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Posuzování renálních 
funkcí
I. Vyšetření glomerulární 
fIltrace

V. Teplan, T. Zima

ÚVod
Funkční vyšetření ledvin umožňuje posoudit, zda 
je funkce ledvin fyziologická či snížená a určit 
stupeň tohoto snížení. K základním metodám patří 
vyšetřování glomerulární filtrace (GF), kdy stupeň 
snížení GF slouží jako klasifikační marker stupně 
závažnosti poškození ledvin. 
Glomerulární filtrace je současně jedním se základ-
ních mechanizmů sloužících k udržení homeostázy 
vnitřního prostředí.
Princip měření GF byl objeven v r. 1926 Rehbergrem, 
který usoudil, že ji lze měřit na podkladě vylučování 
látky, která prochází do glomerulárního filtrátu ve 
stejné koncentraci, jakou má v plazmě, a v tubulech 
není resorbována ani secernována (GF = UV / P ). Na 
základě srovnání hodnot řady látek formuloval tehdy 
předpoklad, že renální clearance kreatininu vyjadřuje 
i u člověka hodnotu GF. I když se tento předpoklad 
následně plně nepotvrdil vzhledem k tubulární sekre-
ci kreatinu (a tedy nadhodnocení GF), představovala 
tato teorie základ pro systematické hodnocení funkce 
ledvin. Pokles GF u chronických renálních onemoc-
nění nemusí být úměrný počtu zaniklých glomerulů, 
neboť jej mohou částečně zmírňovat hyperfunkční 
změny reziduálních nefronů.
V současné době užíváme ke stanovené GF metod 
přímých založených na principech stanovených 
Rehbergrem či metod výpočtových vycházejících 
z hodnoty sérového kreatininu a dalších pro-
měnných faktorů (věk, hmotnost, urea, albumin, 
pohlaví, rasa apod.)

metody přímého Vyšetření 
glomerulární fIltrace

1. metody přímého měření gf se 
sběrem moče 

1.1 Renální clearance endogenního kreatininu 
(včetně korigované hodnoty) - nadhodnocuje 
hodnotu GF, a to více s poklesem GF. Vedle glo-
merulární filtrace je kreatinin též částečně vylučován 
tubulární sekrecí. 
Renální clearance kreatininu se určuje na podkladě 
měření močového vylučování kreatininu (UkrV) ve 

sledovaném období a sérové koncentrace kreatininu 
- Skr. Výpočet se provádí dle vzorce:

Ckr =
 UkrV

              Skr

Ukr značí močovou koncentraci kreatininu a V značí 
objem moči vytvořený ve sledované časové jednotce. 
Hodnota Ckr se více blíží posouzení GF než Skr, pro-
tože tato veličina není ovlivněna extrarenálními fak-
tory působícími na hodnotu Skr. Jde o extrarenální 
vylučování kreatininu (především střevem u jedinců 
v pokročilejším stadiu CKD), změny distribučního 
prostoru kreatininu (zvláště u jedinců s velkými 
otoky), objemu svalové hmoty a nadměrného pří-
jmu masa. Produkce kreatininu závisí též na funkci 
jater, kde je tvořen kreatinin z kreatinu ze svalové 
hmoty. Hodnoty se přepočítávají na ideální tělesný 
povrch (1,73m2). 
Jak je zřejmé ze vzorce pro výpočet Ckr, je pro sta-
novení této veličiny nutný přesný sběr moči. Tato 
okolnost je v denní praxi často velkým problémem 
a chyby v nepřesném sběru moči znemožňují posou-
dit přesně Ckr. To je jedním z hlavních důvodů, proč 
řada kliniků raději volí hodnocení Skr nebo užije 
výpočtové metody.
U zdravého dospělého člověka Ckr pouze lehce přesa-
huje GFR (o 10-20 %) v důsledku nevelké tubulární 
sekrece kreatininu v proximálním tubulu. U jedinců 
s chronickým renálním onemocněním (CKD 4-5) 
se tubulární sekrece kreatininu relativně zvyšuje 
(vzhledem k velmi snížené glomerulární filtraci) 
a v konečných stádiích chronického selhání ledvin 
může přesahovat GF o 100 i vice procent. 
1.2. Renální clearance močoviny - podhodnocuje 
hodnotu GF v závislosti na diuréze. Při hodnotách 
diurézy větších než 2ml/min, klesá zpětná resorpce 
urey v závislosti na osmotickém gradientu, a pak 
se Curea blíží hodnotě GF. Tato metoda je již málo 
používána, většinou ji lze použít ke zhodnocení stup-
ně katabolizmu bílkovin. Z vyloučeného množství 
močoviny v moči za 24 hodin lze odhadnout (např.
při ambulantní kontrole) i množství metabolizované 
tělesné bílkoviny, a tedy při vyrovnané dusíkové 
bilanci množství přijímaných bílkovin v dietě (0,25 
x Uurea V/24 h).
1.3. Clearance inzulinu (polyfruktosanu) - nej-
přesnější metoda měření stanovení GF, vyžadující 
však přesné laboratorní vyšetření za standardních 
podmínek hydratace.
Měření renální clearance inzulinu je založeno na 
principu přesného měření vyloučeného množství 
inulinu do moči za časovou jednou za podmínek 
stabilizované plazmatické koncentrace. Je nutný 
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přesný sběr moči. Většinou však vystačíme se spon-
tánní mikcí po předchozím zavodnění a není nutné 
cévkování močového měchýře.
Renální clearanci inulinu vyšetřujeme při plazma-
tické hladině 20-30mg %. Tuto hladinu vytvoříme 
pomocí nárazové dávky spočítané s ohledem na 
tělesnou hmotnost a renální funkci. K následné-
mu dlouhodobému udržení stabilní hladiny pak 
slouží udržovací infuze, jejíž rychlost je upravena 
s ohledem na reziduální renální funkci. Stanovení 
je metodicky poměrně náročné, vyžaduje i přesné 
laboratorní stanovení.
1.4. Izotopové metody 99mTc - DTPA, 51Cr - EDTA, 
125I – iothalamat a 99mTc-MAG3
Radionuklidové metody používané k vyšetření 
renálních funkcí umožňují posoudit vylučování 
izotopem značených látek z organismu ledvinami. 
Rychlost poklesu aktivity v plazmě je dána velikostí 
GF resp. tubulární sekrece. Tato vyšetření umožní 
též posoudit odděleně funkci pravé a levé ledviny. 
Při dynamické scintigrafii ledvin se používá přede-
vším 99mTc-MAG3 (merkaptoacetyltriglycin) a 99mTc-
DTPA (diethylentriamin pentaacetát).
99mTc-MAG3 je vylučován především tubulární 
sekrecí. Vzhledem k tomu, že 90 % této sloučeniny 
je v plazmě vázáno na transportní bílkoviny, je 
podíl glomerulární filtrace na celkové exkreci nevý-
znamný. Při jednom průtoku plazmy je vychytáno 
ledvinami více než 50 % z množství, které přitéká 
renální arterií. 
Naopak 99mTc-DTPA je chelát vylučovaný pouze 
glomerulární filtrací. Tomu odpovídá, že při jednom 
průtoku radiofarmaka ledvinou je vyloučeno do 
moči asi 20 % z přitékajícího množství. 
Při srovnání obou radiofarmak je tedy zřejmé, 
že vylučování 99mTc-MAG3 je rychlejší, a proto je 
výsledná koncentrace tohoto radiofarmaka v ledvi-
nách i moči vyšší než po podání 99mTc-DTPA. Dosta-
tečná rychlost transportu radiofarmaka ledvinami 
a horními močovými cestami je navíc důležitá při 
studiích zaměřených na hodnocení průběhu odtoku 
moči z kalichopánvičkového systému a ureteru při 
diagnostice obstrukční uropatie.
Při laboratorních clearančních studiích hodnotících 
celkovou ledvinnou funkci je vhodné použít i jiná 
farmaka, pro jejichž označení je však nutno použít 
jiné radionuklidy než 99mTc. Příkladem radiofar-
maka, které se způsobem eliminace blíží kyselině 
paraaminohippurové (tj. vylučování tubulární 
sekrecí i glomerulární filtrací) je 123I- nebo 131I-OIH 
(ortojodhippuran). Glomerulární filtrací je vylučo-
ván i 51Cr-EDTA (ethylendiaminotetraacetát).

1.5. Další látky pro stanovení GF 
Pro stanovení GF přímými metodami je možno 
využít některé další látky, např. RTG-kontrastní látku 
iohexol (Omnipaque), symetrický dimetylarginin 
(SDMA), β2 mikroglobulin a další..

2. metody přímého měření gf se 
bez sběru moči
2.1 Koncentrace cystatinu C v séru je užívána i při 
rychlých změnách GF (nejpřesnější korelace s GF 
je do úrovně lehčího poškození tubulární funkce, 
neboť při těžkém poškození se určité množství 
cystatinu C může dostat do moči).
Cystatin C je polypeptid, který patří do velké rodi-
ny inhibitorů cysteinových proteáz. Tato látka je 
vytvářena všemi jadernými buňkami, volně prochází 
glomerulární membránou a je zachycována tubulár-
ními buňkami. Molekuly cystatinu C, které pronikly 
do nitra tubulárních buněk, však jsou v jejich nitru 
metabolizovány, takže do peritubulární extracelulár-
ní tekutiny žádný cystatin C nepřechází. Výsledkem 
toho je, že očišťování extraceluární tekutiny od 
cystatinu C je přímo úměrné GFR. 
Sérová koncentrace cystatinu C (Scyst) jsou v průběhu 
24 hod. téměř konstantní. Řada prací nasvědčuje 
tomu, že sérové hladiny cystatinu C se zvyšují při 
malém poklesu GF dříve než Skr, a proto je tato látka 
považována za citlivější indikátor mírného poklesu 
GF. Problematika vztahu mezi Scyst a GF je v současné 
době stále studována. 
Vlastní nálezy podporují představu, že Scyst může 
být užitečný při odhalování nevelkého poklesu GF 
(v tzv. „slepé“ oblasti pro Skr, avšak při větším pokle-
su GF (< 0.7 ml/s/1.73m²) jsme nemohli prokázat 
významný rozdíl v senzitivitě Scyst ve srovnání s Skr. 

3. metody výpočtového odhadu gf 
Cílem všech výpočtových vzorců je odhad glo-
merulární filtrace bez sběru moči. Přesný sběr 
moči představuje největší zdroj chyb při běžném 
stanovení. Další možnou chybou je nepřesné sta-
novení kreatininu. Obecně platí, že malá chyba ve 
stanovení koncentrace kreatininu se projeví velkou 
chybou odhadu GF. 
V současné době je velmi diskutováno přesné sta-
novení kreatininu s cílem eliminovat interference 
stanovení. 
3.1. Odhad clearance kreatininu (Ckr) dle 
Cockcrofta a Gaulta:
V praxi se jedná o často užívanou metodu odhadu 
GF (jedná se však o odhad clearance endogenního 
kreatininu Ckr) na podkladě vzorce, který vytvořili 
Cockcroft a Gault. Jejich vzorec upravený pro námi 
užívané jednotky je následující:
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Ckr =
 (140-věk) x tělesná hmotnost

                               49 Skr

Hodnota Ckr je udána v ml/s, věk v rocích, tělesná 
hmotnost v kg a Skr v µmol/l. U žen se takto vypo-
čítaná hodnota násobí faktorem 0.85.
Hodnoty Ckr takto vypočítané korelují s hodnotami 
Ckr změřenými na podkladě přesného sběru moči. 
Při přesném měření hodnot GF zvláště u jedinců 
s vysokou tělesnou hmotností a vyšších věkových 
kategorií však byly zaznameny větší rozdíly rozptylu 
hodnot.
Nicméně v praxi se metoda predikce Ckr dle 
Cockcrofta a Gaulta (CG) osvědčila a dosud se 
běžně užívá.V současné době je však snahu o zave-
dení přesnějšího stanovení odhadu GFR pomocí 
MDRD.
3.2 Odhad GF pomocí MDRD (Modification Diet 
Renal Disease) vzorců 
V posledních letech se celosvětově nejvíce dopo-
ručuje používat pro odhad GF metodu, která byla 
vypracována na podkladě velké multicentrické 
studie, která sledovala vliv příjmu bílkovin v potra-
vě na rychlost progrese chronických renálních 
onemocnění. Tato studie se označuje MDRD 
(Modification of Diet in Chronic Renal Disease). Na 
podkladě této studie, kterou vedl Levey a spol, byl 
krokovou multivariantní regresní analýzou odvozen 
následující vzorec, který při použití jednotek SI má 
následující tvar 

MDRDSI GF (ml/min/1,73m2) 2,84 x (Skr x  
0,0133)-0,999 x věk-0,176 x (Surea x 2,8)-0,170 x Salb

0,,318 x 
0,742 (ženy) x 1,21 (černá populace) 

Věk je vyjádřen v rocích, Skr v µmol/l, SUrea v mmol/l 
a Salb v g/100ml
V současnosti se stále studuje, jak dalece takto 
vypočítaná GF odpovídá referenční hodnotě, přesně 
změřené GF za různých patologických stavů. 
V nynější době je mezinárodně doporučováno 
používat zjednodušenou rovnici MDRD se čtyřmi 
proměnnými. 

GF (ml/min/1,73m2) = 186 x. Skr
-1,154. věk-0,203 x 

0,742 (ženy) x 1,21 (černoši) 

V souvislosti se zaváděním standardizované metody 
stanovení kreatininu, kdy metoda je navázaná na mezi-
národní standard a použití metody stanovení ID-MS 
roku 2005, je rovnice modifikována a platí pouze při 
stanovení kreatininu standardizovanou metodou. 

GF (ml/min/1,73m2) = 175 x. stand Skr
-1,154. věk-0,203 

x 0,742 (ženy) x 1,21 (černoši) 

U vypočtených hodnot vyšších než 90 ml/min/ 
1.73 m2 se doporučuje uvádět hodnotu ≥ 90 ml/
min/ 1.73m2 vzhledem k nepřesnosti rovnice této 
oblasti. 

Dle vlastních nálezů tato metoda poskytuje přesnější 
odhad GFR než metoda Cockcroftova a Gaultova, 
avšak nemůže nahradit přesné změření GFR např. 
na podkladě clearance inulinu. Obecně odhad GF 
pomocí MDRD rovnice je doporučován jako základ-
ní metoda ke stanovení odhadu GF u nás. Je snahou, 
aby laboratoře při stanovení koncentrace kreatininu 
v séru uváděly automaticky tuto hodnotu. 

3.3 Další výpočtové formule
Řada autorů vytvořila různé výpočtové vztahy, které 
nejčastěji vycházejí z hodnoty sérového kreatininu, 
věku, tělesné hmotnosti, výšky či koncentrace 
urey. 

Nankivellova rovnice: 6,7 / Skr . těl hmotnost-0,5.
urea-0,01 výška2+35(25♀)

Dále se jedná např. o Walserovu rovnici pro muže 
a pro ženy, Jaliffeovu rovnici 1 a 2, Bjornssonovu, 
Wrightovu, Gatesovu, Hullovu, Ruleovu, Mawerovu 
a další. 

4. nové metody k měření gf
Jako nové metody stanovení GF je mohou uplatnit 
dynamická magnetická rezonance s použitím gado-
linia (Gd- DTPA MRI), nebo stanovení iohexolu 
pomocí elektrokinetické kapilární chromatografie, 
RTG kontrastní CT s měřením extrakční frakce nebo 
gadoliniová RTG clearance.

Závěr
Znalosti o stanovení glomerulární filtrace a různé 
přístupy k jejímu stanovení či výpočtu jsou známé 
mnoho let, avšak i na počátku 21. století v této 
oblasti není jednoznačná shoda o mezinárodní 
metodě stanovení odhadu. V posledních několika 
letech mezinárodní společnosti intenzivně pracují 
na zavedení standardizované metody stanovení 
kreatininu do rutinní praxe s cílem eliminovat ana-
lytické nepřesnosti. V současné době se jeví zlatým 
standardem pro rutinní odhad glomerulární filtrace 
výpočet podle zjednodušené rovnice z MDRD stu-
die. Jsou jistě další otázky, které jsou stále otevřené, 
jako je její použití o starých lidí, u dětí a různých 
patologických stavů.
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