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Glomerulárna filtrácia 

• Normálne hodnoty GF 90 - 130 
ml/min/1,73m2 

• V snahe obísť ťažkosti so zberom 
moču je možné získať odhad o 
intenzite GF z plazmatického 
kreatinínu 



AZO    - hodiny až týždne

CHZO - >3 mesiace

AZO - náhle zhoršenie obličkových 

funkcií (48 hod) vedúce k 
uremickému stavu

CHZO - postupný ireverzibilný zánik 

glomerulov



Akútne zlyhanie obličiek

potenciálne reverzibilný stav 
spojený 

 s nedostatočnou exkréciou 
dusíkatých katabolitov 

 



pokles glomerulárnej filtrácie 

permeabilita a plocha glom.kapilár 



pokles glomerulárnej filtrácie: 

HT GK 

OTGK   +           HT  BP 



 



 



 



 

ANG II - rastový 
faktor - mezangium 



GF na  50% normy a menej-hromadenie

urey, 
kreatinínu

na 25% normy a menej – rozpad bb – v 

sére hromadenie 
fosfátov,
sulfátov, H+ a K +

viažu Na +

z bikarbonátov,  
MA,
hyperkalémia
>5.5 mmol/l

 



Príčiny AZO  - prerenálne (KT<10.6kPa)

chirurgia, popáleniny,šok

renálne (glomeruly, cievy, 

tubuly* - ucpanie tubulov, 
ISCH 
toxíny)

ischémia, nefrotoxické ll.

postrenálne (obštrukcia    

ureter, uretra, močový          
mechúr)

 



Príčiny AZO 



Príznaky AZO

nauzea, vracanie, hnačky, hyperhydratácia
slabosť, bolesť hlavy, opuch mozgu, 
dýchavica (edém pľúc) 
oligúria,proteinúria, hematúria,   Na v sére 
rozpad bb. – uvoľňovanie K+

fosfátov, sulfátov, 
ketokyselín

neskôr štádium polyúrie – neschopnosť tubulov resorbovať

neskôr regenerácia tub.bb

 



Chronické zlyhanie obličiek
postupný zánik glomerulov

CHRI    GF < 50-25 ml/min – pri záťaži poruchy 
homeostázy a exkrécie

CHZO    GF < 15 ml/min       - za bazálnych podmienok 
poruchy homeostázy

Uremický sy – súbor klinických a lab. príznakov:
 kardiálna insuficiencia, arytmie, perikarditída, HTN
 poruchy GIT – nauzea, vracanie, hnačky, opuch 

sliznice
 pľúca – opuch, Kussmaulovo dýchanie, pleuritída
mozog – somnolencia, sopor, kóma
 zvýšenie neuromuskulárnej dráždivosti

 



 



 



Závažný stav 

• Urea v sére > 35 umol/l .... 

• Refraktérna hyperkaliémia > 6,5 mmol/l – 

riziko zástavy srdca  

• Refraktérna metabolická acidóza pH ≤ 7,1  

• Refraktérne zmeny elektrolytov: hyper-, 

hyponatriémia, hyperkalciémia  

• Tumor lysis syndróm s hyperurikémiou a 

hyperfosfatémiou  

 



Syndróm lýzy tumoru – patrí 

medzi onkologické emergencie 

   Najmä u pacientov s leukémiami a 

lymfómami- uvoľňovanie kália a fosforu z 

buniek s následnou hypokalciemiou, 

deštrukcia nukleotidov – precipitácia kys. 

močovej v tubuloch 



Chronická obličková choroba 

• sa definuje ako poškodenie obličiek alebo 

GF < 60 ml/min/1,73 m2 v priebehu 3 

mesiacov.  

• Poškodenie obličiek sa definuje ako 

pritomnosť patologickej abnormality alebo 

markerov poškodenia, vrátane  abnormalít 

v krvných a močových testoch, resp. pri 

znázorňovaní orgánu. 



Chronická obličková choroba 

• CKD1 Renálne poškodenie s normalnou 

alebo zvyšenou GF ≥ 90 

• CKD2  Renálne  poškodenie s mierne 

zniženou GF 60 – 89 

• CKD3 Stredne zníženie GF 30 – 59 

• CKD4 Zavažne zníženie GF 15 – 29 

• CKD5 Zlyhanie obličiek  GF < 15, resp. 

dialýza 




