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Rovnice Lund-Malmö 
pro odhad glomeru-
lární filtrace

A. Jabor

Určení glomerulární filtrace je základním postupem 
pro posouzení funkce ledvin a současně je trvalým 
problémem, kdy existuje řada postupů snažících se 
optimalizovat odhad glomerulární filtrace (GFR) jak 
pomocí náročnějších metod (s aplikací testační látky 
vyšetřované osobě), tak pomocí různých odhadů 
(eGFR) založených na více nebo méně komplikova-
ných rovnicích (Teplan, 2008). V přehledu nových 
možností určení eGFR, uvedených v  bulletinu FONS 
(Jabor, 2009, Jabor, 2010), jsme uvedli řadu možností 
a zdůraznili zajímavost rovnice Lund-Malmö (Björk, 
2007). Tato rovnice může být optimální variantou 
z řady důvodů – je odvozena pro standardizované sta-
novení kreatininu, je možné ji použít jak pro dospělé, 
tak pro děti od 1 roku života (Nyman, 2008), odpo-
vídá dobře instrumentálním metodám a lze ji použít 
v rozsahu kreatininu od 45 do 545 µmol/l. Protože ori-
ginální publikace není zřejmě běžně dostupná a do-
poručení ČSKB tento postup neuvádí, uvádíme dnes 
v tomto krátkém sdělení možnosti, jak eGFR podle 
této rovnice vypočítat. Současně upozorňujeme na 
kalkulátor odhadů GRF, který je dostupný na adrese: 
http://www.naskl.cz/vzdelavani/kalkulatory/GFR-
Lund-Malmo/GFR_Cr.htm

eGFR podle rovnice Lund-Malmö 
bez korekce na LBM (výsledek 
v ml/s na 1,73 m2)
Používají se dvě rovnice s ohledem na koncentraci 
kreatininu v séru. Sérový kreatinin (SKrea) se zadává 
v µmol/l (doporučený interval 45 – 545 µmol/l), věk 
v rocích (doporučený interval 1 – 85 let), pohlaví 
je 0 pro muže, 1 pro ženy. Označení funkce EXP 
(základ přirozeného logaritmu umocněný na zadané 
číslo) a LN (přirozený logaritmus) je použito podle 
tabulkového procesoru Excel, aby si případně čtenář 
mohl příslušné rovnice po minimálních úpravách 
vložit (lze samozřejmě s výhodou použít funkci 
KDYŽ, aby bylo možné pracovat pro obě pásma 
koncentrace kreatininu).

SKrea < 150 µmol/l
eGFR = EXP((4,62-0,0112*SKrea)-
0,0124*věk+0,339*(LN(věk))-0,226*pohlaví)/60

SKrea>=150 µmol/l
eGFR = EXP((8,17+0,0005*SKrea-1,07*LN(SKrea))-
0,0124*věk+0,339*(LN(věk))-0,226*pohlaví)/60

eGFR podle rovnice Lund-Malmö 
s korekcí na LBM (výsledek  
v ml/s na 1,73 m2)
Korekce se provádí na „libovou“ hmotu (lean body 
mass), která se určuje postupem podle Jamese z tě-
lesné výšky (v cm, doporučený interval 67 – 189 cm) 
a hmotnosti (v kg, doporučený interval 8 – 111 kg). 
Podobně jako u předchozího způsobu se používají 
dvě rovnice podle pásma sérového kreatininu. Popis 
proměnných a funkcí byl uveden výše.
SKrea < 150 µmol/l
eGFR = EXP((4,95-0,011*SKrea)-0,00587*věk+0,0
0977*LBM)/60
SKrea>=150 µmol/l
eGFR = EXP((8,58+0,0005*SKrea-1,08*LN(SKrea))-
0,00587*věk+0,00977*LBM))/60

Lean body mass podle Jamese
Ženy:  
LBM = 1,07*hmotnost-148*(hmotnost/výška)2

Muži:  
LBM=1,1*hmotnost-120*(hmotnost/výška)2

Příklady výpočtu a porovnání 
s výsledky webového kalkulátoru 
pro další rovnice 
V tabulce 1 jsou uvedeny tři příklady výpočtu eGFR 
podle rovnice Lund-Malmö a pro srovnání i výsledky 
podle dalších postupů. Rovnice CKD EPI (Levey, 
2009) nahrazuje dnes již nedoporučovanou rovnici 
MDRD (publikoval Levey v roce 1999), dále jsou uve-
deny hodnoty podle modifikované rovnice Leveyho 
(MDRD „175“, návazná na IDMS metodu stanovení 
kreatininu) a hodnoty podle rovnice označované jako 
kvadratická rovnice Mayo Clinic. Výsledky eGFR jsou 
vždy v ml/s na 1,73 m2.

Závěr
Předkládáme výpočet odhadu GFR podle rovnice 
Lund-Malmö, která je odvozena na evropské po-
pulaci, platí pro široké pásmo věku a kreatininu 
a dobře koreluje se standardní metodou měření 
GFR. Může být vítanou alternativou pro dosud po-
užívané metody výpočtu eGFR, které se v literatuře 
z řady důvodů kritizují.
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