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Anotace 

     Tato bakalářská práce se zabývá problematikou chronického selhání ledvin a jeho 

léčbou. Cílem této bakalářské práce je zjistit kvalitu ţivota dialyzovaných pacientů, 

pacientů po transplantaci ledviny a četností výskytu tohoto onemocnění v populaci.  

 

     Práce se skládá ze dvou částí. První, teoretická část se zabývá anatomií a fyziologií 

ledvin, chronickým selhání ledvin, jeho příčinami, příznaky, diagnostikou a terapií. 

V druhé výzkumné části zpracované na základě analýzy získaných dat dotazovaných pacientů se 

hodnotila jejich kvalita ţivota a příčiny vzniku tohoto onemocnění. Spolupracovalo se 

s pacienty dialyzačního střediska zejména v Liberci, dále v České Lípě, Děčíně a v Praze.  

 

     Na základě vyhodnocených dat se došlo k závěru, ţe dialyzovaní pacienti jsou s léčbou 

pomocí hemodialýzy spokojeni a CHSL vzniklo z důvodu jiných onemocnění.  

     Pro nedostatečné odpovědi pacientů po transplantaci ledvin se upustilo od vyhodnocování 

této části. 
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Abstract 

     This thesis deals with chronic renal failure and its treatment. The aim of this thesis is 

to determine the quality of life of dialyzed patients, transplant patients and the incidence 

of the disease in the population.  

     The work consists of two parts. The theoretical part deals with anatomy and 

physiology of kidney, chronic renal failure and its causes, symptoms, diagnosis and 

therapy. In the second part of the research, based on an analysis of data collected, I 

interviewed patients, assessing their quality of life being hemodialysed and causes of 

disease. I worked with patients on dialysis centres especially in Liberec, České Lípa, 

Děčín, and Praha. 

     On the basis of evaluated data, It concluded that dialysed patients are with treatment 

by hemodialysis satisfied and the CRF has origin in other disease. 

     For lack of response of patients after transplantation, I didn´t evaluate this part.  
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Úvod 
 

     Zvolila jsem si bakalářskou práci na téma Chronické selhání ledvin- epidemiologie, 

diagnostika a léčba pod vedením primáře Nefrologie a dialýzy KNL a.s. MUDr. 

Miroslavem Rybou. Cílem této práce bylo zjistit dopad onemocnění na kvalitu ţivota 

pacienta, kteří jsou pravidelně léčeny v dialyzačních centrech. Bakalářská práce je 

rozdělena na část teoretickou a část praktickou.  

 

     Teoretická část je rozdělena do 7 kapitol, ve kterých se zabývám anatomií, fyziologií 

a cévním zásobením ledvin, chronickým selháním ledvin, hemodialýzou, peritoneální 

dialýzou a transplantací ledvin.  

 

     V praktické části jsem se zabývala hodnocením kvality ţivota pacienta v dialyzační 

léčbě pomocí anonymních dotazníků, rozhovory s pacienty a pozorováním 

ošetřovatelské péče o pacienta v dialyzačním centru Nefrologie a dialýzy KNL a.s. 

Vyhodnocené dotazníky jsem zobrazila v absolutní a relativní četnosti, jejichţ hodnoty 

jsem zanesla do tabulek a grafů, které jsem slovně zhodnotila.  

 

     Výstupem mé bakalářské práce je leták, který by byl vhodný pro pacienty, kteří jsou 

připravovány na dialyzační terapii.  
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1. Teoretická část 

1.1. Anatomie ledvin 

 

     Ledvina (lat. ren, řec. nefrós) je párový orgán uloţený po stranách páteře pod 

stropem břišní dutiny, retroperitonálně (nejsou obaleny pobřišnicí), jejich závěs bývá 

často volný, takţe se jejich poloha můţe měnit např. při dýchání. Ledvina má oválný, 

fazolovitý tvar, na povrchu je hladká, má červenohnědou barvu, je tuhé konzistence a 

plastická vůči tlaku z okolí. Ledvina je dlouhá 10-12 cm, široká 5-6 cm, má tloušťku 

3,5-4 cm, hmotnost ledviny je 120-170 g, často i více (ledvina přitom obsahuje asi 50g 

krve). Velikost a hmotnost ledviny u ţen je zpravidla menší neţ u muţů. Ledvina ţeny 

má v průměru o 15 g niţší hmotnost. Velikost ledviny se za ţivota mění; maxima 

dosahuje ve věku 28-30 let, po 65. roce věku se zpravidla zmenšuje, coţ také souvisí 

s cévními změnami. Ledvina je obalena tenkým, vazivovým pouzdrem- Capsula 

fibrosa- která kryje povrch ledviny.[1] 

     Na řezu ledvinou se makroskopicky rozlišují tkáně dvojí struktury: 1. Cortex 

renalis, kůra ledviny- světlejší barvy s hnědým nádechem, makroskopicky jemně 

zrnitá, uspořádaná v 5-8 mm široké zóně podél zevního obvodu ledviny a 2. Medulla 

renalis, dřeň ledviny- tmavší barvy s ţíhanou kresbou, místy dosahuje aţ do hilu 

ledviny, vytváří charakteristické celky: pyramides renales, ledvinové pyramidy- 

útvary kuţelovitého tvaru, s bází obrácenou ke kůře a s vrcholem dosahujícím na 

povrch hilu ledviny, pyramid se za vývoje zakládá šest, později dosahují počtu 15-20; 

papillae renales, ledvinové papily- jsou zaoblené vrcholky pyramid, vyčnívající do 

hilu ledviny; area cribrosa je dírkovaný povrch papily, na kterém ústí foramina 

papillaria- otvůrky papil, v nichţ končí odvodné kanálky ledvin, zvané ductus 

papillares.[1] Základní funkční jednotkou ledviny je nefron. Kaţdá ledvina obsahuje 

přibliţně 1 milion těchto jednotek. Nefron se skládá ze dvou částí: klubíčka a kanálků. 

Klubíčko (glomerulus) je tvořeno velmi tenkými krevními kapilárami- vas afferens, 

která vstupuje do kaţdého glomerulu a vas efferens, kdy z glomerulu vystupuje. Kolem 

glomerulů je pouzdro (označované jako Bowmanovo pouzdro). V klubíčku vzniká 

přestupem tekutiny z krve filtrát (tzv. primární moč). Tato tekutina přechází do kanálků 

(kanálek = tubulus), kde je sloţitými fyziologickými mechanismy upravováno její 

mnoţství a sloţení. Tímto způsobem se z organismu odstraňují zplodiny metabolismu a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pob%C5%99i%C5%A1nice
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přebytečná voda. Kanálky se sbíhají do vývodných močových cest (močovod; latinsky 

ureter), oba uretery ústí samostatně do močového měchýře.[1] Na mediálním okraji 

ledviny je ledvinová branka (hilus renalis), kudy vstupuje do ledviny tepna a ţíla a 

odkud vystupuje ţíla a močovod. Branka prohloubí do ledviny hlubokou ledvinovou 

jamku, kde je uloţena ledvinová pánvička (pelvis renalis). Ledvina je krytá vazivovým 

pouzdrem, na které naléhá řídké pojivo prorostlé tukem, který chrání ledvinu před 

mechanickým poškozením. K ledvině se přikládá nadledvina, endokrinní ţláza. 

     V glomerulech se vytvoří aţ 130-170 litrů/den primární moče. V tubulech je 

přibliţně 99% vody zpět vráceno (resorbováno) do organismu. Výsledné mnoţství moče 

je kolem 1,5 – 2 litrů denně, v závislosti na příjmu tekutin. 

1.2. Cévní zásobení ledvin 

     Krev přitéká do ledviny tepnou arteria renalis, coţ je jedna z hlavních větví, které 

odstupují z břišní aorty. Arteria renalis se ještě dále dělí na 2-3 větve, většinou 2 větve 

probíhají před pánvičkou a jedna po její zadní straně. Po vstupu se tyto větve dělí na 

tzv. arterie interlobární a ty probíhají mezi jednotlivými pyramidami aţ k hranici mezi 

kůrou a dření. V tomto místě se ohýbají a vytvářejí tzv. obloukovité (arkuátní) arterie 

probíhající na bazích pyramid a spojují se. Z arkuátních arterií odstupují arterie 

interlobulární, ze kterých odstupují přívodné tepénky glomerulů- aferentní arterioly. 

Uvnitř Bowmanova pouzdra v glomerulu je vytvořeno klubíčko kapilár, které se zpět 

spojují v odvodnou tepénku- eferentní arteriolu. U glomerulů v zevní části kůry se 

odvodná tepénka opět rozvětví v síť kapilár, které jsou na stěnách tubulů, tzv. 

peritubulární kapilární síť. Z peritubulárních kapilár se sbíhají malé ţilky, které se 

postupně sbíhají a spojují se ve větší, aţ se nakonec spojí v ledvinou ţílu- vena renalis a 

opouští ledvinu v jejím hilu. Vena renalis probíhá zpravidla před arteria renalis a 

paralelně s ní se vlévají do vena cava inferior. Vena renalis ministra přitom kříţí přední 

plochu aorty. Menší i větší ţilní pleteně ve svém průběhu sledují příslušné tepenné 

větve. Peritubulární kapiláry, obklopující korové nefrony, tvoří krátkou a bohatou síť 

tvořící předpoklad pro tubulární reabsorpci nebo sekreci jednotlivých solutů a vody. 

Charakteristickým rysem je, ţe obklopují jiné nefrony, neţ ze kterých vznikly. 

     U glomerulů ve dřeni při bázích pyramid se eferentní arterioly v juxtamedulárních 

nefronů rozpadá do tenkostěnných kapilár, které vytvářejí trubice podobné tvaru 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pojivo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadledvina
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písmene U (vasa recta) probíhající ve dřeni a obklopující dlouhé Henleovy kličky. 

Lymfatické cévy ledviny jsou podobně uspořádány jako krevní cévy. Ledvinné cévy aţ 

po arterioly jsou inervovány sympatickým nervstvem, které odstupuje ze 

splanchnických nervů. Při aktivaci těchto nervů doje ke zvýšení tonusu ledvinných 

arteriol a tím je ovlivněn průtok krve ledvinami. Krev v ledvinách protéká dvěma za 

sebou zařazenými kapilárními řečišti. Průtok krve ledvinou je přibliţně 1000 ml/min, 

coţ je asi 20% klidového srdečního výdeje. Takto vysoký průtok, který řádově 

přesahuje energetickou potřebu ledvin, je zapotřebí pro zachování GF. Coţ je základním 

předpokladem pro udrţení stabilní a optimální vodní a elektrolytové rovnováhy.  

1.3. Fyziologie ledvin 

     Vylučovací systém, je jeden z nejefektivnějších systémů, kdy jsou z organismu 

vylučovány a odstraňovány metabolity. Ledviny se podílejí i na udrţování, mimo jiné 

mají i endokrinní funkci. Endokrinní funkce ledvin ovlivňuje produkci vitamínu D a 

erytropoetinu, hospodaření s elektrolyty a vodou, tzv. systém renin- angiotensin, systém 

kallikrein- kinin. Vitamin D je důleţitou látkou pro regulaci homeostázy vápníku a 

fosfátů, kdy prochází velmi sloţitou přestavbou od svých neaktivních prekurzorů aţ 

k aktivní účinné formě. Nejúčinnějším metabolitem vitamínu D je 1,25- 

dihydroxykalciferol (kalcitriol), který je produktem sekundární hydroxylace, která 

probíhá v ledvinách. Ledviny se také podílejí na erytropoéze produkcí proteinového 

hormonu erytropoetinu. V ledvinách se erytropoetin tvoří v peritubulárních 

fibroblastech. Úlohou erytropoetinu jsou účinky na červenou krevní řadu. Ledviny mají 

dvě makroskopicky viditelné oblasti, kůra a dřeň. Dřeň se dělí dále na zevní a vnitřní 

papilu, kdy prostředí v kůře je izotonické (stejný osmotický tlak) s krevní plazmou. 

Prostředí ve dření je hypertonické (vyšší osmotický tlak) a osmolarita směrem k papile 

stoupá[2, 6, 9]. 

     Základní jednotkou ledvin je nefron a ten se skládá z glomerulu, juxtaglomerulárního 

aparátu, proximálního tubulu, Henleovy kličky, distálního tubulu a sběracího kanálku. 

V kůře ledviny se nachází glomerulus, juxtaglomerulárn aparát, proximální tubulus a 

část distálního tubulu. Ve dřeni se vţdy nachází segmenty Henleovy kličky, která se dělí 

na tenké sestupné a tenké vzestupné raménko a končí tlustým vzestupným 

raménkem[2]. Celkový počet glomerulů je asi jeden milion v kaţdé ledvině. 

V glomerulu dochází k prvnímu a základnímu stupni vylučovací funkce ledvin, k tzv. 
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glomerulární filtraci (GF), coţ je ultrafiltrát krevní plazmy bez bílkoviny (= primární 

moč). V proximálním tubulu dochází izoosmotickou resorpcí ke vstřebávání 75% GF. 

Tato resorbce není hormonálně řízená. Do Henleovy kličky tak vstupuje izotonická 

tekutina, kdy dochází k resorpci 15% GF. Tenké sestupně raménko Henleovy kličky je 

dobře propustné pro vodu a ionty. Vzestupné raménko je nepropustné pro vodu, ale má 

velmi aktivní transport pro resorpci sodíku a chloridů. Činnost Henleovy kličky se 

nazývá tzv. protiproudový multiplikační systém, kdy se vytváří hypertonické prostředí 

v intersticiu dřeně. Tlusté raménko je významně propustné pro NaCl, a proto vstupuje 

do distálního tubulu hypotonická tekutina. V distálním tubulu se resorbuje 5 % GF jiţ 

pod hormonální kontrolou (aldosteron, antidiuretický hormon, parathormon, atd.) podle 

potřeb organismu. Sběrný kanálek vyuţívá hypertonického prostředí ve dřeni pro 

konečnou úpravu moče. Zde se resorbuje aţ 4 % tekutiny GF po hormonální kontrolou 

antidiuretického hormonu a osmotického gradientu ve dřeni. Těmito pochody ledvina 

zajišťuje stálost objemu ECT a jejího pH[3].  

     Glomerulární filtrace je fyzikální proces, který je závislý na filtračním tlaku, na 

propustnosti glomerulárního filtru a na ploše filtrace. Filtrační tlak určuje krevní tlak 

v kapilárách, který směřuje ve směru filtrace a dva protitlaky, coţ je onkotický tlak 

plazmatických bílkovin a hydrostatický tlak Bowmanova pouzdra. Efektivní hodnota 

filtračního tlaku je 11 mmHg. Glomerulární filtrát nepropouští bílkoviny, do ultrafiltrátu 

přejde asi 17-20% objemu plasmy, kdy GF je 120-130 ml/min, tj. 170-180 l/24hod. 

Z tohoto vzniklého mnoţství ledviny vytvoří aţ 1,5 litrů moče za den, to odpovídá 

necelému 1 % glomerulárního filtrátu. Velikost GF lze i měřit pomocí látky, která se po 

prvním průtoku glomerulem zcela vyloučí a nadále není vstřebávána. Tato schopnost „ 

očistit se od dané látky“ se nazývá clearance[3].  

     Z granulárních buněk se uvolňuje renin, kdy je sekrece reninu za normálních 

podmínek tlumena. Renin při vyplavení se přes intersticium dostává do krevního oběhu, 

kde působí jako endopeptidáza (enzym). Tento enzym štěpí angiotenzinogen na 

angiotenzin I, který se pak účinkem ACE (angiotensin konvertující enzym) mění na 

angiotenzin II. Angiotenzin II je vlastní účinný hormon, který reguluje syntézu a 

uvolňování aldosteronu a stimuluje uvolňování ADH (antidiuretický hormon= 

vazopresin)[2]. Na řízení exkrece či resorpce se podílí i aldosteron, který reguluje 

resorpci sodíku a exkreci draslíku. Tím udrţuje stabilitu ECT. Regulace hladiny 
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aldosteronu je regulována zpětnovazebným mechanismem přes systém renin- 

angiotenzin. ADH je hormon, který je důleţitý pro zajištění propustnosti distálních částí 

nefronu pro vodu a tím i pro konečnou úpravu moče. Jeho tvorba a sekrece je závislá na 

osmolalitě a objemu ECT. Dalším hormonem je parathormon (PTH), který ovlivňuje 

aktivitu tubulárních procesů. Zásadním způsobem ovlivňuje hospodaření vápníku. Dále 

i prostaglandiny, coţ jsou látky odvozené od kyseliny arachidonové. Prostaglandin PGI 

2 zvyšuje průtok krve ledvinami svým vazodilatačním účinkem.[3] 

2. Chronické selhání ledvin 

      Chronické selhání ledvin lze rozdělit do několika fází poklesu renální funkce aţ do 

samotného terminálního selhání ledvin. CHSL je stav, kdy funkce ledvin je sníţená či 

nedostatečná tak, ţe ledviny nejsou schopny udrţet s ţivotem slučitelné sloţení 

vnitřního prostředí, ani při speciálních dietních i medikamentózních opatření. 

K prodlouţení ţivota nemocného je nutné pouţití metod nahrazujících funkci ledvin a 

to hemodialýzy, peritoneální dialýzy nebo transplantace ledvin. Bez pouţití metod 

nahrazující funkci se rozvíjí soubor klinických příznaků, označovaný jako uremický 

syndrom. Nejjednodušší metoda k posouzení funkce ledvin je koncentrace kreatininu 

v séru (plazmě). Zahájení dialyzačního léčení se doporučuje dříve, neţ dojde 

k výraznějším metabolickým poruchám, nejlépe při hodnotách kreatininu v rozmezí 

500-600µmol/l nebo při sníţení clearance kreatininu pod 0,2ml/s. Dialyzační léčbu lze 

zahájit i dříve, např. u diabetiků, u nemocných po transplantaci ledviny se selhávající 

funkcí štěpu, při hodnotě kreatininu mezi 400-500 µmol/l.[4, 9] 

     Funkce ledvin pozvolna klesá v důsledku probíhající nemoci, která progresivně 

zhoršuje funkce ledvin. K onemocněním, která zhoršují funkce ledvin, patří diabetická 

nefropatie, glomerulonefritidy, cévní onemocnění ledvin, dále intersticiální nefritidy a 

dědičná onemocnění, ale také nekontrolovaný vysoký krevní tlak či dlouhodobé a 

nadměrné uţívání léků proti bolesti. Onemocnění postupem času způsobí postupný 

zánik nefronů. Funkce ledvin je ohroţena při poklesu pod 20% jejich celkového počtu. 

Při selhání ledvin se sniţuje glomerulární filtrace a tubulární resorpce. [5] 

     Uremie je soubor symptomů vznikající z retence odpadních látek metabolismu 

bílkovin. Dále dochází k poruchám homeostázy vody a elektrolytů, dále k poruchám 
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endokrinního systému a metabolismu. Uremický syndrom doprovází terminální renální 

selhání bez ohledu na povahu základního onemocnění, které vedlo k renálnímu 

selhání.[6]  

2.1. Patofyziologie CHSL 

 

     CHSL vede k postupnému zániku funkčních nefronů. Postupný zánik nefronů je 

ovlivněn základním patologickým procesem i komplikujícím onemocněním, např. 

hypertenzí. Zánik nefronů, který je podmíněný základním patologickým procesem, je 

spojen s adaptivními změnami v reziduálních nefronech, které z krátkodobého hlediska 

umoţňují přechodnou stabilizaci vnitřního prostředí organismu. Z dlouhodobějšího 

hlediska vedou k dalšímu organickému poškození glomerulů a tubulů aţ k jejich 

konečné skleróze. Zánik nefronů se klinicky projevuje poklesem celkové GF a 

vzestupem koncentrace kreatininu v séru. Monitorování poklesu renální funkce v čase, 

na základě poklesu clearance kreatininu a reciproční hodnoty sérového kreatininu, 

umoţňuje předpovědět, za jak dlouho dojde u daného nemocného k rozvoji CHSL 

s následnou pravidelnou dialyzační terapií. Funkce reziduálních nefronů se mění, do 

určité míry je zachována homeostáza vnitřního prostředí. Nemocní s poklesem GF aţ na 

10 % mohou být ve vyrovnaném sodíkovém, draslíkovém a vodním metabolismu. Tato 

kompenzace často vyţaduje dietní úpravu a netýká se všech zmiňovaných parametrů.[4, 

9] 

2.2. Příčiny CHSL 

 

     Příčinami CHSL je primárním onemocnění ledvin či jsou následkem dlouhodobého 

poškození ledvin jiným onemocněním, které postihujíce většinou více systémů. Příčiny 

jsou závislé na věkových skupinách, rase, pohlaví apod. Mezi nejčastější příčiny patří 

diabetická nefropatie, cévní onemocnění ledvin, glomerulonefritidy primární i 

sekundární, intersticiální nefritidy, hypertenze a dědičná onemocnění ledvin, např. 

polycystóza, vezikouretální reflex, Alportův syndrom aj. [6] 
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2.3. Rizikové faktory vzniku CHSL 

2.3.1. Vyšší věk 

 

    Vyšší věk je jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů. Riziko CHSL je desetkrát 

vyšší ve věkové skupině 70-90 let. 

2.3.2. Rasa 

 

     Rasa představuje komplexní rizikový faktor. Např. američtí černoši trpí častěji 

CHSL, neţ běloši. Je to způsobeno častějším výskytem diabetu a hypertenze, ale i niţší 

socioekonomický status, který ovlivňuje dostupnost lékařské péče. Existuje více 

důvodů, proč příslušníci určité rasy mají častější výskyt CHSL. 

 

2.3.3. Pohlaví 

 

     Dle statistik je v dialyzační léčbě zastoupení více muţů neţ ţen. Dochází spíše 

k většímu významu pohlavních hormonů, neţ geneticky určených rozdílů mezi 

pohlavím. Např. testosteron urychluje progresi onemocnění, aktivuje systém renin-

angiotenzin, zvyšuje hladiny endotelinu 1 a urychluje novotvorbu vaziva. Estrogeny 

blokují účinky profibrogenního transformujícího růstového faktoru β. 

2.3.4. Hypertenze 

 

     Hypertenze je velmi častá u CHSL. Kromě retence vody a soli, je i zvýšená aktivita 

renin-angiotenzinového systému. Hypertenze zvyšuje intraglomerulární tlaky, které 

vedou k poškození endotelu. Špatně kompenzovaná hypertenze představuje rizikový 

faktor urychlující progresi chronických nefropatií autologních i transplantovaných 

ledvin. Současným obecným doporučením léčby nemocných v CHSL je dosáhnout 

cílového krevného tlaku 130/80 a v případě proteinurie > 1 g/den a nebo diabetu pak 

125/75.  

2.4. Klinický obraz CHSL 

     Klinická symptomatologie můţe být aţ do velmi pokročilých stadií nulová, její 

zjištění je většinou náhodné pro vyšetřování z jiných důvodů. Klinická 

symptomatologie je zahrnována jako uremický syndrom. Uremický syndrom se 
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objevuje aţ při poklesu GF pod 0,25ml/s, je projevem poškození řady orgánů změnami 

vnitřního prostředí a metabolickými změnami, ke kterým dochází v terminální fázi 

CHSL.[4] Klinický obraz rozvinuté uremie zahrnuje únavu, slabost, gastrointestinální 

potíţe (nauzea, zvracení, průjmy, anorexie, krvácení do GIT), pruritus kůţe, 

neurologické potíţe (svalové křeče, nespavost, podráţděnost, poruchy kognitivních 

funkcí, spavost aţ koma), kardiovaskulární projevy (hypertenze, dušnost, otoky, bolesti 

na hrudi- můţe vzniknout aţ uremická perikarditida a pleuritida).[5] Dále dochází 

k těţké anémii způsobenou zejména deficitem erytropoetinu, k poruše funkce leukocytů 

a trombocytů, coţ můţe být příčinou k zvýšenému sklonu k infekcím a 

trombocytopatiím. Při laboratorním vyšetření krve a séra lze zjistit vysokou koncentraci 

urey a kreatininu, pokles hydrogenkarbonátu, klesá hemoglobin a hematokrit, vyskytuje 

se hyperurikémie, hyperfosfatemie, hypokalcemie.[4]  

2.5. Průběh CHSL a stadia CHSL 

 

     Průběh CHSL lze rozdělit do dvou fází. V první fázi dochází k zániku nefronů, který 

je podmíněn základním patologickým procesem. Dosáhne-li redukce počtu fungujících 

nefronů určitého stupně, dochází v reziduálních glomerulech k závaţné hypertrofii, kde 

se významně účastní aktivace růstových faktorů. Ve druhé fázi dochází k zániku 

nefronů mechanismem nezávislým na základní renální nemoci. V hypertrofických 

glomerulech je intraglomerulární hypertenze, která vede postupně ke skleróze a tím je 

podmíněn další zánik nefronů. Současně postihují funkční i morfologické změny i 

renální tubuly, charakteristická je hypertrofie proximálního úseku nefronu.[4, 9]  

     Stadia CHSL se dělí na čtyři stupně: mírné, střední, těţké a terminální selhání. 

V roce 2002 byla vytvořena klasifikace vycházející z doporučení National Kidney 

Foundation( Kidney disease outcome quality initiative- K/DOQI). Pro posouzení 

progrese renálních onemocnění nelze pouţít pouze hodnot sérového kreatininu a odhad 

GF podle clearance kreatininu je nepřesný. Dle klasifikace se pouţívá odhad 

glomerulární filtrace pomocí korekčních rovnic. Porovnání stupňů CHSL lze učinit 

z uvedených tabulek (Příloha č. 3)[6] 
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2.6. Komplikace CHSL 

2.6.1. Kardiovaskulární komplikace 

 

     Tyto komplikace se podílejí na více neţ 50% úmrtí u nemocných s CHSL, koronární 

ateroskleróza se vyskytuje u jedné třetiny u dlouhodobě dialyzovaných pacientů, kdy na 

akutní infarkt myokardu umírá kolem 10% nemocných. Vysoký výskyt je i u pacientů 

po transplantaci ledviny. Vysoký je výskyt hypertrofické a dilatační kardiomyopatie a u 

nedostatečně dialyzovaných nemocných se můţe rozvinout perikarditida.[4] 

2.6.2. Poškození nervového systému 

 

     Nejvýznamnější je porucha metabolismu nervových vláken související s retencí a 

porušenou metabolickou degradací řady katabolitů při CHSL. Poškození mozkových 

struktur má převáţně funkční charakter a je do určité míry reverzibilní. Poškození 

periferních nervů kdy dochází ke strukturálním změnám a úspěšná dialyzační terapie 

event. transplantace vede k pomalé úpravě periferní polyneuropatie. Při poškození 

mozku, charakterizovaného uremickou encefalopatií, se klinicky můţe projevit jako 

pseudoneurastenický syndrom, porucha vědomí různého stupně i generalizované křeči 

nebo fokální epileptický záchvat. Velmi časté jsou i cerebrovaskulární komplikace při 

současné ateroskleróze mozkových cév. Nejčastější neurologickou komplikací je 

poškození periferního nerstva. Klinicky se projevuje syndromem periferní obrny 

v oblasti senzorické, motorické a senzitivní. Nejčastější jsou parestézie končetin, křeče, 

syndrom neklidných nohou[4].  

2.7. Terapie CHSL 

 

     Ze začátku je terapie konzervativní, která spočívá v úpravě či příznivém ovlivňování 

metabolických odchylek cestou dietní a medikamentózní. Konzervativní terapie je 

postačující u clearance endogenního kreatininu, kdy hodnota neklesla pod 0,1-0,2 ml/s, 

resp. kreatinin v séru nepřekročil hodnotu 500-600 µmol/l.[4]  

2.7.1. Úprava příjmu proteinů a energie 

 

     Podle stupně sníţení renálních funkcí a metabolického stavu je určována 

individuálně. Spočívá v tom, ţe mnoţství přijímaného proteinu se zvyšuje o hodnotu 
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přítomné proteinurie. V závislosti na stupni sníţení renálních funkcí se podává dieta 

obsahující 0,8 či 0,6 g proteinů/ kg tělesné hmotnosti/ den. Zároveň je velmi důleţitý 

dostatečný energetický přísun (kolem 145 kJ/ kg/ den). Kontraindikací dlouhodobé 

diety jsou terminální stadia renální insuficience, kdy je nutná dialyzační terapie, 

uremické komplikace (polyneuropatie, perikarditida, těţká metabolická acidóza aj.). 

Proteinový metabolismus lze také podpořit podáváním ketoanalog esenciálních 

aminokyselin a to vţdy s dostatečným energetickým příjmem. V případech, kdy není 

energetický příjem v dietě dostatečný, je nutné dodat energetické suplementy (např. 

maltodextrin). Není-li však odpovídající energetický příjem nelze dosáhnout 

stabilizované dusíkaté bilance.  K dietám se téţ přidávají vitamíny, např. vitamín C, 

pyridoxin, kyselina listová, nepodávají se vitamín A a vitamín E, jelikoţ jejich 

koncentrace bývají normální či zvýšené. Sníţení příjmu proteinů ovlivňuje koncentraci 

močové kyseliny. V případech, kdy bývá močová kyselina v séru, podává se ve 

sníţených dávkách allopurinol.[4, 7] 

2.7.2. Úprava přijmu tekutin a natria 

 

     Při CHSL je ohroţení jak retencí tekutin, tak i dehydratací. Hypervolémie se 

projevuje hypertenzí aţ se známkami srdeční insuficience. Dehydratace rozvíjí další 

sníţení reziduální GF se zvýšením kreatininu a urey v séru. Bilance sodíku se sleduje 

jeho příjmem (potrava, infúze, léky) a jeho vylučováním. Při vyrovnaném sodíkovém 

obratu a stabilizované hmotnosti se podává tolik natria, kolik se ho vyloučí močí. Při 

retenci tekutin v organismu se podává furosemid ve vyšších dávkách. Začíná se podávat 

40-80 mg a dávka se dle potřeby navyšuje. Nepřekračuje se však dávka 1g furosemidu. 

[4]  

2.7.3. Úprava přijmu kalia 

 

     V terminálních stádiích CHSL dochází k rozvoji hyperkalémie, při větších 

extrarenálních ztrátách a v polyurické fázi se rozvíjí hypokalémie. I při minimální 

reziduální funkci ledvin můţe koncentrace kalia v séru zůstat v normě. Při 

nízkoproteinové dietě je příjem kalia kolem 40-60 mmol/den. Při významné 

hyperkalémii se podává furosemid, který zvyšuje vylučování kalia reziduálními 

nefrony. U akutních nebezpečných hyperkalémií se podává hypertonická glukóza 

s inzulínem a kalciem podanou intravenózně. Je důleţité i posuzovat odchylky 
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acidobazické rovnováhy. Zmírnění těţké metabolické acidózy příznivě ovlivňuje 

zvýšenou koncentraci kalia, při hypokalémii se zvyšuje přísun kalia v potravě, event. 

perorální přísun kalia. [4] 

2.7.4. Úprava acidobazické rovnováhy 

 

     Trvající metabolická acidóza má nepříznivé metabolické důsledky, např. proteinový 

katabolismus, renální osteopatii, anémii aj. K úpravě vnitřního prostředí se pouţívá 

nejčastěji NaHO3 tak, aby deficit bází nepřesahoval 5mmol/l. [4]  

2.7.5. Úprava poruchy kalciofosfátového metabolismu 

 

     Porucha kalciofosfátového metabolismu je častým nálezem při CHSL. Její následky 

můţou vést aţ k závaţným projevům renální osteopatie. Při poklesu kalcia v séru se 

podávají kalciové soli, nejčastěji CaCO3  1-3g/den, Ca effervescens 3x1 tbl/den. 

V těţších případech se podávají preparáty vitamínu D, nejlépe 1,25- 

dihydroxycholekalciferol s pravidelnými kontrolami kalcémie. Hyperfosfatemie 

představuje rizikový faktor vzniku kalcifikací v cévní stěně, které vedou k akceleraci 

aterosklerózy. Výskyt stenóz v koronárním řečišti je podmíněn s kumulativní dávkou 

vápníku, kterým jsou nemocní léčeni. [4, 5]  

2.7.6. Úprava krevního obrazu 

 

     Anémie je velmi častá při CHSL s velmi dobrou adaptibilitou. Léčba anémie se 

zahajuje při hodnotách hematokritu pod 28% a hemoglobinu pod 100g/l. Nejvhodnější 

léčba anémie je pomocí lidského rekombinatního erytropoetinu (rHuEPO). Jeho 

dávkování je individuální, většinou se podává 6000 IU/ týdně, kdy je rozdělena do dvou 

či tří jednotlivých dávek. Erytropoetin se aplikuje subkutánně či intravenózně. Při léčbě 

erytropoetinem je nezbytným předpokladem kontrola a úprava stavu zásob ţeleza 

v organismu. Ţelezo, které lze podávat perorálně či parenterálně, slouţí k udrţení 

optimálního stavu zásob ţeleza v organismu. Ke zlepšení krevního obrazu vede i 

uţívání pyridoxinu a kyseliny listové.  [5, 7] 

2.7.7. Terapie arteriální hypertenze 

 

     Léčba hypertenze je velmi důleţitou součástí konzervativní terapie. Hypertenze 

urychluje zánik reziduálních nefronů a vede k progresi CHSL. Zejména se podávají 
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ACE inhibitory, které sniţují intraglomerulární tlak sníţením tonu eferentní arterioly, 

ale i sníţením proliferace mezangiálních buněk. Inhibitory ACE však mohou významně 

sníţit GF a přispívají i hyperkálemii. Blokátory kalciových kanálů ovlivňují systémovou 

hypertenzi a v experimentu sniţovaly rozvoj glomerulární hypertrofie, 

tubulointersticiální jizvení a tubulární hypermetabolismus. [4] 

2.8. Hemodialýza 
 

     Během hemodialýzy se odstraňují z organismu zplodiny látkové přeměny a 

nadbytečná voda. Zároveň se upravuje také i porucha elektrolytové a acidobazické 

rovnováhy. Tento proces je zaloţen na přestupu látek z krve do dialyzačního roztoku 

přes polopropustnou membránu, kdy na jedné straně membrány proudí krev a na druhé 

straně protisměrně protéká dialyzační roztok. Přechod látek přes hemodialyzační 

membránu probíhá pomocí mechanizmu difúze a konvekce, v některých případech se 

uplatňuje i adsorpce na membráně.[7] 

     Difúze je spontánní pasivní transport látky z prostředí o vyšší koncentraci do 

prostředí s niţší koncentraci. Během dialýzy difundují  katabolity z krve přes membránu 

do dialyzačního roztoku a dochází tím k odstranění těchto látek z organismu. Zpětná 

difúze je charakterizována přechodem látek z dialyzačního roztoku do krve, tedy v 

opačném směru. Rychlost difúze je závislá na tzv. koeficientu difúze, ploše membrány, 

na vzdálenosti, kterou musí daná látka projít a na rozdílu koncentrací látky v krvi a 

v dialyzačním roztoku. Se zvyšující se teplotou se zvyšuje i difúze. Koeficient difúze je 

závislý na vlastnostech membrány a na molekulové hmotnosti a náboji dané látky. 

Membrána určuje úroveň difúze svou porozitou (velikostí pórů a jejich počtem), 

tloušťkou, stupněm hydrofilie a svým elektrickým nábojem. Látky s malou molekulou 

jsou difúzí odstraňovány lépe neţ látky s velkou molekulou. [7] 

     Konvekce (filtrace) je proces, kdy rozpuštěné látky spolu s roztokem přestupují přes 

membránu filtrací. Během filtrace probíhá souběţný transport rozpouštědla a rozpuštěné 

látky přes membránu. Filtrace, podobně jako difúze, můţe probíhat v obou směrech, 

z krve do dialyzačního roztoku a naopak (tzv. zpětná filtrace).[7] 

     U membrán s hydrofobními vlastnostmi a závislé na náboji na svém povrchu dochází 

k adsorpci některých proteinů, jako je albumin, fibrin, fragmenty aktivovaného 

komplementu, některé cytokiny a další.[7, 8] 
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     TMP je výsledný transmembranózní tlak, který vzniká součtem hydrostatického 

tlaku krve na membránu s tlakem dialyzátu. Tlak na krevní straně membrány je vţdy 

kladný a je závislý na průtoku krve (QB) a hematokritu. Tlak na straně dialyzačního 

roztoku je kladný nebo záporný. Výsledný transmembranózní tlak můţe být kladný i 

záporný a umoţňuje přestup potenciálně nesterilního dialyzátu do krve pacienta. Dnešní 

přístroje umoţňují přechod transmembranózního tlaku do záporných hodnot, kdy 

přístroj upozorní obsluhující personál na riziko zpětné filtrace. Vysoký 

transmembranózní tlak můţe znamenat riziko ruptury dialyzační membrány, který je 

spojený s únikem krve do dialyzačního roztoku. [8] 

     Ultrafiltrace je odstraňování vody z těla pacienta, kterou nashromáţdil v 

mezidialyzační době. Velikost je různá od 0 aţ po několik litrů. Ultrafiltrace je určována 

z rozdílu tělesné hmotnosti před hemodialýzou a po minulé hemodialýze. K zadání 

ultrafiltrace je potřeba také připočíst ostatní tekutiny, které pacient během hemodialýzy 

příjme či jsou podávané parenterálně. Tímto způsobem vypočítaná hodnota ultrafiltrace 

se zadá na ovládacím panelu dialyzačního monitoru, který si potřebné parametry 

provede automaticky. [8] 

     Suchá ultrafiltrace znamená odstraňování vody z těla pacienta bez průtoku 

dialyzačního roztoku dialyzátorem. Na membráně je vytvořen hydrostatický tlakový 

gradient, který následně umoţní protlačení tekutiny z oběhu pacienta do dialyzační 

cesty. Tato ultrafiltrace je dialyzovanými pacienty velmi dobře tolerována. Nejčastěji je 

vyuţívaná na začátku hemodialýzy, ale lze ji vyuţít i během hemodialýzy. Suchá 

ultrafiltrace je indikována u hyperhydratovaných pacientů nebo u pacientů, kteří hůře 

tolerují ultrafiltraci při hemodialýze. [8] 

    Zpětná filtrace, tzv. backfiltration je stav, kdy probíhá filtrace z dialyzátu do krve. 

Tato situace nastane, kdyţ je hydrostatický tlak na krevní straně membrány niţší neţ na 

straně dialyzátu. Riziko této metody spočívá v kontaminaci krve pyrogeny z dialyzátu. 

[8] 

     Clearance látky (urey, kreatininu, P a dalších) vyjadřuje, jaká část z celkového 

obejmu krve, se očistila od dané látky po průtoku dialyzátorem za jednotku času. Udává 

se v ml/min. Faktory, které ovlivňují clearance látek během hemodialýzy je krevní 

průtok, průtok dialyzačního roztoku, tloušťka membrány a molekulární hmotnost 

jednotlivých látek. [8] 
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2.8.1. Hemodialyzační membrány 

 

    Jako materiál pro dialyzační membrány je v současné době pouţíváno několik desítek 

různých polymerů či jejich směsí. Jsou to jednak membrány přírodního charakteru, 

odvozené od celulózy a membrány syntetické. Homogenní membrány mají v celé své 

stěně stejně rozmístěné póry, asymetrické mají na vnitřní straně póry menší a na vnější 

straně póry velké. Veškeré dialyzační membrány jsou vyráběny pouze v USA, 

Japonsku, Francii a Německu. [7] 

     Celulózová membrána je nejstarší a nejdéle uţívaná přírodní membrána. V přírodě se 

tato sloučenina karbohydrátového polymeru nachází v bavlně, dřevě, vlně a 

v rostlinách. Chemickým zpracováním vzniká regenerovaná celulóza (cuprophan) kdy 

volné hydroxylové skupiny jsou ponechány. Tím zachovávají vlastnosti výhodné pro 

hemodialýzu- pevnost vláken a velká rychlost difúze. Nevýhodou membrány je horší 

biokompatibilita, která spouští kaskádu nepříznivých reakcí. [8] 

     Syntetické membrány jsou termoplasty, které mají velkou schopnost filtrace i 

adsorpce a jsou biokompatibilnější. Jsou uţívány pro hemofiltraci a hemodiafiltraci. 

Nevýhodou můţe být jejich cena a u některých typů mohou vzniknout při jejich 

adsorpci na stěnu membrány i ztráty bílkovin. Syntetické membrány lze rozdělit na 

přirozeně hydrofilní (např. membrány z kopolymeru ethylenvinylalkoholu) a na 

původně hydrofobní, které se během výroby stávají hydrofilními. Mezi nejčastěji 

pouţívané membrány patří polysulfon, kdy aktivace komplementu je dána hydrofilními 

aditivy. A obecně platí, ţe původně hydrofobní membrány jsou více porézní a mají 

nejvyšší ultrafiltrační koeficienty, kdy současně adsorbují více bílkovin. [7, 8] 

      Biokompatibilita dialyzačních membrán znamená snášenlivost cizího materiálu 

s materiálem ţivým. Tento kontakt dvou odlišných materiálů spustí kaskádu reakcí mezi 

15. -90. minutou po zahájení dialýzy, kdy se uvolní komplement anafylatoxinů, který se 

projeví různými alergickými příznaky jako je svědivost kůţe, zrudnutí a bolesti 

v zádech. Současně se objevuje také aktivace krevních elementů a jejich následkem 

dojde k laboratorním odchylkám i klinické symptomatologii. Úkolem biokompatibilních 

membrán je tyto reakce omezit nebo vůbec nevyvolat a v průběhu dialyzační léčby 

zabránit výskytu hypotenzí, vzniku amyloidózy, rychlému úbytku reziduální ledvinné 

funkce, výskytu infekcí, zhoršování nutričního stavu, morbiditě a vést ke sníţení 

mortality. [8] 
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2.8.2. Dialyzátory 

 

     Dialyzační membrána je určitým způsobem uspořádána do dialyzátoru. Transportní 

charakteristiky dialyzátu jsou dány vlastnostmi a velikostí pouţité membrány, 

geometrickým uspořádáním membrány v dialyzátoru a průtokovými charakteristikami 

krevního a dialyzátového okruhu. [7] Liší se permeabilitou (pro vodu a rozpuštěné 

látky), které se měří ultrafiltračním koeficientem- KUf. Dělí se na nízkopropustné (low 

flux) – Kuf < 20 a vysokopropustné ( high flux) s KUf  > 20. Ve vysokopropustných 

membránách jsou póry větší a clearance středních a větších molekul je také vyšší. 

Membrány v dialyzátorech mohou být z upravené celulózy nebo častěji uţívané 

syntetické membrány. [8] Toto rozdělení se určuje jen velikostí ultrafiltrace a 

nerozlišuje vlastní velikost póru. Pro běţnou hemodialýzu jsou uţívány nízkopropustné 

dialyzátory a při hemofiltraci a hemodiafiltraci jsou pouţívány zejména 

vysokopropustné dialyzátory. [7] 

 

    Dnes se jiţ pouţívá pouze kapilární (hollow fiber) dialyzátor. Dialyzátor se skládá 

z pouzdra, které má vstup a výstup krve, a dialyzačního roztoku. Uvnitř proudí krev 

v tisíci kapilárách. Kaţdá tato kapilára je o průměru 150-250µm a s tloušťkou stěny 7-

50µm i více. Počet kapilár a jejich délka určují velikost plochy, nejčastěji se uţívají 

plochy 1-2m
2
. V dialyzátoru jsou rozlišeny dvě cesty- krevní cesta, kde krev proudí 

jednotlivými kapilárami a dialyzační cesta, kde proudí dialyzační roztok v protisměru 

mezi kapilárami. (Obrázek č. 2) [8] 

     Geometrie dialyzátoru znamená uspořádání dialyzační membrány tak, aby byla 

optimálně vyuţita dialyzační plocha. Kaţdý dialyzátor je charakterizován ukazateli, 

které jsou udávány výrobcem. Tato charakteristika tak umoţňuje vybrat pro pacienta 

optimální typ dialyzátoru. Obsahuje údaje jako druh membrány, velikost plochy, KUf 

(ultrafiltrační koeficient), clearance urey, kreatininu, fosfátů, vitamínu B12, plnící objem 

v ml, typ sterilizace a příprava dialyzátoru před pouţitím pacienta. [8] V současné době 

jsou dva základní geometrické typy dialyzátoru. Dialyzátory deskové a kapilární, které 

vyuţívají jednoprůtočného systému toku dialyzačního roztoku, kdy je stagnující vrstva 

tekutiny minimalizována. Dialyzátory jsou hermeticky uzavřené a transmembránósní 

tlak lze spolehlivě regulovat. V kapilárním dialyzátoru jsou svazky vláken od sebe 

odděleny a jejich průběh není lineární. Tím dochází ke zdokonalení kontaktu 

dialyzačního roztoku přímo s povrchem vláken a není dále potřeba podpůrná struktura. 
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Deskové dialyzátory potřebují včlenění podpůrné struktury a jsou pouţívány méně 

často. [7] 

2.8.3. Části dialyzačního monitoru 

 

     Jedna ze základních částí dialyzačního monitoru je krevní pumpa. Ta zajišťuje 

průtok krve z cévního přístupu do dialyzátoru, většinou o rychlosti 250-300ml/min. 

Dialyzační systém připravuje dialyzační roztok z kyselého a bikarbonátového 

koncentrátu a vody a ohřívá je na tělesnou teplotu. Pomocí dialyzační pumpy roztok 

protéká dialyzační cestou dialyzátorem a vytváří sací tlak, který je potřebný pro 

poţadovanou ultrafiltraci. Ultrafiltrační modul měří mnoţství vody, která je z oběhu 

pacienta volumetricky odstraněna. Další částí jsou také monitory k tzv. hlídání bezpečné 

a efektivní hemodialýzy. Před krevní pumpou se nachází monitor tlaku, který hlídá 

dostatečný průtok krve dialyzátoru. Za dialyzátorem je umístěn venózní monitor, který 

alarmuje při zvýšeném odporu ve venózní lince. Dále je v dialyzační cestě umístěn 

monitor hlídající únik krve do dialyzačního roztoku. Monitor teploty dialyzátu 

kontinuálně měřící jeho teplotu, monitor konduktivity, hlídající sloţení dialyzačního 

roztoku vodivostí. Součástí dialyzačního monitoru je také program pro automatickou 

dezinfekci přístroje a to jak chemickou, tak tepelnou. [8] 

     Další součástí jsou doplňující moduly pro zkvalitnění i zvýšení bezpečnosti, 

komfortu a efektivity hemodialýzy. Pouţívá se tonometr k automatickému 

neinvazivnímu měření krevního tlaku, monitor měřící změny intravaskulárního objemu 

pomocí senzoru, který se přikládá na arteriální set, kdy principem je měření 

hematokritu, jehoţ hodnota se mění vlivem ultrafiltrace. Čím je vyšší ultrafiltrace, tím 

se sniţuje intravaskulární objem a hematokrit se zvyšuje. Dále monitor měřící trvale 

koncentraci urey, koncentraci sodíku a umoţňující stanovit clearance močoviny, 

monitor k měření recirkulace krve v cévním přístupu, který pracuje na principu 

termodiluce. Některé dialyzační moduly jsou také schopny vypočítat velikost krevního 

průtoku cévním přístupem. [8] (Obrázek č. 1) 

2.8.4. Dialyzační roztok 

 

     Dialyzační roztok (dialyzát) je roztok elektrolytů, který obsahuje určité ionty 

v koncentracích, jejichţ případná odchylka od fyziologických hodnot zajišťuje gradient 

pro přechod látek přes membránu ţádoucím směrem. Hlavními sloţkami tohoto 
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dialyzačního roztoku jsou sodík, jehoţ koncentrace je v rozmezí 135-145 mmol/l, 

draslík v koncentraci 0-4 mmol/l, vápník s koncentrací 1,25-1,75 mmol/l, hořčík o 

koncentraci 0,25-0,75 mmol/l, hlavním aniontem je chloridový iont v koncentraci 105-

120 mmol/l a bikarbonátový aniont (HCO3) v koncentraci 32-36 mmol/l, případně i 

glukóza, která pokud je přidána, její koncentrace je zpravidla 5,5 mmol/l. Dialyzační 

roztok je připravován přímo při dialýze a to z firemních koncentrátů a upravené vody 

zhruba v poměru 1:30. [7, 8] 

2.8.5. Komplikace hemodialyzační léčby 

 

     Komplikace při hemodialýze se dělí na časté, méně časté a vzácné. Mezi nejčastější 

komplikace patří hypotenze s typickými příznaky, jako je slabost, hučení v uších, 

rozmazané vidění, případně i náhlé bezvědomí. Vyskytuje se asi u 20-30% dialýz. 

Příčinou bývá příliš velká ultrafiltrace při špatně stanovené tzv. suché váze nebo příliš 

vysoká hodinová ultrafiltrace. Akutní terapií je doplnění tekutin pomocí infúzí 

fyziologického roztoku. Prevencí je také omezení příjmu tekutin mezi dialýzami a tak 

sníţení mezidialyzačního hmotnostního přírůstku. Při nejasné hypotenzi je třeba 

vyloučit jiné příčiny jako akutní koronární příhodu, plicní embolii nebo krvácení do 

gastrointestinálního traktu. [4] 

     Další častou komplikací jsou křeče v dolních, případně i horních končetinách. 

Vznikají v důsledku deplece tekutin následkem nepřiměřené ultrafiltrace nebo iontové 

dysbalance při nevhodném sloţení dialyzačního roztoku. Terapie spočívá také 

v doplnění tekutin infúzí fyziologického roztoku, případně aplikace iontů nebo změně 

dialyzačního roztoku. [4] 

     Dále mohou vznikat komplikace, jakou jsou iontové poruchy (hyponatrémie, 

hypernatrémie, hypokalémie, hypokalcémie či hyperkalcémie). Disekvilibrační 

syndrom, který můţe vzniknout u akutních pacientů s vysokou predialyzační 

koncentrací urey a vţdy svědčí pro poškození CNS, vzniká během hemodialýzy anebo 

těsně po ní. Dochází k rychlému poklesu koncentrace urey v krvi při dialýze a tím je 

pomalý pokles urey v likvoru. Následkem je zvýšená osmolalita likvoru, která způsobí 

nitrolební hypertenzi a edém mozku. Klinicky se disekvilibrační syndrom projeví 

neklidem, bolestí hlavy, zmateností, nauzeou aţ zvracením, hypertenzí a je indikací 

k ukončení hemodialýzy a k antiedematózní terapii. Dále bolesti na hrudníku a 

v zádech, arytmie, horečka a krvácivé příhody z jakéhokoliv zdroje, kdy u pacientů 

s vysokým rizikem krvácení volíme raději bezheparinovou dialýzu. Během dialýzy se 
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mohou projevit i komplikace nesouvisející bezprostředně s dialýzou, např. infarkt 

myokardu, epileptický záchvat, hypoglykemické kóma. [4] 

     Komplikace v průběhu dialyzační terapie mohou být také vyvolány samotným 

selháním ledvin, ale i dialyzační terapií. Patří k nim kardiovaskulární, nervové, koţní, 

hematologické, kostní a kloubní komplikace, endokrinní poruchy a v neposlední řadě 

také psychosociální problémy dialyzovaných pacientů. [4] 

2.9. Cévní přístupy 
 

     Kvalitní cévní přístup je nezbytným předpokladem účinné hemodialýzy. Měl by 

zajistit jak dostatečný průtok krve dialyzátorem, tak snadnou přístupnost. Problémy, 

které jsou spojeny se špatnou funkcí přístupu, představují jednu z hlavních příčin 

hospitalizací dialyzovaných pacientů. Obecně rozeznáváme cévní přístupy dočasné, 

které slouţí pouze k omezenému počtu výkonů (1 a více) a trvalé, které slouţí 

pacientům v pravidelném dialyzačním programu, kdy je cévní vstup pouţíván 

pravidelně 2-3krát týdně. [8] 

2.9.1. Historie cévních přístupů v dialyzační terapii 
 

     V období 40. -50. let byl cévní přístup prováděn chirurgickou preparací tepny a ţíly, 

do nichţ se vkládaly skleněné, později kovové a plastové kanyly. V roce 1960 zhotovili 

Američané Scriber, Quinton a Dillard první zevní arteriovenózní zkrat. V roce 1961 

Angličan Shaldon poprvé provedl kanylaci femorální ţíly a zavedl jednocestný katétr. 

V roce 1974 byl poprvé vyuţit tzv. graft- štěp z karotidy zvířete. Aţ v 80. letech pak 

nastává v této oblasti rozmach, v USA je pouţita arteriovenózní fistule na horní 

končetinu ze syntetických a autologních materiálů. Koncem 20. a začátkem 21. století 

začínají i nové typy katétrů, které jsou vyuţity i jako trvalé, permanentní centrální 

přístupy. [8] 

2.9.2. Centrální žilní katétry pro hemodialýzu 

 

     Katetrizace centrální ţíly je běţně pouţívána k získání cévního přístupu pro potřeby 

akutní nebo chronické hemodialýzy. Centrální ţilní vstup je vyuţíván u pacientů, kteří 

přicházejí do dialyzačního programu tzv. z ulice a zavedení katétru umoţní překlenout 

období, kdy není moţné vyuţívat periferní spojku a také u pacientů, u kterých došlo ke 

komplikacím arteriovenózní fistule a její pouţívání je dočasně znemoţněno. Při nutnosti 
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dialýzy lze centrální ţilní katétr zavést a pouţít okamţitě, mezi zavedením a dobou 

pouţití není většinou ţádná časová prodleva. Tyto katétry mohou být také zaváděny 

opakovaně. K nevýhodám patří riziko trombózy, infekce a stenózy centrální ţíly, kratší 

ţivotnost, niţší krevní průtok a estetické problémy. [7, 9] 

     Centrální cévní přístup musí zabezpečit dostatečný průtok krve 200-400ml/min. 

Katétr by měl tedy mít odpovídající průměr (8-13 F). Pro hemodialýzu je výhodnější 

pouţívat dvoucestný katétr a pro moţnost následné kontroly polohy katétru jsou 

upřednostňovány rentgen kontrastní katétry. Katétry musí být zaváděny za přísně 

sterilních podmínek, nejlépe na malém operačním sálku a v lokální anestezii. Nejčastěji 

je pouţívána Seldingerova metoda zavádění nebo její modifikace. Tato metoda spočívá 

v postupu jehla- vodič- dilatátor- katétr. Taktika katetrizace je shodná u všech 

lokalizací, kdy jsou upřednostňovány vstupy vena jugularis interna před vena subclavia 

a vena femoralis. Jako lokální anestetikum se nejčastěji pouţívá trimekain v 1 % 

koncentraci a před výkonem je také moţné premedikovat pacienta anxiolytiky. Katétr 

by měl být zaveden kontralaterálně vůči končetině, kde je plánovaná nebo jiţ zaloţena 

cévní spojka. Po výkonu by měl pacient zůstat několik hodin na oddělení pod zvýšeným 

dozorem zdravotnického personálu, a kdy by se měla být kontrola zavedení katétru 

provedením RTG snímku hrudníku. [7, 8] 

     Komplikace katetrizace dělíme na časné a pozdní. K častým komplikacím patří 

punkce arterie s následným rizikem vzniku krvácení. Mezi další komplikace patří 

pneumotorax, na který upozorní dechové obtíţe pacienta. Při katetrizaci vena femoralis 

můţe vzniknout větší krvácení do podkoţí, případně i závaţné krvácení do 

retroperitonea. Riziko vzduchové embolie je převáţně u dehydratovaných pacientů 

s negativním ţilním tlakem. Preventivním opatřením je v takovém případě 

Trendelenburgova poloha a pečlivé provádění punkce. Vzácně můţe nastat poranění 

ductus thoracicus s následným chylothoraxem nebo protékáním lymfy podél katétru. 

Také můţe dojít k poranění nervových pletená s bolestí či parézou končetiny. 

K pozdním komplikacím patří převáţně vznik infekce a trombózy, stenózy centrálních 

ţil a mechanické poškození katétru s jeho následnou dysfunkcí. Výskyt některých 

pozdních komplikací je spjat s kvalitou ošetřovatelské péče. [7] 

     Riziko infekce se zvyšuje s délkou uţívání katétru a je důleţité zda se katétr určený 

pro hemodialýzu uţívá i pro odběry krve a aplikaci infúzí. Výměna katétru ve femorální 

ţíle by měla být provedena po třech dnech, v jugulární ţíle po 5-14 dnech. Výhodné je 

také provádět týdenní kontroly C- reaktivního proteinu a hemokultur. Nejčastějším 
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mikrobem, který způsobuje kontaminaci katétru je Staphylococcus aureus nebo 

Staphylococcus epidermis, ale zvyšuje se i infekce rezistentním Staphylococcus aureus 

(MRSA). Závaţným komplikacím, jako je endokarditida, osteomyelitida a 

intracerebrální abces, zabrání odstranění katétru a následná antibiotická léčba. [8, 10] 

     Pro ošetřování dvoucestných katétrů při zahájení a ukončení hemodialýzy existuje 

specifický sesterský postup, který minimalizuje rizika následných komplikací. Katétry 

mají být uţívány pouze k hemodialýze, a nikoliv k odběrům či aplikaci infúzí, 

především při hospitalizaci. Pomůcky, které poslouţí k ošetření katétru, mají být 

připraveny na sterilním stolku. Sterilně se má pracovat jak na začátku, tak i po ukončení 

hemodialýzy. Tuto techniku by měly provádět dvě sestry, jedna sterilně oblečena. 

Všichni, i pacienti, by měli mít ústenky. Následně nesterilní sestra sejme náplast i obvaz 

kolem kanyly a provede dezinfekci kolem výstupu a uzávěrů konce katétrů. Sterilní 

sestra ošetří sterilním čtvercem s dezinfekcí vstupy katétrů, případně přidá dezinfekční 

přípravek (mast, roztok) a přikryje náplastí. Poté odstraní uzávěry z konců katétrů a 

očistí dezinfekčním čtvercem. Tato sestra také odsaje z katétrů heparinové zátky a 

provede proplach obou cest fyziologickým roztokem. Po dezinfekci koncovek obou setů 

provede jejich připojení ke katétru. Odpojení pacienta a uzávěr katétru by měly 

provádět dvě sestry. Po ukončení hemodialýzy nesterilní sestra odezinfikuje spojení 

katétru se sety a jeho okolí, sterilní sestra přikryje sterilní rouškou oblast pod katétrem a 

odpojí dialyzační sety. Sterilní sestra propláchne oba konce katétru fyziologickým 

roztokem a vyplní katétr mnoţstvím heparinu, uvedeným na koncovkách katétru. 

Nakonec se oba konce katétru očistí dezinfekčním čtvercem a uzavřou se sterilními 

uzávěry, někdy se také mohou koncovky katétru omotat obvazem či čtverci, převáţně u 

pacientů nedodrţující hygienické zásady. [8] 

2.9.3. Permanentní centrální žilní katétr 
 

     Permanentní katétr (permcath) je trvalý (double- lumen) katétr s dakronovou 

manţetou, který se zavádí do jugulární ţíly a je vyveden přes klíček podkoţním tunelem 

(Obrázek č. 5). Zabezpečí pacientovi dlouhodobý, několik měsíců a roků trvající, 

centrální ţilní vstup s dostatečným krevním průtokem. Nejčastější indikací k zavedení 

je ztráta periferního cévního přístupu u pacientů z chronického hemodialyzačního 

programu po opakovaném zániku arteriovenózních fistulí. Je výhodný z důvodu stále 

častěji se v hemodialyzačním programu vyskytujících pacientů vyšší věkové kategorie, 

bez kvalitního periferního ţilního systému na horní končetině, často s projevy 
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kardiálního selhávání nebo dalšími polymorbiditami. Permanentní centrální ţilní katétr 

se od dočasných katétrů liší způsobem zavedení, materiálem, ze kterého je vyroben i 

přítomností dakronové manţety na katétru, do které po zavedení vrůstá v podkoţním 

tunelu vazivo a dochází tak k zabránění vstupu infekce podél katétru. Tento typ katétru 

je moţné zavádět buď v celkové anestezii cévním chirurgem, nebo i punkční metodou 

v lokální anestezii. Nevýhodou tohoto typu katétru je vysoká morbidita, způsobená 

komplikací z infekce, trombózy, venózní stenózy, dále niţší efektivita hemodialýzy pro 

niţší průtok krve a pro některé pacienty také diskomfort představující nemoţnost 

koupání a kosmetická nevzhlednost. Lokální komplikace se projevují sekrecí a 

zarudnutí z vyústění katétru a vyţaduje pečlivé lokální ošetření. Provádí se dezinfekce 

účinnými látkami a někdy i antibiotickou léčbou dle citlivosti infekčního agens, 

získaného ze stěru. Můţe také docházet k malfunkcím katétru, které jsou spojeny 

s nesprávným zavedením nebo umístěním či zalomením v podkoţí. Takovéto projevy 

zhoršené funkce pak souvisí s trombózou katétru, fibrinovými obaly zevního povrchu a 

eventuálně i trombózou centrální ţíly. Po zprůchodnění je moţno vyuţít urokinázu. 

Zalomení v podkoţí je vhodné řešit s chirurgy. [7, 8] 

2.9.4. Chirurgické cévní přístupy pro hemodialýzu 

 

     Permanentní přístupy jsou chirurgicky vytvořené tepenoţilní spojky. Mezi tepnou a 

ţílou je moţné jednak spojení tzv. side to side, kdy otvor ve stěně ţilní se spojí 

s otvorem ve stěně tepny, nebo tzv. end to end, kdy se konce ţíly po celém obvodu naši 

penoţilní zkraty se většinou vytvářejí na horních končetinách. Velikost otvoru v arterii 

se řídí poţadavkem dostatečně velkého přívodu krve do mimotělního oběhu, zároveň 

však nesmí být končetina ohroţena ischémií. Tepenoţilní píštěl si ponechává vlastnosti 

ţilní stěny, coţ umoţňuje opakovanou kanylaci a snadné zastavení krvácení po vynětí 

jehel po skončení dialýzy. [7, 10] 

     Podle doporučení indikuje nefrolog zaloţení arteriovenózní fistule cévním chirurgem 

při hodnotách kreatininu v séru nad 350 µmol/l, při poklesu glomerulární filtrace pod 

0,42ml/s a při odhadu doby zahájení dialyzační terapie méně neţ jeden rok. Dále závisí 

také na progresi renální insuficience. [7] 

2.9.5. Vyšetření před založením permanentního cévního přístupu 
 

     Před chirurgickým zaloţením trvalé cévní spojky je nutné vyšetřit pacienta z důvodu 

získání co nejpodrobnější představy o tepenném a ţilním systému, o funkci 
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kardiovaskulárního systému a o dalších stavech a situacích, které ovlivňují rozhodování 

o typu a lokalizaci cévního přístupu. [7] 

     Jako první je nutné provést důkladnou anamnézu pacienta, která se zaměřuje na 

nefrologické, kardiovaskulární onemocnění, poruchy koagulace, předchozí katetrizace 

velkých cév a předchozí cévní operace, dřívější kanylace periferních ţil, implantaci 

kardiostimulátoru, případně úrazy a operace v oblasti hrudníku a končetin. [7] 

     Dále se provádí fyzikální vyšetření pacienta, kdy zjišťujeme stav tepen a ţil na 

končetinách a posuzujeme srdeční výkonnost pomocí echokardiografického vyšetření. 

Měříme také krevní tlak na obou horních končetinách a zjišťujeme kvalitu a symetrii 

pulsu. Všímáme se asymetrií či otoku končetin, případně ţilních kolaterál na přední 

straně hrudníku. Nutné je vyloučení srdeční dekompenzace, protoţe zkratová 

tepenoţilní cirkulace zvyšuje srdeční výdej. Flebografie je doporučována v případě 

zjištění významného otoku či jiné asymetrie, kolaterálního oběhu, případně pokud je 

v anamnéze údaj o předchozí katetrizaci podklíčkové ţíly, zavedení kardiostimulátoru 

nebo opakované předchozí cévní operace pro vytvoření cévní spojky pro hemodialýzu, 

či jiný důvod značící trombózu nebo stenózu odtokových ţil. [7] 

2.9.6. Typy permanentního cévního přístupu 
 

     Mezi tzv. zlatý standard cévních přístupů řadíme prostou radiocefalickou spojku, kdy 

dochází ke spojení tepny a. radialis a ţíly v. cephalica na palcové straně zápěstí, 

případně i distálněji v oblasti fossa radialis. Je metodou první volby a zvaţována by 

měla být ve všech případech. Pokud je to moţné, je preferována nedominantní 

končetina. Pokud se volí jiné přístupy, dochází k tomu zpravidla z důvodu zániku jiţ 

dříve vytvořené prosté spojky, zjevně insuficientního ţilního systému pacienta nebo 

postiţeného arteriálního řečiště. Tato radiocefalická spojka je technicky nejjednodušší, 

chrání proximálně uloţené cévy a nebývá komplikována tzv. steal syndromem. I přesto, 

ţe průtok krve je niţší, pro běţnou dialýzu je postačující. Pro první pouţití je třeba 

vyčkat několik týdnů, případně měsíců od chirurgického vytvoření. Musí dojít 

k postupné dilataci, aby byl průtok krve dostačující. Výkon se obvykle provádí 

s podloţením v oblasti zápěstí a v lokální anestezii. Obdobou je AVF (arteriovenózní 

fistule) po distálním podvazu v. cefalica, u které se operace provádí v mírné supinaci 

končetiny a cévy jsou spojeny typem and to side. Další alternativa vytvoření AVF na 

radiální straně zápěstí je spojení transponované v. bazilika a a. radialis. Výhodu je 

sníţení moţnosti tvorby dalších proximálněji uloţených spojek. Tato operaci bývá 
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ovšem technicky a časově náročnější. Po vyčerpání moţnosti zaloţení AVF na radiální 

straně končetiny, se nabízí moţnost vytvoření distální bazilikoulnární spojky, tedy mezi 

a. ulnaris a v. bazilika. Předpokladem pro vytvoření je negativní Allenův test. [7, 11] 

     Dalším typem permanentního AVF je spojka brachiocefalická, která se vytváří 

v kubitě a ve srovnání s radiocefalickou píštělí má vyšší průtok krve. Zvolením typu end 

to side anastomózy nedochází ke zvýšení venózního tlaku na předloktí a následnému 

otoku předloktí, který je pro pacienta velice nepříjemný a častěji vzniká při zaloţení 

side to side anastomózy. Někdy je tento typ spojky indikován u obézních pacientů 

s onemocněním diabetes mellitus a u pacientů s hypoplasticky nebo tromboflebitidy 

postiţeným venózním řečištěm na předloktí. Nevýhodou je častěji se vyskytující steal 

syndrom, určitou prevenci této komplikace je zaloţení kratší anastomózy v délce 3-5 

mm. [7, 11] 

     Poslední moţností zaloţení nativního AV zkratu na horní končetině je spojení 

transponované v. bazilika na paţi s a. brachialis. Výhodou je kvalita bazilice ţíly, 

nevýhodou je náročnější operační výkon a s tím spojená rizika a také vznik steal 

syndromu, který je opět moţné eliminovat menší délkou anastomózy.(obrázek č. 3) [11] 

     AV píštěle na dolní končetině s autologní velkou safenou jsou vytvářena vzácně. 

Indikovány jsou u pacientů, u kterých jiţ nelze provést cévní přístup na horních 

končetinách. AV fistule vytvořené na stehně bývají při následné hemodialýze technicky 

hůře přístupné a objevuje se u nich i větší mnoţství komplikací jako je infekce nebo 

krevní výron, které ohroţují průchodnost spojky. Nejvhodnějším typem zkratů je rovná 

AV píštěl na stehně, která je plněná z distální části a. femoralis superficialis a zaloţení 

pomocí velké safeny nebo cévní náhrady. [11] 

2.9.7. Alternativní materiály k založení arteriovenózních zkratů 
 

     Po vyčerpání vhodných ţil na obou horních končetinách, je nutné zvolit alternativní 

materiál pro vytvoření hemodialyzačního přístupu. Alternativní materiály, zejména 

syntetické, jsou technicky snazší pro kanylaci, mají velký povrch pro zavedení kanyly a 

krátkou dobu konstrukce k maturaci. Nevýhodou bývá horší průchodnost, větší počet 

komplikací a častější výskyt steal syndromu. Ideální cévní náhrada má co nejvíce 

napodobit vlastní cévu. Protetická náhrada by měla mít rychlou vhojitelnost a 

pouţitelnost, měla by bát inertní k okol, snadno kanylována, bez výskytu krvácení, 

odolná vůči infekci a cenově dostupná. Cévní náhrady se dělí na syntetické a 

biologické. [11] 



39 

 

     Indikace k pouţití protetického materiálu k zaloţení AVF je insuficience autologního 

ţilního řečiště, náhrada poškozeného úseku nativní fistuly, řešení stenotického 

výtokového traktu a redukce průtoku krve hyperfunkční spojkou vloţením interponátu 

či pouţitím protetické manţety. Preferuje se zaloţení protetické AVF na horní 

končetině, stejně jako u nativní, na nedominantní. Nejběţnější je AVF ve tvaru smyčky, 

brachycefalická. [11] 

     Mezi syntetické materiály slouţící k vytvoření cévního vstupu řadíme 

polyterafluoroetylen (Gore-Tex). Tento materiál je první volbou mezi alternativními 

materiály. Rozdíly mezi jednotlivými protézami jsou v délce fibril, velikost pórů, 

tloušťce stěny, tvarových úpravách venózního a arteriálního konce, ve vnitřním obalu a 

vnějších obalech protézy. U tohoto typu materiálu je vyšší výskyt infekčních 

komplikací. Ţivotnost tohoto cévního přístupu je asi 3-5 let.(Obrázek č. 4) [11] 

     Mezi biologické materiály pouţívané k zaloţení cévní spojky řadíme autogenní 

venózní štěp. Autogenní vena saphena magna ovšem není nejvhodnější materiál pro AV 

píštěle. Odběr této ţíly prodluţuje čas, operace, průchodnost štěpu je nízká, procento 

komplikací je vyšší. Dále je také moţné pouţít k zaloţení AV píštěle allogení venózní 

štěp, alogenní arteriální štěp nebo lidskou umbilikální vénu. Ani jeden z typů ovšem 

není příliš vhodný, případně se pouţívá jen ve výjimečných případech. [11] 

2.9.8. Komplikace permanentního cévního přístupu 
 

     Obecně lze komplikace rozdělit, stejně jako u dočasného cévního vstupu, na časné a 

pozdní. Mezi časné komplikace, které vznikají do 24 hod po operaci a které vyţadují 

kontrolu nebo revizi cévním chirurgem, řadíme trombózu, projevující se vymizením 

šelestu, krvácení s následným hematomem v blízkosti jizvy a otok, vznikající převáţně 

u AVF s umělým štěpem. Pozdní komplikace pak mohou vzniknout kdykoliv v průběhu 

dialyzační terapie a řadíme sem stenózu, trombózu, hematom, otok končetiny, steal 

syndrom, infekce, aneurysma a pseudoaneuryzma, velký průtok s kardiálním selháním a 

hypertenze ve venózním řečišti. [8] 

     Trombóza vzniká obvykle na podkladě stenózy. Na jejím vzniku se podílí změna 

proudění krve v turbulentní typ a působení lokálních růstových faktorů, které se 

uvolňují z destiček a leukocytů. Dochází tak ke vzniku hyperplazie. Zúţení se nejčastěji 

vyskytuje v oblasti anastomózy a projevuje se sníţením průtoku krve fistulou a slabším 

vírem. Stenózu lze zjistit poklesem arteriálního a venózního tlaku na dialyzačním 

monitoru. Z vyšetřovacích metod volíme ultrazvukové vyšetření nebo recirkulaci krve 
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pomocné vyšetření BTM, které pracuje na principu detekce teplotních změn. 

K recirkulaci krve dochází při menším průtoku cévní spojkou, neţ je potřeba pro 

mimotělní okruh. Tato recirkulace má dvojí riziko, jednak sniţuje účinnost dialýzy a 

také zvyšuje riziko sráţení krve v dialyzátoru. Klinicky je změna průtoku krve cévním 

zkratem asymptomatická či oligosymptomatická a projeví se aţ svým důsledkem, 

trombózou a následným zánikem zkratu. Recirkulace krve cévním přístupem můţe 

kromě stenózy AVF vznikat i omylem, při nesprávném zapojení jehel. Recirkulace, kdy 

dochází ke zpětnému návratu krve, která prošla dialyzátorem do krevního oběhu, se 

sniţuje efektivnost dialýzy. [7, 8] 

     Dalším ukazatelem špatné funkce zkratu je nevysvětlitelný pokles hodnoty indexu 

Kt/V (K= clearance močoviny, t= čas, V= celková tělesná voda, resp. distribuční prostor 

močoviny), který posuzuje účinnost dialýzy. Fistulografie je rentgenová metoda cévního 

přístupu, kterou indikujeme při podezření na stenózu AVF, kdy ţilní tlak při 

hemodialýze dosahuje na venózním snímači dialyzačního monitoru hodnoty nad 130 

mmHg při průtoku krve 250ml/min. Dále toto vyšetření volíme při nízkém průtoku 

AVF, při obtíţném zavádění jehel nebo při otoku končetiny. K prevenci vzniku 

trombózy nativního i umělohmotného AVF jsou podávány antiagregační léky, 

výjimečně preparáty antikoagulační. Další prevencí je také správná technika kanylace. 

Stenózu lze řešit jednak pomocí metody PTA (perkutánní transluminální angioplastika) 

nebo chirurgickou revizí. Trombózu umělohmotné cévy lze řešit chirurgickou 

trombektomií nebo farmakomechanickou či mechanickou trombolýzou. Řešení prosté 

fistule je obtíţné, o metodice léčby rozhoduje konkrétní dialyzační centrum samo. [7, 8] 

     Syndrom black blood tzv. černé krve, je příznak zanikající fistule s velkou stenózou 

a malým průtokem krve. Dochází při něm k velké recirkulaci a „černému“ zbarvení 

krve. AVF je pro hemodialýzu nefunkční a musí být provedena fistulografie, případně 

následná chirurgická revize. [8] 

     Hematom vzniká buď v souvislosti s operací nebo častěji aţ při pouţívání AVF 

v dialyzační terapii. Příčinou vzniku hematomu je špatná punkční technika, nevhodná 

manipulace se zavedenými jehlami, nedokonalá komprese míst vpichu po odstranění 

jehel nebo změna polohy paţe pacientem během dialýzy. Prvním příznakem je rychle 

narůstající bolestivý otok. Rozsáhlý hematom pak ohroţuje ţivotnost píštěle obleněním 

průtoku krve a trombózou. Lékař pak rozhoduje o dočasném přerušení dialýzy nebo 

jejím ukončení. Po vzniku hematomu měříme v pravidelných intervalech objem 

končetiny, kdy zjišťujeme, zda krvácení nepokračuje. [8] 
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     I přesto, ţe jsou infekce u tohoto typu cévního přístupu výjimečnou komplikací, pro 

pacienta jsou velkým rizikem, ohroţující jeho ţivot sepsí nebo infekční endokarditidou. 

Mezi nejčastější infekční agens, vyvolávající infekční komplikace cévního přístupu lze 

zařadit Staphylococcus aureus, případně také Staphylococcus epidermis. Infekce se 

projevuje zarudnutím kůţe v oblasti vpichů, vyklenutím a zvýšenou teplotou nebo 

horečkou s třesavkou. Infekce se můţe dále zkomplikovat aţ rupturou cévy a 

arteriálním krvácením. Je tedy úkolem sestry před kaţdým zavedením jehly řádně 

prohlédnout celou oblast cévního vstupu a při podezření na infekční komplikaci 

neprodleně informovat lékaře. Léčba spočívá v antibiotické terapii u prosté fistule, 

v případě infekce umělohmotné cévy se také podávají antibiotika, dále se provádí 

incize, laváţ, parciální resekce infikované části a při zasaţení větší části graftu i jeho 

celé odstranění. [8] 

     Mezi další komplikace permanentního AVF patří také steal syndrom. Jde o 

ischemickou bolest prstů nebo celé ruky, na které se nachází cévní vstup. Vzniká 

z důvodu nedostatečného krevního zásobení, protoţe je nedostatek krve v periferii. 

Objevuje se častěji u rizikových osob, jako jsou diabetici, staří pacienti, u klientů 

s přidruţenými onemocněními, např. aterosklerózou, případně u osob s opakovanými 

cévními operacemi. Řešení této komplikace spočívá v chirurgickém zákroku, podvazu 

nebo zúţení arteriální anastomózy. [8]  

     Hypertenze ve venózním řečišti se projevuje zvětšením, otokem, bolestivostí a 

napětím prstů končetiny, na které je zaloţen cévní přístup. Tato komplikace je 

způsobena stenózou aţ uzávěrem v. subclavia po její předcházející punkci nebo velkým 

průtokem anastomózou. Hypertenze je řešena provedením PTA nebo zavedením stentu 

do zúţených míst. [8]  

3. Peritoneální dialýza 
 

     Peritoneální dialýza se ve světě začala prosazovat od počátku osmdesátých let 20. 

století. V současné době je celosvětově léčeno více neţ 130 000 nemocných s CHSL 

pomocí peritoneální dialýzy a u nás je léčeno pomocí peritoneální dialýzy kolem 10% 

nemocných s CHSL. [6] Peritoneální dialýza je v ČR zatím rozšířena nedostatečně, 

přibliţně od roku 1990. [4] 

      Peritoneální dialýza je intrakorporální metoda očišťování krve, kdy se jako dilatační 

membrána vyuţívá peritoneum. Transport vody a solutů probíhá obousměrně mezi 
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kapilárami peritonea a dialyzačním roztokem, který je napuštěný do břišní dutiny. 

K transportu solutů se vyuţívá principu difúze a částečně i konvekce, kdy transport je 

závislý zejména na molekulové schopnosti, koncentračním gradientu a permeabilitě 

peritonea. Excesivní plazmatická tekutina tekutina akumulována při CHSL je 

odstraňována v důsledku rozdílu osmotického tlaku mezi dialyzačním roztokem a 

plasmou. Osmotickým činidlem v peritoneálním dialyzačním roztoku byla glukóza, 

dnes se uplatňují i jiné látky jako jsou např. aminokyseliny, polymer glukózy. [6] 

3.1. Základní techniky peritoneální dialýzy 
 

     Doposud nejčastější formou je kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD) 

kdy je dialyzační roztok v dutině břišní nepřetrţitě a nemocní provádějí denně 3-5 

výměn dialyzačního roztoku za aseptických podmínek, ke kterým jsou edukováni. 

Nejčastější schéma výměn roztoku při CAPD jsou 4 výměny a to v době snídaně, 

oběda, v podvečer a před ulehnutím. Noční výměna je nejdelší, trvá 8-10 hodin a tím 

spánek není narušen. Dialyzační roztok je prakticky nepřetrţitě v kontaktu s kapilárami 

peritonea i při výměně roztoku, která trvá asi 20 minut a dialyzování tedy probíhá 

kontinuálně, coţ je obdobné fyziologické situace při zachované funkci vlastních ledvin. 

Výměnu roztoku lez zajistit pomocí přístroje- tzv. automatizovaná peritoneální dialýza- 

APD. Přístroj provede sérii krátkých výměn v noci. Noční cyklus je ukončen 

napuštěním dialyzačního roztoku s následující jednou či dvěma prodlevami ve dne 

(kontinuální cyklická peritoneální dialýza- CCPD) nebo vypuštěním dialyzátu (noční 

intermitentní peritoneální dialýza- NIPD). [4, 6] 

3.2. Výhody a nevýhody peritoneální dialýzy 
 

     Hlavními výhodami je vyrovnaný stav vnitřního prostředí bez prudkých výkyvů 

koncentrace dusíkatých katabolitů, elektrolytů a vody. Nemocní, kteří jsou malnutričtí 

navíc profitují z kontinuální resorpce glukózy transperitoneálně. Při léčbě pomocí 

peritoneální dialýzy je méně vyjádřena renální anémie. Důvodem je pravděpodobně 

odpadající krevní ztráty do mimotělního oběhu při hemodialýze, peritoneální membrána 

umoţňuje snazší odstraňování urémických toxinů o větší molekulové hmotnosti neţ 

membrány dialyzačních filtrů. Další výhodou je, ţe se nemusí zakládat trvalý cévní 

přístup a tím se celkově prodluţuje ţivotnost cévního přístupu do budoucna. 

Z psychosociálního hlediska je důleţité, ţe nemocní jsou léčeny ambulantně, 
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nedojíţdějí do dialyzačního centra a na kontroly do nemocnice docházejí 1krát za 4-6 

týdnů. 

     Nevýhodou peritoneální dialýzy je riziko infekčních komplikací, zejména 

peritonitidy. Dále to mohou být některé metabolické komplikace vyplývající ze ztráty 

proteinů přes peritoneum do dialyzačního roztoku. [6] 

3.3. Indikace a kontraindikace peritoneální dialýzy 
 

     Většina nemocných s CHSL (60-70%) nemá ţádnou absolutní kontraindikaci jak pro 

peritoneální dialýzu, tak i pro hemodialýzu a mohou se sami rozhodnout po poradě 

s lékařem, jaký typ dialýzy si zvolí.  

     Absolutní indikací k peritoneální dialýze je nemoţnost cévního přístupu, nemocní 

s kardiovaskulárním onemocněním, které můţe vést k hemodynamické instabilitě při 

hemodialýze. K peritoneální dialýze jsou dále indikovány nejčastěji děti, nemocní 

vyšších věkových skupin, diabetici 1. typu. 

     Absolutní kontraindikací peritoneální dialýzy jsou nemocní s rozsáhlými srůsty 

v dutině břišní po chirurgických výkonech, karcinomatóza peritonea a nemocní 

s aktivním, zánětlivým střevním onemocněním, např. Crohnovou chorobou. 

     Relativní kontraindikací jsou  pacienti s kolostomií a nefrostomií, dále polycystické 

ledviny, které zvyšují nitrobřišní tlak a usnadňují vznik hernií, pacienti s ascitem, 

herniemi, obézní pacienti a pacienti s nevhodným sociálním zázemím. [4, 6] 

3.4. Přístup do peritoneální dutiny 
 

     Základní podmínkou provádění peritoneální dialýzy je zajištění bezpečného a 

trvalého přístupu. Dlouhodobě nejuţívanější je Tenckhoffův peritoneální katétr, který je 

vyrobený ze silikonové gumy a v intraperitoneálním segmentu je buď stočený či rovný, 

je perforovaný a opatřený RTG kontrastním prouţkem. Dále je na povrchu katétru jedna 

či dvě dakronové manţety, které usnadňují vhojení do okolní tkáně a zakotvení katétru 

při jeho průběhu břišní stěnou. Dalším nejčastěji uţívaným katétrem je katétr ve tvaru 

„labutího krku“. Katétr je charakteristický tím, ţe úsek mezi oběma dakronovými 

manţetami má preformovaný tvar, je ohnutý. Katétr tedy od místa implantace směřuje 

do břišní dutiny kaudálně, coţ sniţuje riziko vzniku infekce.  

     Implantace peritoneálního katétru se ve většině případů zavadí z malé incize pod 

pupkem. Zavedení peritoneálního katétru lze provést chirurgicky (80%) v lokální nebo 

celkové anestezii, za laparoskopické kontroly. Při kaţdém zavedení peritoneálního 
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katétru je důleţité dodrţet obecné principy a to je sterilita, atraumatický přístup, stavění 

krvácení nejlépe elektrokauterem, sterilní převazy katétru po 2-4 týdny po jeho 

zavedení. Nikdy se nedávají stehy k vyústění peritoneálního katétru z břišní stěny. 

V předoperační přípravě je důleţitá edukace nemocného. Edukaci provádí lékař, 

případně chirurg a společně se zodpovědnou sestrou určí místo, kde bude peritoneální 

katétr vyveden. Před implantací je důleţitá koagulační kontrola, důkladné vyprázdnění 

střev a močového měchýře jako prevence perforace dutých orgánů. Důleţité je vyšetření 

mikrobiologické, zda nemocný není nosičem Staphylococcus aureus, který by zvýšil 

riziko vzniku infekce výstupu katétru či peritonitidu. V pozitivním případě je nutná 

antibiotická profylaxe.  

     Po návratu nemocného z chirurgického sálu na oddělení se pokračuje v proplaších 

peritoneální dutiny malými objemy (1000ml) heparinizovaného dialyzačního roztoku 

bez prodlevy v dutině břišní, aby nedošlo k obstrukci peritoneálního katétru fibrinovými 

vlákny. Pro větší komfort nemocného je jednou z moţností přidat do roztoku bikarbonát 

(10-20 ml 4,2% NaHCO3) pokud není bikarbonát součástí dialyzačního roztoku a 10 ml 

10% mezokainu, kdy nemocní pak většinou necítí, ţe je dialyzační roztok napouštěn do 

dutiny břišní.  

     Dokonalé vhojení peritoneálního katétru trvá většinou 2-3 týdny. Převazy výstupu 

peritoneálního katétru by se měly provádět za sterilních podmínek. Současně je nutno 

medikamentózně tlumit event. kašel a zvracení, nadále se snaţíme o maximální 

imobilizaci katétru, to znamená vyvarovat se tlaku a tahu katétru, protoţe i mikrotrauma 

zpomaluje hojení a zvyšuje riziko vzniku infekce. [6] 

 

 

3.5. Preskripce peritoneální dialýzy 
 

     Preskripce peritoneální dialýzy je vedena s cílem dosáhnout optimálního 

odstraňování látek akumulovaných v organismu při CHSL a to především dusíkatých 

katabolitů, fosfátů, draslíku, sodíku a chloridů a nadbytečné plazmatické tekutiny při 

současné korekci poruch acidobazické rovnováhy. Je potřeba určit objem napuštěného 

dialyzačního roztoku, délku prodlevy a počet výměn. Důleţité je rozhodnutí, zda 

pacient bude léčen CAPD nebo APD a nutné je vhodně zvolit osmotické agens roztoku, 

uţitý pufr a koncentraci vápníku.  
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     Počáteční preskripce při zahajování edukace je empirická a následně se přizpůsobí 

podle výsledků peritoneálního ekvilibračního testu a hodnot kvantitativních ukazatelů 

adekvátnosti dialýzy. V dalším kroku je potřeba vyšetřit transportní charakteristiky 

peritonea, přizpůsobit jim preskripci peritoneální dialýzy a kontrolovat kvantitativním 

způsobem odstraňování urey a kreatininu. [6] 

3.6. Peritoneální dialyzační roztoky 

 

     Peritoneální dialyzační roztoky obsahují elektrolyty, pufr a osmotické agens. 

Dialyzační roztoky obsahují jako pufr laktát a jako osmotické agens glukózu, tím jsou 

silně hyperosmolární a acidotické. Ţivotaschopnost buněk přítomných v peritoneální 

dutině a exponovaných těmto roztokům jsou silně suprimována, ať uţ to jsou 

polymorfonukleáry, monocyty, peritoneální makrofágy či mezotelové buňky. [6] 

3.6.1. Elektrolyty 

 

     Koncentrace elektrolytů v dialyzačním roztoku musí odpovídat sloţením 

extracelulární tekutiny. Obsahuje natrium (132-134 mmol/l), chloridy (95-106 mmol/l), 

kalcium (1,25-1,75 mmol/l) a magnézium (0,25-0,75 mmol/l). Dialyzační roztoky 

většinou neobsahují kalium, aby bylo dosaţeno maximální koncentračního gradientu 

v prevenci hyperkalémie, která je ţivot ohroţující. [6] 

3.6.2. Pufry 

 

     Selhání ledvin je doprovázeno metabolickou acidózou, k jejíţ korekci se do 

peritoneálního roztoku přidává pufr- laktát, který při výměně s plazmatickým 

bikarbonátem umoţní korekci metabolické acidózy. Podává se ve vysoce 

suprafyziologické koncentraci 35-40 mmol/l. Byly však vyrobeny roztoky, které jako 

bázi obsahují kombinaci bikarbonátu a laktátu nebo samotný bikarbonát a jsou pro 

peritoneum méně toxické. Pacienti léčeni roztokem pufrovaných směsí bikarbonátu a 

laktátu mají niţší vznik peritonitid. [6] 

 

3.6.3. Osmotické agens 

 

     Konvenční peritoneální roztoky obsahují jako osmotické agens glukózu 

v koncentraci 1,36-4,25%. Osmolarita roztoků dosahuje 334-483 mmol/l. Glukóza je 
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jako osmotické agens při krátkých výměnách účinná a při delších prodlevách je však 

díky své malé molekule rychle resorbována a osmotická aktivita roztoku se ztrácí.  

     Jako další osmotické agens se vyuţívá směs esenciálních a neesenciálních 

aminokyselin v koncentraci 1,1% s přibliţnou ultrafiltrační kapacitou jako roztok 

s nejniţší koncentrací glukózy. Tento roztok má fyziologičtější pH. 

     Další alternativou se vyuţívá polymer glukózy icodextrin, který se uţívá 

v koncentraci 7,5%, při které je izoosmolární s urémickým sérem. Polymer glukózy 

není resorbován peritoneem a dochází k účinné ultrafiltraci po delší dobu neţ u 

glukózového roztoku. [6] 

3.7. Infekční komplikace peritoneální dialýzy 

 

     Nejčastější je infekce výstupu katétru, která se projeví zarudnutím a hnisavou 

sekrecí. Terapie spočívá v lokálním ošetření a případně systémové podání antibiotik, 

nejlépe podle citlivosti. Komplikací můţe být tunelová infekce či peritonitida. Kdy 

tunelová infekce představuje infekci v oblasti, kde peritoneální katétr prochází břišní 

stěnou. Můţe být klinicky zcela nezřetelná, jindy se projeví zarudnutím a zduření 

v průběhu katétru či peritonitidou. Ale můţe progredovat aţ do abcesu stěny břišní. 

Peritonitida je stále z jednou nejobávanějších komplikací. Potenciální cesty pro vstup 

infekce jsou např. intraluminální kontaminace při výměně vaků, kdy vyvolávající agens 

bývá grampozitivní mikroorganismus, periluminálně při infekci výstupu katétru nebo 

tunelové infekci, transmurálně při migraci bakterií přes stěnu střev, hematogenně při 

bakteriémii a transvaginálně. Peritonitida bývá diagnostikována klinickou 

symptomatologií (bolest břicha spontánní či při palpaci, zácpa či průjem, nauzea, 

zvracení a zvýšená teplota), bývá zkalený dialyzát po vypuštění z peritoneální dutiny 

v důsledku zmnoţení leukocytů a dále je to průkaz mikroorganismu kultivačně či 

mikroskopicky. Peritonitida se léčí antibiotiky, které se podávají intraperitoneálně či 

intravenózně, antibiotika jsou nasazena dle citlivosti. [6] 

 

3.8. Neinfekční komplikace peritoneální dialýzy 

 

     Jednou z nejčastějších komplikací je porucha funkce peritoneálního katétru. Kdy 

dislokace katétru se projeví na nativním snímku břicha. Polohu dislokovaného katétru 

lze upravit pod laparoskopickou kontrolou či samotnou peristaltikou pacienta. Pokusy o 
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změnu polohy katétru zavedeným vodičem naslepo mohou vést k perforaci a 

nedoporučují se.  

     Zalomení katétru se objeví na nativním snímku břicha v předozadní či boční 

projekci, kdy lze tuto komplikaci zvládnout výměnou peritoneálního katétru. Na 

obstrukci fibrinovým vláknem pomýšlíme při správné poloze peritoneálního katétru na 

nativním snímku břicha a špatném vypouštění roztoku. Uzávěr je většinou 

jednostranný- ventilový, kdy roztok lze dobře nepouštět, ale vypouštění je jiţ obtíţnější. 

Terapeuticky lze do katétru aplikovat heparinovou zátku ponechanou po určitou dobu a 

poté zkusit odsát.  

     V důsledku zvýšení nitrobřišního tlaku po instilaci peritoneálního dialyzačního 

roztoku je nemocný predisponován ke vzniku hernií. Nejčastěji jsou to hernie 

umbilikální, tříselné a v jizvách. [6] 

4. Transplantace ledvin 
 

    Transplantace ledviny je nejvýhodnější a v současné době jiţ rutinní moţností terapie 

CHSL. První klinicky úspěšná transplantace ledviny na světě byla provedena v roce 

1945 v Bostonu, v Československu v roce 1966 v IKEM v Praze.  

     Transplantace ledviny je indikována u kaţdého nemocného s CHSL, bez ohledu na 

kalendářní věk a bez ţádné kontraindikace pro tuto terapii. Kontraindikací jsou všechny 

stavy, které ohroţují příjemce na ţivotě v průběhu vlastní operace, např. akutní infekce, 

srdeční selhávání, koagulační poruchy. V pooperačním období kontraindikace zvyšují 

riziko morbidity nebo letality ve srovnání s chronickou dialýzou, např. maligní tumory, 

pokročilá onemocnění jater a plic, chronické infekce- AIDS. Kontraindikací můţe být i 

špatná spolupráce nemocného nebo vysoké riziko rekurence onemocnění ledvin ve 

štěpu.  

4.1. Dárci orgánů 
 

     Ve většině zemí platí, ţe dárcovských ledvin je nedostatek pro všechny nemocné, 

kteří jsou k transplantaci ledvin indikováni. Proto jsou nemocní zařazeni v čekací listině 

k transplantaci, tzv. waiting list a dále jsou vybíráni podle několika kritérií. V České 

republice jsou výběrová kriteria určující shodu v HLA- antigenech mezi dárcem a 

příjemcem a výši titru antilymfocytárních protilátek. Samozřejmostí je kompatibilita 
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v krevní skupině mezi dárcem a příjemcem a negativní kříţová zkouška zkouška před 

transplantací. [6] 

     Ledviny pouţité k transplantaci mohou být získány od ţivých či zemřelých dárců. 

Ţiví dárci ledviny jsou geneticky příbuzní- rodič, sourozenec, ale i geneticky 

nepříbuzní- manţelé, přítel, který se pro darování svobodně rozhodne. Příbuzenské 

transplantace mají lepší kompatibilitu v HLA systému (identita nebo tzv. haploidentita) 

a tím i jednoznačně lepší přeţívání neţ transplantace od zemřelých dárců. Zemřelými 

dárci jsou jedinci, u kterých došlo k smrti mozku a kde nejsou prokázány klinické nebo 

laboratorní známky ireverzibilního poškození ledvin. Další podmínkou je absence 

přenosných infekčních onemocnění, která mohou ohrozit příjemce. V České republice 

tuto oblast medicíny od roku 2002 upravuje zákon č. 285/2002 Sb. („transplantační 

zákon“) a s ním i související vyhlášky. Vyšetření nemocného se smrtí mozku musí být 

provedeno dvěma lékaři nezávisle na sobě a to dvakrát v odstupu nejméně čtyř hodin. 

Dále musí být klinická diagnóza smrti mozku povinně potvrzena některou 

z instrumentálních diagnostických metod, zejména angiografie mozkových tepen či 

perfúzní scintigrafie mozku. Důleţité je i odborná způsobilost lékařů zjišťující smrt 

mozku, kdy alespoň jeden z lékařů musí mít specializaci II. stupně z oboru 

anesteziologie a resuscitace nebo neurologie. O provedených vyšetření musí být 

povinně učiněn záznam do předepsaného formuláře „Protokol o zjištění smrti“, který je 

přílohou „transplantačního“ zákona. [4, 6, 12] 

     Princip předpokládaného souhlasu v ČR popisuje uvedena citace z transplantačního 

zákona:  

     „(1) Odběr z těla zemřelé osoby lze uskutečnit, pouze pokud s tím zemřelý za svého života 

nebo zákonný zástupce nezletilé osoby nebo zákonný zástupce osoby zbavené způsobilosti 

nevyslovil prokazatelně nesouhlas. Nesouhlas se považuje za prokazatelně vyslovený, pokud  

a) je zemřelý evidován v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a 

orgánů, nebo 

b) zemřelý ještě za svého života přímo ve zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a 

jedním svědkem prohlásí, že nesouhlasí s odběrem v případě své smrti, nebo 

c) zákonný zástupce nezletilé osoby nebo zákonný zástupce osoby zbavené způsobilosti přímo ve 

zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a jedním svědkem prohlásí, že nesouhlasí s 

odběrem; toto prohlášení lze učinit pro případ smrti nezletilé osoby nebo osoby zbavené 

způsobilosti ještě za jejího života nebo i po úmrtí této osoby. 

(2) O nesouhlasu s odběrem podle odstavce 1 písm. b) nebo c) se provede neprodleně zápis, 

který je součástí zdravotnické dokumentace. Tento zápis podepíše pacient, ošetřující lékař a 

svědek, a pokud se pacient s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže podepsat, potvrdí projev 

jeho vůle ještě další svědek. Pokud se jedná o nezletilou osobu nebo osobu zbavenou 

způsobilosti, podepíše zápis její zákonný zástupce a ošetřující lékař, popřípadě lékař uvedený v 

§ 15 odst. 2. V zápise se uvede též datum a hodina, kdy bylo prohlášení učiněno. Kopii zápisu o 

prohlášení podle odstavce 1 písm. b) nebo kopii zápisu prohlášení učiněného pro případ smrti 
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podle odstavce 1 písm. c) je zdravotnické zařízení povinno do 3 dnů od jeho sepsání zaslat 

Národnímu registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů. 

(3) Pokud nebylo prokázáno, že zemřelý vyslovil za svého života prokazatelně nesouhlas s 

posmrtným odběrem, platí, že s odběrem souhlasí.“[13] 

   

 

4.2. Vyšetření příjemce před transplantací 
 

     Nemocní s nezvratným selháním ledvin mají celou řadu komplikujících onemocnění, 

které mohou v případě transplantace ledviny a imunosupresivní léčby být příčinou často 

ţivot ohroţujících komplikací. Obecně by neměl být do čekací listiny zařazen nemocný, 

u kterého lze odhadnout předpokládanou délku ţivota. Kontraindikacemi pro 

transplantaci ledvin jsou maligní onemocnění s výjimkou karcinomu kůţe, neefektivně 

léčené dlouhodobé infekce, kardiální insuficience vystavující nemocného vysokému 

riziku operace, dále závaţné onemocnění, které transplantaci ledviny nemůţe ovlivnit, 

důleţitá je i zjevná nespolupráce pacienta a v neposlední řadě AIDS.  

     Kardiovaskulární komplikace jsou nejčastější příčinou morbidity a mortality 

nemocných po transplantaci ledviny. V současnosti se většinou pouţívá dobutaminová 

echokardiografie či zátěţová perfúzní scintigrafie myokardu s dipyridamolem. 

V případě pozitivity testů podstoupí nemocný koronarografii.  

     V případě chronických hepatitid rozhoduje o transplantibilitě hepatolog na základě 

údajů o replikaci virů a jaterní morfologie. Nemocní jsou léčeny lamivudinem v případě 

hepatitidy B a v případě hepatitidy C jsou léčeni interferonem. U obézních pacientů, u 

kterých je BMI 30-35 musí být vyšetření transplantačním chirurgem, který zodpovědně 

posoudí riziko operačního výkonu. Absolutní kontraindikací u obézních pacientů je 

BMI nad 35.  

     Nemocní s vředovou chorobou gastroduodena musí podstoupit kontrolní fibroskopii 

a po transplantaci jsou léčeny blokátory protonové pumpy.  

     U starších muţů je potřeba sledovat PSA ( prostata- specifický antigen). Nemocní 

s onkologickou diagnózou musí mít ukončenu odpovídající onkologickou léčbu. Od 

ukončení léčby po zařazení do čekací listiny je třeba vyčkat 2-5 let s cílem sníţit riziko 

vzniku pozdních metastáz. [6] 

4.3. Chirurgické techniky odběru a transplantace ledviny 
 

     Po stanovení smrti mozku se co nejrychleji odeberou ledviny spolu s dalšími orgány. 

Odběr orgánů má tři na sebe navazující fáze- preparaci, perfuzi konzervačním roztokem 
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a explantaci orgánu z těla dárce. Technika odběru ledviny spočívá v zavedení kanyl do 

aorty a dolní duté ţíly a ledviny se in situ perfundují chladným konzervačním roztokem. 

Po dokonalém odstranění krve a ochlazení štěpu asi na 4°C můţe být ledvina chladem 

konzervována po dobu i více neţ 24 hodin. Tato doba se označuje jako tzv. doba 

studené ischémie štěpu.  

     Transplantace ledviny nepředstavuje pro nemocného vysoké pooperační riziko. 

Koţní řez je veden poloobloukem v dolním pravém či levém břišním kvadrantu 

paralelně s tříselným vazem. Štěp se obvykle ukládá heterotopicky do pravé kyčelní 

jámy, kdy se cévy štěpu připojují na iliacké cévy příjemce a rekonstruují se vývodné 

močové cesty (anastomóza ureteru štěpu s močovým měchýřem příjemce. Štěp začíná 

velmi často bezprostředně po cévní anastomóze vylučovat moč. V nejčasnějším 

pooperačním průběhu je třeba myslet na moţnost potenciálních chirurgických 

komplikací, např. krvácení z cévních anastomóz, únik moči z anastomózy močových 

cest. Důleţité je sledovat rozvoj funkce štěpu a to hodinovou diurézu, vývoj kreatininu 

v séru. [4, 12] 

 

4.4. Imunosuprese po transplantaci ledviny 
 

     Trvalá imunosuprese je základní podmínkou dlouhodobé funkce transplantované 

ledviny. Existuje několik imunosupresivních strategií, které vyţadují různé 

imunosupresivní látky. V časném období po operaci, kdy je největší riziko vzniku 

rejekce transplantované ledviny, se podává indukční imunosuprese. Udrţovací 

profylaktická imunosuprese je trvalá imunosuprese, která má zabránit vzniku rejekční 

epizody. Základem imunosuprese je ve většině případů trojkombinace glukokortikoidů, 

azathioprinu a cyklosporinu. Dále se podává takrolimus, coţ je makrolidové 

antibiotikum, které se pouţívá jako primární imunosuprese po transplantaci ledviny a 

rapamycin, coţ je makrolidové antimykotikum.  

     Při indukční imunosupresi je cílem zabránit rejekci štěpu v období, kdy je imunitní 

odpověď na aloantigen nejintenzivnější. Při samotné transplantaci se vţdy aplikuje 

metylprednisolon 500 mg před reperfúzí. K základnímu reţimu se mohou přidat 

polyklonální protilátky proti T- lymfocytům či monoklonální proti znaku CD3 na T- 

lymfocytech (muromonab). Indukční imunosuprese se podává i u pacientů před 

transplantací ledviny. 
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     Při udrţovací imunosupresi, která je méně intenzivní neţ indukční imunosuprese, 

kdy jejím cílem je profylaxe akutní rejekce. Nejčastěji se skládá z trojkombinace 

imunosupresiv. Vţdy jsou přítomny inhibitory kalcineurinu (cyklosporin A nebo 

takrolimus), které se většinou kombinují s přídatným antiproliferačně působícím 

imunosupresivem ( mykofenolát mofetil) a dále v kombinaci s kortikosteroidy.  

    Imunosupresiva se kombinují proto, aby byly zasaţeny různé úrovně imunitní 

odpovědi a aby se jednotlivé léky mohly podávat v takových nízkých dávkách, které 

nezpůsobí vedlejší účinky. [4, 6, 12] 

4.5. Komplikace transplantací ledvin 

4.5.1. Časné komplikace 
 

     Mezi nejzávaţnější komplikace patří rejekce, kterou lze z časového hlediska rozlišit 

na rejekci hyperakutní, akutní a chronickou. Hyperakutní rejekce vniká vzácně, 

přibliţně jen u 1% příjemců při transplantaci AB0 inkompatibilního štěpu či u příjemce 

s preformovanými  protilátkami proti antigenům HLA a pozitivní kříţovou zkouškou. 

Rejekce vzniká časně ještě na operačním sále či do 24 hodin po operaci. Histologicky se 

jedná o hemoragickou nekrózu. Akutní rejekce vzniká nejčastěji v prvních 3 měsících a 

postihuje 30-60% příjemců po transplantaci. Klinické známky jsou nespecifické (bolest, 

zvýšená teplota, sníţení diurézy či hypertenze) anebo mohou chybět. Diagnosticky je 

důleţité histologické vyšetření vzorku štěpu, získaného perkutánní biopsií. Terapie 

spočívá v pravidelném podávání glukokortikoidů (250-500 mg metylprednisolonu po 

dobu 3-5 dní). 

     Močová píštěl vzniká časně po operaci u 2-7% příjemců, kdy důvod k úniku moči je 

uvolnění anastomózy ureteru a močového měchýře nebo ischemická nekróza. Při 

ultrasonografii je v okolí štěpu loţisko tekutiny s vysokou koncentrací kreatininu. 

Terapie spočívá v chirurgickém řešení resekcí či reimplantací ureteru. 

     Trombóza tepny štěpu je nejčastěji způsobená technickou chybou při anastomóze a 

vede k náhlé anurii. Trombóza ţíly štěpu je častější a vede k náhlému a nezvratnému 

selhání štěpu.  

     Nejčastější infekcí po transplantaci související s imunosupresí je infekce 

cytomegalovirem (CMV), méně častá je infekce EBV nebo viry hepatitid. U CMV 

infekce jsou přítomny klinické známky- horečka, leukopenie a orgánové postiţení 

(syndrom podobný mononukleóze, hepatitida, pneumonitida, meningoencefalitida aj.) 

Lékem volby je gancyklovir. [4] 
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4.5.2. Pozdní komplikace 
 

     Mezi nejčastější příčinu úmrtí nemocných po transplantaci ledviny patří 

kardiovaskulární choroby. Úmrtnost na akutní infarkt myokardu je po transplantaci 

ledviny vyšší neţ v běţné populaci. K příčinám patří hyperlipidémie- nejčastěji 

hypertriacylglycerolémie a často i hypercholesterolémie, dále to je obezita a arteriální 

hypertenze, která se vyskytuje asi u 60-70 % nemocných s dlouhodobou funkcí štěpu. 

V její patogenezi jsou rozhodující humorální faktory uvolňované z transplantované 

ledviny, terapie glukokortikoidy a zejména cyklosporinem A. K terapii jsou 

nejvhodnější blokátory kalciových kanálů, které sniţují vazokonstrikci způsobenou 

cyklosporinem A. Dále můţe být příčinou hypertenze stenóza artérie štěpu, která 

vznikla buď technickou chybou při transplantaci, nebo v důsledku tzv. vaskulární 

rejekce, kterou zjistíme dopplerovskou ultrasonografií či angiografií štěpu spojenou 

s perkutánní transluminální angioplastikou.  

     Další nejčastější komplikací jsou infekce a postiţení jater, které je zapříčiněno 

lékovou toxicitou po transplantaci ledvin (azathioprinem a cyklosporinem) a virovými 

hepatitidami, především hepatitida C, ale i hepatitida B či CMV hepatitida.  

     Dále se u nemocných po orgánových transplantacích rozvíjí maligní onemocnění 

v souvislosti s imunosupresivní léčbou. Projevení malignity se rozvíjí po delší dobu, i 

po dobu 10ti let. Výskyt běţně se vyskytujících tumorů (např. bronchogenní karcinom 

či karcinom prsu) není zvýšený. Ze solidních tumorů je vyšší výskyt koţních tumorů, 

karcinomu ledvin, Kaposiho sarkomu a lymfoproliferačních chorob, nejčastěji 

nonHodgkinův lymfom.  

     Chronická rejekce je provázená stavy, které vedou k postupnému zhoršování funkce 

štěpu, progredující proteinurii a hůře kontrolovatelné hypertenzi, které jsou na podkladě 

imunitních i neimunitních mechanismů. Histologicky se prokáţe jako stenózou aţ 

obliterací cév a fibrózou intersticia. [4] 

5. Ošetřovatelská péče u pacienta s chronickým selháním ledvin 
 

     Mezi nejčastější ošetřovatelské problémy či diagnózy patří zvýšení objemu tělesných 

tekutin v důsledku selhávání funkce ledvin, pokles tělesné výkonnosti, dušnost, která je 

následkem hromadění tekutin v těle, anémie, poruchy vyprazdňování moče, poruchy 

výţivy z důvodu nechutenství a zvracení, poruchy psychických funkcí. Dále změny 

vzhledu barvy kůţe, svědění kůţe z důvodu anémie, psychické problémy jako stavy 
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beznaděje, strachu a také potenciální riziko vzniku infekce z důvodu oslabení 

imunitního systému a invazivních vstupů.  

     Cílem ošetřovatelské péče sestry je podávat ordinované léky, monitorování 

základních fyziologických funkcí, dostatečně edukovat nemocného o vlastním 

onemocnění a moţnostech dostupné léčby. Dále je důleţité sníţit riziko vzniku infekce, 

psychicky podpořit nemocného a zajistit dopomoc v základních potřebách nemocného.  

     Pacient s chronickým selháváním ledvin je léčen v dialyzačním centru. Při zhoršení 

zdravotního stavu je nemocný léčen na JIP či ARO, kde je potřeba intenzivní sesterská 

péče a monitorování celkového stavu (např. měření centrálního ţilního tlaku, hodinové 

diurézy, arteriální Astrup aj.) 

     Nemocný na JIP či ARO je napojen na monitor, kde sestra sleduje základní 

fyziologické funkce (EKG, P, TK, D, TT), oxygenii krve pomocí prstového oxymetru. 

Důleţité je sledování stavu vědomí a případné změny chování. Sestra sleduje i 

laboratorní výsledky, zejména hladiny urey, kreatininu, kalia, natria, fosforu, vápníku, 

acidobazické rovnováhy, krevní obraz a hemokoagulaci. Dále sestra pravidelně ošetřuje 

invazivní vstupy, velmi pečlivě sleduje příjem a výdej tekutin a to měřením hodinové 

diurézy či specifické hmotnosti moče. Sestra zajišťuje i dopomoc v oblasti výţivy 

nemocného, která se řídí podle výdeje metabolismu a dieta je většinou s omezením 

bílkovin (0,5 g/1 kg váhy)m kdy je vyšší podíl tuků, cukrů, vitamínů. U nemocného 

můţe dojít ke spánkové inverzi, nočnímu neklidu, kdy spánek můţe být narušen i 

dialyzačním programem, který probíhá i v noci. Neméně důleţitou je péče o psychickou 

a sociální oblast nemocného. Nemocný, který je zařazen do dialyzačního programu má 

narušenou oblast somatickou, kdy dochází ke kardiovaskulárním, krevním a zaţívacím 

komplikacím. Dále je můţe být narušená oblast psychická, kdy je nemocný ve stresu, 

oblast sociální, kdy nemocný ztrácí zaměstnání, můţe dojít k narušení rodinných vztahů 

a dále oblast ekonomická, kdy má nemocný méně finančních prostředků. Proto by 

součástí léčby měla být i cílená psychoterapie a rehabilitace. [10] 
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6. Výzkumná část 

6.1. Metodika výzkumu 
 

     Ve své bakalářské práci jsem si stanovila za cíl zjistit dopad onemocnění na kvalitu 

ţivota P/K. Ke sběru dat poslouţil anonymní dotazník, který byl určen pro nemocné, 

kteří pravidelně dochází na dialýzu (viz Příloha č. 1). Dotazník obsahoval 16 otázek, 

kdy 11 otázek bylo uzavřených a 5 otázek bylo otevřených. U otevřených otázek mohli 

respondenti doplnit podle vlastního názoru odpovědi, která nebyla nabízená 

v předchozích otázkách. Dotazník jsem distribuovala po odděleních Nefrologie a 

dialýzy, kdy návratnost dotazníků byla 100%. Velice zajímavé a přínosné byly 

rozhovory s respondenty, kteří mi o své nemoci a jak s ní zvládají ţít, pověděli mnohé. 

Získaná data jsem zobrazila v absolutní (Abs.) a relativní (Rel.) četnosti. Tato data jsem 

zobrazila do tabulek a grafů a dále jsem přidala slovní zhodnocení kaţdé otázky. Pro 

nedostatečnou odpověď od pacientů po transplantaci jsem upustila od vyhodnocování 

části, která byla na tuto problematiku zaměřena. 

 

Cíl:  Popsat příčinu, průběh, léčbu onemocnění 

  

 Dopad onemocnění na kvalitu ţivota P/K 

 

 

Předpoklady:  1. Předpokládám, ţe lidé léčící se pomocí dialýzy mají lepší průběh 

onemocnění.      

           2. Myslím si, ţe chronické selhání ledvin je časté onemocnění a je 

častou komplikací jiných chorob.       

         3. Očekávám, ţe většina dotazovaných je spokojena s léčbou pomocí 

dialýzy popřípadě transplantace.       

       4. Myslím si, ţe transplantace ledviny pozitivně ovlivní kvalitu ţivota 

pacienta s chronickým selháním ledvin. 
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6.2. Analýza získaných dat 
 

 

Otázka č. 1 

 

1. Jste    a) ţena        b) muţ 

 

Tab. č. 1 Abs. Rel. (%) 

A 67 48 

B 74 52 

CELKEM          141         100% 

                                          Tabulka č. 1 Pohlaví P/K 

 

 

 

 
 Obrázek č. 1: Graf č.1 Pohlaví P/K 

 

 

       Z celkového počtu respondentů (141) bylo 48% (67) ţen a 52% (74) muţů. 
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Obrázek č. 1: Graf č.1 Pohlaví P/K

a) žena b) muž
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Otázka č. 2 

  

2. Jak často docházíte na hemodialýzu? 

a) 1-2x týdně  

b) 3x týdně 

c) Více  

 

  

 

 

 

 

                                     Tabulka č. 2 Četnost návštěv hemodialýzy 

 

 

 
Obrázek č. 2: Graf č. 2 Četnost návštěv hemodialýzy 

 

 

     Na otázku č. 2 odpověděl celkový počet respondentů (141), kdy 10% (14) 

respondentů dochází na hemodialýzu 1-2 týdně a 90% (127) respondentů, kteří dochází 

do hemodialyzačního centra 3x týdně. Na jednu z moţných odpovědí neodpověděl 

ţádný respondent. 

 

 

 

 

 

10%

90%

Obrázek č. 2: Graf č. 2 Četnost návštěv 
hemodialýzy

a) 1-2x týdně b) 3x týdně

Tab. č. 2 Abs. Rel. (%) 

A 14 10 

B 127 90 

CELKEM      141            100% 
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Otázka č. 3 

 

3. Jak dlouho jste již dialyzován(a)?   
………………………………………………… 

 

 

Tab. č. 3 Abs. Rel. (%) 

0-2 roky 48 34 

3-5 let 43 30 

6-7 let 38 27 

8 a více let 12 9 

CELKEM            141       100% 

                                         Tabulka č. 3 Doba, po kterou je pacient dialyzován 

 

 

 
Obrázek č. 3: Graf č. 3 Doba, po kterou je pacient dialyzován 

 

     Z celkového počtu respondentů 141, odpovědělo 34% (48) respondentů, kteří 

dochází na hemodialýzu po dobu dvou let, dalších 30% (43) respondentů odpovědělo, 

ţe na hemodialýzu dochází v rozmezích 3-5 let. 27% (38) respondentů uvedlo, ţe po 

dobu 6-7 let dochází na hemodialýzu a zbylých 9% (12) respondentů dochází na 

hemodialýzu 8 a více let.  
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Otázka č. 4 

 

4. Jak se cítíte po dialýze? 

a) Dobře 

b) Unaveně 

c) Jiné:…………………………………………………………………………… 

 

Tab. č. 4 Abs. Rel. (%) 

A 61 43 

B 54 38 

Velmi dobře 18 13 

Slabo 8 6 

CELKEM             141       100% 

                                         Tabulka č. 4 Subjektivní pocit pacienta po hemodialýze  

 

 

 
Obrázek č. 4: Graf č.4 Subjektivní pocit pacienta po hemodialýze 

 

     Tuto otázku, která vypovídá o subjektivním pocitu nemocného po ukončení 

hemodialýzy, zodpovědělo všech 141 dotazovaných respondentů, kdy 13% (18) 

dotazovaných respondentů se cítí velmi dobře, 43% (61) respondentů se cítí po 

hemodialýze dobře, dalších 38% (54) dotazovaných se cítí unaveně. Dále 6% (8) 

respondentů odpovědělo, ţe se po hemodialýze cítí slabí. 
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Otázka č. 5 

 

5. Vyhovuje Vám tato léčba? 

a) Ano 

b) Ne 

 

Tab. č. 5 Abs. Rel. (%) 

A 113 80 

B 28 20 

CELKEM          141         100% 

                                         Tabulka č. 5 Vyhovující léčba hemodialýzou 

 

 

 
Obrázek č. 5: Graf č. 5 Vyhovující léčba hemodialýzou 

 

 

     Z celkového počtu 141 respondentů je pro 80% (113) respondentů vyhovující léčba 

hemodialýzou a dalších 20% (28) respondentů nesouhlasí z většinou respondentů.  
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Obrázek č. 5: Graf č. 5 Vyhovující léčba 

hemodialýzou
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Otázka č.6 

 

6. Zlepšila se kvalita Vašeho života při dialýze? 

a) Ano 

b) Ne 

 

Tab. č. 6 Abs. Rel. (%) 

A 115 82 

B 26 18 

CELKEM          141          100% 

                                 Tabulka č. 6 Zlepšení kvality ţivota při léčbě hemodialýzou 

 

 

 
Obrázek č. 6: Graf č. 6 Subjektivní hodnocení léčby dialyzovaným pacientem 

 

      Na tuto otázku odpovědělo 141 respondentů. Z této otázky vychází, ţe 82% (115) 

respondentů pociťuje zlepšení kvality ţivota při léčbě hemodialýzou. Zbylých 18% (26) 

respondentů odpovědělo, ţe nepociťují zlepšení kvality ţivota při hemodialýze.  
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Obrázek č. 6: Graf č. 6 Zlepšení kvality života při 

léčbě hemodialýzou

a) ano b) ne
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Otázka č. 7 

 

 

7. Jak pociťujete léčbu pomocí dialýzy? 

a)  pozitivně 

b) negativně 

 

Tab. č. 7 Abs. Rel. (%) 

A 118 84 

B 23 16 

CELKEM             141       100% 

                                         Tabulka č. 7 Pocity při léčbě hemodialýzou 

 

 

 
Obrázek č. 7: Graf č. 7 Pocity při léčbě hemodialýzou 

 

 

     Z této otázky vychází, na kterou odpovědělo 141 respondentů, ţe 84% (118) 

dotazovaných má pozitivní vztah k léčbě hemodialýzou. Zbylých 16% (23) respondentů 

však shledává svůj vztah k léčbě negativní.  
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Obrázek č. 7: Graf č. 7 Pocity při léčbě 

hemodialýzou

a) pozitivně b) negativně
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Otázka č. 8 

 

8. Bylo příčinou Vašeho selhání ledvin jiné onemocnění např. cukrovka atd.? 

a) Ano 

b) Ne 

 

Tab. č. 8 Abs. Rel. (%) 

A 78 55 

B 63 45 

CELKEM        141          100% 

                                         Tabulka č. 8 Jiné onemocnění vedoucí k selhání ledvin 

 

 

 
Obrázek č. 8: Graf č. 8 Jiné onemocnění vedoucí k selhání ledvin 

 

 

     Na tuto otázku odpovědělo 141 respondentů, kdy z toho 55% (78) respondentů 

uvádí, ţe příčinou chronického selhání ledvin bylo jiné onemocnění a dalších 45% (63) 

uvádí, ţe příčinou nebylo jiné onemocnění.  
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Obrázek č. 8: Graf č. 8 Jiné onemocnění 
vedoucí k selhání ledvin
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Otázka č. 9  

 

9. Pokud ano, jaké? 
………………………………………………………………………. 

 

 

Tab. č. 9 Abs. Rel. (%) 

DM 37 59 

Hypertenze 12 19 

Úrazy a OP 9 14 

Nádory, 

infekce 

5 8 

CELKEM          63              100% 

                                         Tabulka č. 9 Nejčastější příčiny vzniku CHSL 

 

 

 
Obrázek č. 9: Graf č. 9 Nejčastější příčiny vzniku CHSL 

 

 

     Na tuto otázku odpovědělo 63 respondentů. 59% (37) respondentů uvádí, ţe příčinou 

CHSL byl diabetes mellitus, u dalších 19% (12) dotazovaných byl vznik CHSL 

podmíněn hypertenzí. 14% (9) respondentů uvádí, ţe příčinou vzniku CHSL byly 

operace (operace ledvin) a úrazy (pády na oblast bederní, bodné poranění a 1 respondent 

uvedl, ţe prodělal válečné poranění v oblasti ledvin), a zbylých 8% (5) respondentů 

uvádí, ţe příčinou CHSL byly recidivující infekce ledvin a močových cest a nádorové 

onemocnění nejen ledvin. 
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Otázka č. 10 

 

10. Trpíte dalším přidruženým onemocněním? 

a)  Ano 

b)  Ne 

 

Tab. č. 10 Abs. Rel. (%) 

A 72 51 

B 69 49 

CELKEM      141              100% 

                             Tabulka č. 10 Jiné, přidruţené onemocnění 

 

 

 
Obrázek č. 10: Graf č. 10 Jiné, přidruţené onemocnění 

 

 

      Tuto otázku zodpovědělo 141 respondentů, kdy 51 % (72) uvedlo, ţe mají další 

přidruţená onemocnění a 49% (69) uvedlo, ţe přidruţeným onemocněním netrpí.  
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Obrázek č. 10: Graf č. 10 Jiné, přidružené 

onemocnění

a) ano b) ne
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Otázka č. 11  

 

11. Pokud ano, jakým? 

......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Tabulka č. 11   Přidruţené onemocnění pacienta   

 

 

 
Obrázek č. 11: Graf č. 11 Přidruţené onemocnění pacienta   

 

  

     Celkově na tuto otázku odpovědělo 65 respondentů. Z toho 51% (28) dotazovaných 

trpí hypertenzí, 25% (16) dotazovaných uvedlo, ţe mají diabetes mellitus převáţně II. 

typu. Dalších 18% (12) respondentů trpí onemocněním jiných systémů (leukémie, 

Bechtěrevova nemoc, Wegenerova granulomatóza, ţaludeční obtíţe- vředová choroba a 

3 respondenti uvedli poruchu zraku- slepota či glaukom) a 14% (9) dotazovaných 
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Obrázek č. 11: Graf č. 11 Přidružené 

onemocnění pacienta 

11.

Tab. č. 11 Abs. Rel. (%) 

Hypertenze 28 43 

DM 16 25 

Onemocnění 

ostatních 

systémů 

12 18 

Srdeční 

onemocnění 

+ ICHS 

9 14 

CELKEM           65             100% 
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uvedlo, ţe prodělali akutní infarkt myokardu a trpí ischemickou chorobou. 

Z vyhodnocení této otázky vyplývá, ţe pouhých 25% (16) respondentů, z celkového 

počtu 65 respondentů, trpí diabetem mellitem II. typu, kdy z otázky č. 9 vyplývá, ţe 

59% (37) z celkového počtu 63 respondentů uvedlo, ţe jejich chronické selhání ledvin, 

bylo zapříčiněno dlouhodobými následky diabetu mellitu převáţně II. typu.  
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Otázka č. 12 

 

12. Jste zařazen(a) do transplantačního programu? 

a)  Ano 

b)  Ne 

 

 

 

       

 

                                     Tabulka č. 12 Zařazení do transplantačního programu 

 

 

 
Obrázek č. 12: Graf č. 12 Zařazení do transplantačního programu 

 

 

     Z této otázky vychází, na kterou odpovědělo 141 respondentů, ţe 9% (12) 

dotazovaných respondentů bylo zařazeno do transplantačního programu a 91% (129) 

respondentů tuto moţnost zařazení nedostali. 
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Obrázek č. 12: Graf č. 12 Zařazení do 

transplantačního programu

a) ano b) ne

Tab. č. 12 Abs. Rel.(%) 

A 12 9 

B 129 91 

CELKEM       141            100% 
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Otázka č. 13 

 

13. Jste obeznámen(a) o nutnosti dodržovat léčebný režim při dialyzačním 

programu? 

a)  Ano 

b)  Ne 

 

Tab. č. 13 Abs. Rel. (%) 

A 136 96 

B 5 4 

CELKEM       141           100% 

                                    Tabulka č. 13 Informovanost o dodrţování léčebného reţimu 

 

 

Obrázek č. 13: Graf č. 13 Informovanost o dodrţování léčebného reţimu 

 

   Z celkového počtu 141 dotazovaných respondentů uvedlo 96% (136) dotazovaných, 

ţe byli obeznámeni s nutností dodrţovat léčebný reţim a zbylé 4% (5) respondentů 

nebyla seznámena s dodrţováním léčebného reţimu.  
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Obrázek č. 13: Graf č. 13 Informovanost o 

dodržování léčebného režimu
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Otázka č. 14 

 

       14. Jsou pro Vás informace o dialyzačním programu dostačující? 

 a) ano 

 b) ne 

 

Tab. č. 14 Abs. Rel. (%) 

A 120 85 

B 21 15 

CELKEM      141               100% 

                                    Tabulka č. 14 Informovanost P/K o dialyzačním programu 

 

 
Obrázek č. 14: Graf č. 14 Informovanost P/K o dialyzačním programu 

 

 

     Z celkového počtu 141 dotazovaných jsou pro 85% (120) respondentů poskytnuté 

informace o dialyzačním programu dostatečné, ale pro 15% (21) dotazovaných jsou 

poskytnuté informace nedostačující. Z této otázky vychází, ţe nemocní léčící se 

dialýzou jsou velmi dobře informováni nejen o dodrţování léčebného reţimu, coţ 

vychází z otázky č. 13, ale i poskytnuté informace od lékaře či ošetřovatelského 

personálu jsou  pro 85% (120) dotazovaných dostačující.  
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dialyzačním programu
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Otázka č. 15 

 

15. Pokud ne, o čem by jste chtěl(a) být více informován(a)? 

       ............................................................................................ 

 

Tab. č. 15 Abs. Rel. (%) 

Strava 11 53 

krev 7 33 

Rizika 3 14 

CELKEM      21               100% 

                                       Tabulka č. 15 Rozšíření informovanosti P/K 

 

  

 
Obrázek č. 15: Graf č. 15 Rozšíření informovanosti P/K 

 

 

     Tuto otázku zodpovědělo 21 respondentů, kteří v předchozí otázce odpověděli, ţe 

nejsou dostatečně informováni. Z této otázky vychází, ţe 53% (11) respondentů by 

chtělo vědět více o stravování v dialyzační léčbě, dalších 33% (7) by chtělo vědět 

rozbory krve a průběh jejich léčebného plánu a zbylých 14% (3) by více zajímali nové 

léky v léčbě CHSL, zdravotní dopad hemodialýzy a rizika při hemodialýze.  
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Otázka č. 16 

 

16. Byl(a) jste seznámen(a) s peritoneální dialýzou? 

 a) ano 

 b) ne 

 

Tab. č. 16 Abs. Rel. (%) 

A 110 78 

B 31 22 

CELKEM           141          100% 

                                        Tabulka č. 15 Seznámení P/K s peritoneální dialýzou 

 

 
Obrázek č. 16: Graf č. 16 Seznámení P/K s peritoneální dialýzou 

 

     Z celkového počtu 141 respondentů bylo 78% (110) dotazovaných seznámeno 

s moţností peritoneální dialýzy a zbylých 22% (31) dotazovaných nebylo seznámeno 

s moţností peritoneální dialýzy.  
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7. Diskuse 

 

CÍL:  Dopad onemocnění na kvalitu ţivota P/K 

 

Hypotézy:  

 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že lidé léčící se pomocí dialýzy mají lepší průběh 

onemocnění.     

 

 K vyhodnocení této hypotézy se vztahují tyto otázky č. 4, 5, 6, 7 

 

     Z odpovědí na tuto otázku, na kterou odpovědělo všech 141 dotazovaných 

respondentů vyplývá, ţe převáţná část respondentů, která tvoří přes 80% dotazovaných, 

vnímá a pociťuje průběh léčby pomocí dialýzy pozitivně. 

     Výsledky otázek podporují tuto hypotézu. 

 

 

Hypotéza č. 2: Myslím si, že chronické selhání ledvin je časté onemocnění a je 

častou komplikací jiných chorob. 

 

K vyhodnocení této hypotézy se vztahují otázky č. 8, 9, 10, 11 

 

     Z celkového počtu 141 dotazovaných respondentů, kteří odpovídali na otázku č. 8 se 

ukázalo, ţe 55% (78) dotazovaných uvedlo jako příčinu vzniku chronického selhání 

ledvin jiné onemocnění. Nejčastěji v otázce č. 9 respondenti uvedli jako příčinu vzniku 

chronického selhání ledvin diabetes mellitus převáţně II. typu, kdy touto chorobou trpí 

539% (37/63). Dále hypertenze, kterou trpí 19% (12/63), další příčiny vzniku 

chronického selhání ledvin respondenti uvedli úrazy a operace- 14% (9/63), a dále 

uvedli nádorová onemocnění nejen ledvin a infekce- 8% (5/63). 

     Výsledky otázek podporují tuto hypotézu. 
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Hypotéza č. 3: Očekávám, že většina dotazovaných je spokojena s léčbou pomocí 

dialýzy popřípadě transplantace. 

   

K vyhodnocení této hypotézy se vztahují tyto otázky č. 4, 5, 6, 7 

 

     Z celkového počtu 141 dotazovaných respondentů, kteří odpověděli na otázku č. 4, 

kdy 43% (61) dotazovaných se po dialýze cítí dobře, dalších 38% (54) se však po 

dialýze cítí unaveně, ale dalších 8% (11) se cítí velmi dobře po ukončení dialýzy a 5% 

(7) se cítí po ukončení dialýzy lépe. Z otázky č. 5 vyplývá, ţe 80% (113) dotazovaným 

respondentům vyhovuje léčba pomocí dialýzy a z otázky č. 6 vyplývá, ţe 82% (115) 

respondentům se zlepšila kvalita ţivota pomocí dialýzy. 84% (118) dotazovaných 

respondentů u otázky č. 7 hodnotí léčbu pomocí dialýzy pozitivně.  

     Výsledky otázek podporují tuto hypotézu. 

 

 

Hypotéza č. 4: Myslím si, že transplantace ledviny pozitivně ovlivní kvalitu života 

pacienta s chronickým selháním ledvin. 

 

     Pro nedostatečnou návratnost dotazníků jsem upustila od vyhodnocení této hypotézy.  
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8. Závěr 

 

     Ledviny jsou nedílnou součástí lidského organismu, kdy funkce ledvin je stejně 

důleţitá jako je např. dýchání, krevní oběh a zdravé srdce. Nemocných s onemocněním 

ledvin a případná léčba hemodialýzou, peritoneální dialýzou či transplantací ledvin 

přibývá a medicína se stále specializuje, ve výzkumu jsou nové léky a léčba 

chronického selhání ledvin je výrazně na vyšší úrovni neţ před několika lety.  

 

     Tato bakalářská práce je rozdělena do části teoretické, kdy informace k této části 

jsem získala četbou a studiem odborné literatury.  

 

     V praktické části jsem se zabývala kvalitou ţivota pacienta v dialyzačním programu 

pomocí anonymních dotazníků, rozhovory s nemocnými a pozorováním ošetřovatelské 

péče o nemocné v dialyzačním programu. Na dotazníky odpovědělo 141 respondentů, 

převáţně z dialyzačního střediska KNL a.s. Analýzu dotazníky jsem zanesla do grafů a 

tabulek, kdy jsem přidala slovní ohodnocení. Z výsledků anonymních dotazníků 

vyplývá, ţe vyhodnocené výsledky podporují hypotézy. Od hypotézy týkající se 

transplantace ledvin jsem upustila pro nedostatečnou návratnost dotazníků od 

respondentů.  

 

     Ošetřovatelským výstupem této bakalářské práce je informační leták pro nemocné 

v dialyzačním programu. (viz Příloha č. 2) 
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Příloha č. 1 

Dobrý den, 

Jmenuji se Jana Juhaňáková a jsem studentkou 3. Ročníku Ústavu zdravotnických studií 

obor Všeobecná sestra Technické univerzity v Liberci. Tento dotazník je anonymní a 

slouţí jako výzkumná část k mé bakalářské práci. Výsledky budou zveřejněny jen v  

bakalářské práci, která se týká chronického selhání  ledvin a nebudou dále šířeny. 

Prosím věnujte 5 minut tomuto dotazníku.  

Děkuji a přeji pěkný den. 

 

1. Jste    a) ţena        b) muţ 

 

2. Jak často docházíte na hemodialýzu? 

a) 1-2x týdně  

b) 3x týdně 

c) Více  

 

3. Jak dlouho jste již dialyzován(a)?   

…………………………………………………………………………….. 

 

4. Jak se cítíte po dialýze? 

a) Dobře 

b) Unaveně 

c) Jiné:…………………………………………………………………………… 

 

5. Vyhovuje Vám tato léčba? 

a) Ano 

b) Ne 

 

6. Zlepšila se kvalita Vašeho života při dialýze? 

a) Ano 

b) Ne 
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7. Jak pociťujete léčbu pomocí dialýzy? 

a)  pozitivně 

b) negativně 

 

8. Bylo příčinou Vašeho selhání ledvin jiné onemocnění např. cukrovka atd.? 

a) Ano 

b) Ne 

 

9. Pokud ano, jaké? 

………………………………………………………………………. 

 

10. Trpíte dalším přidruženým onemocněním? 

a)  Ano 

b)  Ne 

 

11. Pokud ano, jakým?................................................................... 

 

12. Jste zařazen(a) do transplantačního programu? 

a)  Ano 

b)  Ne 

 

13. Jste obeznámen(a) o nutnosti dodržovat léčebný režim při dialyzačním 

programu? 

a)  Ano 

b)  Ne 

 

       14. Jsou pro Vás informace o dialyzačním programu dostačující? 

 a) ano 

 b) ne 

 

15. Pokud ne, o čem by jste chtěl(a) být více informován(a)? 

………………………………………………………….. 
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       16. Byl(a) jste seznámen(a) s peritoneální dialýzou? 

 a) ano 

 b) ne 
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Příloha č. 2 Informativní leták 
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Příloha č. 3 

 

 

 

Stupeň 

onemocnění 

K/DOQI(2002) 

Klinický popis GFR 

(ml/s) 

1 Normální GF, ale známky poškození ledvin- abnormální 

močový nález, histologické změny 
>1,5 

2 Mírné CHSL 1-1,49 
3 Střední CHSL 0,50-0,99 
4 Těţké CHSL 0,25-0,49 
5 Konečné stadium CHSL, zahájení léčby selhání funkce ledvin- 

dialyzační metody, transplantace 
<0,25 

Tabulka 1: Stupně CHSL podle doporučení K/DOQI (2002) 
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Příloha č. 4 

Obrázek č. 1: Dialyzační přístroj 
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Obrázek č. 2: Dialyzátor- kapilára 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Permanentní dialyzační vstup (AVF) 
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Obrázek č. 4:  Permanentní dialyzační vstup (AVF), vytvořený ze syntetické náhrady 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: PermCath 

 
 


