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Význam některých 
metod posouzení  
renálních funkcí
Část 1. Model sIRs přI 
opeRacI V MIMotělníM 
oběhu: gloMeRuláRní 
funkce

A. Jabor, J. Franeková, A. Březina

ÚVod
Při posuzování funkce ledvin se především hodnotí 
funkce glomerulární a funkce tubulární. Tabulka 1 
ukazuje příklady metod posouzení glomerulárních 
funkcí, tabulka 2 metody posouzení tubulárních 
funkcí a v tabulce 3 jsou vybrané ukazatele posuzo-
vání hormonálních systémů, které s činností ledvin 
souvisejí. Výčet není samozřejmě úplný, v různých 
souvislostech se akcentují i další, mezi příklady 
neuvedená vyšetření nebo postupy, používaná méně 
často. V tabulkách naopak není uvedeno naprosto 

základní a nepostradatelné chemické a morfologic-
ké vyšetření moče, které v řadě klinických situací 
přináší rozhodující informaci o stavu ledvin. Jako 
model pro demonstrování funkce ledvin ve výraz-
ných zátěžových souvislostech použijeme situaci 
kardiochirurgického zákroku v mimotělním oběhu. 
Sama operační zátěž kromě traumatu tkáně přináší 
operační stres, během kterého se aktivují neurohor-
monální mechanismy, jsou možné větší ztráty krve 
s následnou změnou perfuze tkání a další zátěžové 
momenty. Mimotělní oběh představuje určitou nad-
stavbu nad „běžnou“ zátěž a je de facto modelovou 
situací SIRS (důvodem je kombinace operační zátěže 
a zátěže z mimotělního oběhu). Zmíněnou nad-
stavbu je potřebné zohlednit, z hlediska laborator-
ního vyšetření se jedná o situaci vyžadující hledání 
nových markerů, ale přitom se vyplatí posuzovat 
„staré“ markery v kontextu použití „nových“ - ale 
vždy ve vztahu k outcome pacienta. V dalším textu 
se budeme zabývat především vybranými markery 
ledvinových funkcí u pacientů v mimotělním obě-
hu, kde jsme se v pilotní observační studii snažili 
posoudit funkci ledvin a stupeň zátěže, ujasnit si 
roli vybraných biomarkerů a případně modifikovat 
dosud používané vyšetřovací protokoly.

Tabulka 1. Příklady laboratorních vyšetření, které charakterizují glomerulární funkce

Metody odhadu GFR Ukazatel 

"Instrumentální",  
zlaté standardy 

Clearance inulinu 
Clearance iohexolu 
Clearance značené EDTA 
Ostatní clearance 

Výpočty s měřením diurézy 
Clearance kreatininu 
"EBPG vzorec" (průměr clearance urey a clearance kreatininu) 

Výpočty ze sérových  
(plazmatických koncentrací)  
kreatininu 

MDRD rovnice a její varianty (Levey et al.)
Schwartzova rovnice ("stará" a "nová" varianta) pro dětský věk
Cockcroftova a Gaultova rovnice pro dospělé
Lund-Malmo rovnice (od 1 roku věku, včetně dospělých)
Mayo clinic kvadratická rovnice 
Rovnice CKD-EPI („nová Leveyova rovnice“) pro dospělou populaci

Výpočty ze sérových  
(plazmatických koncentrací)  
cystatinu C 

Výpočty pro kalibraci Dako 
Výpočty pro kalibraci Siemens (Dade Behring) 
Výpočty pro metodu Gentian 

Výpočty z dalších  
proteinových markerů 

Clearance beta-2-mikroglobulinu 
Transferin v moči 
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Metody odhadu GFR Ukazatel 

Ostatní ukazatele související  
s filtrační funkcí 

CH2O 
Clearance osmolální 
Clearance efektivních solutů 
Clearance elektrolytová 
Produkt Sosm*GFR (kriterium overflow osmotické diurézy) 

Tabulka 2. Příklady laboratorních vyšetření, které charakterizují tubulární funkce

Metody posouzení funkce tubulů Ukazatel 

Ukazatele koncentrační  
a diluční schopnosti

FE vody
Uosm
Koncentrační test s Adiuretinem
Zřeďovací test s vodní zátěží

Ukazatele integrity  
proximálního tubulu  
nebo indikátorové proteiny

Albumin, alfa-1-mikroglobulin, beta-2-mikroglobulin, transferin 
v moči 
Cystatin C v moči
NAG, NGAL, KIM-1 
Lehké řetězce kappa a lambda
Myoglobin
Typizace proteinurie (elektroforeticky, SDS-PAGE)

Ukazatele vrozených  
a dědičných tubulopatií

Glukóza v moči
pH čerstvé moče pH-metrem
Spontánní acidifikace
Acidifikace po zátěži
Aminokyseliny v moči

Ukazatele hospodaření s ionty/
soluty 

FE-Na, FE-K, FE-Cl, FE-P, FE-Ca, 
FE-urátů, FE-urey 
FE-osmolální
Kriterium overflow osmotické diurézy
Transtubulární gradient K+
Adekvátní frakční exkrece Na+, K+, urey 

Ukazatele diferenciální  
diagnostiky prerenálního  
a renálního selhání

Index UOsmolality/SOsmolalita, index UUrea/SUrea, index UK-
reatinin/SKreatinin (a další ukazatele zmíněné v části popisující 
hospodaření s ionty nebo koncentrační schopnosti)

Ukazatele tubulárních funkcí 
podle panelu ADQI (2004) 

Výdej moče, bilance vody, chemická a morfologická analýza 
moče, frakční exkrece Na+, osmolalita, poměr močového a séro-
vého kreatininu (tubulární proteiny jsou označeny za „neakcep-
tovatelné“ a „nerealistické“ nebo v praxi obtížně proveditelné)
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Tabulka 3. Příklady laboratorních vyšetření, které charakterizují metody posuzování hormonálních 
systémů se vztahem k funkci ledvin

Metody pro posouzení funkce hormonálních systémů Ukazatel

Nepřímé ukazatele
Aldosteron: poměr UNa/UK
ADH: Electrolyte-free water clearance
Parathormon: FE-P

Přímé ukazatele

Plazmatická reninová aktivita
Kortizol v séru
BNP a/nebo NT-proBNP
Parathormon
Fosfatoniny
Vitamin D

několIk poznáMek 
k hodnocení 
gloMeRuláRních funkcí
Posouzení glomerulárních funkcí obecně bylo pře-
hledným způsobem zpracováno Teplanem a Zimou 
ve 4. čísle bulletinu FONS (Teplan, 2008), k dispozici 
je doporučení ČSKB (www.cskb.cz). Od té doby se 
v diagnostice mnoho nezměnilo: přetrvávají rozpaky 
nad standardizací stanovení kreatininu, avizovaný 
referenční materiál pro kalibraci cystatinu C stále 
není k dispozici, dosud se všeobecně používá rovnice 
MDRD, ačkoliv autoři této rovnice (Andrew Levey 
se spolupracovníky) doporučují novou metodu 
označovanou jako CKD-EPI a v Evropě se začíná 
prosazovat rovnice Lund-Malmö (výhodně ji lze 
použít pro široké pásmo věku i koncentrace kreatini-
nu), případně s klinickým algoritmem zahrnujícím 
také stanovení eGFR pomocí cystatinu C (Jabor, 
2009). Stále větší pozornost zasluhuje cystatin C, 
jehož vysoký klinický potenciál nespočívá pouze 
v dobré korelaci se standardními metodami měření 
GFR a v absenci „nešvarů“, které jsou atributem 
stanovení kreatininu, ale také v časnějším odhalení 
poruch ledvinových funkcí a ve vztahu k dlou-
hodobé prognóze pacientů s kardiovaskulárními 
chorobami. I když dosud chybějí přesvědčivé důkazy 
o tom, zda cystatin C zlepšuje klinické rozhodování 
ve srovnání s kreatininem, lze přesto očekávat stále 
větší zapojování cystatinu C do nefrologické dia-
gnostiky (Chew, 2008). 

Vztahy gloMeRuláRní 
funkce k ukazatelůM RIzIka 
a pRognózy
Glomerulární funkce ledvin může být pro řadu 
pacientů limitujícím faktorem prognózy a přežití. 
Na omezeném souboru pacientů operovaných v mi-

motělním oběhu (operace chlopní, aortokoronární 
bypass a kombinované výkony), na kterém budeme 
dále demonstrovat význam tubulárních funkčních 
ukazatelů, se cystatin C ukázal jako marker krát-
kodobé prognózy: ve skupině pacientů, u nichž 
pooperační stav vyžadoval pobyt na intenzivním 
lůžku nad 8 dnů, nebo se jednalo o úmrtí, byl cysta-
tin C bezprostředně po operaci významně zvýšen 
(p<0,01). Naproti tomu v této skupině operovaných 
polymorbidních a většinou i starších pacientů bylo 
možné konstatovat, že zvýšené předoperační kon-
centrace cystatinu C byly asociovány se zvýšenou 
koncentrací ultrasenzitivního troponinu T (p<0,05). 
Tento vztah jsme pozorovali i v souboru pacientů 
vyšetřených v rámci primární i sekundární prevence 
kardiovaskulárních chorob, u kterých byly vyšší kon-
centrace cystatinu C asociovány s vyššími koncent-
racemi ultrasenzitivního troponinu T (83 pacientů 
preventivní kardiologie IKEM). Lze tedy usoudit, 
že uvedené údaje jsou v souladu s literárními daty 
o kardiorenálním syndromu, kardiometabolickém 
riziku a vztahu mezi cystatinem a kardiovaskulární 
mortalitou a morbiditou. Stanovení renálních funkč-
ních ukazatelů a odhady GFR (eGFR) provedené 
v komplexu s kardiovaskulárními markery rizika 
mají proto své opodstatnění. 
Hodnocení tubulárních funkcí – pokračování 
v příštím čísle FONS.
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