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Funkcia obličiek
• udržiavanie objemu telesných tekutín

• udržiavanie správnej koncentrácie nízkomolekulových látok v telesných tekutinách 
(H+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3

-, močovia, kyselina močová, kreatinín,...)

• vylučovanie niektorých katabolitov: kys. močová, močovina, kreatinín, uremické 
toxíny, ...

• dlhodobá regulácia tlaku krvi

• regulácia tvorby erytrocytov: erytropoetin

• hormonálna regulácia: kalcitriol, renín-angiotenzín, prostaglandíny, kiníny, ...

• metabolizmus: regulácia acidobázickej rovnováhy, glukoneogenéza, syntéza MK, 
hormonálna inaktivácia (inzulín), degradácia steroidných hormónov

Podmienky pre správnu funkciu obličiek
• dostatočná perfúzia obličiek okysličenou krvou
• anatomická a funkčná integrita renálneho parenchýmu: 

• dostatočná glomerulárna filtrácia
• správna funkcia tubulárneho epitelu

• voľná pasáž vývodnými močovými cestami



1.4.2020

2

Funkcia nefrónu

1. Filtrácia primárneho moču v glomerule

2. Spracovanie moču v tubulárnom systéme

3. Koncentrácia moču v zberných kanálikoch

Funkcia obličiek

180 l/deň 99 %1.5-2 l/deň

Vylúčený objem
X

Prefiltrovaný objem
A

Reabsorbovaný objem
B

Sekretovaný objem
C= - +
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Glomerulárna filtrácia

Závisí od:

1. Glomerulárneho filtra

2. Tlakových podmienok za filtrom 

1. Glomerulárny filter

Fenestrácie glomerulárnych 
endotelových buniek:
• zabraňujú filtrácii krvných buniek
• prepustia zložky krvnej plazmy

Bazálna membrána:
• zabraňuje filtrácii väčších proteínov

Štrbinová membrána:
• zabraňuje filtrácii stredne veľkých proteínov

https://www.techmed.sk/glomerulonefritidy/
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2. Tlakové podmienky za filtrom 
Glomerulárny
hydrostatický TK 
(GHTK) = 55 mmHg

Kapsulárny hydrostatický 
tlak (KHT) = 15 mmHg

Onkotický TK (OTK) 
= 30 mmHg

FILTRAČNÝ TLAK 
= GHTK – KHT – OTK 
= 55 – 15 – 30 mmHg
= 10 mmHg

Glomerulopatia

• poškodená funkcia glomerulu

Príčiny:
• EXTRArenálne ( prietok krvi obličkami):

• arteriálna hypotenzia 
• aktivácia Sp. 

• Renálne (poruchy obličiek):
• vazodilatácia vas efferens (Th ACEi)
• štrukturálne poškodenie glomerulu
• ↓ počet glomerulov
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Glomerulopatia
PRÍČINA
1. ↓ GF, ↓ filtračná frakcia:
• Nezmenený počet nefrónov:

• ↓ filtračný tlak:
• arteriálna hypotenzia
• dilatatácia vas efferens (ACEi)

• ↑ hydrosta cký tlak v Bowmanovom
púzdre:

• tubulárna obliterácia (proteínmi)
• blokáda odtoku moču (urolitiáza)

• ↑ plazmatický onkotický tlak = ↓
filtračná frakcia

• ↓ počet nefrónov:
• nefroskleróza, glomerulonefritída, 

amyloidóza...

2. Porušená permeabilita
glomerulárnej membrány

NÁSLEDOK
• retencia vody = hypervolémia + 

edémy
• retencia odpadových produktov 

(urea, kys. močová, kreatinín...) = 
azotémia

• retencia xenobiotík a toxínov

• glomerulárna proteinúria, 
hematúria

2. Porušená permeabilita
glomerulárnej membrány

• Proteinúria

• Hematúria

• Valce v močovom sedimente
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1. Proteinúria

2. Hematúria

3. Nefritický a nefrotický syndróm

4. Vyšetrenie moču

Proteinúria
• Fyziologická proteinúria: 

• 50 mg/24h proteínov v moči
• pri fyzickej aktivite až 150 mg/24h
• proteíny: 

• Tamm-Horsfallov proteín (uromodulín): mukoproteín secernovaný
tubulárnymi bunkami v hrubej časti vzostupného ramienka Henleho
kľučky: 30 – 50 mg/24h

• albumín: < 10 mg/24h 
• IgG a sekrečný IgA: < 10 – 15 mg/24h
• voľné ľahké reťazce Ig: < 10 – 15 mg/24h 

• Permeabilita proteínov závisí od:
• molekulárnej hmotnosti: prepúšťanie proteínov < 40 kDa,

> 99% reabsorbovaných v proximálnom tubule

• elektrického náboja: glykokalyx podocytov má negatívny náboj, obmedzuje 
prienik albumínu (tiež s negatívnym nábojom)
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Proteinúria

Prerenálna
Funkčná

Overflow

Renálna
Glomerulárna

Selektívna

Neselektívna
Tubulárna

Postrenálna

1. a) Prerenálna funkčná proteinúria
• prechodná, nie pre ochorenie obličiek, ale pre zmeny 

glomerulárnej hemodynamiky ( hydrostatický tlak v 
glomerulárnych kapilárach,  exkrécia močových proteínov) 

• benígna, mierna proteinúria, neselektívna:
• izolovaná asymptomatická proteinúria (ortostatická)
• namáhavá fyzická aktivita 
• proteinúria v tehotenstve
• horúčka
• dehydratácia
• pri chronickom zlyhaní srdca
• záchvaty 
• stres
• chlad
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1. b) Prerenálna „overflow“ proteinúria

• proteinúria z „pretečenia“
• filtruje sa také veľké množstvo bielkovín s nízkou molekulárnou

hmotnosťou, ktoré prekročí maximálnu reabsorpčnú kapacitu
normálnych tubulov

Moč:
• Bence-Jonesove proteíny: nadprodukcia Ig ľahkého reťazca pri  

mnohopočetnom myelóme
• hemoglobín (αβ-diméry globínu): intravaskulárna hemolýza
• myoglobín: rabdomyolýza

2. a) Renálna glomerulárna proteinúria
• proteinúria 12 g/deň

A. Selektívna
• mierne poškodenie glomerulárnej membrány
• zápal  strata glykokalyxu z endotelu a podocytov  strata 

negatívneho náboja
• nepoškodená lamina densa
• mikroalbuminúria (30 – 300 mg/24h) - diabetická a hypertenzná

nefropatia

• strata negatívneho náboja lamina rara ext/int
• nepoškodený filter podľa veľkosti molekúl

Moč: albumín, NIE väčšie proteíny
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2. a) Renálna glomerulárna proteinúria

B. Neselektívna:
• vážne poškodenie glomerulárnej membrány 
• poškodená lamina densa, podocyty aj štrbinová membrána
• ak proteinúria > 3,5 g/24h  nefrotický syndróm

• Poškodenie všetkých filtrov
• Podľa veľkosti poškodenia

Moč: albumín, transferín, imunoglobulíny

2. b) Renálna tubulárna proteinúria

• proteinúria > 1,5 g/24h
• poškodené tubulárne bunky nemôžu reabsorbovať

mikroproteíny normálne prítomné v glomerulárnom filtráte

 Moč: β2-mikroglobulín, α1-mikroglobulín

• tubulotoxicita: lieky, ťažké kovy
• tubulointerstciálna nefritída



1.4.2020

10

3. Postrenálna proteinúria

• tumory, zápal vývodných močových ciest, močového mechúra, …

 Moč: makromolekulárne proteíny: α2-makroglobulín, IgM

Proteinúria
• Kvalitatívna:

• Selektívna
• Neselektívna

• Funkčná proteinúria
• Patologické proteíny
• Tubulárna proteinúria

• Kvantitatívna
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Kvalitatívna proteinúria – typ proteínu

• Prerenálna:
• Hemoglobín, myoglobín, reťazce Ig

• Renálna:
• Glomerulárna selektívna:

• Albumín, transferín (Mr 70 000 – 100 000)

• Glomerulárna neselektívna:
• Albumín, transferín, IgA, IgM (Mr > 70 000)

• Tubulárna:
• Mikroglobulín α1, β2 (Mr 10 000 – 70 000)

• Postrenálna:
• Makroproteíny, hemoglobín

Kvantitatívna proteinúria

< 0,15 g/24 h   fyziologická proteinúria

0,15 – 1,5 g/24 h  malá proteinúria

1,5 – 3,5 g/24 h  stredná proteinúria

> 3,5 g/24 h veľká proteinúria, nefrotický syndróm

> 10 g/24 h proteinúria so závažným nefrotickým sy.
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Proteinúria

1. Proteinúria

2. Hematúria

3. Nefritický a nefrotický syndróm

4. Vyšetrenie moču
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Hematúria
• „krv v moči“ – ↑ Ery v močovom sedimente
• Norma: < 2 Ery/zorné pole

• Prechodná:
• mladí pacienti: benígna (teplota, trauma, cvičenie, ...)
• starší pacienti: závažná (malignity, …)

• Trvalá

Hematúria – skúška 3 pohárov
• hematúria na začiatku močenia:

• uretra

• hematúria na konci močenia:
• trigonum močového mechúra

• hematúria počas močenia:
• obličky, uretery
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Hematúria - kvantitatívna
• Makroskopická (veľká): 

• červený/hnedý moč
• 1 ml krvi/ l moču  viditeľná zmena 

farby
• Mikroskopická:

• ≥ 3 Ery/zorné pole v 2 z 3 vzorkách 
moču

Makroskopická erytrocytúria (hematúria) 
vs. 

hemoglobinúria
vs. 

kontaminácia inými zdrojmi krvi
(menštruácia/hemoroidy) al. stravou/liekmi

Hematúria - pôvod

Hematúria
Renálna

Glomerulová

Neglomerulová
Extrarenálna
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1. a) Renálna glomerulová hematúria
• Defekt glomerulárnej membrány > 250 nm

• Ery valce
• proteinúria > 500 mg/24h
• dysmorfné Ery
• farba "coca-coly“
• žiadne koagulá

• ranný periorbitálny opuch, priberanie hmotnosti, oligúria, edémy
alebo hypertenzia

• bezbolestná

1. a) Renálna glomerulová hematúria
• IgA nefropatia (Bergerova choroba):

• IgA depozity v glomerulovom mezangiu
• bezbolestné epizódy rekurentnej makroskopickej hematúrie, ktoré sa viažu na 

interkurentnú respiračnú infekciu
• Postinfekčná glomerulonefritída: beta-hemolytický streptococcus 1-4 týž. 

makroskopická hematúria
• Benígna familiárna hematúria (nefropatia tenkej bazálnej membrány): A-D

• perzistentná asymptomatická izolovaná mikroskopická hematúria
• Alportov syndróm: X-D, defekt bazálnych membrán

• hluchota, postihnutie očí, nefropatia: hematúria, zlyhanie obličiek
• Hemolyticko-uremický syndróm:

• deti; krvavá gastroenteritída (shiga toxin Escherichia coli)  1-15 dní 
trombocytopenická mikroangiopatická hemolytická anémia a zlyhanie obličiek;
mikroscopická hematúria

• Membranoproliferatívna glomerulonefritída
• Anafylaktoidná purpura (Henoch-Schönleinova purpura): 

• 4 -5 r., vaskulitída, purpura, bolesti kĺbov, brucha, hematúria
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1. b) Renálna neglomerulová hematúria
• proteinúria > 500 mg/24h
• Bez Ery valcov
• Bez dysmorfných Ery, ale s eumorfnými BEry
• červený al. ružový moč, pasáž krvných zrazenín

• Tubulointersticiálna nefritída
• Pyelonefritída
• Polycystické obličky
• Karcinóm obličiek 
• Kosáčikovitá anémia 
• Renovaskulárne ochorenie (ateroembolické och. obličiek, 

trombóza renálnej vény, arteriovenózne malformácie) 

2. Extrarenálna hematúria 
• ↑ Ery

• Bez dysmorfných Ery

•  / žiadna proteinúria

• Horúčka
• Cvičenie

• Infekcie močového traktu (pyelonefritída, cystitída, prostatitída, uretritída)

• Schistosomiáza
• Tumory/malignanity (prostata, močovod, mechúr) 

• Kamene (obličky, mechúr) 

• Benígna hyperplázia prostaty
• Antikoagulanty

• Chemoterapeutiká (mitotan, ifosfamid, cyklofosfamid)
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Hematúria - pôvod

Hematúria
Renálna

Glomerulová

Neglomerulová
Extrarenálna

Hematúria - DDg
• Horúčka, bolesť brucha, dyzúria, časté močenie, pomočovanie u 

starších detí
 infekcie močového traktu 

• Jednostranná bolesť v boku vyžarujúca do genitálií 
 obštrukcia v močových cestách kameňom al. koagulom

• Nedávna infekcia respiračného traktu, hrdla al. kože
 postinfekčná GN, IgA GN

• Kožné vyrážky a artritída
 Henoch-Schönleinova purpura alebo systémový lupus

erythematosus
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1. Proteinúria

2. Hematúria

3. Nefritický a nefrotický syndróm

4. Vyšetrenie moču

Renálne syndrómy

1. Nefritický syndróm 

2. Nefrotický syndróm



1.4.2020

19

1. Nefritický syndróm 

• autoimunitné poškodenie glomerulárnych kapilár (Ab proti BM, 
cirkulujúce IK)

• infiltrácia imunitnými bunkami, aktivácia komplementu
• histologické zmeny:

• proliferácia buniek – mezangiálne, endotelové bb.
• infiltrácia imunitnými bunkami – neutrofily, makrofágy
• zhrubnutie BM – depozity Ab, IK, komplementu

• postinfekčná GN (poststreptokoková GN), RPGN, IgA nefropatia, 
systémová vaskulitída

1. Nefritický syndróm 

• ↑ Ery v moči, stredná proteinúria do 3,5 g/24h

• Hematúria:
• masívna glomerulová hematúria – dysmorfné Ery, Ery valce, akantocyty
• makroscopická/veľká hematúria – farba coca-coly

• Oligúria/anúria:
• retencia NaCl a vody hypertenzia; azotémia

• Proteinúria:
• miernejšia ako pri nefrotickom sy.: 1 – 3 g/24h

• Edémy:
• menšie ako pri nefrotickom sy.
• mäkké tkanivá – periorbitálny, genitálny edém
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1. Nefritický syndróm 

Poškodenie glomerulov 
imunokomplexami

proliferácia bb. glomerulu
(mezangiálne, endotelové bb., podocyty), 

infiltrácia glomerulu
(PMN, MA, Ly)

premenlivá
ľahká

proteinúria

 glomerulárna filtrácia

strata Ery

hematúria

azotémia retencia tekutín  renín

mierne edémy hypertenzia

oligúria

pošk. GBM pošk. GBM

1. Nefritický syndróm (akútny zápal glomerulov)

• Akútna GN: 

• poststreptokoková, postinfekčná (nestreptokoková) 

• Rýchlo progredujúca GN

• Fokálna proliferatívna GN: 

• IgA nefropatia

• SLE

• bakteriálna endokarditída

• Henoch-Schönleinova purpura

• Membranoproliferatívna glomerulopatia

• Goodpasteurov sy.

• Pomaly progredujúca GN
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Renálne syndrómy

1. Nefritický syndróm 

2. Nefrotický syndróm

2. Nefrotický syndróm
• miznutie výbežkov podocytov (pedikulov) + štrukturálne zmeny v 

cytoskelete + molekulárna reorganizácia štrbinovej membrány 
deravý glomerulus

• strata albumínu:
•  onkotický tlak  tekutina do interstícia  edémy
• intravaskulárna hypovolémia RAAS  retencia vody, iónov edémy
•  sekrécia v pečeni so  lipoproteínmi, produkcia koagulačných faktorov

• primárny (idiopatický) nefrotický syndróm
• symptóm chronickej GN
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2. Nefrotický syndróm: symptómy
• Proteinúria (albuminúria) > 3,5 g/24h spenený moč

• Hypoalbuminémia

• Edémy: 
• hypoalbuminémia + RAAS
• mierne (opuch tváre, opuch okolo očí) až anasarka (mäkký 

edém od rúk po nohy, ascites, pleurálna, perikardiálna efúzia)

• Hyperlipidémia (Hypercholesterolémia / 
hypertriacylglycerolémia), lipidúria:
• syntéza v pečeni; lipidové valce v moči

• Koagulopatia

• Hematúria: mierna

2. Nefrotický syndróm
 glomerulárna 

permeabilita

proteinúria
 katabolizmus proteínov 

v tubuloch

hypoproteinémia

EDÉMY

hyperlipidémia

kompenzačné 
syntézy lipoproteínov

 intravaskulárny
onkotický tlak

hypovolémiaADH

RAASaldosterón

 sK+

alkalóza

 permeabilita 
periférnych kapilár

filtrácia bielkovín 
do interstícia

 intersticiálny
onkotický tlak

 retencia Na+ 

a H2O

 retencia Na+

a H2O

poškodenie 
obličiek

 intravaskulárny
hydrostatický tlak

angiotenzín II

vazokonstrikcia

lipidúria

 tubulárna 
reabsorpcia proteínov

pošk. tubulov
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2. Nefrotický syndróm: komplikácie

1. Hyperlipoproteinémia
2. Infekcie
3. Tromboembolické
4. Anémia
5. Hypokalcémia
6. Malnutrícia

2. Nefrotický syndróm: komplikácie
1. Hyperlipoproteinémia:  riziko aterosklerózy

• ↑ produkcia lipoproteínov v pečeni 
• strata lipoproteínovej lipázy močom ↓ degradácia sérových lipoproteínov
•  celkový cholesterol, TAG, VLDL, LDL,  HDL 
• lipidúria  oválne tukové telieska a tukové valce v močovom sedimente

2. Infekcie:
• bakteriálna sepsa, celulitída, pneumónia, peritonitída (gram pozit., negat.

baktérie, Varicella)

• strata Ig močom
• strata komplementu (properdin faktor B) močom, ktorý opsonizuje určité 

baktérie
• tekutina edémov ako kultivačné médium
•  perfúzia sleziny pri hypovolémii
•  schopnosti produkovať Ig (nedostatok proteínov)
•  baktericídna aktivita leukocytov
• imunosupresívna Th
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2. Nefrotický syndróm: komplikácie
3.Tromboembolické:  IM, trombóza v. renalis, hlboká žilová 

trombóza, embólia pľúc
• imobilný pacient
• hemokoncentrácia (po diure ckej liečbe), ↑ viskozita
• ↑ fibrinogén, von Willebrandov faktor, faktor V a VII v pečeni
• strata antitrombínu III a plazminogénu močom

4. Anémia:
• strata transferínu  anémia z nedostatku železa
•  erytropoetín

5. Hypokalcémia:
• strata proteínov viažucich VT D močom  hypovitaminóza D 

absorpcia Ca2+ z čreva hustota kostí, abnormálna histológia kostí
• kumulovaná dávka steroidov kostnej masy

6. Malnutrícia:
• albuminúria, strata hormónov, minerálov, vitamínov

2. Nefrotický syndróm
80% primárne glomerulárne choroby - primárny idiopatický nefrotický syndróm:
• Glomerulopatie s minimálnymi zmenami: difúzne miznutie pedikúl podocytov, 2-6 

r. deti
• Fokálna segmentálna glomeruloskleróza: rozptýlené zjazvenie niektorých

glomerulov
• Membranózna nefritída: difúzne zhrubnutie glomerulárnej kapilárnej steny (IK)
• Membrano-proliferatívna nefritída: zmeny v GBM, proliferácia glomerulárnych 

buniek, mezangiálnych endotelových buniek a infiltrácia leukocytov
• IgA nefropatia

20% sekundárne poškodenia glomerulov - sekundárny nefrotický syndróm:
• Ochorenia: DM, SLE, amyloidóza
• Nádory: lymfóm, mnohopočetný myelóm
• Lieky: antimikrobiálne látky, NSAID, penicilamín, kaptopril, zlato, lítium, ...
• Infekcie: HIV, mykoplazma, syfilis, filarióza, schistosomiáza, toxoplazmóza, malária, 

hepatitida B a C
• Alergické reakcie: bodnutie hmyzom, peľová alergia
• Vrodené choroby: choroby imunity, Alportov sy.
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Nefritický vs. nefrotický syndróm
Nefritický syndróm Nefrotický syndróm

Príčina proliferačné zmeny poškodené podocyty

Začiatok akútny pomalý

Edémy + +++

Hypertenzia často menej často

Proteinúria ++ ++++

Hematúria +++ - / +

Ery valce + -

GFR  N / 

Albumín v sére N /  

Cholesterol v sére N 

Nefritický vs. nefrotický syndróm -
Zhrnutie

 Nefritický syndróm = hematúria/Ery valce
 Nefrotický syndróm = MASÍVNA proteinúria
 Prezentácia môže byť zmiešaná

 Hematúria?  Vylúč malignitu!
 Nové edémy?  Otestuj moč papierikom!
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Nefritický vs. nefrotický syndróm

1. Proteinúria

2. Hematúria

3. Nefritický a nefrotický syndróm

4. Vyšetrenie moču
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Vyšetrenie moču: Zber
• Vzorka stredného prúdu moču nazbieraná do čistej nádobky. 

Vyšetrenie moču: Indikácie
• diagnostikovanie infekcií močových ciest
• skríning a hodnotenie mnohých typov ochorení obličiek
• diagnostikovanie a monitorovanie progresie diabetes 

mellitus a hypertenzie

Vyšetrenie moču = urinalýza
(moč + analýza)

Vyšetrenie moču: Interpretácia
Hrubé vizuálne 

vyšetrenie

Chemické 
vyšetrenie/

testovacie prúžky

Mikroskopické 
vyšetrenie/

močový sediment
Mikrobiológia

objem pH Ery kultivácia
farba špecifická hm. leukocyty senzitivita

zákal glukóza skvamózne
epitelové bunky sérológia

zápach ketolátky valce
pena dusitany kryštály

proteíny baktérie
bilirubín kvasinky
urobilinogén
leukocyty
krv (Hb/Ery)
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Vyšetrenie moču: Referenčné hodnoty
Parameter Referenčné hodnoty
Farba Žltá (bledá - tmavá)
Zákal Číry
pH 4,5-8
Špecif. hm. 1,005-1,025
Glukóza ≤130 mg/d
Ketóny Negatívne
Dusitany Negatívne
Esteráza
leukocytov Negatívne

Bilirubín Negatívne
Urobilirubín Málo (0,5-1 mg/dL) 

Parameter Referenčné hodnoty
krv (Hb/Ery) ≤3 Ery 
Proteíny ≤150 mg/d 
Ery ≤2 Ery/zorné pole 
Leukocyty ≤2-5 Leu/zorné pole 
Skvamózne
epitelové 
bunky

≤15-20 buniek/zorné 
pole

Valce 0-5 hyalínových
valcov/zorné pole 

Kryštály Občas
Baktérie Negatívne
Kvasinky Negatívne

1. Hrubé vizuálne vyšetrenie

• Objem:
• oligúria (< 500 ml/24 h), anúria (< 100 ml/24 h)

• prerenálna: hypoperfúzia, šok (sepsa, popáleniny, krvácanie, …)
• renálna: akútne zlyhanie obličiek – oligo-/anurické štádium, chronická 

choroba obličiek
• postrenálna: blokáda odtoku moču

• polyúria (> 2500 ml/24 h)
• polydipsia, psychogénna polydipsia / polyuria
• endokrinopatie (DM, d. insipidus, Connov sy.,…)
• lieky: diuretiká, lítium, ...
• infekcie močových ciest
• polyurické štádium akútneho poškodenia obličiek
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1. Hrubé vizuálne vyšetrenie
• Farba:

• Normálna: urochróm - svetložltý (zriedený moč; diabetes insipidus), tmavo
jantárová farba (vysoko koncentrovaný moč) 

• Červená: repa, ostružiny; propofol (anestetikum), chlórpromazín
(antipsychotikum); infekcie močových ciest (UTI), nefrolitiáza, hemoglobinúria
(rabdomyolýza), porfýrie (farba: portské víno)

• Oranžová: mrkva, vitamín C; horúčka, potenie; rifampín (ATB)
• Zelená: špargľa; Vitamín B, propofol; Pseudomonas UTI
• Modrá: metylénová modrá, indometacín (NSAID), amitriptylín (TCA), 

prometazín (intravenózny); syndróm modrej plienky (tryptofánová
malabsorpcia)

• Fialová: bakteriúria u pacientov s močovým katétrom (syndróm fialového
močového vaku)

• Hnedá: bôb; antimalariká (chlorochín, primachín), antimikrobiálne látky
(metronidazol, nitrofurantoín), laxatíva (senna), levodopa; Gilbertov syndróm, 
tyrozinémia, bilirubinúria

• Čierna: alkaptonúria, malígny melanóm
• Biela: propofol; chyluria, pyúria, fosfátové kryštály

1. Hrubé vizuálne vyšetrenie
• Čistota moču alebo zakalenie:

• množstvo bunkových zvyškov, valcov, kryštálov, baktérií alebo významnej
proteinúrie; výtok z pošvy, spermie, sekrécie prostaty

• číry / mierne zakalený / zakalený

• Zápach:
• strava (špargľa), lieky, vitamíny
• Acetónový: DM, hladovanie
• Amoniakový: dehydratácia, infekcia moč. ciest
• Hnilobný: hnilobné baktérie
• Sladký: nekontrolovaný DM
• Plesnivý: ochorenie pečene a určité metabolické poruchy (fenylketonúria)

• Pena:
• Biela: proteinúria, glykozúria
• Hnedá: bilirubinúria
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2. Chemické vyšetrenie/ testovacie prúžky
• pH: 4.5 - 8.0 (exkrécia H+ obličkami)

• hodnotenie kameňov, nefrolitiázy, infekcie (UTI), renálnej tubulárnej acidózy
(neschopnosť okysliť moč na pH <3,5)

• odpoveď na liečbu u pacientov s rabdomyolýzou alebo predávkovaním 
liekmi/drogami

• Alkalický moč: UTI spôsobené organizmami štiepiacimi močovinu (Proteus, 
Klebsiella), kryštály fosforečnanu amónno-horečnatého, struvitová litiáza

• Kyslý moč: ketoacidóza, kyselina močová a cystín

• Špecifická hmotnosť: 1,005–1,025
• schopnosť obličiek koncentrovať moč, čo odráža stav hydratácie
• : zhoršená schopnosť koncentrácie moču (diabetes insipidus, kosáčikovitá

nefropatia, akútna tubulárna nekróza, glukóza, močovina)
• : významné množstvá proteínu alebo ketokyselín

2. Chemické vyšetrenie/ testovacie prúžky
• Glukóza: 130 mg/deň

• glukozúria pri DM, tehotenstve

• Ketolátky (acetón, kys. acetoctová, kys. β-hydroxymaslová): 
• nekontrolovaný diabetes, diabetická ketoacidóza, ťažké cvičenie, 

hladovanie, vracanie a tehotenstvo

• Proteíny: < 150 mg/d, nemerateľné test. prúžkami
• Testovacie prúžky detekujú iba prítomnosť albumínu v závislosti od 

koncentrácie vzorky moču
• Test kyseliny sulfosalicylovej (SSA): prítomnosť albumínu, globulínu, Bence-

Jonesových proteínov
• 24-hodinový odber moču alebo výpočet celkového pomeru bielkovín v 

moči ku kreatinínu pomocou jedinej náhodnej vzorky moču: kvantitatívne
meranie vylučovania bielkovín u pacientov s významnou alebo
pretrvávajúcou proteinúriou
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2. Chemické vyšetrenie/ testovacie prúžky
• Dusitany: 

• dusičnany v moči sa konvertujú určitými bakteriálnymi druhmi (Escherichia 
coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Enterobacter, Citrobacter) na dusitany

• Bilirubín: 
• nesmie byť prítomný v moči
•  konjugovaný (vo vode rozpustný) bilirubín: pri obštrukčných

hepatobiliárnych stavoch, hepatitíde

• Urobilinogén: produkované črevnými baktériami
• : nadmerná hemolýza erytrocytov, parenchymálne ochorenia pečene, 

zápcha, prerastanie črevných baktérií
• : obštrukčné ochorenie žlčových ciest, ťažká cholestáza

2. Chemické vyšetrenie/ testovacie prúžky
• Leukocyty: 

• esteráza leukocytov uvoľnená pri lýze leukocytov
• pyúria, UTI
• sterilná pyúria: analgetická nefropatia alebo UTI spôsobené Chlamydia, 

Mycobacterium tuberculosis, Ureaplasma urealyticum

• Krv: 
• testovací prúžok detekuje peroxidázovú aktivitu Ery
• hematúria, hemoglobinúria, myoglobinúria, falošne pozitívne výsledky alebo 

kontaminácia
• číry supernatant a červený močový sediment + prítomnosť Ery pri mikroskopii

moču: hematúria
• červený supernatant pozitívny testovacím prúžkom + žiadne Ery pri 

mikroskopii moču: hemoglobinúria (paroxyzmálna nočná hemoglobinúria, 
infekcia Plasmodium falciparum) alebo myoglobinúria (rabdomyolýza)

• červený supernatant negatívny testovacím prúžkom: repa, potravinárske 
farbivá, porfýria, hydroxokobalamín, fenazopyridín,…
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3. Mikroskopické vyšetrenie/ močový sediment

• Bunky: leukocyty, Ery, epitelové bb., nádorové bb.
• Leukocyty: 2-5 Leu/zorné pole

• masívna leukocytúria = pyúria
• sterilná leukocytúria: neinfekčná, liekmi indukovaná intersticiálna nefritída 

(NSAID, antibiotiká,…)
•  neutrofily: infekcia, zápal, kontaminácia
•  eozinofily: akútna intersticiálna nefritída (AIN)
•  lymfocyty: tubulointersticiálne ochorenia

• Ery: < 2 Ery/zorné pole
• dysmorfné erytrocyty (acanthocyty) a / alebo Ery valce: 

glomerulonefritída
• Epitelové bb:

• dlaždicové epitelové bunky (z vonkajšej močovej trubice) a prechodné
epitelové bunky (z močového mechúra)

• > 15–20 skvamóznych epitelových buniek/zorné pole: kontaminovaný moč
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3. Mikroskopické vyšetrenie/ močový sediment

• Valce:
• valcové častice tvorené koagulovaným proteínom (Tamm-Horsfallov

mukoproteín - spája valce) vylučovaným tubulárnymi bunkami (distálny
tubulus al. zberný kanálik)

•  pH moču,  prietok moču,  koncentrácia soli v moči denaturácia a 
zrážanie proteínov tvorba valcov

• Acelulárne valce
• Celulárne valce

3. Mikroskopické vyšetrenie/ močový sediment
• Acelulárne valce: 

• Hyalínové valce: 
• Tamm-Horsfallove mukoproteíny
• u zdravých jedincov po namáhavom cvičení, koncentrovaný moč
• diuretická liečba, horúčka, dehydratácia
• sprevádza proteinúriu

• Granulované valce: 
• degradácia celulárnych valcov, inkorporácia proteínov (albumín, ľahké Ig 

reťazce)
• proteinúria, akútna tubulárna nekróza

• Voskové / široké valce: 
• degradácia granulovaných valcov
• závažná proteinúria, pokročilé zlyhanie obličiek

• Tukové valce a lipidúria, s typickým "maltským krížom" na polarizovanej
mikroskopii: 

• poškodenie tukových buniek
• nefrotický syndróm s ťažkou proteinúriou
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3. Mikroskopické vyšetrenie/ močový sediment

• Celulárne valce: 
• Epitelové valce: na povrchu matrix sú nalepené epitelové bb. odlúpnuté z 

tubulov
• poškodenie tubulov

• Erytrocytové valce: na povrchu matrix sú nalepené Ery
• sprevádzajú renálnu hematúriu
• glomerulonefritída, vaskulitída

• Leukocytové valce a pyúria: na povrchu matrix sú nalepené hl. granulocyty
• UTI (pyelonefritída, cystitída)
• tubulointersticiálna nefritída, akútna pyelonefritída, renálna tuberkulóza, 

vaginálne infekcie
• sterilný zápal (neinfekčná liekmi indukovaná intersticiálna nefritída)

Hyalínové valce

Ery valce Leukocytové valce

Granulované valce

Tukové valce s "maltským
krížom"

Voskové široké valce
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3. Mikroskopické vyšetrenie/ močový sediment
• Kryštály:

• pevné formy určitej rozpustenej látky v moči
• pH moču, presýtenie molekúl, prítomnosť možných inhibičných faktorov
• Kryštály oxalátu vápenatého (tvar obálky) + akútne poškodenie obličiek: požitie

etylénglykolu
• Kryštály kyseliny močovej (tvar diamantu) + akútne poškodenie obličiek: 

syndróm lýzy nádoru, hyperurikozúria (dna)
• Fosforečnan horečnato-amónny, trojité fosfátové kryštály (struvit) (tvar rakvy): 

UTI spôsobené organizmami štiepiacimi močovinu (Proteus, Klebsiella)
• Kryštály cystínu (hexagonálne): cystinúria
• Kryštály tyrozínu, leucínu: katabolizmus proteínov (závažné poškodenie pečene, 

akútne leukémie)
• Kryštály cholesterolu: ťažké poškodenie glomerulárneho filtra, pri ťažkej

proteinúrii
• Kryštály bilirubínu: konjugovaný bilirubín
• Kryštály liekov: acyklovir, indinavir,…
• Ploché obdĺžnikové kryštálové dosky (vzor hviezdice): Indinavir
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3. Mikroskopické vyšetrenie/ močový sediment
• Baktérie:

• infekcia alebo kontaminácia
• ≥ 100 000/ml, jeden organizmus: významná bakteriúria
• <100 000/ml, viac organizmov: polymikrobiálna kontaminácia

• Bunky kvasiniek: 
• Candida, kolonizujú vagínu, močovú trubicu, močový mechúr
• skutočná infekcia (pri DM, po imunosupresívnej terapii, antibiotikách) alebo

kontaminácia (vaginálnymi sekrétmi u žien s kvasinkovou infekciou)

• Artefakty:
• kúsky odevu, nite
• zvyšok toaletného papiera
• škrobové zrná
• stolica
• vlasy
• spermie


