To se 
obvykle provádí pomocí vyšetření krve. 

-  Množství bílkoviny v moči bude kontrolováno čas od času. 

- Vyšetření nutričního 
stavu bude provedeno, 
aby se zjistilo, zda 
přijímáte dostatek 
bílkovin a kalorií pro 
udržení celkového zdraví. 
Můžete být požádáni, 
abyste dodržovali dietu 
s omezením bílkovin, 
takže budete potřebovat 
získat dodatečné 
kalorie z jiných zdrojů 
potravin. Lékař vás 
může doporučit 
k registrovanému 
dietologovi, který vám 
pomůže vytvořit dietní plán, pomocí kterého získáte 
správné živiny ve správném množství. 

Viz „understanding your lab values” (Porozumění výsledkům 
laboratorních hodnot) na straně 20. a strany 9 a 10 pro seznam 
vyšetření, která mohou být provedena. 
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Mohu zabránit zhoršení onemocnění ledvin? 

S nejvyšší pravděpodobností ano. Cílem léčby je zpomalit nebo 
zabránit zhoršení vašeho onemocnění ledvin. Lékař může 
prodiskutovat s odborníkem léčebný plán, který bude specifický pro 
vaše onemocnění ledvin. Úspěch léčby v dosažení tohoto cíle závisí na: 

■ Stadiu vašeho onemocnění ledvin (viz tabulka na straně 11) 
v době diagnózy a začátku léčby. Glomerulární filtrace je 
nejlepším vyšetřením pro stanovení úrovně funkce ledvin 
a stadia vašeho onemocnění ledvin. Čím časněji je onemocnění 
detekováno a léčeno, tím lepší jsou šance na zpomalení nebo 
zastavení jeho progrese. 

■ Jak pečlivě dodržujete léčebný plán. Jste klíčovým členem 
zdravotního týmu. Naučte se vše o chronickém onemocnění 
ledvin a jeho léčbě a dbejte na to, abyste pečlivě dodržovali 
jednotlivé kroky léčby. Zeptejte se svého lékaře na výsledky 
vyšetření. Zaznamenávejte si výsledky glomerulární filtrace, 
abyste znali stadium svého onemocnění. 

■ Příčině onemocnění ledvin. Některá onemocnění jsou obtížněji 
kontrolovatelná. 

Co se stane, pokud se onemocnění ledvin zhorší? 

Pokud se vaše onemocnění ledvin zhorší a glomerulární filtrace 
poklesne pod 30, bude nutné projednat léčebné možnosti u selhání 
ledvin. Bude třeba, aby vás vyšetřil odborník na onemocnění ledvin 
(nefrolog). Tento lékař vás možná vyšetřoval dříve a spolupracoval 
s vaším praktickým lékařem na vytvoření léčebného plánu. Nefrolog 
vám pomůže při léčbě onemocnění a poskytne vám informace 
o selhání ledvin, abyste mohli zvolit způsob léčby, který bude 
nejlepší pro vás i vaši rodinu na základě: 

■ vašeho zdravotního stavu 

■ vašeho životního stylu a osobní preference. 

Pokud vám GF klesne pod 15, bude nutné zahájit léčbu selhání ledvin. 
Pro léčbu selhání ledvin jsou k dispozici dva úspěšné typy léčby 
- dialýza a transplantace ledvin. dialýza je léčba, která odstraňuje 
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odpadní látky a nadbytek tekutin z těla. Jsou k dispozici dva 
typy dialýzy – hemodialýza a peritoneální dialýza. u hemodialýzy 
je krev čištěna mimo tělo tím, jak prochází přes speciální filtr 
označený jako umělá ledvina nebo dialyzátor. u peritoneální 
dialýzy se krev čistí uvnitř těla s 
pomocí dialyzačního roztoku, který se 
umístí do břišní dutiny a je drénován 
(odváděn) z břišní dutiny. 

Transplantace ledviny zahrnuje 
operaci, při které se umístí darovaná 
ledvina dovnitř těla, aby převzala práci 
za selhávající ledviny. Ledviny mohou 
pocházet od někoho, kdo zemřel 
(mrtvý dárce) nebo od žijícího dárce, 
který může být blízkým příbuzným, 
přítelem nebo i cizí osobou, která 
chce darovat ledvinu někomu, kdo ji 
potřebuje pro transplantaci (nepřímý 
dárce). Po transplantaci ledvin je nutné 
užívat každý den léky, které zabrání 
organismu rozpoznání darované ledviny jako „cizí“ a jejímu 
odmítnutí. 

Lékař vám pomůže se rozhodnout, které z těchto možností jsou 
pro vás nejlepší. 

Jak mohu zvládnout chronické onemocnění ledvin? 

Může být těžké vyrovnat se s diagnózou chronického 
onemocnění ledvin. Vy i vaše rodina budete zřejmě muset změnit 
životní styl v závislosti na vašem zdravotním stavu a novém typu 
léčby. Je důležité, abyste si uvědomili, že nejste na vše sami. 
Máte k dispozici zkušený tým zdravotnických odborníků. Můžete 
také zjistit, že je pro vás přínosné probrat vaše chronické 
onemocnění ledvin s jinými lidmi. Zavolejte na místní pobočku 
Národní nadace pro onemocnění ledvin a požádejte o možnou 
podporu. Naučte se vše o onemocnění ledvin a jeho léčbě. Když 
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budete vědět, co můžete očekávat a co můžete dělat, budete mít 
větší pocit kontroly nad svým onemocněním. Národní nadace pro 
onemocnění ledvin může poskytnout mnoho zdrojů, které vám 
pomohou dozvědět se více informací. 

Kde mohu získat více informací? 

Měli byste se informovat u svého lékaře a dalších členů 
zdravotního týmu. Lékař vás může doporučit registrovanému 
dietologovi, který je speciálně proškolen v plánování diet pro 
osoby s onemocněním ledvin. Můžete si také přečíst následující 
publikace Národní nadace pro onemocnění ledvin: 

■ diabetes and Chronic Kidney disease (diabetes a chronické 
onemocnění ledvin) (anglicky: 11-10-0209; španělsky: 
11-10-0242)

■ High Blood Pressure and your Kidneys (Vysoký krevní tlak 
a vaše ledviny) (anglicky: 11-10-0204; španělsky:  
11-10-0241)

■ are you at Increased Risk for Chronic Kidney disease? (Máte 
zvýšené riziko chronického onemocnění ledvin?) (anglicky: 
11-10-1814; španělsky: 11-10-1816)

■ What you Need to Know about urinalysis (Co potřebujete 
vědět o analýze moči) (anglicky: 11-10-1815; španělsky: 
11-10-1817)

■ your Kidneys: Master Chemists of the Body (Vaše ledviny: 
Hlavní lékárník vašeho těla) (11-10-0103)

■ Phosphorus and your CKd diet (Fosfor a dieta při 
chronickém onemocnění ledvin) (přehled)

■ Keep Sodium under Control: How to Spice up your Cooking  
(udržujte sodík pod kontrolou: Jak kořenit své jídlo) 
(přehled)

■ Nutrition and Chronic Kidney disease (Výživa a chronické 
onemocnění ledvin) (11-50-0135)
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■ Choosing a Treatment for Kidney Failure (Volba léčby u 
selhání ledvin) (11-50-0352)

■ Hemodialysis (Hemodialýza) (11-10-0301)

■ What you Need to Know about anemia and Chronic Kidney 
disease (Co byste měli vědět o anémii a chronickém 
onemocnění ledvin) (anglicky: 11-10-0283; španělsky: 
11-10-0287)

■ Kidney Transplant (Transplantace ledvin) (11-10-0304)

Klíčové body pro zapamatování 
■ Ledviny provádí mnoho důležitých aktivit, aby udržely 

vaše v pořádku. Patří mezi ně: odstraňování odpadních 
látek a nadbytečných tekutin, udržování rovnováhy tekutin 
a některých chemických látek v těle, odstraňování léků 
a toxických látek a uvolňování hormonů, které pomáhají 
regulovat krevní tlak, vytváření červených krvinek 
a udržování zdraví kostí. 

■ u chronického onemocnění ledvin vaše ledviny postupně 
ztrácí schopnost provádět tyto důležité činnosti. Hlavními 
příčinami chronického onemocnění ledvin jsou diabetes 
a vysoký krevní tlak. 

■ Pokud máte zvýšené riziko onemocnění ledvin (viz „Může 
chronickým onemocněním ledvin onemocnět každý?“ na 
straně 8), navštivte svého lékaře nebo kliniku a nechte se 
vyšetřit. Měla by být provedena tři jednoduchá vyšetření: 
změření krevního tlaku, vyšetření bílkoviny v moči 
a vyšetření krve na kreatinin pro odhad glomerulární 
filtrace, které poskytne informace o tom, jaká část funkce 
ledvin zůstala zachována. (viz kalkulátor pro výpočet GF na 
www.kdoqi.org) 

■ obraťte se na své místní zastoupení Národní nadace 
pro onemocnění ledvin, kde zjistíte, zda je k dispozici 
screeningový (vyhledávací) program pro časné hodnocení 
ledvin (KeeP). 

■ Trvalá přítomnost bílkoviny v moči je první známkou 
chronického onemocnění ledvin. dva pozitivní testy po dobu 
několika týdnů ukazují na trvalou přítomnost bílkoviny v moči. 
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■ Pokud máte trvale bílkovinu v moči, musí lékař zjistit, proč tomu 
tak je, a vyšetřit funkci ledvin. Může být nutné provést odhad 
glomerulární filtrace pro zjištění stadia onemocnění ledvin; 
ultrazvukové nebo CT vyšetření a v některých případech biopsii 
ledvin. 

■ GF také pomůže lékaři stanovit stadium onemocnění ledvin. GF 
by měla být vypočtena z výsledků hladiny kreatininu v krvi, věku, 
rasy, pohlaví a dalších faktorů. 

■ Pokud je u vás diagnostikováno chronické onemocnění ledvin, je 
důležité, abyste se naučili vše o tomto onemocnění a jeho léčbě. 
Jste důležitým členem zdravotního týmu. Způsob, jak pečlivě 
dodržujete léčebný plán, může ovlivnit váš zdravotní stav. 

■ Seznamte se se svými výsledky. Požádejte svého lékaře o výsledky 
významných vyšetření, jako je GF a zaznamenávejte si je. 

■ Vaše léčba bude záviset na stadiu chronického onemocnění 
ledvin a na dalších zdravotních problémech, které můžete 
mít. (viz „Pokud mám chronické onemocnění ledvin, co bude 
zahrnovat má léčba?“ na straně 12 pro více informací). 

■ V mnoha případech může včasná detekce a léčba zpomalit nebo 
zastavit vývoj chronického onemocnění ledvin. Pokud se však 
onemocnění ledvin zhorší a ledviny nakonec selhávají, jsou 
k dispozici dva úspěšné typy léčby - dialýza a transplantace 
ledviny. 
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Test vašich znalostí: Určete pravdivé a nepravdivé odpovědi 
1. Funkce ledvin spočívá pouze v odstraňování odpadních 

látek a nadbytečné tekutiny z těla.  
q  Pravda        q  Není pravda  

2. Lidé s diabetem nebo vysokým krevním tlakem mají 
zvýšené riziko vzniku chronického onemocnění srdce.  
q  Pravda        q  Není pravda  

3. Lidé s chronickým onemocněním ledvin mají vždy 
mnoho příznaků?  
q  Pravda        q  Není pravda  

4. afroameričané mají nízké riziko vývoje chronického 
onemocnění ledvin. 
q  Pravda        q  Není pravda  

5. Chronické onemocnění ledvin může být detekováno 
pomocí jednoduchého vyšetření krve a moči.  
q  Pravda        q  Není pravda  

6. Včasná detekce a léčba mohu často zabránit zhoršení 
chronického onemocnění ledvin.  
q  Pravda        q  Není pravda  

7. Trvalá přítomnost bílkoviny v moči je první známkou 
chronického onemocnění ledvin.  
q  Pravda        q  Není pravda  

8. Nejlepší způsob, jak zjistit správnou funkci ledvin je 
získat informaci o glomerulární filtraci (GF).  
q  Pravda        q  Není pravda  

9. anémie a onemocnění kostí jsou častými komplikacemi 
chronického onemocnění ledvin.  
q  Pravda        q  Není pravda  

10. u lidí s chronickým onemocněním se vyvine 
onemocnění srdce.  
q  Pravda        q  Není pravda  

 

(odpovědi najdete na straně 26)
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Porozumění laboratorním hodnotám 

Pro kontrolu výživy a celkového zdravotního stavu mohou být 
použita některá nebo všechna následující vyšetření. Zeptejte se 
svého lékaře nebo dialyzačního týmu, která vyšetření a jak často 
u vás budou prováděna. Pokud nejsou výsledky v normálním 
rozmezí, zeptejte se na to, jak je zlepšit. 

albumin: albumin je typ bílkoviny, která je získávána 
z bílkoviny, kterou přijímáte v potravě každý 
den. Nízká hladina albuminu v krvi může být 
vyvolána nedostatečným příjmem bílkovin a kalorií 
ve stravě. Nízká hladina albuminu může vést 
k zdravotním problémům, jako jsou potíže při boji 
s infekcemi. Zeptejte se svého dietologa, jak získat 
správné množství bílkovin a kalorií z potravy. 

Krevní tlak:  Zeptejte se svého lékaře, jaký byste měli mít 
krevní tlak. Pokud je krevní tlak vysoký, dbejte na 
to, abyste dodržovali veškeré kroky předepsané 
léčby. Tyto kroky mohou zahrnovat užívání léků 
na snižování krevního tlaku, omezení příjmu soli 
ve stravě, snížení tělesné hmotnosti, pokud máte 
nadváhu, a pravidelné cvičení. 

Močovinový  Močovinový dusík je normální odpadní látkou 
dusík v krvi produkt v krvi pochází z rozpadu bílkovin
(BuN): z potravy, kterou konzumujete. Zdravé ledviny 

odstraňují BuN z těla, ale když selhávají, hladina 
BuN stoupá. BuN je také z těla odstraňován 
pomocí dialýzy. BuN stoupá při nedostatečné 
dialýze nebo při konzumaci příliš velkého 
množství bílkovin. Může klesnout při nadměrné 
dialýze nebo při konzumaci správného množství 
bílkovin, které doporučil lékař a dietolog. 
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Tělesná  udržování zdravé tělesné hmotnosti je pro
hmotnost:  zdraví důležité. Pokud se vaše tělesná hmotnost 

snižuje, aniž byste byli vystaveni nadměrné 
fyzické zátěži, zřejmě vaše výživa není 
dostatečná pro udržení zdraví. dietolog vám 
může navrhnout, jak bezpečně zvýšit kalorickou 
hodnotu stravy. Na druhé straně, pokud pomalu 
přibíráte nechtěnou váhu, může být nutné snížit 
příjem kalorií a zvýšit úroveň tělesné aktivity. 
Náhlý přírůstek tělesné hmotnosti může být také 
problém. Pokud je doprovázen otoky, dechovou 
nedostatečností a zvýšením krevního tlaku, 
může to být známka příliš velkého množství 
tekutin v těle. Měli byste se vážit každé ráno. 
Informujte lékaře, pokud se vaše tělesná 
hmotnost náhle změní. 

Vápník:  Vápník je minerál, který je důležitý pro pevné 
kosti. Zeptejte se svého lékaře, jakou byste měli 
mít hladinu vápníku. Pro vytvoření vyrovnané 
hladiny vápníku v krvi vám lékař může doporučit 
užívání potravinových doplňků obsahující 
vápník a speciální formu vitamínu d na lékařský 
předpis. užívejte pouze takové léky, které vám 
lékař doporučil. 

Cholesterol: 

Celkový Cholesterol je látka podobná tuku nacházející 
se v krvi. Vysoká hladina cholesterolu může 
zvyšovat riziko onemocnění srdce nebo 
oběhového systému. Příliš nízká hladina 
cholesterolu však může znamenat, že je vaše 
strava nedostatečná pro udržení zdraví. Zeptejte 
se lékaře, zda máte hladinu cholesterolu ve 
správném rozmezí.
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HdL  HdL cholesterol je označovaný jako „dobrý“ 
cholesterol, který chrání srdce. u mnoha 
dialyzovaných pacientů je cílová hladina HdL 
cholesterolu nad 35. 

LdL  LdL cholesterol je označovaný jako „špatný“ 
cholesterol. Vysoká hladina LdL může 
zvyšovat pravděpodobnost onemocnění srdce 
a oběhových poruch. Pro mnoho dialyzovaných 
pacientů je cílová hladina LdL cholesterolu 
pod 100. Pokud máte hladinu LdL cholesterolu 
příliš vysokou, může vám lékař doporučit dietu 
a zvýšení tělesné aktivity.

Kreatinin  Kreatinin je odpadní produkt v krvi, který
v séru:  pochází z normální funkce svalů. Zdravé ledviny 

odstraňují kreatinin z krve, ale když nepracují 
správně, hladina kreatininu se zvyšuje. Pomocí 
dialýzy se také odstraňuje kreatinin z krve. 
Nedostatečná dialýza může způsobit zvýšení 
hladiny kreatininu, zatímco nadměrná dialýza 
vyvolává jeho pokles. Hladina kreatininu může 
také klesnout, pokud je vaše strava po delší 
dobu nedostatečná. 

Clearance  Clearance kreatininu je dalším měřítkem toho,
kreatininu:  jak dialýza odstraňuje odpadní látky z krve. 

dialyzační tým bude každý týden kontrolovat 
vaši týdenní clearance kreatininu asi jednou 
za každé čtyři měsíce pro zajištění správné 
intenzity dialýzy. 



National Kidney Foundation National Kidney Foundation 23NaTIoNaL KIdNey FouNdaTIoN 23

Hematokrit:  Hematokrit je ukazatelem stavu tvorby červených 
krvinek. Nízký hematokrit může znamenat, že 
máte anémii a že potřebujete léčbu pomocí ePo a 
doplňkového železa. Budete se cítit méně unaveni 
a budete mít více energie, pokud budete mít 
hematokrit minimálně 33 až 36 %. 

Hemoglobin:  Hemoglobin je součást červených krvinek, které 
přenáší kyslík z plic do všech tkání v těle. Měření 
hladiny hemoglobinu informuje lékaře o tom, 
zda máte anémii, která vyvolává pocit únavy 
a nedostatku energie. Pro léčbu anémie bude 
možná nutné užívat hormon označovaný jako 
ePo společně se železem. Cílem léčby anémie 
je dosažení a udržení hladiny hemoglobinu 
minimálně na hodnotě 11 až 12. 

Železo: 

TSaT  Saturace transferinu a sérový ferritin jsou
(saturace  ukazatele hladiny železa v těle. Saturace
transferinu) transferinu TSaT by měla být vyšší než 20 %
a sérový  a sérový ferritin by měl být vyšší než 100. To
ferritin  pomůže při tvorbě červených krvinek. Lékař vám 

doporučí železo, když bude nutné dosáhnout 
cílové hladiny. 

Kt/V:  Údaj Kt/V je ukazatel dostatečně prováděné 
dialýzy. Správná intenzita dialýzy je důležitá pro 
vaše zdraví a může také ovlivnit způsob, jak 
se stravujete. Cílová týdenní Kt/V by měla být 
minimálně 2,0 u CaPd, 2,1 u CCPd a 2,2 u NIPd. 
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nPNa:  nPNa (normalizovaný proteinový ekvivalent 
vyloučeného dusíku, nPNa) je vyšetření, které 
může poskytnout informaci o dostatečném 
příjmu bílkovin v potravě. Toto měření pochází 
z laboratorních studií, které zahrnují odběr 
moči a krve. dietolog vás pro toto vyšetření 
může požádat o přesné záznamy o tom, co 
přes den sníte. 

Parathormon:  Vysoké hladiny parathormonu mohou být 
výsledkem nedostatečné rovnováhy vápníku 
a≈fosforu v krvi. To může vyvolat onemocnění 
kostí. Zeptejte se svého lékaře, zda je vaše 
hladina parathormonu ve správném rozmezí. 
Lékař může objednat speciální formu vitamínu d 
pro snížení hladiny parathormonu. uPoZoRNĚNÍ: 
Neužívejte volně prodejný vitamín d, pokud vám 
jej nedoporučí nefrolog. 

Fosfor:  Vysoká hladina fosforu v krvi může vest 
k oslabení kostí, svědění, bolesti svalů a ztvrdnutí 
krevních cév. Zeptejte se svého lékaře, jakou 
byste měli mít hladinu fosforu. Pokud máte 
příliš vysokou hladinu fosforu, lékař vám může 
doporučit, abyste snížili konzumaci potravin, 
které mají vysoký obsah fosforu a abyste užívali 
látku vážící fosfát při každém jídle. 

draslík:  draslík je minerál, který pomáhá správné 
funkci srdce a svalů. Hladina draslíku, která je 
příliš vysoká nebo příliš nízká, může oslabit 
svalstvo a změnit srdeční tep. Nutnost změny 
příjmu potravin s vysokým obsahem draslíku se 
mění v závislosti na osobě léčené peritoneální 
dialýzou. Požádejte lékaře nebo dietologa o 
informaci, jaká by měla být hladina draslíku. 
dietolog vám pomůže naplánovat stravu tak, 
abyste přijímali správné množství draslíku. 
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Hodnocení  Subjektivní globální hodnocení: dietolog může
(SGa):  použít SGa, aby zjistil, nemáte-li problémy s 

výživou. Položí vám několik otázek ohledně vaší 
denní stravy a zkontroluje tělesnou hmotnost 
a zásoby tuku a svalstva v obličeji, na rukou, 
pažích, ramenou a nohách. Zeptejte se dietologa 
na skóre SGa. Pokud je skóre příliš nízké, 
zeptejte se, jak jej můžete zlepšit. 

Triglyceridy:  Triglyceridy jsou jiný typ tuku nacházející 
se v krvi. Vysoká hladina LdL může spolu 
s vysokými hladinami celkového a LdL 
cholesterolu zvyšovat pravděpodobnost 
onemocnění srdce a oběhových poruch. 

Poměr snížení  uRR je dalším ukazatelem toho, jak zabírá
močoviny (urea  dialyzační léčba odstraňující odpadní látky
Reduction  z krve. Využívá vyšetření krve, ale nezahrnuje
Ratio, uRR):  odběr moči. Cílový uRR by měl být 65 % nebo 

vyšší. 
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Správné odpovědi
1. NP 6. P

2. P 7. P

3. NP 8. P

4. NP 9. P

5. P 10. NP

Otázky pro mého lékaře 
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Otázky pro mého lékaře 
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Veřejné vzdělávání

Vzdělávání pro prevenci rizika vzniku
a léčbu chronického onemocnění ledvin 

Rizikové

STADIUM 1
Poškození ledvin
s normální nebo  

funkcí ledvin

STADIUM 2
Poškození ledvin

s mírným    funkce ledvin

STADIUM 3
Středně závažné
   funkce ledvin

STADIUM 4
Závažné   

funkce ledvin

STADIUM 5
Selhání
ledvin

Oranžové rámečky označují rozsah obsahu tohoto zdroje KLS (Vzdělávací systém týkající se onemocnění ledvin).
GF = glomerulární filtrace; T = transplantace ledvin; D = dialýza

Více než 20 milionů američanů—jedna devítina dospělých—trpí chronickým 
ledvinovým onemocněním a většina z nich o tom neví. dalším 20 milionům 
hrozí zvýšené riziko onemocnění ledvin. National Kidney Foundation 
(Národní nadace pro onemocnění ledvin), významná dobrovolná zdravot-
nická organizace, usiluje o prevenci nemocí ledvin a močové traktu, snaží 
se zlepšovat zdraví, prosperitu a duševní pohodu osob a rodin postižených 
těmito onemocněními a zvyšovat dostupnost všech orgánů k transplantaci. 
díky široké síti, zahrnující pobočky v celém státě, může nadace rozvíjet 
programy v oblasti výzkumu, odborného vzdělávání, služeb pro pacienty a 
komunitu nemocných, veřejného vzdělávání a darování orgánů. 

11-50-1801


