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Světová populace seniorů 
2010-2050 

• Senioři >65 let celosvětově   7,7-16,2% 
• Senioři >65 let rozvin.státy  15,9-26,1% 
 
• Senioři >80 let celosvětově   1,6-4,4% 
• Senioři >80 let rozvin.státy    4,3-9,4%  



Schober-Halstenberg Gravenbruch 2008 
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Prevalence pacientů v ČR > 75 let v dialyzačním programu ∼ 25% (HD + PD) 
                                                                                                                                     Ročenka ČNS 2018 



ZMĚNY VE STRUKTUŘE A 
FUNKCI LEDVIN VE STÁŘÍ I. 

Snížení hmotnosti ledvin 
 Úbytek funkčních nefronů 
 Skleroza glomerulů 
 Zmnožení vaziva v intersticiu 

Snížení glomerulární filtrace (GFR) 

Snížení průtoku krve ledvinami (RBF) 

Snížená produkce kreatininu (sarkopenie) 

Ztráta renální funkční rezervy 

 



Úbytek počtu glomerulů ve věkových dekádách 



Mozaikový graf sklerotického skóre  
dle věkových skupinu živých dárců ledvin 

Glassock RJ et al., KI 2012 



Změny glomerulů při mikroangiografii 

Progrese při hypertenzi, diabetu, metabolickém syndromu a 
hyperlipidémii 



ZMĚNY VE STRUKTRUŘE A 
FUNKCI LEDVIN VE STÁŘÍ II. 

Porucha sodíkové homeostázy (ztráty) 

Snížení hladin reninu a aldosteronu 

Zvýšený výskyt hypokalemie 

Porušená amoniogeneza 

Snížená koncentrační a diluční schopnost ledvin 



Omezení příjmu Na v dietě na 50mmol/den 
u mladých a u seniorů 



Se stoupajícím věkem se snižuje celkové množství draslíku 
v organismu. U většiny geriatrických nemocných 
zjistíme hypokalémii nižší než 3,5 mmol/l. Její příčinou 
je zejména dlouhodobé podávání diuretik, na druhém 
místě karence vyvolané nesprávným složením potravy 
(nedostatečný příjem mléka a mléčných výrobků, masa, 
ovoce a brambor). Normální denní spotřeba draslíku je 
přibližně 50 - 150 mmol (2 - 6 g). 

 



Maximalní koncentrační schopnost při koncentračním 
pokusu s ohledem na věk (dle Nádvorníkové) 



Typy aquaporinů v lidské ledvině u seniorů 



Účinek diuretik na tubulární transport elektrolytů 
Proximální tubulus  a vzestupné raménko Henleovy kličky 



Účinek diuretik na tubulární transport elektrolytů 
Distální tubulus a sběrný kanálek 



Diuretiky indukovaná aktivace protiregulačních mechanismů 

Zmenšení ECT a snížení perfuze ledvin po diureticích aktivuje humorální  
působky, které omezují natriuretický a diuretický účinek. 



Změny GF související  
s věkem 



Od 40 let věku nastává pozvolný pokles GF, která ve 
věku 80 – 90 let dosahuje přibližně poloviční hodnoty 
proti jedincům mezi 20 – 30 lety. Tento pokles GF je 
zřejmě důsledkem poklesu průtoku plasmy a krve 
ledvinou.  

 

Tzv. fyziologický pokles GF přibližně 1ml/min/rok 
.1,73m-2 je individuální (a může být významně nižší). 



Inulinová clearance u zdravých jedinců dle 
životních dekád 



Rovnice pro výpočet GFR užívané v klinické praxi 



Akutní poškození                     
a selhání ledvin                         

u seniorů 



Příčiny chirurgické 47,5 % z toho  Operativní výkony 
            Chirurgická sepse 

     Močová obstrukce 
            Trauma 

     Kardiovaskulární výkony 
             Malignity 

     Pankreatitidy 
     Popáleniny 
         

       33,1 % 
  9,4 % 
  8,6 % 
  7,0 % 
  6,0 % 
  3,9 % 
  1,8 % 
  1,3 % 

Příčiny interní 21,2 %               Sepse 
      Akutní postižení jater 
      Deplece vody a iontů 
      ICHS 
      DM 
      Ostatní 

         8,3 % 
  3,3 % 
  3,2 % 
  2,7 %  

          2,2 % 
  3,9 % 

Přímé postižení 
renálního parenchymu 

12,4 %                Polyarteritida 
       GN se srpky 
       HUS 
       GN proliferativní 
       GN nejasné 
       SLE 
       Ostatní 

         2,3 % 
  1,9 % 
  1,6 % 
  1,4 % 
  1,4 % 
  1,1 % 
  2,7 % 

Gynekologie 10,6 % 

Otravy   8,3 % 

GN = glomerulonefritida, HUS = hemolyticko-uremický syndrom 
SLE = systémový lupus erytematodes 

Příčiny ASL vyžadující dialyzační léčbu v nemocniční léčbě  



Incidence AKI vyžadující dialyzační léčbu dle věkových dekád 
G. Coca Am J Kidney Dis 2010 



Hospitalizační mortalita seniorů s AKI léčených dialýzou  
G. Coca Am J Kidney Dis 2010 



Funkční poškození ledvin 

Blantz, KI, 53, 512-523, 1998. 
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Vzájemný vztah ledvin a ostatních orgánů  
u nemocných v sepsi 



Akutní a chronický kardio-renální 
syndrom 

• úzký vztah patofyziologie 
srdce a ledvin – akutní či 
chronické dysfunkce 
jednoho orgánu mohou 
indukovat poškození 
druhého 

• akutní kardio-renální 
syndrom - rychlé 
zhoršení srdečních funkcí 
vede k AKI 

• akutní reno-kardiální 
syndrom - rychlé 
zhoršení funkce ledvin 
(AKI) vede k akutním 
kardiálním dysfunkcím 
(např.ischemie) 



Chronický kardiorenální syndrom, typ 2. 



Renální funkce se obnovuje  
8-10dní po akutním poškození 

U seniorů prodloužení reparační fáze 



Ztráta buněčné polarity při AKI 
- častější v seniorském věku 



Použití diuretik při AKI u seniorů 
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Příčiny CKD ve stáří 
• Systémové nemoci (s glomerulární 

postižením) 
– DM 

• Diabetická nefropatie 
– Hypertenze 

• Hypertenzivní nefropatie 
– Ateroskleróza 

• Ischemická nefropatie 
• Renovaskulární hypertenze 

• Glomerulonefritidy 
•       primární 

– sekundární 
• Jiné 



  Onemocnění ledvin v biopsiích                         
u pacientů >70 let  

497bs vlastních ledvin   54 věk>70 let (10,9%) 

DM a nefrosklerosa 
(TK) 

   7 amyloid 
( AA 4, AL 4) 

8 
 

nefrosklerosa    1 myelomová ledvina 1 
IgA (s DM, TK)    4  ANCA 10 

MPGN    5   Minimal change NS 
– léky? 

4 

MGN  11 TIN – léky? 3 



DM a hypertenze, embolie ateromových hmot, 
DM a IgA 



GN často sekundární doprovázející tumory  a 
chronická zánětlivá onemocnění 

MGN MPGN amyloid 



Výskyt primárních GN v 
závislosti na věku 



MGN primární a sekundární 
• MGN  

– Primární – pozit. APLAR2, častý výskyt IgG4 
– Sekundární  

• Tumory, infekce, léky, SLE 
• Výskyt: nemoc starší populace, nejčastější příčina z 

GN vedoucí k NS u dospělé populace 
• Klinický obraz 

– Proteinurie až nefrotický syndrom 
– Asi u 1/3 progrese do CHSL během 10 let 
– Časté spontánní remise 

• Dif. dg. MGN primární a sekundární forma 
• Léčba:  

– primární - konzervativní/imunosupresivní 
– Sekundární – odstranění či léčba vyvolávající příčiny 

 



Glomerulární onemocnění  a 
arteriální hypertenze (AH) ve stáří 

• Vysoký výskyt AH  
• Primární vs. sekundární 
• Rezistentní hypertenze 
• Histologické změny  

– Vaskulární nefroskleróza, 
sekundární FSGS 

• Léčba AH 
– Cílové hodnoty, studie 

HYVET 
• Hypertenzivní urgentní 

stavy (maligní hypertenze) 



Glomerulární onemocnění při 
ischemické nefropatii 

• IN je spojená s aterosklerotickou renovaskulární 
chorobou a stenózou renální tepny 

• U 7% pacientů > 65 let 
• Časté jsou další aterosklerotické projevy 
• Komplexní patogeneze  
• Na ipsilaterální ledvině glomeruly s projevy ischémie a 

sklerotizace, kontralaterálně sek. FSGS 
• Indikace k vyšetřování a intervenci u renovaskulární 

nemoce předmětem diskuse (studie ASTRAL, STAR, 
CORAL) 



Diabetická nefropatie (DN) ve stáří 
– diagnostika a diferenciální dg 

• Průběh DN může být atypický 
– Glomerulární hyperfiltrace může chybět 
– Poklesu GF nemusí předcházet albuminurie (AH) 
– Nodulární mesangiální skleróza vzniká i mimo DN 

• RB běžně neprováděna u DM 
• RB obvykle indikována při atypickém  
• V recentní analýze RB u DN (medián 62 let) (JASN 2013) 

– DN samotná  37% 
– DN + jiná dg  27% 
– Jiná dg. než DN 36% 
– Nejspolehlivějším prediktorem samotné DN = DM > 12 let 



Amyloidóza ledvin u starší 
populace 

Ukládání hmot bílkovinné povahy extracelulárně do různých 
orgánů 

Amyloidóza je výrazně častější u starší populace 
AL amyloidóza AA amyloidóza 

fibrilárním prekurzorem jsou LC 
doprovázejí paraproteinémie 
(MM,MGUS, m.Waldenström, B-CLL, 
lymfomy) 

fibrilárním prekurzorem je SAA 
komplikuje chronická zánětlivá 
onemocnění  
(RA, AS, Crohnova choroba, 
osteomyelitidy, bronchiektázie) 

Postižení ledvin: 
proteinurie často s NS 
pozvolná progrese do CHSL 

Postižení dalších orgánů: 
Myokard, GIT, nadledviny, 
slezina, cévy, periferní nervy 

Léčba základního onemocnění 



Prevalence CKD v závislosti na 
věku 

až 38% osob > 65 let má určitý stupeň CKD 



• V posledním desetiletí se významně zvýšil počet 
nemocných ve vyšších věkových kategoriích se 
závažným onemocněním ledvin, u kterých 
biologický věk s dalším orgánovým poškozením 
neumožňuje úspěšnou léčbu v dialyzačně 
transplantačním programu. 

 
• Současně často užívané výpočtové hodnocení 

glomerulární filtrace pomocí eGFR/CKD-EPI a 
MDRD u seniorů je často zatížené značnou 
chybou danou sníženou hodnotou sérového 
kreatininu při úbytku svalové hmoty.  

 

Konzervativní léčení chronické 
 renální insuficience (CKD 3-5) u seniorů 



Podmínky úspěšné nutriční péče 

1. Doporučené postupy (Guidelines) pro 
nutriční péči v CKD u seniorů 

2. Edukace nutričních terapeutek a   
    lékařů: 

– Zhodnocení nutričního stavu 
– Preskripce a monitorace NBD + suplementy 

3. Komplexní nutriční preventivní   program 
pro stádia CKD 3-4 



Nízkobílkovinná dieta-pozitiva 

 1) Úprava metabolických poruch v CHRI: 
• Retence dusíkatých látek 
• Metabolická acidóza 
• Ca-P abnormality 
• Periferní inzulinové rezistence, dyslipidémie 
 

 2) Zpomalení progrese CKD: 
• Snížení proteinurie, zlepšení hypertenze 
• Reziduální funkce při dialýze 
 
3) Ekonomická rozvaha 
 



Nízkobilkovinná dieta - rizika 

1) Riziko malnutrice 
• Morbidita, úbytek svalové hmoty,sy frailty  
• Negativní vliv v následné dialyzační léčbě 

 
2) Obtíže při realizaci NBD: 
• Špatná kompliance 
• Pravidelný nutriční monitoring 
• Vyšší cena potravin, nutričních doplňků  
 a ketoanolog 
 
 
 



NBD + KA v léčbě pacientů s CKD: 30.letá 
zkušenost u 3tis. pacientů  

 
 

 

 Teplan V   Am.J Nephrol 2005, 25 (Suppl 1) 

 V našich předchozích studiích bylo 
prokázáno, že starší nemocní mohou velmi 
dobře tolerovat nízkobílkovinnou dietu 
(NBD) doplněnou ketoanalogy esenciálních 
aminokyselin (KA), která pomáhá 
dlouhodobě stabilizovat metabolický stav 
nemocných. Navíc, při většinou dobré 
komplianci je riziko skryté malnutrice nízké.  
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Životní prognóza dialyzační léčby dle věkových dekád 

Tamura MK et al., KI 2012 



• Věk > 70 roků, GFR 5-7 ml/min 
• Randomizace s LPD vs dialýza 
• Průměrný čas sledování s LPD > 1rok 





Způsoby náhrady renální funkce dle věkových dekád 
(UNOS 2008) 

Tamura MK et al., KI 2012 



Tamura MK et al., KI 2012 

Kumulativní přežívání příjemců po Tx ledviny ve srovnání  
s kumulativním přežíváním ve WL dle věkových dekád 



Je lepší víno červené nebo bílé? 
„Když piji bílé, vyjde ze mě bílé, 
když piji červené, vyjde ze mě 
také bílé. Lepší je tedy červené,  
něco ve mně vždycky zbyde. 
   M. Horníček 

 

Hledání elixíru mládí… 
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