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Definice akutního poškození ledvin (Acute Kidney Injury, AKI)

• vzestup Skr ≥ 0,3 mg/dl (≥26,5μmol/l) během 48 hodin

nebo

• vzestup Skr ≥ 1,5 krát nad výchozí hodnotu, která je známá, event. předpokládaná během 
předchozích 7 dnů

nebo

• objem moče < 0,5 ml/kg/hod po dobu více než 6 hodin

náhlé zhoršení funkce ledvin podmíněné poklesem glomerulární filtrace
je diagnostikováno hromaděním konečných produktů metabolismu dusíku, sníženým výdejem moči nebo obojím

častá komplikace hospitalizace
u kriticky nemocných pacientů často jako důsledek jiných závažných onemocnění

Crit Care 2007; 11: R31

Acute Kidney Injury Network



Stupně AKI [klasifikace AKIN]

stupeň sérový kreatinin výdej moče

1 vzestup na 1,5 až 1,9 násobek výchozích hodnot
nebo
Skr ≥ 0,3 mg/dl (≥ 26,5 μmol/l) 

< 0,5 ml/kg/hod
po dobu 6–12 hod

2 vzestup na 2 až 3 násobek výchozích hodnot < 0,5 ml/kg/hod ≥ 12 hod

3 vzestup na 3 násobek výchozích hodnot a více
nebo 
Skr ≥ 4 mg/dl (≥ 353,6 μmol/l)
nebo
nutnost užití eliminační metody
nebo
u pacientů < 18 let pokles eGFR
< 35 ml/min/1,73m2 (< 0,58 ml/s/1,73m2)

< 0,3 ml/kg/hod ≥ 24 hod
nebo
anurie ≥ 12 hodin

část případů AKI 1. i 2. stupně může proběhnout subklinicky a uniknout tak pozornosti



Epidemiologie AKI

Kidney Int 2007; 72: 208

AKI významně zhoršuje prognózu → ovlivňuje “vzdálené” orgány - CNS, srdce, plic, metabolické děje a imunitní reakce
+ 
nonrenální „vzdálené efekty“ AKI zvýšená krvácivost, inzulinorezistence, snížená antioxidační kapacita, ↑permeabilita kapilár

AKI potenciálně reverzibilní

Intensive Care Med 2015; 41:1411

častá komplikace kriticky nemocných, incidence 5-45 %

AKI vyvine každý 3. pacient přijatý na JIP

RRT (renal replacement therapy): 5-8% pacientů přijatých na JIP

mortalita pacientů s RRT až 60 %



AKI → reparace/fibróza/CKD

• opakované epizody AKI

• překrývání fenotypů AKI

• chronické změny ledvin (diabetes, hypertenze, IgA nefropatie, glomerulopatie)

Nat Rev Nephrol 2015;11:264, NEJM 2014;371:58, J Hepatol 2016;65:809  

epizoda AKI = nezávislý rizikový faktor rozvoje CKD i celkové morbidity a mortality pacientů



AKI podle etiologie a patogeneze

prerenální

intrarenální 

postrenální

nejčastější - 60 % případů
hypoperfuze ledvin: 
↓přítoku krve do dřeně ledvin
funkční zkraty mezi paralelně probíhajícími, arteriálními a venózními vasa recta

→ ateriální krev přivádějící krev do ledvin chudá na kyslík

příčina nejčastěji prostá dehydratace (průjmy, zvracení)
stavy obecně s hypotenzí krvácení, operace, popáleniny, sepse → ↓ efektivího cirkulujícího volumu

30–35 % případů
1. akutní tubulární nekróza (ischemie – protrahované prerenální AKI, léková toxicita, hemolýza, 

myoglobinurie při rabdmyolýze – léky (statiny)/traumatem indukovaná, urátová nefropatie, 
oxalátová nefropatie)

2. makrovaskulární onemocnění (vaskulitida, ateroembolie, tromboembolie)
3. poruchy mikrocirkulace (rychle progredující GN, akutní GN, IgA nefropatie, HUS)
4. akutní tubulointersticiální nefritida

5–10 % případů
expanzivní procesy v pánvi (gynekologické nádory), pooperační komplikace, nefrolitiáza, vrozené 
anomálie močových cest, subvezikální obstrukce

kombinace, společný výskyt

IAH: venostáza krve v ledvinách mechanismem kongesce v 
renálních žilách + útlak kortexu ledvin + ↑ tlak na uretery



podle etiologie základního onemocnění:
léčba šoku, substituce krevními deriváty při akutní posthemoragické anemii, vysazení nefrotoxických léčiv, zajištění 
derivace moči 
nefrotoxická léčiva - monitorace hladin 

Terapie AKI 

tekutinová terapie
CAVE hyperhydratace
krystaloidy – balancované roztoky, NE škroby, želatina 
monitorace hemodynamiky, diurézy, extrarenálních ztrát, mineralogramu
diuretika pouze při hyperhydrataci

náhrada funkce ledvin - renal replacement therapy RRT
IHD, CRRT - CVVHD

odstranění vlastní příčiny
udržení fyziologické homeostázy

Rozvaha před zahájením RRT

• zvážit potřebu eliminace

• stanovit cíle zavedení RRT

• načasování

• volba metody, parametrů

• intenzita dávky

• cévní přístup

• antikoagulace

• kdy eliminaci ukončit



➢ rychlá úprava funkce ledvin je nepravděpodobná, pokud přetrvává selhání dalších orgánů

➢ zvážit selhání ostatních orgánů

AKI

závažnost základního onemocnění
stupeň dysfunkce jiných orgánů
stávající/předpokládaná zátěž soluty
nutnost přívodu tekutin (nutrice)



RRT přínos a riziko

kontrola homeostázy
kontrola bilance tekutin
dopad na vzdálené orgány
mortalita?

komplikace vaskulárního přístupu
antikoagulace
ovlivnění zánětlivé reakce
ztráta vitamínů, stopových prvků, peptidů
posuny v osmolalitě, ABR
hypotermie
ovlivnění hladin ATB/ léků

přínosy rizika

+ dostupnost metody, zkušenost personálu

+ zbytečná? expozice pacienta extrakorporální technice
+ eskalace složitosti celkové péče a s ní spojených nákladů



Náhrada funkce ledvin renal replacement therapy [RRT]

zahájení individuální přistup, emergentně při rozvoji život ohrožujících komplikacích, celkový stav, perspektiva
klasická kritéria: hyperkalémie, MAC, azotémie, tekutinové přetížení, oligoanurie, biomarkery??
intoxikace etyléngkykol, metanol, lithium

přístup ≥ 12F, USG navigace, 1. volba VJI dx, 2. volba femorální žíla 

RRT spíše komplexní orgánová podpora než náhrada jedné ledvinné funkce 

modalita difuze nebo konvekce
kontinuální nebo intermitentní
CRRT: nestabilní, nitrolební hypertenze, možná lepší zotavení
IHD: intoxikace
SLED hybridní metoda

intenzita
CRRT: 20–25 ml efluentu/kg/hod, ! hodnocení aktuálně skutečně podané dávky
vyšší: hyperkalémie, intoxikace hyperamonémie

anti
koagulace

CRRT: regionální citrátová [intoxikace, akumulace], 2. volba heparin; IHD: citrát, LMWH

ukončení stabilizace pacienta, obnova fce ledvin, rozvoj diurézy/ RRT není v souladu s cíly péče



modalita nastavení výhody nevýhody 

IHD HD stabilní rychlé odstraňování toxinů a 

substancí

oběhová stabilita

'' down time'' pro dg a terapii

↓expozice antikoagulaci

↓náklady 

hypotenze

dysekvilibrium

technická náročnost 

CRRT HD nestabilní

riziko ICP 

kontinuální odstraňování toxinů

oběhová stabilita

snadná kontrola bilance

bez ovlivnění ICP

jednodušší ovládání 

pomalejší clearance

toxinů

antikoagulace

imobilizace, hypotermie

↑cena

SLED HD nestabilní pomalejší odstranění toxinů

oběhová stabilita

'' down time'' pro dg a terapii

↓expozice antikoagulaci

pomalejší clearance

toxinů

technicky složitější



monitorace: 
• nejcitlivější ukazatel akumulace: nízká hladina ionizovaného vápníku  
• marker akumulace citrátu: podíl celkového a ionizovaného vápníku

celkové/ionizované Ca  2,5 → akumulace citrátu
➢ jiné poruchy elektolytů (magnézium, natrium, fosfát, kalium)

podmínky provedení metody: 

✓ intenzivní monitorace hladin ionizovaného vápníku

✓ průběžná úprava dávky

✓ vyhodnocení rizikových faktorů: závažnost poškození ledvin, hypoxémie a podávání 
citrátu v jiných látkách

preventivní a léčebná opatření:  

✓ pokles dodávaného citrátu (snížení rychlosti krevního průtoku, zvýšení cílové 
hodnoty kalcia za filtrem, vyloučení látek obsahujících kalcium)

✓  clearance citrátu prostřednictvím zvýšené dávky dialýzy (průtoku efluentu)

✓ úprava hypoxémie

✓ léčba hypokalcémie (zvýšený přívod vápníku) a metabolické acidózy (titrovaný 
přívod bikarbonátu)

✓ snížení/přerušení průtoku citrátu

bezpečná ci-ca antikoagulace


