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Ledvične bolezni potekajo tiho. Največkrat odkrije-
mo ledvično bolezen slučajno pri preiskavah krvi in
seča, redkeje zaradi simptoma, ki ga lahko poveže-
mo z ledvično boleznijo (npr. motnje pri mikciji, ma-
krohematurija, ledvene bolečine, otekline, arterijska
hipertenzija, uremični simptomi). 
V ledvicah se izločajo hormoni, pomembni za urav-
navanje krvnega tlaka in pretoka krvi (renin, angio-
tenzin II, prostaglandini, bradikini), nastajanje eri-
trocitov (eritropoetin) in presnovo kosti (1,25-dihi-
droksi vitamin D3 ali kalcitriol). Osnovna naloga led-
vic je tudi zagotoviti ustrezno vodno, elektrolitno in
acidobazno ravnovesje v telesu.
Voda in v vodi topni presnovki se iz telesa izločajo v
glomerulih s pomočjo glomerulne filtracije (ekskre-
torna ali izločevalna funkcija ledvic); le redki po-
membni presnovki se izločajo tudi s sekrecijo v tu-
bulih. Nasprotno pa so ravno tubuli tisti, ki v proce-
sih reabsorpcije in sekrecije uravnavajo sestavo te-
lesnih tekočin. V enem dnevu tako nastane 180 do
200 litrov ultrafiltrata, ki se v procesih reabsorpcije in
sekrecije v tubulih izloči kot 600 do 2500 ml seča.
Zaradi različne vloge glomerulov in tubulov pri na-
stanku seča uporabljamo pri kliničnem delu za oce-
no glomerulne in tubulne funkcije ledvic različne
preiskave.

MERJENJE GLOMERULNE FILTRACIJE
Spremljanje glomerulne filtracije (GF) je poleg pre-
iskav seča ključnega pomena za oceno stopnje led-
vične okvare in spremljanje poteka bolezni ne glede
na osnovni vzrok ledvičnega odpovedovanja. 
Glomerulno filtracijo sestavljajo glomerulne filtraci-
je vseh posamičnih nefronov. Če je GF zmanjšana,
sklepamo na pojav nefropatije ali na zmanjšanje led-
vičnega pretoka. Pri manjšem pretoku krvi skozi led-
vice se zmanjša GF vseh nefronov hkrati. Pri zmanj-
šanju števila delujočih nefronov pri kronični ledvič-
ni bolezni (npr. pri diabetični ledvični bolezni z glo-
merulosklerozo) se povečata glomerulna filtracija in
tubulna resorpcija v preostalih nefronih, zato zmanj-
šanje GF ni proporcionalno izgubi ledvičnega tkiva
in je GF še dolgo lahko normalna. Če se predhodno
zmanjšana GF povečuje, se ledvično delovanje iz-
boljšuje, če pa je stabilna, je tudi ledvična bolezen
stabilna. Znaki in simptomi uremije se pojavijo šele
pri zmanjšanju GF na 5 do 10 ml/min. 

PREISKAVE LEDVIČNEGA DELOVANJA
Jelka Lindič

Kakšne funkcije opravljajo ledvice?
Kakšne so lastnosti idealne snovi za merjenje glomerulne filtracije?
Kateri so endogeni markerji glomerulne filtracije?
Kaj vse vpliva na serumsko koncentracijo kreatinina?
Zakaj serumska koncentracija kreatinina ne odraža glomerulne filtracije?
Kako pravilno izmerimo očistek kreatinina?
Kdaj uporabljamo za oceno očistka kreatinina Cockcroft-Gaultovo enačbo?
Kaj upošteva enačba MDRD pri izračunu ocene glomerulne filtracije?
Zakaj je pomembna ocena glomerulne filtracije?
Kaj je cistatin C?
Koliko stopenj kronične ledvične bolezni poznamo in kako jih ovrednotimo?
Kdaj in zakaj računamo anionsko vrzel seča?
Ali lahko dokažemo okvaro proksimalnih tubulov zaradi zdravljenja z aminoglikozidi in kako?

V ledvicah se uravnava ravnovesje vode, elektroli-
tov in kislin; izločajo se hormoni, ki uravnavajo
krvni tlak, presnovo kosti in nastajanje eritrocitov.
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Fiziološke spremembe glomerulne filtracije
Glomerulna filtracija je odvisna od starosti, spola, te-
lesne površine, telesne aktivnosti, prehrane in zdra-
vil. Po 40. letu starosti se običajno zmanjšuje za 0,75
do 1,0 ml/min letno; pri zdravih starostnikih brez
arterijske hipertenzije ali srčno-žilnih bolezni je GF
lahko tudi ohranjena.  Pri moških je za 8% večja kot
pri ženskah enake starosti. V času nosečnosti se v
prvem trimestru GF zaradi povečanega pretoka
plazme poveča in po porodu spet normalizira. Zara-
di cirkadiane variabilnosti pretoka krvi v ledvicah se
tudi GF v času dneva spreminja in je popoldan več-
ja za 10 do 30%. Vegetarijanci imajo manjšo GF kot
mesojedi ljudje. Učinek beljakovinskega obroka na
porast GF je že dolgo znan kot »ledvična rezerva« in
ga je možno izzvati pri GF, ki je večja od 50 ml/min.
Krvni pretok v ledvicah se po beljakovinskem obro-
ku verjetno poveča zaradi povečanega izločanja glu-
kagona, ki spodbudi večje nastajanje vazodilatator-
nih prostangladinov v ledvicah, kar vpliva tudi na
GF. Verjetno se spremeni tudi glomerulnotubulna
povratna zanka. 

Metode merjenja glomerulne filtracije
Neka snov se v ledvicah odstrani iz plazme šele po
večkratnem prehodu plazme skozi ledvice; v 20 mi-
nutah se z GF praviloma prečisti en volumen plaz-
me, v teh urah pa celotna količina zunajcelične teko-
čine, kar pomeni veliko fiziološko rezervo. Glome-
rulno filtracijo merimo s pomočjo očistka izbrane
snovi. Očistek snovi je izražen kot volumen plazme
v času, ko se plazma navidezno popolnoma očisti te
snovi. Najprimernejša snov za merjenje GF je tak-
šna, ki se v telesu ne presnavlja, se izloča samo s fil-
tracijo v glomerulih in se ne resorbira ali secernira v
tubulih. Samo z očistkom take snovi bi izmerili pra-
vo GF. 
V telesu ni endogene snovi, ki bi ustrezala merilom
idealnega markerja za oceno GF. V praksi so se temu
najbolj približale nuklearno medicinske radioizotop-
ske preiskave, med katerimi je za oceno najboljši inu-
lin (»zlati standard«), vendar je drag in slabo dosto-
pen za rutinske preiskave, zato se večinoma upora-
blja samo za študijske namene. Nuklearno medicin-
ske preiskave so natančne, količine radioaktivnih

markerjev pa zelo majhne. Med najbolj preizkušeni-
mi substancami so ioheksol, 51Cr EDTA, 99m-Tc
DTPA in 12-I iotalmat. Pri vsakodnevnem delu upo-
rabljamo za oceno glomerulne filtracije endogene
snovi: kreatinin in cistatin C v krvi. 

Sečnina
Sečnina je bila ena od prvih snovi, s katero so oce-
njevali GF. Nastaja v jetrih kot končni presnovek pri
razgradnji beljakovin, se filtrira v glomerulih in ne
secernira v tubulih. Slaba lastnost je, da se 40 do 70%
sečnine pasivno resorbira v tubulih, še posebej pri
hipovolemičnih bolnikih, zato ni primerna za oceno
GF. Poleg tega na njeno serumsko koncentracijo
vplivajo številni dejavniki, ki nimajo neposredne po-
vezave z GF. Serumska koncentracija sečnine se zvi-
ša pri povečanem vnosu beljakovin, pri resorbciji
krvi iz prebavil po krvavitvah, pri povečanem kata-
bolizmu zaradi sepse, zdravljenja z glukokortikoidi
ali pri kemoterapiji. Serumska koncentracija sečine
je zmanjšana pri jetrnih bolnikih, uživanju malobe-
ljakovinske hrane in pri podhranjenosti. V praksi je
njena uporaba za oceno glomerulne filtracije zato ne-
zanesljiva in jo odsvetujejo.

Serumska koncentracija kreatinina
Kreatinin nastaja iz kreatina kot končni presnovek
pri razgradnji mišic. Njegovo nastajanje je soraz-
merno mišični masi in konstantno, kar se odraža tu-
di s stabilno serumsko koncentracijo kreatinina.
Kreatinin ni vezan na plazemske beljakovine, se fil-
trira v glomerulih in secernira v tubulih. Sekrecija v
tubulih se povečuje pri zmanjševanju GF (z začetnih
15% se poveča celo na več kot 50%), hkrati pa se po-
večuje tudi sekrecija v črevesju, zato je serumska
koncentracija kreatinina kljub zmanjšanju GF še dol-
go časa v normalnem območju (slika 1). 

Glomerulna filtracija je odraz filtracij posameznih
nefronov. Pri zmanjšanju števila delujočih ne-
fronov se poveča glomerulna filtracija v ostalih ne-
fronih, zato je glomerulna filtracija lahko še dolgo
normalna.

Idealni merilec GF se filtrira v glomerulih, ne resor-
bira in ne secernira v tubulih ter ne presnavlja v
telesu.

Serumska koncentracija sečnine je povsem neza-
nesljiva za oceno GF in je za to ne uporabljamo.

Serumski kreatinin se filtrira v glomerulih in se-
cernira v tubulih in črevesju, zato ne odraža real-
nega zmanjšanja glomerulne filtracije.
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Kljub stabilnemu nastajanju v mišicah lahko na se-
rumsko koncentracijo kreatinina vpliva več dejavni-
kov, ki so našteti v tabeli 1. Pomemben zunanji vir
kreatinina je mesna prehrana (rdeče meso), ki pred-
stavlja do 1,6% vsega nastalega kreatinina in lahko
za nekaj ur poviša serumsko koncentracijo kreatini-
na celo za 20 µmol/l.
Na sekrecijo kreatinina vplivajo nekatera zdravila, še
posebej, če je izhodiščna GF že zmanjšana. Med kli-
nično pomembnimi sta predvsem trimetoprim (pri
nas na voljo kot trimetoprim-sulfametoksazol) in ci-
metidin, ki kompetitivno inhibirata sekrecijo kreati-
nina v tubulih, zato se v času zdravljenja lahko se-
rumska koncentracija kreatinina zviša. 
Ocena GF zgolj na osnovi serumske koncentracije
kreatinina je zaradi omenjenih vplivov v praksi pre-
groba in nenatančna, zato je potrebno za natančnej-
šo oceno GF uporabiti drugačne metode.

Standardizacija meritve kreatinina. Pri vrednote-
nju serumske koncentracije kreatinina je zelo po-
membno, s kakšno metodo laboratoriji določajo
kreatinin, saj zaradi primerljivosti variabilnost pri do-
ločanju serumske koncentracije kreatinina med la-
boratoriji ne sme biti večja kot ± 15%. Kot referen-
čna (definitivna) metoda določanja serumskega krea-
tinina  je bila v svetu sprejeta izotopska dilucijska ma-
sna spektrometrija (IDMS). V praksi se ve;inoma
uporabljata Jaffejeva in encimska reakcija. Pri upo-
rabi klasične Jaffejeve reakcije vplivajo na rezultat
številne prisotne snovi (npr. albumini, glukoza, bili-
rubin, cefalosporini). Z raznimi modifikacijami kla-
sične Jaffejeve metode se je povečala njena specifi-
čnost. Za boljšo primerljivost med laboratoriji so v
letu 2004 pripravili mednarodni standard za kreatinin
– SRM 967. Samo na osnovi sledljivosti do standar-
da je mogoče »zaupati« vrednostim serumskega krea-
tinina nekega laboratorija. Kot izbirno delovno me-
todo v laboratorijih so svetovali encimsko reakcijo, ki
je specifična. Zaradi uvedbe stadarda so se posledi-
čno spremenile tudi referenčne vrednosti, saj so re-
zultati kreatinina od 10 do 20% nižji.

Izmerjeni očistek kreatinina
V času stabilne ledvične bolezni lahko uporabimo za
oceno GF izmerjeni očistek kreatinina (O kreatinina). Za
uspešnost metode je ključnega pomena pravilen na-
čin zbiranja seča. Kri za določitev serumske kon-
centracije kreatinina vedno odvzamemo na dan pre-
iskave. Očistek izračunamo iz serumske koncentra-
cije kreatinina (s-kreatinin) in analize zbranega 24-
urnega seča:

Koncentracija serumskega kreatinina je odvisna od
spola, starosti, mišične mase in prehrane. Sočasno
z variabilnostjo določitev v laboratorijih to lahko
pomeni do 20% odstopanje od realnih vrednosti.
Ob jemanju trimetoprim-sulfametoksazola se zviša
serumska koncentracija kreatinina.

Slika 1. Serumska koncentracija kreatinina je kljub že močno
zmanjšani glomerulni filtraciji še dolgo v normalnem
območju (pod črtkano črto) ali le malo zvišana.

stanje s-kreatinin komentar
cefalosporini, flucitozin ↑ motnja v  laboratorijskem  določanju kreatinina
cimetidin, trimetoprim ↑ manjša sekrecija kreatinina v tubulih
obrok mesa ↑ prehoden porast tvorbe kreatinina 
brezmesna dieta ↓ manjša tvorba kreatinina
hud telesni napor ↑ povečana mišična tvorba kreatinina
podhranjenost ↓ manjša mišična masa

Tabela 1. Dejavniki, ki vplivajo na spremembo serumske koncentracije kreatinina (s-kreatinin). 
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kreatinin v 24-urnem seču x količina seča
O kreatinina = ------------------------------------------------------------------------------

s-kreatinin x 1440 
Enote: O kreatinina - ml/min, kreatinin v 24-urnem seču - µmol/l,
količina seča – ml, s-kreatinin - µmol/l, 1440 – čas v minutah.
Izračunani očistek preračunamo na 1,73 m2 telesne
površine: 

površina = teža0,54 x  višina0,40 x  0,02.
Enote: površina - m2, teža – kg, višina – cm.

Normalne vrednosti so pri moških 120 ± 25 ml/min/
1,73 m2, pri ženskah 95 ± 20 ml/min1,73 m2.

Pri vrednotenju rezultata nam pomaga količina s se-
čem izločenega kreatinina na kilogram telesne teže. V
stabilnem stanju je izločanje kreatinina s sečem kon-
stantno: pri moških 20 – 25 mg/kg telesne teže dne-
vno, pri ženskah 15 do 20 mg/kg telesne teže dne-
vno. Pričakovano izločanje kreatinina v 24-urnem se-
ču lahko izračunamo s pomočjo Cockcroft-Gaulto-
ve enačbe:

(140 – starost) x teža
izločanje kreatinina = --------------------------------- 

5000
Enote: izločanje kreatinina – g/dan, starost – leta, teža – kg.

Če bolnik ne zbere 24-urnega seča (na to sklepamo,
če izločanje kreatinina v seču ni v pričakovanem ob-
močju), ali če se ledvična funkcija in s tem GF spre-
minja (v času preiskave nastajanje in izločanje krea-
tinina nista v ravnovesju), je izračun nerealen. Izlo-
čanje kreatinina v seču je manjše tudi pri suhih ali ka-
hektičnih bolnikih, ki imajo zmanjšano mišično ma-
so. Bolnikom svetujemo, da 12 ur prej in v času pre-
iskave ne uživajo mesa, saj je sicer izločanje kreatini-
na s sečem povečano in očistek kreatinina ni  realen.
Pri bolnikih z zmanjšano GF je osnovna slabost iz-
merjenega očistka kreatinina precenjevanje GF za-
radi povečane sekrecije kreatinina v tubulih in čre-
vesju. Na izsledke poleg tega vplivajo vsi dejavniki, ki
so našteti v tabeli 1, in so povezani z nastajanjem ali
izločanjem kreatinina. Če se zavedamo vseh naštetih
omejitev, je izmerjeni očistek kreatinina še vedno do-
bra metoda za oceno GF, še posebej pri bolnikih z
blago zmanjšano GF pred morebitnim diferentnim
zdravljenjem, kot je na primer kemoterapija, ker so
ocene GF s pomočjo enačb v takšnem primeru manj
zanesljive. 
Kot nadomestne in manj zapletene metode ocene
GF so se v praksi uveljavile enačbe, ki pri izračunu

upoštevajo več spremenljivk: starost, spol, telesno
površino, po potrebi pa tudi korekcijo za raso. Dve
najbolj uporabljani enačbi pri odraslih bolnikih sta
Cockcroft-Gaultova in enačba študije »Modification
of  Diet in Renal Disease« (MDRD).

Cockcroft-Gaultova enačba
Cockcroft-Gaultova (CG) enačba je nastala na os-
novi študije iz leta 1973 pri 249 moških, ki so imeli
izmerjeni očistek kreatinina med 30 do 130 ml/min,
zato je njen izračun ocena očistka kreatinina in ne
ocena GF.  Pri računanju upošteva starost, spol, te-
lesno težo, serumsko koncentracijo kreatinina (s-
kreatinin), za ženske pa še korekcijski faktor, ki pred-
videva, da je zaradi manjše telesne mase nastajanje
kreatinina v telesu za 15% manjše kot pri moških:

(140 – starost) x teža
O kreatinina = ------------------------------------ (x 0,85 za ženske)

0,814 x s-kreatinin 
Enote: O kreatinina - ml/min, starost – leta, teža – kg, s-kreatinin -
µmol/l.

Rezultat je potrebno še preračunati na 1,73 m2 tele-
sne površine (TP):

TP = teža0,425 x višina0,725 x 0,007184/1,73
Enote: površina - m2, teža – kg, višina – cm.
Enačba podobno kot izmerjeni očistek kreatinina si-
stematsko precenjuje GF. Še dodatno preceni GF pri
vegetarijancih, debelih in edematoznih bolnikih ter 
pri ljudeh, ki uživajo malo beljakovin; GF podceni
pri mladih ljudeh in pri bolnikih s kronično ledvično
boleznijo. Preračunavanje na standardno telesno po-
vršino lahko pri ljudeh z veliko ali majhno telesno
površino neustrezno ovrednoti O kreatinina.
V preteklosti so bila s pomočjo CG enačbe pripra-
vljena vsa priporočila o prilagoditvi odmerkov zdra-
vil pri bolnikih z zmanjšanim očistkom kreatinina,
zato je pri določevanju odmerkov zdravil še vedno
izbirna metoda. Če je nimamo na razpolago in ne ve-
mo, kakšen je izmerjeni očistek kreatinina, izjemo-
ma uporabimo enačbo študije MDRD, čeprav v ta
namen še ni dovolj preizkušena.

Očistek kreatinina lahko pravilno vrednotimo
samo takrat, ko je nastajanje in izločanje kreatini-
na v ravnovesju. Takrat je izločanje kreatinina v
seču  na kg telesne teže v referenčnem območju.

Preiskave ledvičnega delovanja
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Enačba študije MDRD
V zadnjih letih je CG enačbo v klinični praksi nado-
mestila enačba študije MDRD. Enačba je nastala le-
ta 1999 s pomočjo raziskave, opravljene pri 1070 bol-
nikih s kronično ledvično boleznijo, od katerih so ra-
dio-izotopsko spremljali glomerulno filtracijo pri 528
bolnikih. Sprva je bila enačba zasnovana na šestih
spremenljivkah (MDRDv6), a se je kasneje izkazalo,
da je z izotopsko oceno GF primerljiv izračun s šti-
rimi spremenljivkami (originalna enačba MDRDv4,
v nadaljevanju originalna enačba MDRD): spolom,
starostjo, raso in serumsko koncentracijo kreatinina
(s-kreatinin):
oGF = (186) x  [s-kreatinin ÷  88,4]-1,154 x [starost]-

0,203 x 0,742 za žensko x 1,210 za temnopolte
Enote: oGF - ml/min/1,73 m2, s-kreatinin - µmol/l, starost – leta.

Serumsko koncentracijo kreatinina so določali s po-
močjo encimske reakcije ali modificirane Jaffejeve ki-
netične reakcije. V praksi glede na metodo določanja
kreatinina uporabljamo »standardizirano« serumsko
koncentracijo kreatinina in revidirano enačbo
MDRD s faktorjem 175, ki je sledljiv do metode
IDMS. Rezultat je brez dodatnega preračunavanja
podan na 1,73 m2 telesne površine. Oceno glome-
rulne filtracije (oGF) izračunamo po revidirani enač-
bi MDRD:
oGF (ml/min/1,73 m2) = (175) x [s-kreatinin
(µmol/l) ÷  88,4]-1,154 x [starost (leta)]-0,203 x 0,742 za
žensko x 1,210 za temnopolte
Ker je bila študija MDRD opravljena pri ledvičnih 
bolnikih, od katerih so le redki imeli GF večjo od 60
ml/min/1,73 m2, je potrebno oGF pri vrednostih
nad 60 ml/min/1,73 m2, izračunanih z originalno
MDRD enačbo (s faktorjem 186), vrednotiti previd-
no, saj je lahko lažno podcenjena. Če je bila v labo-
ratoriju uporabljena metoda določanja serumskega
kreatinina, ki je sledljiva do metode IDMS,  so iz-
sledki oGF v območju med 60 in 90 ml/min/1,73
m2 zanesljivejši. 
Pri oceni GF z MDRD enačbo je prav tako kot pri
izmerjenem očistku kreatinina pomembno, da je GF
stabilna; če se le-ta hitro spreminja (npr. pri akutni
ledvični odpovedi), potem MDRD enačba preceni
pravo GF in obratno. Pri starejših od 75 let zaenkrat
zaradi možne napačne interpretacije njeno uporabo

odsvetujejo. Do sedaj še ni bila dovolj preizkušena
pri nosečnicah. Tako kot CG enačba ni ustrezna za
oceno GF pri ljudeh z velikimi variabilnostmi pri na-
stajanju kreatinina, kot so bolniki po amputacijah,
kahektični bolniki, bolniki z boleznimi skeletnih mi-
šic, jetrni bolniki, izrazito mišičasti ljudje, vegetari-
janci in ljudje, ki pojejo veliko mesa ali beljakovin-
skih nadomestkov.  Pri otrocih se ni izkazala kot
ustrezna, zato pri njih priporočajo oceno GF s po-
močjo Schwartzove ali Counahan-Barettove enačbe.

Cistatin C
Cistatin C je beljakovina iz skupine cisteinskih pro-
teaznih inhibitorjev. Nastaja v vseh jedrnih celicah s
konstanto hitrostjo in ima majhno molekulsko maso.
Nahaja se v glavnem v zunajceličnih tekočinah: krvi, 
likvorju in semenski tekočini. V glomerulih se filtri-
ra, v tubulih se ne secernira, ampak se v njih popol-
noma resorbira in razgradi, tako da ne prehaja več v
krvni obtok in je zato primeren endogeni marker za
oceno GF. 
Pri nenadnem zmanjšanju GF se serumska koncen-
tracija cistatina C zviša še pred spremembo serumske
koncentracije kreatinina. Pri bolnikih z ledvično bo-
leznijo so dokazali cistatin C v izločenem seču, kar so
pripisali nezmožnosti bolnih ledvic za absorpcijo in
razgradnjo cistatina C v tubulih; zaenkrat še ni jasno,
kako to vpliva na oceno GF. Serumska koncentraci-
ja cistatina C je v odsotnosti ledvične bolezni zviša-
na pri bolnikih z jetrno boleznijo, boleznimi ščitnice
in pri zdravljenju z glukokortikoidi.
Serumska koncentracija cistatina C je boljši pokaza-
telj začetnega zmanjšanja GF kot serumska koncen-
tracija kreatinina, vendar podobno dobra kot ocena
GF s pomočjo revidirane enačbe MDRD. Kljub za-
četnim dobrim izkušnjam, predvsem v zgodnjem
obdobju kronične ledvične bolezni, ga zaradi visoke
cene in pomanjkanja izkušenj v praksi rutinsko še ne
določamo.

Cockcroft-Gaultovo enačbo uporabljamo za oceno
očistka kreatinina zaradi prilagoditve odmerkov
zdravil.

Preiskave ledvičnega delovanja
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Vse kar vpliva na serumsko koncentracijo kreatini-
na, vpliva tudi na Cockcroft-Gaultovo in MDRD
enačbo za oceno GF.
Ocena GF z MDRD enačbo ni ustrezna pri pod-
hranjenih ali debelih ljudeh, pri ljudeh z zelo veliko
ali majhno telesno površino, vegetarijancih ali
ljudeh, ki uživajo beljakovinske nadomestke, pri
boleznih skeletnih mišic, paraplegiji ali pri hitremu
spreminjanju ledvičnega delovanja. V teh primerih
je potrebno glomerulno filtracijo izmeriti z
natančnejšimi metodami.



Klinični pomen ocene glomerulne filtracije pri
kronični ledvični bolezni
Zgodnje odkrivanje kronične ledvične bolezni je po-
membno, ker lahko pravočasno upočasnimo napre-
dovanje in zaplete zaradi ledvične bolezni, predvsem
pa lahko preprečimo prezgodnje srčno-žilne bolezni,
ki so najpogostejši vzrok smrti ledvičnih bolnikov.
Bolniki s kronično ledvično boleznijo imajo namreč
10 do 20-krat večje tveganje za srčno smrt kot bol-
niki brez kronične ledvične bolezni. Tveganje, da
umrejo zaradi srčno-žilnega dogodka, je kar 20-krat
večje od tveganja za nastanek končne ledvične od-
povedi. Skupine ljudi s povečanim tveganjem za kro-
nično ledvično bolezen in s tem povezano ogrože-
nostjo zaradi srčno-žilnih bolezni prikazuje tabela 2.
Mednarodna klasifikacija na osnovi oGF, izračuna-
ne s pomočjo enačbe MDRD, deli kronično ledvi-
čno bolezen na 5 stopenj (tabela 3). 
Za potrditev kronične ledvične bolezni pri oGF nad
60 ml/min/1,73 m2 (stopnja 1 in 2) je potrebno po-
trditi še stalno proteinurijo ali albuminurijo (pri slad-

kornih bolnikih brez proteinurije), stalno hematuri-
jo, levkociturijo ali strukturne spremembe ledvične-
ga tkiva pri UZ ali drugi morfološki preiskavi ledvic.

Bolniki s kronično ledvično boleznijo imajo 10 do
20-krat večje tveganje za srčno-žilne dogodke kot
ljudje brez kronične ledvične bolezni. Večina bol-
nikov s kronično ledvično boleznijo stopnje 3 do 5
zato umre še pred nastopom končne ledvične
odpovedi.

stopnja oGF (MDRD)
(ml/min/1,73 m2)

znaki ledvične bolezni prevalenca*
(%)

terapevtski ukrepi

1 nad 90
albuminurija
proteinurija
eritrociturija

3,3
presejalne preiskave za ugotovitev KLB

zmanjšanje tveganja za KLB
opredelitev ledvične bolezni

2 60 - 89
albuminurija
proteinurija
eritrociturija

3,0
opredelitev ledvične bolezni

upočasnitev napredovanja KLB
zmanjšanje tveganja za zaplete KLB in

kardiovaskularne bolezni

3 30 - 59 zmerno zmanjšana GF 4,3 upočasnitev napredovanja KLB
zdravljenje zapletov KLB

4 15 - 29 močno zmanjšana GF
KLB 0,2 priprava na dializo in presaditev ledvice

5 pod 15 končna ledvična odpoved
nadomestno zdravljenje 0,2 nadomestno zdravljenje z dializo

presaditev ledvice

Tabela 3. Stopnje in znaki kronične ledvične bolezni (KLB), prevalenca in terapevtski ukrepi. Prisotnost proteinurije je najboljši
pokazatelj tveganja za napredovanje kronične ledvične bolezni. Če presega 1 g dnevno, kronično ledvično bolezen dodatno
opredelimo še s črko »p«, npr. kronična ledvična bolezen stopnja 3p. Pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo stopnje 5, ki so
vključeni v nadomestno zdravljenje z dializo, dodamo k diagnozi črko »D«. Pri bolnikih s presajeno ledvico stopnje kronične
ledvične bolezni presadka vrednotimo enako, diagnozi pa dodamo črko »T«.

*podatki o prevalenci veljajo za ZDA
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Tabela 2. Skupine ljudi s povečanim tveganjem za nastanek
kronične ledvične bolezni.

povečano tveganje za nastanek kronične ledvične
bolezni
- sladkorni bolniki
- bolniki z arterijsko hipertenzijo
- kadilci
- bolniki s srčno-žilno boleznijo 
- debeli ljudje
- starejši od 60 let
- ljudje s pozitivno družinsko anamnezo ledvične

bolezni (npr. avtosomno dominantna policistična
ledvična bolezen)

Cistatin C je dober pokazatelj začetnega zmanjša-
nja GF, še posebej, če je nenadno.



Če bolezenske najdbe trajajo 3 mesece ali več, to po-
trjuje prisotnost kronične ledvične bolezni. Nefro-
log pri nadaljnji diagnostični obravnavi opredeli
vzrok ledvične bolezni in svetuje nadaljnje zdravlje-
nje. 
Za diagnozo konične ledvične bolezni stopnje od 3
do 5 zadošča že izračunana oGF pod 60
ml/min/1,73 m2, ki jo potrdimo vsaj dvakrat v ob-
dobju 3 mesecev. Pri starejših bolnikih (nad 70 let),
ki nimajo bolezenskih izvidov seča ali nenormalno-
sti pri UZ preiskavi ledvic, je majhna vrednost oGF
(npr. med 45 do 59 ml/min/1,73 m2), ki je stabilna,
lahko posledica pričakovanega zmanjšanja GF zara-
di staranja in jo vrednotimo z zadržkom. Če nismo
dovolj previdni, pri starostnikih zlahka spregledamo
kronično ledvično bolezen. K specialistu je smiselno
napotiti tiste bolnike s kronično ledvično boleznijo,
kjer bolezen ni opredeljena, tiste, ki jim s pomočjo
oGF ugotovimo zmanjševanje GF za > 5 ml/min
letno, in bolnike s proteinurijo 1 gram ali več dne-
vno.
Zaradi lažjega prepoznavanja bolnikov s kronično
ledvično boleznijo in predvsem s tem povezanega
tveganja za srčno-žilne zaplete priporočajo, da vsi la-
boratoriji sočasno s podatkom o serumski koncen-
traciji kreatinina podajo tudi podatek o oceni GF z
revidirano enačbo MDRD. V državah, kjer so to že
izvedli, se je izboljšala prepoznava bolnikov s kroni-
čno ledvično boleznijo in njihova nadaljnja obrav-
nava.
V svetu so mnenja o načinu izražanja oGF, npr. ali
vsak izračun podati s točno številko ali pri stopnji 1
in 2 samo kot > 60 ml/min/1,73 m2, še neusklajena.
Na dogovor vpliva predvsem uporaba sledljivosti
metode za določanje serumske koncentracije kreati-
nina do metode IDMS, s pomočjo katere prilagodi-
mo izračun revidirane MDRD enačbe, ki je nato tu-
di pri večjih vrednostih oGF zanesljivejša. Če stan-
dardizacije ni, je vsaka enačba zavajajoča. Z ustrezno
metodologijo in poznavanjem zadržkov pri vredno-
tenju oGF je v praksi zaradi spremljanja stabilnosti
GF ustrezneje podati natančen izračun oGF z revi-
dirano MDRD enačbo tudi v območju oGF med 60
in 90 ml/min/1,73 m2, pri vrednostih nad 90
ml/min/1,73 m2 pa zadošča podatek oGF > 90
ml/min/1,73 m2.

MERJENJE TUBULNE FUNKCIJE
Ledvični tubuli imajo pomembno vlogo pri uravna-
vanju homeostaze vode, elektrolitov in acidobazne-
ga stanja. V tubulih se iz ultrafiltrata resorbirajo elek-
troliti, glukoza, ioni kalcija, magnezija, fosfatov in
aminokisline, secernirajo pa se vodikovi ioni. V pri-
meru motenega tubulnega delovanja nastanejo spe-
cifične motnje, ki so odvisne od mesta, vrste in ob-
sega tubulne poškodbe (tabela 4).
S preiskavami lahko ovrednotimo delovanje proksi-
malnih tubulov (transport ionov natrija, kalija, klori-
da, bikarbonata, fosfatov, kalcija, glukoze in amino-
kislin) in distalnih tubulov (izločanje kislin in kon-
centracija seča). Za izhodišče določimo serumske
koncentracije ionov natrija, kalija, klorida in fosfatov,
pH in koncentracijo ionov bikarbonata v arterijski
krvi. V seču izmerimo pH in osmolalnost (glej po-
glavje Preiskave seča), izločanje ionov natrija, kalija,
klorida, kalcija in glukoze. Na osnovi izsledkov lah-
ko opredelimo motnjo v izločanju ionov natrija, ka-
lija in bikarbonata ter ocenimo zmožnost izločanja
kislin in koncentriranja seča.

Ocena izločanja kislin
Izločanje kislin s sečem (acidifikacija seča) ugota-
vljamo pri bolnikih s presnovno acidozo in s tem
opredelimo njen vzrok. Sprva izračunamo anionsko
vrzel seruma:
anionska vrzel = [s-Na+]- ([s-Cl-] + [s-HCO3-])
Normalna vrednost je 10 do 12 mmol/l. Če je zvi-
šana, so v serumu prisotne organske kisline, kot so
laktat, acetoacetat ali presnovki toksičnih alkoholov.
Če je normalna in je v serumu zvišana koncentraci-
ja kloridnih ionov (hiperkloremična presnovna aci-

Bolniki z oGF nad 60 ml/min/1,73 m2 brez stalne
proteinurije, albuminurije, eritrociturije, levkoci-
turije ali morfoloških sprememb sečil nimajo kro-
nične ledvične bolezni.

Prepoznavanje bolnikov s kronično ledvično bolez-
nijo se je v svetu, kjer poleg navedb serumske kon-
centracije kreatinina podajo tudi oGF po enačbi
MDRD, bistveno izboljšalo in pripomoglo k us-
treznejšemu zdravljenju ledvične bolezni in pre-
prečevanju srčno-žilnih zapletov.
Sočasno s podatkom o serumski koncentraciji krea-
tinina laboratoriji praviloma avtomatsko dodajo še
izračunano oGF po MDRD enačbi. Pri uporabi rev-
idirane MDRD enačbe je podatek o oGF pri vred-
nostih pod 90 ml/min/1,73 m2 številčen, pri upora-
bi originalne MDRD enačbe pa so vrednosti v ob-
močju med 60 in 90 ml/min/1,73 m2 zaradi
nezanesljive ocene podane kot > 60 ml/min/1,73
m2.
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doza), je možna izguba ionov bikarbonata zaradi dri-
ske ali zaradi motenega izločanja vodikovih ionov v
distalnem tubulu. Bolezensko motnjo razkrije anion-
ska vrzel seča, s katero ocenimo izločanje amonijevih
ionov (NH4+):
anionska vrzel seča =  [u-Na+] + [u-K+] - [u-Cl-]
Pri presnovni acidozi se v ledvicah poveča tvorba
amoniaka, ki se izloča s sečem, zato je anionska vrzel
seča negativna, kar potrjuje izgubo bikarbonatnih io-
nov v prebavilih. Če je anionska vrzel pozitivna, je
moteno izločanje kislin v ledvicah, ker je prisotna
ledvična tubulna acidoza. 

pH seča
Določamo ga s testnim lističem (glej poglavje Pre-
iskave seča). Pri presnovni acidozi je seč običajno ki-
sel. Če pa je alkalen, je prisotna tubulna motnja v iz-
ločanju vodikovih ionov (distalna ledvična tubulna
acidoza). 

Izločanje fosfatnih ionov
Transport fosfatnih ionov se vrši v proksimalnem
tubulu. Tubulna reabsorpcija fosfatnih ionov je od-
visna od serumske koncentracije fosfatnih ionov in
glomerulne filtracije. Pri zmanjšani serumski kon-
centraciji fosfatnih ionov (hipofosfatemija) s po-

močjo koncentracije kreatinina v seču (u-kreatinin)
ocenimo izločanje fosfatnih ionov s sečem (u-P) z
izračunom frakcijsko ekskrecijo fosfatnih ionov
(FEP):

u-P x s-kreatinin
FEP = ————————x 100

u-kreatinin x s-P

Če je vrednost FEP pod 5%, je ohranjanje fosfatnih
ionov v ledvicah normalno. Če je nad 5% pa se fos-
fatni ioni izgubljajo s sečem. Vzrok je najpogosteje
primarni ali sekundarni hiperparatiroidizem.

Tubulna encimurija in proteinurija
N-acetil-beta-D-glukozaminidaza. Pri zdravem
človeku se s sečem izločajo zelo majhne količine tu-
bulnih encimov. Pri poškodbi tubulov se njihova ko-
ličina v seču poveča. Večinoma določamo N-acetil-
beta-D-glukozaminidazo (NAG), hidrolitičen encim
v lizosomih, z največjo aktivnostjo v proksimalnih
tubulih. Njegova molekulska teža je 130.000 do
140.000 Daltonov, zato se ne filtrira v glomerulih in
je tubulnega izvora. Povečana količina NAG v seču
je nespecifičen znak tubulne okvare, ki jo povzroči-
jo nefrotoksična zdravila (npr. aminoglikozidi; koli-
čina NAG se zveča še pred zmanjšanjem GF), težke
kovine, organska topila in aspirin. Vrednosti se zvi-
šajo tudi pri zavrnitvi presajene ledvice, kontrastni
okvari ledvic, akutnem pielonefritisu, akutnem inter-
sticijskem nefritisu, po zunajtelesnem drobljenju led-
vičnih kamnov in operacijah ledvic. Pri glomerulnih
boleznih z veliko proteinurijo se NAG v majhnih ko-
ličinah lahko tudi filtrira v glomerulih, količina NAG

Brez določitve koncentracije kloridnih ionov v
serumu in seču ni mogoče izračunati anionske
vrzeli seruma in seča in opredeliti presnovne aci-
doze.
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del tubula funkcija bolezen
proksimalni del transport Na+, K+. Cl- in HCO3-

transport glukoze
transport aminokislin
transport ionov fosfata
transport Ca2+

transport sečnine

hipofosfatemični rahitis
ledvična glikozurija
aminoacidurija
proksimalna ledvična tubulna acidoza

ascendentni del
Henleyjeve zanke

transport Na+, K+, Cl-
transport Ca2+

transport Mg2+

Bartterjev sindrom

distalni tubul sekrecija H+

transport Na+, K+
distalna ledvična tubulna acidoza
Gittelmanov sindrom

zbiralce transport Na+, K+, Cl- in HCO3-

transport vode
psevdohipoaldosteronizem
Liddlov sindrom
nefrogeni diabetes insipidus 

Tabela 4. Najpogostejše motnje tubulnega delovanja.



v seču pa se praviloma še poveča zaradi resorbcijske
okvare tubulov ob veliki proteinuriji.
Beljakovine z majhno molekulsko težo. Pri zdra-
vem človeku se beljakovine z majhno molekulsko te-
žo filtrirajo v glomerulih in resorbirajo v proksimal-
nih tubulih, tako da so v seču prisotne le v majhni
koncentraciji. Njihova količina v seču se poveča pri
resorbcijski okvari proksimalnih tubulov. Določamo
lahko beta-2-mikroglobulin z molekulsko težo
11.800 Daltonov (lahka veriga histokompatibilnih
antigenov razreda I), ki v kislem seču hitro propade,
in alfa-1-makroglobulin z molekulsko težo 33.000

Daltonov (glikoprotein, ki se sintetizira v jetrih), ki je
bolj stabilen. 

Motnje v presnovi vode, ionov natrija in kalija so
opisane v poglavjih Motnje v presnovi natrija in vo-
de, Motnje v presnovi kalija in v poglavju Akutna
ledvična odpoved).

Preiskave ledvičnega delovanja
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Povečano izločanje NAG in tubulnih beljakovin je
značilno za tubulno okvaro zaradi različnih
vzrokov. Vzrok je lahko  tudi nefrotska glomerulna
proteinurija.

Za strokovni pregled besedila se zahvaljujem univ. dipl. kem. Mladenu Krsniku, spec. med. biokemije.
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Pri sumu na ledvično bolezen so poleg natančne
anamneze, fizikalnega pregleda in ocene ledvičnega
delovanja oziroma glomerulne filtracije ključne pre-
iskave seča. Preiskave seča so del rednih preiskav pri
sistematskih pregledih otrok in odraslih. Opravimo
jih vedno, ko želimo pri bolniku z značilnimi simp-
tomi zaradi bolezni sečil potrditi sum na morebitno
ledvično bolezen. Pri bolnikih, ki nimajo simptomov,
želimo s presejalnimi preiskavami rizičnih skupin,
kot so npr. sladkorni bolniki, bolniki z arterijsko hi-
pertenzijo, srčno-žilno boleznijo, družinsko anam-
nezo dedne ledvične bolezni ali starostniki, ugotovi-
ti morebitno prisotnost kronične ledvične bolezni.
Pri bolnikih z že znano ledvično boleznijo preiskave
seča pomagajo spremljati potek in oceniti uspešnost
ali zaplete določenega zdravljenja. Za uspešno anali-
zo so ključnega pomena ustrezen način odvzema se-
ča, pravilen prenos v laboratorij, priprava seča za
analizo in izkušenost preiskovalca.

Prvi zapisi o pomenu opazovanja seča segajo v 5.
stoletje pred našim štetjem, ko je Hipokrat ugotovil,
da je količina izločenega seča sorazmerna količini po-
pite tekočine in menil, da je analiza seča pomembna

pri razpoznavi bolezni. Prvoten koncept preiskave
seča se pravzaprav ni dosti spremenil, poenostavili
pa so se testi, ki so postali enostavni za izvedbo, za-
nesljivi, z dobro ponovljivostjo rezultatov. Pri tem je
pomemben tako pozitivni kot morebitni negativni
izvid preiskave seča, saj oboje olajša odločitev o na-
daljnji diagnostiki.

PRAVILEN ODVZEM SEČA, SHRANJEVANJE IN
PRENOS V LABORATORIJ
Ker na sestavine seča vplivajo številni dejavniki, kot
so izločanje seča, prehrana, stradanje, napor, poči-
tek, čas zadrževanja seča v sečnem mehurju, okužba
in ejakulacija semena pri moških, je potrebno odv-
zem seča glede na nameravane preiskave poenotiti
oz. standardizirati. Pri načrtovanem standardizira-
nem odvzemu seča zaradi diagnostike morebitne led-
vične bolezni preiskovanca vedno opozorimo, da dva
dni pred tem ni fizično aktiven (hoja v hrib, tek, te-
nis ipd.) in da ne uživa rdečega mesa. Moške opozo-
rimo, da so 1 dan pred preiskavo spolno vzdržni. Pri
ženskah preiskav seča v času menstruacije ne opra-
vljamo zaradi kontaminacije seča s krvjo. Vse našte-
to namreč vpliva na izsledke preiskav sedmenta seča
in vrednotenje proteinurije.

Čas odvzema seča
Vzorce seča ločimo glede na čas odvzema na prvi ju-
tranji seč, drugi jutranji seč in naključni vzorec seča.

Preiskava seča je ključna pri opredelitvi vrste led-
vične bolezni. Z njo spremljamo potek bolezni  in
ocenjujemo uspešnost zdravljenja.
Normalen izvid seča ne izključi ledvične bolezni.

PREGLED SEČA
Jelka Lindič

Kakšen je pravilen odvzem seča za preiskavo?
Kakšen je ustrezen postopek shranjevanja seča do laboratorijske analize?
Katere lastnosti seča lahko izmerimo s testnim lističem?
Kaj je mikroalbuminurija in kako jo dokažemo?
Zakaj se seč peni?
Kaj ocenjujemo pri preiskavi sedimenta seča?
Kako ločimo glomerulni vzrok eritrociturije od neglomerulnega?
Kateri cilindri so značilni za glomerulno bolezen?
Kakšen pomen imajo kristali v sedimentu seča?
Kakšen je teleskopski sediment seča?
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Prvi jutranji seč. En dan pred odvzemom seča bol-
nik pred spanjem izprazni sečni mehur. Zjutraj, ko
vstane, odda srednji curek seča v posodico. Ker je
takšen seč v sečnem mehurju vsaj 8 ur, je bolj kon-
centriran in kisel in zato primeren za oceno protei-
nurije; v kislem seču so obstojnejše tudi celice in ci-
lindri. Jutranji vzorec seča je ustrezen za oceno kon-
centracijske sposobnosti ledvic, če preiskovanec 12
ur pred tem ne pije tekočine.
Drugi jutranji seč. Bolnik ga odda 2 do 4 ure po
prvem jutranjem seču. Primeren je za večino rutin-
skih analiz. Bolnika poučimo, da večer pred preiska-
vo od 22. ure naprej popije samo 200 ml tekočine.
Predstavlja izbirni vzorec seča za oceno proteinurije
iz vzorca seča. 
Naključni vzorec seča. Največkrat pregledujemo
za rutinske in presejalne preiskave naključni vzorec
seča, ki ga bolnik odda čez dan brez predhodne pri-
prave. Vzorec zato zaradi različne količine popite te-
kočine in telesnega napora ne odraža pravega stanja.
Idealen je za citološko analizo, ker v prvem jutranjem
seču epitelne celice razpadejo zaradi predolge inku-
bacije v seču, ki se zbere čez noč v mehurju. 
24-urni seč. Kadar želimo natančno oceniti protei-
nurijo, ki je odvisna od cirkadianega ritma izločanja

beljakovin, telesnega napora, prehrane in hidracije,
je natančnejša ocena mogoča z analizo 24-urnega
zbranega seča. Pri zbiranju je pomembna natančnost
zbiranja v določenem časovnem obdobju, kar mora
biti bolniku popolnoma jasno in izvedljivo, sicer so
pri vrednotenju izsledkov mogoče precejšnje napake. 

Način odvzema seča
Oseba, ki ji nameravamo napraviti preiskave seča,
mora biti o preiskavi dobro poučena. Vedeti mora,
kaj je namen preiskave in kako pravilno oddati seč. O
tem jo poučimo ustno, dobiti mora tudi pisna navo-
dila. Najpogostejša napaka pri analizi seča je prav ne-
pravilen odvzem seča, še posebej pri ženskah in sta-
rostnikih.  Na to smo pozorni pri najdbi ploščatih
epitelnih celic v sedimentu seča, ki izvirajo iz nožni-
ce ali vulve in pri prisotnosti sluzi in glivic v sedi-
mentu seča. 
Srednji curek seča. Pri sumu na ledvično bolezen
ali bolezen sečnega mehurja je diagnostičen srednji
curek seča, ker je distalni del sečnice koloniziran z
bakterijami; s prvim curkom se iz distalnega dela se-
čnice odplavijo tudi levkociti in ploščate epitelne ce-
lice. 
Postopek odvzema seča je enak pri odvzemu za ana-

Tabela 1. Navodila za odvzem srednjega curka seča za moške in ženske.
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moški
- umijte si roke z milom in vodo in jih posušite
- odstranite kožico z glavice spolnega uda
- z vlažno gazico z enim gibom očistite glavico spolnega uda od zgoraj navzdol, postopek napravite trikrat
- s suho gazico z enim gibom od zgoraj navzdol osušite glavico spolnega uda
- v eno roko vzemite posodico, ki ji previdno odstranite pokrovček in ga odložite na čisto mesto
- pričnite z mikcijo v straniščno školjko
- po prvem curku seča v posodico ulovite 20 do 30 ml seča ne da bi curek prekinili in nadaljujte z mikcijo v

straniščno školjko
- posodico odložite na za to pripravljeni prostor in dobro zaprite pokrovček
- umijte si roke z milom in vodo in jih posušite
ženske
- umijte si roke z milom in vodo in jih osušite
- udobno se namestite na straniščno školjko
- z eno roko razširite sramne ustnice
- z drugi roko z vlažno gazico z enim gibom od spredaj nazaj očistite spolovilo, postopek napravite trikrat

(najprej levo stran, nato desno stran in nato sredino)
- s suho gazico z enim gibom od spredaj nazaj osušite spolovilo
- v eno roko vzemite posodico, ki ji previdno odstranite pokrovček in ga odložite na čisto mesto
- pričnite z mikcijo v straniščno školjko
- po prvem curku seča v posodico ulovite 20 do 30 ml seča ne da bi curek prekinili in nadaljujte z mikcijo v

straniščno školjko
- posodico odložite na za to pripravljeni prostor in dobro zaprite pokrovček
- umijte si roke z milom in vodo in jih osušite



lizo seča in pri odvzemu seča za urinokulturo. Odv-
zem srednjega curka seča preiskovanec opravi po
pravilnem čiščenju spolovila z vlažnimi zloženci in
brez uporabe razkužil. (tabela 1). Zelo pomembno
je, da oseba po začetku mikcije ne prekinja curka in
med mikcijo podstavi posodico in odvzame srednji
curek seča. Včasih je pri odvzemu seča potrebna po-
moč medicinskega osebja (npr. starostniki, težje po-
kretni ljudje). 
Le redkokdaj je potrebno seč odvzeti z enkratno ka-
teterizacijo, s katero lahko povzročimo iatrogeno eri-
trociturijo. Če je le mogoče, se invazivnih postopkov
za odvzem seča izognemo. 
Pred odvzemom seča poleg ustnih in pisnih navodil
preiskovancu pripravimo vse pripomočke za pravilen
odvzem seča (slika 1). Za rutinsko preiskavo seča
mora biti posodica za odvzem seča kemično čista, za
odvzem urinokulture pa sterilna. Posodica naj ima
premer vsaj 5 cm, prostornino pa vsaj 50 do 100 ml,
in ustrezen pokrovček. Ko preiskovanec postopek
opravi, dobro zaprto posodico od zunaj očistimo in
nanjo nalepimo nalepko z ustreznimi podatki (iden-
tifikacija preiskovanca in oznaka vzorca, datum in
čas odvzema, metoda odvzema ali zbiranja in iden-
tifikacija pošiljatelja). 

Slika 1. Pripomočki za pravilen odvzem seča. 

Prvi curek seča. Prvi curek seča načrtno preiskuje-
mo pri sumu na vnetje sečnice, analizo vedno pri-
merjamo s srednjim curkom seča. 
Trije curki seča. Tri curke seča (prvega, srednjega in
po masaži prostate) preiskujemo pri moških s su-
mom na kronični prostatitis. 

Hranjenje in prenos vzorca seča v laboratorij
Prenos vzorca v laboratorij mora biti opravljen čim
prej. Analiza sedimenta seča mora biti opravljena v
dveh urah od odvzema, analiza s testnimi lističi pa v

4 urah. Če prenos ni mogoč takoj, je potrebno vzo-
rec hraniti v hladilniku s temperaturo 4 st. C, vendar
mora biti tudi v tem primeru analiza seča napravlje-
na najkasneje v 8 urah. Vzorce seča prenesemo v la-
boratorij v zaprti ohlajeni prenosni torbi. 
Pri nepravilnem shranjevanju vzorca seča postane
zaradi pomnoževanja bakterij pH seča alkalen, zato
celice in cilindri v seču hitro razpadejo. Tudi pri shra-
njevanju v hladilniku se pojavi precipitacija kristalov
fosfatov in sečne kisline, kar oteži nadaljnjo mikro-
skopsko analizo. V tem primeru moramo analizirati
nov vzorec seča, ki je hranjen na sobni temperaturi. 
Vzorec seča za mikrobiološko analizo mora biti hra-
njen v hladilniku. Za analizo je uporaben do 24 ur
po odvzemu. V tem času se zaradi upočasnjenega 
razmnoževanja bakterij lastnosti seča praviloma še
ne spremenijo. Če je odvzem seča za mikrobiološko
analizo opravljen v času, ko prenos v laboratorij ni
mogoč, je mogoče vzorec shraniti v zbiralniku z bor-
no kislino ali z drugimi stabilizatoriji, ki za 2 dni pri
sobni temperaturi stabilizirajo število bakterij in lev-
kocitov v seču; izjema je Psevdomonas spp.

Analiza seča
Z analizo fizikalnih in kemičnih lastnosti seča ter z
mikroskopskim pregledom lahko ugotovimo bole-
zensko stanje, ki ga s preiskavami krvi ne moremo
(tabela 2). 
Seč lahko makroskopsko oceni medicinska sestra ali
zdravnik (fizikalne značilnosti). Če pošljemo seč v la-
boratorij, se obdela v večinoma že avtomatiziranih
postopkih razdeljevanja in centrifugiranja in analizi-
ra z ustreznimi standardiziranimi postopki. 
Osnovno laboratorijsko testiranje lahko izvede za to
poučena medicinska sestra ali zdravnik ob preisko-
vancu. Prednost, ki jo s tem pridobi, je kratek čas
do rezultata in učinkovitejša oskrba bolnika. Pri tem
morajo biti rezultati enako kakovostni, zanesljivi in
pravilni kot tisti, dobljeni s klasičnimi metodami, ki
jih izvaja šolano osebje v kliničnem laboratoriju. Po-
dročje testiranja ob bolniku tudi pri nas ureja Pra-
vilnik o laboratorijski dejavnosti in mednarodni
standardi (ISO 15189 za medicinsko osebje in ISO
22870 za POCT – angl.: point-of-care testing). Stro-
kovna priporočila o izvajanju POCT so v svetu in
pri nas v končni fazi priprave s ciljem vzpostavitve
sistema kakovosti in odgovornosti za pravilnost re-
zultata. 
Laboratorijsko testiranje, ki ga ob bolniku izvede 
za to poučena medicinska sestra ali zdravnik, mora
upoštevati strokovna priporočila o izvajanju POCT.
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FIZIKALNA ANALIZA SEČA
Pri fizikalni analizi seča zdravnik ali medicinska sestra
oceni količino seča, barvo, bistrost, vonj in penjenje. 

Barva seča
Odvisna je od količine pigmentov. Urokrom je ru-
men pigment, ki je v seču prisoten v velikih količi-
nah. V manjših koncentracijah seč vsebuje rdeči pig-
ment uroeritrin in oranžnordeči pigment urobilin.
Barva seča je obratno sorazmerna količini izločene-
ga seča: bolj koncentriran seč je temnejše barve kot
razredčeni seč. Normalno barvo seča običajno opi-

sujemo kot rumeno ali slamnato rumeno. Pogosto
nenormalno obarvanost seča povzročijo zdravila (ta-
bela 3) ali hrana: rdeča pesa (rdeč seč), sena in ra-
barbara (rumen, rjav ali rdeč seč) in karoteni (rjav
seč). 

Tabela 3. Najpogostejša zdravila, ki povzročijo značilno
obarvanost seča. 

Koncentrirani seč je običajno temno rumene ali
oranžnordeče barve. Podobno barvo ima seč, ki vse-
buje bilirubin ali njegov oksidativni presnovek uro-
bilinogen.
V rjavem seču je prisoten bilirubin; pojavi se pri zla-
tenici. Barvo bolniki pogosto opišejo kot barvo piva.
Na zraku se bilirubin pretvori v biliverdin, ki seč
obarva zeleno. 
Rdeče barve je seč, ko so v njem eritrociti, hemo-
globin ali mioglobin. Kateri od njih povzroča obar-
vanost pomaga opredeliti motnost seča. Bister rdeč
seč je značilen za prisotnost hemoglobina zaradi
znotrajžilne hemolize ali lize eritrocitov v seču. Če
se hemoglobin pretvori v methemoglobin, postane
barva rdečerjava do črna. Seč barve opranega mesa
je posledica vsebnosti mioglobina zaradi rabdomio-
lize. V motnem rdečem seču so ponavadi eritrociti.
Glede na njihovo količino je seč različnih odtenkov:
roza, živo rdeč ali rjavordeč. Rdečkasta barva used-
line nastane, če precipitirajo kristali sečne kisline –
opisujejo jih kot videz zdrobljene rdeče opeke; po-
gosto se to zgodi, ko seč dlje časa stoji. 
Pri prisotnosti porfirinov se sprva svetla barva seča
po določenem času spremeni v rdečerjavo ali rdeče-
vijolično barvo portskega vina. Na podoben način
se po mikciji spremeni barva seča, ki vsebuje mela-
nin ali homogentizično kislino – po določenem ča-
su postane rjava ali črna. 
Modro ali zeleno obarvan seč je največkrat posledi-
ca vsebnosti barvil, zdravil in drugih zaužitih snovi s
hrano ali tekočino. Izjema je nastanek indikanov pri
okužbi sečil s Psevdomonas spp., ki v alkalnem pH
območju seč obarvajo modro. 

fizikalne značilnosti 
- količina
- barva
- prosojnost
- vonj
- penjenje
- relativna gostota
kemične značilnosti (testni listič) 
- pH 
- glukoza
- ketoni
- hemoglobin
- bilirubin
- urobilinogen 
- beljakovine 
- nitriti
- levkocitna esteraza
- levkociti
- eritrociti
mikroskopska analiza
- levkociti
- eritrociti
- epitelne celice
- cilindri
- bakterije
- drugi mikroorganizmi
- kristali 

Tabela 2. Analiza seča: fizikalne in kemične značilnosti ter
mikroskopska analiza. 

Če si roke s posodico med odvzemom seča bolnik
ne kontaminira s sečem, seč z veliko verjetnostjo ni
bil pravilno odvzet. Če vzorec seča ni pravilno
odvzet ali shranjen, so izsledki analize neustrezni.
Na to smo pozorni pri alkalnem seču in seču z maj-
hno relativno gostoto, ker v takem seču celice in
cilindri hitro razpadejo. 

barva seča zdravilo
- oranžna do rdeča
- rdeča
- rjava
- zelena
- modra
- potemni na zraku

rifampicin
fenitoin
nitrofurantoin, klorokin
triamteren
metilensko modrilo
metronidazol, metildopa,
imipenem-cislatin



Bistrost seča
Med mikcijo je seč običajno bister. Po določenem
času po odvzemu postane v alkalnem seču moten za-
radi precipitacije kristalov fosfatov ali v kislem seču
zaradi precipitacije uratov. 
Motnost povzroči tudi razraščanje bakterij zaradi
neustrezno shranjenega vzorca seča. Belkast in gost
seč že v času mikcije je znamenje piurije.

Vonj seča
Praviloma ga redko ocenjujemo. Če seč dlje časa sto-
ji na sobni temperaturi, nastaja zaradi bakterijske
pretvorbe iz sečnine amoniak, ki ima značilen vonj
»po urinu«. Takšen seč zaradi napačnega shranjeva-
nja ni uporaben za nadaljnje preiskave. Če ima svež
seč vonj po amoniaku, ima bolnik zelo verjetno bak-
terijsko okužbo sečil. Značilen sladkoben vonj ima
seč pri bolniku s sladkorno boleznijo. 

Penjenje seča
Normalen seč se zelo malo peni, pena je bela in hi-
tro izgine. Če vsebuje seč veliko beljakovin, nastane
med mikcijo ali pri stresanju vzorca seča veliko bele
pene – učinek je podoben stepanju jajčnega beljaka.
V prisotnosti bilirubina pa nastane značilna rumena
pena. 

Relativna gostota seča
Preiskujemo jutranji vzorec seča pri preiskovancu, ki
vsaj 12 ur ni pil tekočine. Izrazimo jo kot gostoto
oziroma količino topljencev v določeni volumski
enoti, pri čemer je gostota vode 1.000. 

gostota seča
relativna gostota = --------------------------------

gostota vode
Čim gostejši je seč, tem večja je relativna gostota se-
ča. Razredčeni seč vsebuje manj delcev, koncentrira-
ni pa več delcev v volumski enoti, pri čemer je po-
membna tudi molekulska masa delcev. Relativna go-
stota seča se fiziološko spreminja od 1.003 do 1.030.
Primarni ultrafiltrat v glomerulu ima relativno go-
stoto 1.010, ki je enaka relativni gostoti plazme brez
beljakovin. V hiperosmolarni ledvični sredici je rela-
tivna gostota seča 1.040. Relativna gostota jutranje-
ga seča 1.020 ali več pomeni, da je koncentracijska
sposobnost ledvic ohranjena. Pri izostenuriji z rela-
tivno gostoto 1.010 bolniki ne morejo koncentrirati
seča in imajo nokturijo; izvid je značilen za kronično
ledvično bolezen. Pri majhni relativni gostoti pomi-
slimo še na diabetes insipidus, insuficienco nadled-

vičnih žlez in zdravljenje z diuretiki. Pri prisotnosti
snovi v seču, ki izjemno povečajo relativno gostoto
seča (glukoza, kontrastna sredstva, manitol, beljako-
vine) je le-ta lahko celo več kot 1.040 kljub manjši
koncentracijski sposobnosti ledvic. Ker testni listič
meri samo ionizirane snovi v seču, je kljub prisotno-
sti glukoze ali rentgenskega kontrastnega sredstva z
njim izmerjena specifična teža lažno premajhna. 

KEMIČNA ANALIZA SEČA
V seču določimo pH, morebitno prisotnost gluko-
ze, ketonov, hemoglobina, bilirubina, urobilinogena,
nitritov, kvalitativno prisotnost eritrocitov in levko-
citov ter semikvalitativno ovrednotimo prisotnost
beljakovin. Laboratoriji v praksi uporabljajo avto-
matizirane in semiavtomatizirane naprave. 
Kemično analizo seča lahko ob bolniku s testnimi li-
stiči izvede za to posebej poučena medicinska sestra
ali zdravnik (POCT). Barvne reakcije posameznih
meritev v svetovanem času na lističu primerjamo z
barvami proizvajalčeve skale (slika 2). 

Slika 2. Kemična analiza seča s testnim lističem. Z enim
testnim lističem za analizo seča lahko običajno določimo 10
različnih značilnosti seča. 

Koncentracija vodikovih ionov v seču (pH)
Pri ljudeh z običajno mešano prehrano je seč veči-
noma kisel s pH 5,0 do 6,0, fiziološko se lahko spre-
minja od 4,5 do 8,0. Odvisen je od sistemskega aci-
dobaznega ravnovesja. Če so v seču prisotne bakte-
rije z ureazo, ki razgrajujejo sečnino v amoniak, po-
stane seč alkalen. Zelo alkalen pH je običajno posle-
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Moten rdeč seč je znak eritrociturije, bister rdeč seč
pa hemoglobinurije ali prisotnosti barvil v prehrani
(rdeča pesa!). Izrazito penjenje seča je značilno za
bolezensko proteinurijo. 



dica nepravilno shranjenega vzorca seča, ki zato ni
primeren za analizo. Če je temu pridružena še majh-
na relativna gostota seča, celice in cilindri razpadejo,
zato so izsledki preiskav s testnim lističem in mikro-
skopski pregled sedimenta nasprotujoči.
Kisel pH seča je značilen za bolnike z velikim vno-
som beljakovin, po uživanju vitamina C in soka brus-
nic, pri gihtu in pri hipovolemičnih bolnikih. S po-
močjo pH lahko ločimo prerenalno akutno ledvično
odpoved, pri kateri je pH nizek, od akutne tubulne
nekroze, pri kateri je pH višji. Najpogosteje kislost
seča ocenjujemo pri bolnikih s presnovno acidozo:
pH je zaradi izločanja kislin pod 5,5. Višje vrednosti
pH pri takšnih bolnikih nakazujejo možnost, da ima
bolnik eno od oblik ledvične tubulne acidoze. Para-
doksna acidurija s pH pod 7,0 nastane pri bolnikih s
presnovno alkalozo s hudim pomanjkanjem kalija in
klora. 
Alkalen pH je značilen za vegetarijance, bolnike s
presnovno alkalozo, hudim bruhanjem, hiperventi-
lacijo, bolnike z ledvično distalno tubulno acidozo
tipa 1 in okužbo z bakterijami, ki imajo ureazo. Seč
je alkalen pri zdravljenju s sodo bikarbono, acetazo-
lamidom, natrijevim ali kalijevim citratom. 
V kislem seču se obarjata sečna kislina in cistin. V al-
kalnem seču se obarjajo kristali kalcijevega fosfata,
kalcijevega karbonata in  magnezijevega amonijeve-
ga fosfata. To s pridom izkoriščamo pri zdravljenju
sečnih kamnov (glej poglavje o sečnih kamnih).

Glukoza
Pri zdravem človeku v seču ni glukoze. Testni lističi
so specifični za glukozo, vendar je senzitivnost manj-
ša pri prisotnosti askorbinske kisline ali ketokislin.
Pri sladkornih bolnikih se glukoza v seču pojavi za-
radi preseženega tubulnega maksimuma za glukozo,
ko je serumska koncentracija glukoze večja od 10
mmol/l. Prisotna je lahko pri bolnikih s Cushingo-
vim sindromom. Ledvična glikozurija je posledica
motene resorpcije glukoze v proksimalnih tubulih.
Motnja je redka, značilna je za bolnike s Fanconije-
vim sindromom, pri katerem je zaradi motnje v de-
lovanju proksimalnih tubulov značilno povečano iz-
ločanje glukoze, ionov fosfatov, bikarbonata in ami-
nokislin s sečem. Spremlja jo hiperkloremična pres-
novna acidoza. Motnja je pri otrocih običajno priro-

jena, pri odraslih pa pridobljena: najpogosteje  jo
povzroči disproteinemija, kjer sočasno ugotovimo
proteinurijo (multipli mielom, amiloidoza, bolezen
lahkih verig), redko pa težke kovine (svinec, kadmij)
in zdravila (citostatiki, aminoglikozidi). Pri nosečni-
cah je glikozurija posledica zmanjšane tubulne spos-
obnosti za resorbcijo glukoze. 

Ketoni
Pri zdravem človeku jih v seču ne najdemo. S tes-
tnim lističem dokažemo prisotnost acetoacetata, ne
pa acetona in beta-hidroksibutirata. Prisotnost keto-
nov v seču je značilna za ketoacidozo,  pomanjkanje
ogljikovih hidratov zaradi stradanja ali hudega teles-
nega napora. Lažno pozitivna reakcija se lahko poja-
vi pri bolnikih, ki jemljejo levodopo.

Bilirubin in urobilinogen
Bilirubina pri zdravem človeku v seču ni. Nekonju-
girani bilirubin ni topen v vodi in ne prehaja skozi
glomerulno bazalno membrano. V vodi topen ko-
njugirani bilirubin pa se izloča s sečem pri jetrnih bo-
leznih in biliarni obstrukciji. Urobilinogen je končni
produkt pretvorbe biirubina. Po prehodu bilirubina
skozi žolčevode in presnovi v črevesju se nastali uro-
bilinogen resorbira v portalno cirkulacijo in v majh-
ni količini filtrira v glomerulih; majhne količine so
zato lahko prisotne v seču. Večje količine urobilino-
gena se v seču pojavijo pri intestinalni obstrukciji in
hemolizi. Urobilinogen je na zraku neobstojen, hi-
tro razpade v presnovke, s katerimi testni listič ne
reagira. Zaradi dobre diagnostike jetrnih bolezni s
pomočjo določitvijo aminotransferaz v krvi preiska-
va izgublja na pomenu.

Eritrociti
Reakcija temelji na peroksidazni aktivnosti eritroci-
tov, vendar katalizirata reakcijo tudi hemoglobin in
mioglobin. Reakcija je zato pozitivna pri prisotnosti
eritrocitov, hemoglobina ali mioglobina. Pri poziti-
vni peroksidazni reakciji testnega lističa moramo za-
to vedno opraviti mikroskopski pregled seča. Če v
sedimentu seča ni eritrocitov, posumimo na hemo-
globinurijo ali mioglobinurijo. Če so v sedimentu eri-
trociti, jih z ustrezno mikroskopsko analizo oprede-
limo kot glomerulne ali neglomerulne (glej poglavje
o mikroskopski preiskavi seča). 
Hemoglobin je najpogosteje prisoten zaradi hemoli-
ze eritrocitov v nepravilno zbranem, shranjenem ali
transportiranem seču in seču z majhno relativno go-
stoto. Prisoten je pri hujši znotrajžilni hemolizi, ka-

Pregled seča

Pri bolniku z  okužbo sečil je alkalen seč značilen za
okužbo z bakterijami, ki imajo ureazo in pretvarja-
jo sečnino v amoniak. V alkalnem seču nastajajo
okužbeni struvitni sečni kamni.
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dar se filtrira več nevezanega hemoglobina, kot se ga
v proksimalnih tubulih resorbira, vendar je takšnih
bolnikov v praksi malo. Mioglobin ugotovimo  v se-
ču pri masivni tkivni rabdomiolizi. S pomočjo obar-
vanosti centrifugirane plazme ločimo hemoglobinu-
rijo, za katero je značilna rožnata obarvanost plazme
zaradi znotrajžilne hemolize, od rabdomiolize, kjer
je barva plazme običajno normalna. 

Levkociti
Reakcija testnega lističa temelji na dokazovanju en-
cima esteraze granulocitov. Test je lažno pozitiven
pri kontaminaciji iz nožnice, lažno negativen pa pri
glikozuriji, veliki specifični teži seča, prisotnosti ce-
faleksina, tetraciklinov ali oksalatov. Pri pozitivnem
testu lahko pričakujemo v vidnem polju pri pregledu
sedimenta pri 400-kratni povečavi seča 5 do 15 lev-
kocitov.

Nitriti
Pri zdravem človeku jih v seču ni. Pojavijo se, ko
bakterije pretvorijo nitrate (iz hrane) v nitrite. Če je
test pozitiven, sklepamo na prisotnost zadostnega
števila bakterij in posledično okužbo sečil. Test je
specifičen, a ne dovolj senzitiven. Ni zanesljiv, kadar
je v seču premalo bakterij ali če je seč odvzet prej kot
4 ure po zadnji mikciji (ker je čas za nastanek nitri-
tov prekratek). Negativen je, kadar v hrani ni dovolj
nitratov in pri okužbi z bakterijami, ki slabo ali pa
sploh ne reducirajo nitratov v nitrite (Pseudomonas
spp., koagulaza negativni stafilokoki, fekalni strepto-
koki).

Proteinurija
Pri zdravih ljudeh glomerulna bazalna membrana ne
prepušča snovi z večjo molekulsko maso. Manjše be-
ljakovine se po filtraciji resorbirajo v proksimalnih
tubulnih celicah in presnovijo. V normalnem seču so
zato prisotne le majhne količine beljakovin: 60% od
njih se filtrira v glomerulu (40% albumini, 15% imu-
noglobulini, 5% ostale beljakovine plazme), 40% pa

je večinoma beljakovin, izločenih v tubulih, med ka-
terimi prevladuje Tamm-Horsfallov glikoprotein. 
Če v seču najdemo več kot 150 mg beljakovin dnev-
no, govorimo o bolezenski proteinuriji. Bolezenska
proteinurija je zgodnja manifestacija ledvične bole-
zni, hkrati pa predstavlja pomemben negativen de-
javnik za napredovanje kronične ledvične bolezni. 
Za dokaz bolezenske proteinurije kot presejalno pre-
iskavo uporabimo testni listič, s katerim določamo
tudi druge kemične lastnosti seča. Reagent na lističu
je občutljiv na prisotnost albuminov, manj pa za dru-
ge beljakovine, kot so gama globulini ali lahke veri-
ge v seču. Zaznava proteinurijo velikosti 300 do 500
mg/l (0,3 g/l do 0,5 g/l), ne zazna pa manjše že bo-
lezenske proteinurije. Barvno reakcijo reagenta na li-
stiču ocenimo semikvalitativno. Tabela 4 prikazuje
orientacijske vrednosti proteinurije pri določitvi s
testnim lističem. Ocena je orientacijska in groba.
Proteinurija je lažno pozitivna pri prisotnosti rent-
genskih kontrastnih sredstev in visokem pH seča.

Tabela 4. Semikvalitativna ocena proteinurije s testnim
lističem za analizo kemičnih lastnosti seča. 

Orientacijsko presejalno oceno proteinurije razen s
testnimi lističi lahko opravimo tudi s sulfosalicilno
ali triklorocetno kislino. Odsotnost proteinurije pri
poskusu s testnim lističem in pozitivna reakcija s sul-
fosalicilno ali drugo ekvivalentno metodo je značil-
na za prisotnost lahkih verig v seču (prelivna protei-
nurija, glej spodaj Stalna proteinurija).
Če s testiranjem kvalitativno ali semikvalitativno do-
kažemo proteinurijo, jo je potrebno natančneje kvan-
titativno (količinsko) ovrednotiti. Bolezensko pro-
teinurijo kvantitativno ovrednotimo z analizo celo-
kupnih beljakovin v drugem jutranjem vzorcu seča,
v katerem opravimo še analizo kreatinina in rezultat
podamo kot razmerje med beljakovinami (mg/l) in
kreatininom (mmol/l). Rezultat meritve je podan v
enotah g/mol. Ker je povprečno dnevno izločanje
kreatinina približno 1000 mg/dan pri 1,73 m2 telesne
površine (ali 8,8 mmol/dan/1,73 m2), lahko iz meri-
tev drugega jutranjega seča ocenimo dnevno izloča-
nje beljakovin po enačbi:

Pregled seča

Pri majhni relativni gostoti seča potrjuje pozitivna
peroksidazna reakcija v seču eritorciturijo, čeprav
pri mikroskopskem pregledu sedimenta seča eri-
trocitov ne vidimo, ker so razpadli zaradi hemolize. 

Levkociturija in bakteriurija sta značilni najdbi pri
okužbi sečil. Negativni nitritni test ne izključi
okužbe sečil.
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izsledek ocenjena proteinurija 
0 0 g/l
1 0,3 g/l
2 1,0 g/l
3 3,0 g/l
4 > 3,0 g/l



beljakovine v vzorcu seča x 8,8 
dnevna proteinurija = ---------------------------------------------

kreatinin v vzorcu seča 
Enote: beljakovine v vzorcu seča - g/l, kreatinin v vzorcu seča - mmol/l,
dnevna proteinurija - g/dan/1,73m2.
Zaradi cirkadianega izločanja beljakovin in relativno
konstantnega izločanja kreatinina s sečem lahko čas
odvzema seča bistveno spremeni rezultat, zato je dia-
gnostična analiza drugega jutranjega vzorca seča,
vsekakor pa so primerljivi samo vzorci, odvzeti ob
podobnih urah in podobni telesni aktivnosti.
Zaradi cirkadianega izločanja beljakovin v seču po
potrditvi proteinurije natančneje ovrednotimo izlo-
čanje beljakovin v 24-urnem zbranem seču. Pri kli-
ničnem delu je to še vedno nepogrešljiv standard. Pri
tem bolnika natančno poučimo o pravilnem zbira-
nju seča. Glede na pojavnost je proteinurija lahko
prehodna ali stalna. 
Prehodna proteinurija. Nastane zaradi začasne
spremembe v glomerulnem pretoku, zaradi česar se
poveča izločanje beljakovin. Pojavi se po telesnem
naporu, pri zvečani telesni temperaturi, hipovolemi-
ji, emocionalnem stresu in srčnem popuščanju. Sta-
nje je benigno in se zameji samo od sebe.
Povečanje proteinurije v pokončnem položaju ime-
nujemo ortostatska proteinurija in jo uvrščamo med
prehodne proteinurije. Običajno ne presega 1 g dne-
vno. Značilna je za adolescente. Podnevi oziroma v
pokončnem položaju telesa je izločanje beljakovin s
sečem povečano, ponoči v ležečem položaju pa nor-
malno. Je nenevarna motnja, ki pri večini bolnikov
sčasoma izgine. Povzročijo jo lahko blage spremem-
be glomerulov in/ali prekomerni hemodinamski od-
ziv na pokončni položaj zaradi povečanja izločanja
angiotenzina II in noradrenalina. Še pogostejši vzrok
v otroštvu je mehanični pritisk aorte in zgornje me-
zenterične arterije na ledvične vene. Ortostatsko pro-
teinurijo dokažemo z razliko v izločanju beljako-
vin/kreatinin (g/mol) med prvim in drugim jutra-
njim vzorcem seča.
Stalna proteinurija. Glede na količino izločenih be-
ljakovin v seču jo ovrednotimo kot: 
- blago (150 mg do 1 g beljakovin v 24-urnem seču), 
- zmerno (1 do 3 g beljakovin v 24-urnem seču) in 
- nefrotsko, če je v 24-urnem seču več kot 3 g belja-

kovin ali 3,5 g/dan/1,73 m2 površine.
Z dodatnimi preiskavami jo lahko ovrednotimo kot
prelivno, glomerulno ali tubulno. 
Prelivno proteinurijo zaradi povečanega nastajanja
nizkomolekularnih beljakovin v telesu (mioglobin,
beta-2-mikroglobulin, lahke verige kapa in lambda)

in s tem tudi njihovo večjo filtracijo v glomerulih
opazimo, ko je  presežen tubulni maksimum za do-
ločeno beljakovino. Filtracija in resorpcija ostalih be-
ljakovin pri tem ni izrazito motena. Mioglobin v se-
ču merimo imunokemično nefelometrično. Beta-2-
mikroglobulina in monoklonskih prostih lahkih ve-
rig imunoglobulinov v seču ni mogoče zanesljivo
kvantitativno izmeriti. Vsaka prisotnost teh beljako-
vin v seču je patološka. Dokazujemo jih z imunoke-
mičnim specifičnim barvanjem po opravljeni elek-
troforezi, preiskava se imenuje elektroforeza protei-
nov. Z njo vzporedno dokazujemo prisotnost do 14
različnih beljakovin v seču. 
Za potrebe diagnoze in zdravljenja plazmocitoma
merimo koncentracijo prostih lahkih verig kapa in
lambda v serumu. Pri tem je diagnostično razmerje
lahkih verig kapa/lambda.
Za glomerulno proteinurijo je značilna čezmerna
prepustnost glomerulov za albumine, ki so manjše
molekule in znak začetne glomerulne okvare, in za
imunoglobuline, ki so večji in znak napredovale
okvare. Z določitvijo razmerja albumin/kreatinin in
IgG/kreatinin v vzorcu seča opredelimo selektivnost
proteinurije. Določamo jo predvsem pri nefrotskem
sindromu z razmerjem med očistkom IgG in albu-
minov:

[IgG] v seču x [albumin] v serumu
selektivni indeks = ---------------------------------------------------------------

[IgG] v serumu  x   [albumin] v seču
Pri selektivnem indeksu manj kot 10% je proteinuri-
ja visoko selektivna, pri vrednostih nad 20% pa ne-
selektivna. Pri zelo selektivni proteinuriji je verjeten
vzrok nefrotskega sindroma bolezen z minimalnimi
spremembami glomerulov; visoka selektivnost na-
poveduje dober odziv na zdravljenje z glukokorti-
koidi.  
Pri tubulni proteinuriji zaradi tubulointersticijskih
ledvičnih boleznih je v seču povečano izločanje be-
ta-2-mikroglobulina, RBP (angl.: retinol binding pro-
tein) in alfa-1-mikroglobulina, ki ju lahko dokažemo
v seču. Običajno tubulna proteinurija ne presega 1
do 2 g dnevno in ji je pridružena tudi blaga albumi-
nurija zaradi motene resorbcije filtriranih albuminov
v okvarjenih proksimalnih tubulih. Tubulna protei-
nurija se zaradi resorbcijske okvare tubulov pojavi
tudi pri veliki glomerulni proteinuriji.
Pri membranskem glomerulonefritisu  ima negati-
vno prognostično veljavo povišana koncentracija be-
ta-2-mikroglobulina v seču, pri bolnikih s primarno
fokalno segmentno glomerulosklerozo in glomeru-
lonefritisom z minimalnimi spremembami glomeru-

Pregled seča
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lov je za izhod bolezni in terapevtski odgovor na glu-
kokortikoide povednejša koncentracija alfa-1-mi-
kroglobulina. 

Albuminurija
Za določitev albuminov s seču se odločimo takrat,
ko je proteinurija pri preiskavah kemičnih lastnosti
seča s testnim lističem ali z drugimi metodami nega-
tivna. Testni lističi za določanje albuminurije zazna-
vajo nižje vrednosti albuminov (od 50 do 100 mg
dnevno) kot standardni testni listič, ki ga uporablja-
mo pri analizi seča, vendar so izsledki nezanesljivi.
Zato je standardna presejalna preiskava razmerje
med albumini in kreatininom (albumin/kreatinin) v
drugem jutranjem vzorcu seča. 
Za povečano količino albuminov v seču ob še no-
malni količini izločenih beljakovin v seču se je uve-
ljavil izraz »mikroalbuminurija«. Ko preseže nek do-
govorjeni zgornji prag jo imenujemo »makroalbu-
minurija«. Izraz »mikroalbuminurija« je pričel upora-
bljati Mogensen leta 1985 pri sladkornih bolnikih s
povečanim izločanjem albuminov s sečem ob še nor-
malni proteinuriji. Takrat so prvič ugotovili, da je bo-
lezenska albuminurija pri bolnikih s sladkorno bo-
leznijo znak začetne progresivne ledvične okvare,
kasneje pa so potrdili podobno tudi pri bolnikih z
zvišanim krvnim tlakom in srčno-žilnimi boleznimi.
Bolezenska albuminurija napoveduje pomembno
povečano tveganje za srčno-žilne zaplete in smrt, ki
linearno narašča s povečevanjem albuminurije in je s
prehodom v proteinurijo še večje. 
Opredelitve bolezenske albuminurije oz. »mikroal-
buminurije« so v različnih državah različne (tabela 5). 

Spodnja meja »mikroalbuminurije« je v različnih
državah različna, odvisna predvsem od analitskih
metod, ki jih imajo na razpolago. Pri vrednosti albu-
minurije 2 g/mol in več je tveganje za diabetično led-
vično bolezen veliko. Po izsledkih študije »HOPE« je
zvečanje izločanja albumin/kreatinin v seču na 0,5
g/mol že povečalo tveganje za srčno-žilne zaplete,

zato so za oceno srčno-žilnega tveganja visoke mej-
ne »normalne« vrednosti zelo vprašljive. 

»Makroalbuminurija« pomeni albuminurijo nad 34
g/mol (več kot 300 mg dnevno). Ko albuminurija
preseže 150 mg dnevno pa je pravzaprav že v ob-
močju proteinurije, ki je kazalec progresivne ledvi-
čne bolezni. 
V zadnjem obdobju potekajo zaradi ne dovolj opre-
deljenih mej bolezenske albuminurije in predvsem
različnih tveganj pri stanjih z bolezensko albuminu-
rijo intenzivni dogovori, ki naj bi uskladili termino-
logijo in smernice glede iskanja in vrednotenja »mi-
kroalbuminurije«.
Pri odvzemu seča za določitev albuminurije mora-
mo zagotoviti ustrezne že navedene standardne po-
goje za odvzem, shranjevanje in prenos seča. Pre-
iskave ne opravljamo, ko ima bolnik zvišano telesno
temperaturo, okužbo, srčno popuščanje ali izrazito
neurejen krvni tlak. Sočasno z določitvijo albuminu-
rije moramo s preiskavo seča izključiti okužbo in
morebitno porenalno eritrociturijo. Ker je določitev
albuminurije vezana na določitev kreatinina v seču,
upoštevamo tudi vse dejavnike, ki vplivajo na kon-
centracijo kreatinina v krvi, že opisane v tem bese-
dilu. 
Praviloma naj bi diagnozo »mikroalbuminurija« za-
radi velike variabilnosti izločanja albuminov potrdili
šele, ko je test pozitiven v dveh od treh vzorcih se-
ča, odvzetih v času od 1 tedna do 3 mesecev. Če pri
bolniku ugotovimo bolezensko albuminurijo, je pri-
poročljivo, da ponovimo preiskavo v standardizira-
nih pogojih, ko ni dejavnikov, ki bi prehodno pove-
čali izločanje albuminov ali vplivali na kreatinin, in
ocenimo tveganje za zaplete (glej poglavje Diabeti-
čna nefropatija).
Metode določanja albuminov v seču so imunonefe-
lometrija, imunoturbidimetrična metoda in RIA. Do

Pregled seča

Pri sočasni glikozuriji in proteinuriji pomislimo na
Fanconijev sindrom.
Kadar s testnim lističem ugotovimo proteinurijo 1
ali več, jo kvantitativno ovrednotimo z razmerjem
med beljakovinami in kreatininom v drugem ju-
tranjem vzorcu seča.
Vse kar vpliva na serumsko koncentracijo kreatin-
ina, vpliva tudi na razmerje beljakovine/kreatinin v
seču. 

27

država albumin/kreatinin v seču

Kanada > 2,6 – 25 g/mol (moški)
> 3,6 – 35 g/mol (ženske)

Britanska Kolumbija > 2,0 g/mol (moški)
> 2,8 g/mol (ženske)

Velika Britanija > 3,0 g/mol

ZDA 3,4 – 34 g/mol (ali 30 do 300
mg dnevno)

Slovenija > 3,0 g/mol

Tabela 5. Opredelitve »mikroalbuminurije« po različnih
smernicah v SI enotah.



nedavnega je veljalo, da se vsa količina albuminov, ki
se ne resorbira v tubulih, izloči v seču v obliki in-
taktnega albumina. Zdaj se ve, da se albumini izlo-
čajo kot mešanica intaktnega (imunoreaktivnega),
imunonereaktivnega albumina in peptidov, nastalih
iz albuminov. Imunološke metode zaznavajo samo
imunoreaktivni albumin. Oba, imunoreaktivni in
imunonereaktivni albumin zazna metoda HPLC. V
primerjavi s HPLC konvencionalne metode podce-
nijo albuminurijo, še posebej v spodnjem območju
zaznavanja. Zaenkrat posebnih smernic o vrednote-
nju izsledkov albuminurije z metodo HPLC  še ni,
možno pa je, da nam bo v veliko pomoč pri zgod-
nejšem odkrivanju diabetične ledvične bolezni. 

MIKROSKOPSKA PREISKAVA SEČA
Vzorec seča po pregledu s testnim lističem pripravi-
jo za pregled sedimenta seča. Po centrifugiranju ka-
pljico sedimenta s pipeto kanemo na objektno ste-
kelce in previdno s strani pokrijemo s krovnim ste-
kelcem. Izbirna metoda je pregled sedimenta seča s
fazno-kontrastnim mikroskopom. Če uporabljamo
svetlobni mikroskop, lahko uporabimo barvne teh-
nike za boljšo razpoznavo celic in cilindrov. Večino-
ma uporabljajo Sternheimer-Malbinovo, May-
Gruenwald-Giemsovo, Hanselovo ali Kova barvilo.
Maščobo obarvajo z barvilom Sudan III, za identifi-
kacijo bakterij pa uporabijo barvanje po Gramu. Pri
uporabi fazno-kontrastnega mikroskopa s polarizi-

rajočo svetlobo predhodno obarvanje ni potrebno,
ker so strukture vidnejše; identifikacija kristalov in
dismorfnih eritrocitov je dosti enostavnejša (slika 3).
Sprva pri mikroskopiranju za orientacijo uporabimo
100-kratno povečavo. Nato opredelimo celice in dru-
ge najdbe s pomočjo 400-kratne povečave. Normal-
ne vrednosti števila levkocitov in eritrocitov so v ra-
zličnih laboratorijih različne. Praviloma veljajo vred-
nosti, navedene v tabeli 6. Zanesljivo je patološka
najdba več kot 5 eritrocitov in več kot 10 levkocitov
v sedimentu seča. 

Pregled seča
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najdba referenčna
vrednost

povečava 100x

referenčna
vrednost

povečava 400x
eritrociti - 0-2 
levkociti - moški
levkociti - ženske

-
-

0-2 
0-5 

hialini cilindri 0-2 -
ledvične epitelne
celice - redke

celice prehodnega
epitela - redke

ploščate epitelne
celice redke -

bakterije - 0
nenormalni kristali 0 -

Tabela 6. Referenčne vrednosti za najdbe v sedimentu seča.
Posamezni laboratoriji imajo različne referenčne vrednosti. 

Iskanje albuminurije s testnim lističem ni zaneslji-
vo. Diagnostična preiskava je določitev razmerja
albumin/kreatinin v drugem vzorcu jutranjega
seča.
Albuminurije ne določamo, če ima bolnik hiper-
glikemijo, vročino, okužbo, srčno popuščanje ali
izrazito neurejen krvni tlak, ker so vrednosti takrat
prehodno povečane. V času določanja albuminuri-
je s preiskavo seča izključimo okužbo sečil in
morebitno kontaminacijo vzorca zardi porenalne
eritrociturije.
Vse kar vpliva na serumsko koncentracijo kreati-
nina, vpliva tudi na razmerje albumin/kreatinin v
seču (npr. mišična masa).
Bolezenska albuminurija napoveduje povečano
tveganje za nastanek ledvičnih in srčno-žilnih
bolezni in s tem povezanih zapletov in smrtnostjo.
Bolezenska proteinurija je odraz ledvične bolezni
in napoveduje njen progresivni potek.
Presejalna preiskava za ugotovitev proteinurije je
razmerje beljakovine/kreatinin v drugem jutra-
njem vzorcu seča.

Slika 3. Strukture v sedimentu seča so pri pregledu s
svetlobnim mikroskopom slabše vidne (A), s pomočjo fazno-
kontrastnega mikroskopa  pa je njihova struktura jasno
opazna (B) (z dovoljenjem: prof. Fogazzi, Ospedale
Maggiore, Policlinico di Milano, Italija).



Najdbe primerjamo z izsledki testnega lističa (pH,
specifična teža, eritrociti, levkociti, esterazni test, ni-
tritni test), ker se zaradi kemičnih lastnosti seča lah-
ko razlikujejo.

Eritrociturija
To je bolezenska najdba 3 ali več eritrocitov v vid-
nem polju sedimenta seča pri 400-kratni povečavi
svetlobnega mikroskopa. Za glomerulno eritrocitu-
rijo je značilno, da je prisotnih vsaj 5% akantocitov,
ki so značilno deformirani, z izrastki v obliki ušes
Mikimiške in različne velikosti. Če jih ni in je eritro-
citurija mešana (glomerulna in neglomerulna), je kri-
terij za glomerulno eritrociturijo prisotnost vsaj 40%
dismorfnih eritrocitov. Če ni mešane eritrociturije, je
kriterij za glomerulno eritrociturijo več kot 80% di-
smorfnih eritrocitov. Najlažje jih vidimo s fazno-
kontrastnim mikroskopom (slika 4).
Glomerulno eritrociturijo potrjuje sočasna najdba
eritrocitnih cilindrov in proteinurije. Odsotnost zna-

čilnega dismorfizma sicer ne izključuje glomerulne
eritrociturije, vendar je pri izolirani neglomerulni eri-
trocituriji verjetnost »urološke« eritrociturije večja. 
Eritrociti so lahko spremenjene oblike zaradi sesta-
ve seča. V koncentriranem seču so eritrociti videti
skrčeni ali izluženi, vendar to ne pomeni, da so di-
smorfni. V hipotoničnem seču eritrociti nabreknejo. 

Levkociturija
To je bolezenska najdba z več kot 5 levkociti v vid-
nem polju sedimenta seča pri 400-kratni povečavi.
Večinoma levkociturijo povzročijo granulociti, zelo
redko eozinofilci ali limfociti (slika 5). Levkociturija
je značilna za okužbo sečil, pri kateri sočasno najde-
mo bakteriurijo, lahko tudi pozitivni nitritni test. Pri
okužbi zgornjih sečil so v sedimentu seča lahko lev-
kocitni cilindri. Vnetje je lahko tudi neinfekcijsko, za-
to je levkociturija prisotna tudi pri glomerulonefriti-
sih. 

Pregled seča

Referenčne vrednosti so od laboratorija do labora-
torija različne. Pet ali več eritrocitov in 10 ali več
levkocitov v vidnem polju sedimenta seča je zago-
tovo bolezenska najdba.
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Slika 4. Eritrociturija je neglomerulna (A) ali glomerulna (B). Za neglomerulno eritrociturijo so značilni izomorfni eritrociti, za
glomerulno pa dismorfni eritrociti  in akantociti (puščica ) (z dovoljenjem: prof. Fogazzi, Ospedale Maggiore, Policlinico di
Milano, Italija). 

A B

Če je v sedimentu seča 5% ali več akantocitov, je 
eritrociturija glomerulna. 
Odsotnost dismorfizma eritrocitov ne izključi
glome-rulnega vzroka eritrociturije.



Za dokaz eozinofilcev je potrebno sediment obar-
vati z  barvilom, npr. po May-Gruenwald-Giemsi.
Eozinofilurija je bila sprva ovrednotena za diagno-
stično pri alergičnem tubulointersticijskem nefritisu.
Sčasoma so ugotovili, da so eozinofilci v seču priso-
tni tudi pri hitro napredujočem glomerulonefritisu,
holesterolnih embolizmih, purpuri Henoch Schoen-
lein in dugih boleznih, zato nekateri avtorji njihov
pomen pri diagnostiki alergičnega intersticijskega ne-
fritisa zanikajo. 
Če je poleg levkocitov v sedimentu seča veliko ploš-
čatih epitelnih celic, je zelo verjetna kontaminacija z
izločki iz nožnice. 

Ledvične tubulne in epitelne celice
Prisotnost tubulnih celic v seču potrjuje poškodbo
ledvičnih tubulov. Najpogosteje so prisotne pri aku-
tni tubulni nekrozi, najdemo jih pa tudi pri akutnem
intersticijskem nefritisu, akutni celični zavrnitveni
reakciji presajene ledvice in pri proliferativnih glo-
merulonefritisih (slika 7).
Ploščate epitelne celice izvirajo iz zunanjega predela
sečnice, nožnice in vulve. Njihova najdba je poveza-
na s kontaminacijo seča. 

Cilindri
Cilinder vedno nastane v ledvicah v tubulu. Sestavlja
ga Tamm-Horsfallov glikoprotein, ki ga izločajo
uroepitelne celice. Na osnovni hialini cilinder (slika
7) se lahko v tubulu nalepijo različne celice, katerih
poreklo je v ledvicah. 
Eritrocitni cilindri so diagnostični za glomerulno bo-
lezen (slika 8). Levkocitni cilindri lahko nastanejo pri
akutnem pielonefritisu, tubulointersticijskih bolez-
nih ali glomerulonefritisu (slika 9). 

Epitelni cilindri so značilni za bolnike z akutno tu-
bulno nekrozo, ko se odluščene tubulne celice nale-
pijo na cilinder (slika 10). Opisali so jih tudi pri glo-
merulonefritisih. 
Granulirani cilindri z nalepljenimi propadajočimi ce-
licami so znak številnih glomerulnih in tubulnih bo-
lezni (slika 11). Če se na cilinder nalepi bilirubin, na-
stanejo pigmentni cilindri. Voščeni cilindri nastane-
jo pri kroničnih ali hitro napredujočih ledvičnih bo-
leznih (slika 12); nanje se nalepijo ledvične tubulne
celice, ki vsebujejo veliko maščobe. Maščobni cilin-

Pregled seča
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Slika 6. Tubulne epitelne celice (z dovoljenjem: prof. Fogazzi,
Ospedale Maggiore, Policlinico di Milano, Italija).

Levkociturija in levkocitni cilinder sta značilni 
najdbi pri bolniku z akutnim pielonefritisom. 
Eritrocitni cilinder je znak glomerulne bolezni.

Slika 5. Številni levkociti v sedimentu seča s segmentiranim
jedrom (z dovoljenjem: prof. Fogazzi, Ospedale Maggiore,
Policlinico di Milano, Italija). 



Pregled seča
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Slika 7. Hialini cilinder (z dovoljenjem: prof. Fogazzi,
Ospedale Maggiore, Policlinico di Milano, Italija).

Slika 9. Levkocitni cilinder (z dovoljenjem: prof. Fogazzi,
Ospedale Maggiore, Policlinico di Milano, Italija).

Slika 8. Eritrocitni cilinder (z dovoljenjem: prof. Fogazzi,
Ospedale Maggiore, Policlinico di Milano, Italija).

Slika 10.  Epitelni cilinder (z dovoljenjem: prof. Fogazzi,
Ospedale Maggiore, Policlinico di Milano, Italija).



Slika 11. Granulirani cilinder (z dovoljenjem: prof. Fogazzi,
Ospedale Maggiore, Policlinico di Milano, Italija).

Slika 13. Maščobni cilinder (z dovoljenjem: prof. Fogazzi,
Ospedale Maggiore, Policlinico di Milano, Italija).

Slika 12. Voščeni cilinder (z dovoljenjem: prof.  Fogazzi,
Ospedale Maggiore, Policlinico di Milano, Italija).

Slika 14. Paličaste bakterije v sedimentu seča (z dovoljenjem:
prof.  Fogazzi, Ospedale Maggiore, Policlinico di Milano, Italija).
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dri so značilni za bolnike z nefrotskim sindromom ali
proteinurijo (slika 13). Bakterijski cilindri so zelo red-
ki; bakterije v takem primeru izvirajo iz ledvičnega
parenhima. 

Mikroorganizmi
V sedimentu seča pri 400-kratni povečavi zlahka pre-
poznamo paličaste ali okrogle bakterije. Diagnosti-
čna je najdba 20 ali več bakterij v vidnem polju (sli-
ka 14). Pri tem smo pozorni na klinične znake okuž-
be, saj je bakteriurija lahko odraz kontaminacije seča.
Okužbo potrdimo z urinokulturo. 
Prepoznamo lahko Trichomonas vaginalis in glive,
najpogosteje Candido albicans. Kandidurija je naj-
pogosteje znak kontaminacije; pogosta je pri ženskah
z glikozurijo in glivičnim vnetjem nožnice.

Kristali
Pri zdravih ljudeh nimajo diagnostičnega pomena.
Pogosti so kristali sečne kisline (v kislem seču) in ka-
cijevih soli (oksalata in fosfata), ki nastajajo zaradi
prehodne hipersaturacije po določeni hrani, pre-
majhnem vnosu tekočine, spremembi pH ali zaradi
neustreznega shranjevanja seča za analizo. Če so pri
nekomu stalno prisotni, lahko pomenijo motnjo v
presnovi: hiperkalciurijo, hiperoksalurijo ali hiperu-
rikozurijo. Redko nastane zaradi obarjanja kristalov v
tubulih akutna ledvična odpoved (npr. uratna nefro-
patija; povzroči jo sindrom tumorske lize pri kemo-
terapiji). 
Za akutno ledvično odpoved pri zastrupitvi z etilen-
glikolom so značilni kristali kalcijevega oksalata v se-
ču. 
Najpogostejši okužbeni sečni kamni nastanejo iz kri-
stalov tripelfosfata v alkalnem seču pri okužbah z
bakterijami, ki imajo ureazo. Patološki so cistinski
kristali, značilni so za bolnike s cistinurijo; obarjajo se
v kislem seču. Nekatere kristale lahko povzročijo
zdravila: aciklovir, indinavir, sulfadiazin, vitamin C,
amoksicilin, ciprofloksacin. Vzrok nastanka takih
kristalov je lahko prekomerno odmerjanje zdravila,
dehidracija bolnika, neugodna sprememba pH in
drugo. Na nastanek kristalov zaradi zdravil pomisli-
mo vedno, ko so kristali neobičajnega izgleda.

Lipidi
Pri bolnikih z nefrotskim sindromom lahko najde-
mo v sedimentu seča proste maščobne kapljice,
maščobne skupke ali z maščobo napolnjene odluš-
čene tubulne epitelne celice. Ovalna maščobna te-
lesca so makrofagi ali ledvične tubulne celice, napol-
njene z maščobnimi delci. Lipidurija je lahko prisot-
na tudi pri nenefrotski proteinuriji. Redkokdaj je
odraz presnovne bolezni, kot je na primer Fabryjeva
bolezen. Za potrditev najdbe je potreben pregled s
fazno-kontrastnim mikroskopom z značilno najdbo
malteškega križa v polarizacijski svetlobi (slika 15). 

Slika 15. Maščobne kapljice (A) se prikažejo v polarizacijski
svetlobi s sliko malteškega križa (B) (z dovoljenjem: prof.
Fogazzi, Ospedale Maggiore, Policlinico di Milano, Italija).

Najpogostejše laboratorijsko-klinične povezave med
najdbami v sedimentu seča in bolezenskimi stanji
prikazuje tabela 7.

Klinični sindromi in značilni izvidi sedimenta
seča
Značilni klinični sindromi, pri katerih pričakujemo
specifične najdbe v sedimentu seča, so: nefritični sin-
drom, nefrotski sindrom in minimalne spremembe
seča.
Nefritični sindrom. Najdemo proteinurijo, glome-
rulno eritrociturijo (dismorfne eritrocite, akantocite)
in cilindre, ki so eritrocitni in/ali hemoglobinski. Pri
hudem vnetnem (proliferativnem) dogajanju govo-
rimo o teleskopskem sedimentu s številnimi eritro-
citi, eritrocitnimi cilindri, levkociti, levkocitnimi, 
epitelnimi in granularnimi cilindri in maščobnimi
ovalnimi telesci. Na osnovi izvida sedimetna seča
etiologije glomerulonefritisa ne moremo ugotoviti.
Nefritične spremembe seča najdemo pri primarnih

Pri bolnikih z že morfološko dokazanimi sečnimi
kamni so nam kristali v pomoč pri dokazovanju
vrste kamnov in ustrezno dieto.
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glomerulonefritisih (poinfekcijski, membranoproli-
feracijski tip I in II, glomerulonefritis IgA) in sekun-
darnih glomerulonefritisih (SLE, ANCA vaskulitis,
Churg-Straussin sindrom, Goodpasturejev sindrom,
poliarteritis nodoza).
Nefrotski sindrom. Značilni so nefrotska protei-
nurija, granularni cilindri, maščobna ovalna telesca
in holesterolni kristali. Praviloma so to bolniki, ki ni-
majo pomembnega vnetnega dogajanja v glomerulih
in posledične eritrociturije. Najpogostejše bolezni 
so glomerulonefritis z minimalnimi spremembami,
primarna fokalna segmentna glomeruloskleroza,
membranski glomerulonefritis, membranoprolifera-
cijski glomerulonefritis, diabetična nefropatija, ami-
loidoza in bolezni odlaganja.
Minimalne spremembe seča. Pojavljajo se pri 1
do 2% ljudi kot proteinurija, eritrociturija ali oboje.
Če je temu pridružena še arterijska hipertenzija, je
prognoza slabša. Najpogostejši vzrok zanje je glo-
merulonefritis IgA. Za opredelitev bolezni je po-
trebna ledvična biopsija. 

Najdbe v seču niso pomembne samo za odkrivanje
ledvičnih bolezni, ampak so tudi pri že znanih ledvi-
čnih bolnikih zelo diagnostične. Spremembe, ki jih
opazimo pri spremljanju bolezni, lahko napovedu-
jejo ponovitev (relaps) ali pomembno poslabšanje
ledvične bolezni, kar narekuje hitro in ustrezno 
zdravljenje. Znano je, da je analiza seča najuspešnej-
ša v rokah izkušenega nefrologa, saj ima le-ta tudi
ustrezne klinične podatke, laboratorijske in patohi-
stološke izvide preiskav. Žal ali na srečo se avtoma-
tizirane metode »odčitavanja« sedimenta seča še ved-
no niso izkazale niti približno tako uspešne kot pre-
gled sedimenta seča »z izkušenim očesom«, pa če-
prav je to motiviran zdravnik nenefrološke stroke. 

Z ustrezno interpretacijo izvidov seča ob pozna-
vanju kliničnih, laboratorijskih in patohistoloških
podatkov pravočasno prepoznamo ledvično
bolezen, njeno ponovitev ali poslabšanje.

Za strokovni pregled besedila se zahvaljujem univ. dipl. kem. Živi Flisar, spec. med. biokemije.

nadba najpogostejši vzroki

eritrociturija primarni glomerulonefritisi, tumorji, kamni, ciste, tromboza ledvičnih žil,
hemoragična diateza

eritrocitni cilinder primarni glomerulonefritisi, sekundarni glomerulonefritisi (sistemske bolezni)

levkociturija pielonefritis, intersticijski nefritis, okužba spodnjih sečil

levkocitni cilinder aktuni pielonefritis, kronični pielonefritis

bakterijski cilinder akutni pielonefritis, kronični pielonefritis

hialini cilinder akutne in kronične ledvične bolezni, srčno popuščanje

granilirani cilinder akutne in kronične ledvične bolezni

voščeni cilinder napredovala kronična ledvična bolezen

maščobne kapljice in cilindri kronične ledvične bolezni z nefrotskim sindromom

ploščate epitelne celice kontaminacija iz spolovil

tubulne epitelne celice tubulointersticijske bolezni, proliferativni glomerulonefritisi

trihomonas okužba s trihomonasom

cistinski kristali cistinurija

Tabela 7. Značilne najdbe v sedimentu seča in njihovi najpogostejši vzroki.
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ULTRAZVOČNA IN DOPPLERSKA PREISKAVA LEDVIC
Jadranka Buturović Ponikvar

Kaj ocenjujemo s standardno ultrazvočno preiskavo ledvic?
Katere informacije doda dopplerska preiskava standardnemu ultrazvočnemu pregledu ledvic?
Kateri je najbolj pogosto uporabljan dopplerski indeks?
Katera vrednost rezistenčnega indeksa govori za hujšo okvaro mikrocirkulacije pri kroničnih
parenhimskih boleznih?
Ali lahko z dopplersko preiskavo ledvičnih ven izključimo trombozo ledvičnih ven nativnih ledvic?
Kakšni so glavni principi dopplerske diagnostike stenoze ledvičnih arterij?
Kako ultrazvočno in dopplersko ocenjujemo morebitno primernost ledvice za angioplastiko?
Pri katerih bolnikih iščemo stenozo ledvičnih arterij?
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Ultrazvočna preiskava (ultrazvok) sečil, je danes
temeljna slikovna preiskava sečil tako pri odraslih kot
pri otrocih. Razlogi za to so dostopnost, nein-
vazivnost, neškodljivost, veliko število informacij,
možnost izvedbe ob postelji bolnika, možnost
poljubnega ponavljanja preiskav in spremljanja pa-
toloških stanj ter izvedba ultrazvočno vodenih
posegov. Velik napredek v ultrazvočni diagnostiki je
bil pojav barvne dopplerske preiskave ob koncu os-
emdesetih let prejšnjega stoletja, ki je poleg mor-
fologije ledvic omogočil tudi vpogled v stanje
prekrvljenosti ledvic v realnem času. Za ultrazvočno
ali dopplersko preiskavo sečil praktično ni kon-
traindikacij, kar je še posebej pomembno pri
nosečnicah ali pri ledvični odpovedi. Glavna po-
manjkljivost ultrazvočnih ali dopplerskih preiskav je
precejšnja odvisnost od izkušenj izvajalca.
Na KO za nefrologijo v Ljubljani opravljamo ultra-
zvočne preiskave ledvic in ultrazvočno vodene led-
vične biopsije od leta 1986. Leta 1990 smo z
nakupom takrat zelo sodobnega ultrazvočnega
aparata (Acuson 128 XP/10) uvedli dopplerske
preiskave ledvic, ledvičnih arterij in žilnih pristopov
za hemodializo. Leta 2005 smo zgoraj omenjeni
aparat zamenjali za novega, najsodobnejšo različico
ultrazvočnega aparata Acuson Sequoia 512. Ambu-
lanta za ultrazvočne in dopplerske preiskave ledvic
in žilnih pristopov za dializo deluje vsak dan. Vsak
dan lahko opravljamo tudi ledvične biopsije. Pri bol-
nikih s presajeno ledvico opravljamo dopplerske
preiskave tudi v intenzivni enoti. Ultrazvočne

preiskave srca opravljamo enkrat do dvakrat teden-
sko oz. glede na potrebe. 
V naslednjih poglavjih bomo na kratko opredelili 
vlogo dvodimenzionalne ultrazvočne preiskave led-
vic. Bolj natančno bomo opredelili današnjo upora-
bo dopplerske preiskave ledvic in ledvičnih arterij.  

ULTRAZVOČNA PREISKAVA SEČIL
Za ultrazvočno preiskavo ledvic in mehurja ni
potrebna posebna priprava. Pregled začnemo leže na
hrbtu, nadaljujemo leže na desnem in levem boku,
neredko pa tudi leže na trebuhu. Pri ocenjevanju led-
vične mobilnosti pregled izvajamo sede in stoje.
S standardnim ultrazvočnim pregledom ledvic ocen-
jujemo prisotnost in položaj ledvic, njihove konture,
velikost, kvaliteto in debelino ledvičnega parenhima,
prisotnost ali odsotnost dilatacije votlega sistema,
ledvičnih kamnov, cist ali solidnih formacij. Ultraz-
vok ledvic je temeljna presejalna preiskava za led-
vične tumorje (tabela 1, slike 1 do 6). 
Z ultrazvokom težko natančneje ocenjujemo
bolezni, ki prizadenejo votli sistem. Za oceno votle-
ga sistema uporabljamo intravensko urografijo ali
retrogradno pielografijo.
Ultrazvok je tudi uvodna slikovna preiskava za oceno
sečnega mehurja, od določitve preostalega seča po
mikciji do odkrivanja in opredelitve mase v mehur-
ju. Ultrazvočno preiskavo sečnega mehurja opravi-
mo vedno v sklopu preiskave sečil. Za pregled mora
biti mehur poln. 
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Ultrazvočna in dopplerska preiskava ledvic

Slika 1. Normalna ledvica. Slika 4. Ciste v ledvici (zgodnja faza avtosomno dominantne
policistične bolezni ledvic).

Slika 3. Hidronefroza (dilatacija pielona in sečevoda). Slika 6. Ledvični tumor.

Slika 2. Napredovalo kronično spremenjena ledvica. Slika 5. Kamen v ledvici.



Tabela 1. Normalne dimenzije ledvic pri UZ preiskavi.

DOPPLERSKA PREISKAVA LEDVIC
Dopplerska preiskava (doppler) ledvic doda os-
novnim informacijam o morfologiji ledvic, ki jih do-
bimo z dvodimenzionalno ultrazvočno preiskavo, in-
formacije o prekrvitvi ledvice, ohranjenosti arteri-
jskega in venskega krvnega toka ter perifernega upo-
ra arterijskemu toku krvi.
Uporabljamo več vrst dopplerskih preiskav. Barvni
doppler prikaže gibajoče se strukture (običajno krvni
tok v žili) na poljubno velikem delu sive slike. Po-
datke o hitrosti toka krvi spremeni v barvno skalo.
Barva, njen ton in intenzivnost nam pokažejo smer
in hitrost toka krvi. Z njim lahko hitro ocenimo
prekrvitev organov ali solidnih oz. tekočinskih for-
macij, ocenimo lahko prisotnost izpadov v pre-
krvitvi. Za bolj natančno oceno prekrvitve uporab-
ljamo t.i. angio (»power«) doppler, ki je posebna
barvna dopplerska preiskava, ki pokaže tok krvi tu-
di v majhnih žilah z zelo nizko hitrostjo, ne opredeli
pa smeri toka krvi. Primerna je za natančnejšo oceno
globalne prekrvitve in opredelitev manjših izpadov
prekrvitve. 
S pulznim dopplerjem merimo hitrost toka krvi v
določeni globini v majhnem področju tkiva. Običa-
jno izvajamo meritve v okviru dopplerskega pregle-
da z dvojnim prikazom (dupleks-doppler), ki nam
omogoča sočasno kombinacijo pulznega dopplerja
in žive ultrazvočne dvodimenzionalne slike. Mesto
dopplerske meritve vidimo na zaslonu in ga poljub-
no namestimo in prilagodimo. Tovrstni pregled

omogoča  natančno lokalizacijo in natančne meritve
v področju izbranih žil v globini organov (jetra, led-
vice). 
Preiskava z barvnim dopplerjem ne nadomesti
natančnih meritev dopplerskega pregleda z dvojnim
prikazom, je pa z njim komplementarna. Danes se
najpogosteje uporablja kombinacija obeh doppler-
skih metod. 

REZISTENČNI INDEKS IN DRUGI DOPPLERSKI
INDEKSI
S pomočjo dopplerske preiskave z dvojnim prika-
zom merimo hitrosti toka krvi na poljubno izbranem
mestu (vzdolž glavnega debla ledvične arterije ali in-
trarenalnih arterij – segmentnih, interlobarnih, arku-
atnih) in računamo različne dopplerske indekse. 
Normalen pulzni dopplerski signal ledvičnih arterij je
nizkorezistenčen. Začne se s skoraj takojšnjim sis-
toličnim porastom in pogosto s poudarjenim zgod-
njim sistoličnim vrhom, kateremu lahko sledi drugi
sistolični vrh, potem pa se hitrost toka krvi zniža
proti diastoli. Pri tem je skozi celo diastolo ohranjen
pomemben pozitivni tok krvi (slika 7). 

Slika 7. Normalni pulzni dopplerski signal na nivoju
segmentnih arterij. 

Rezistenčni indeks (RI). Je najpogosteje uporabl-
jan dopplerski indeks. Izračunamo ga tako, da raz-
liko med najvišjo sistolično in končno diastolično
hitrostjo delimo z najvišjo sistolično hitrostjo. Z
zmanjšanjem hitrosti toka krvi na koncu diastole se
rezistenčni indeks zviša. Če toka krvi na koncu dias-

Z ultrazvokom ledvic opredelimo položaj, velikost
in konture ledvic, debelino in kvaliteto parenhima,
ter morebitno prisotnost dilatacije votlega sis-
tema, kamnov, cist ali solidnih formacij. 

S standardno dopplersko preiskavo ledvic opre-
deljujemo globalno prekrvitev ledvice in merimo
periferni upor arterijskemu krvnemu toku. 

desna ledvica leva ledvica
vzdolžni premer
moški 11,3 ± 0,8 cm 11,5 ± 0,9 cm
ženske 10,8 ± 0,8 cm 10,9 ± 1,0 cm
volumen ledvic
moški 147 ± 38 ml 157 ± 37 ml
ženske 118 ± 27 ml 125 ± 26 ml
debelina parenhima (pri obeh ledvicah)
moški 14,8 ± 1,7 mm (razpon: 11-18 mm)
ženske 13,6 ± 1,0 mm (razpon: 11-16 mm)
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tole ni, je RI 1,0. Večina meni, da je zgornja meja
normalnega RI 0,70. Spodnja meja ni tako jasno
opredeljena, pogosto se omenja vrednost 0,55-0,56
(slika 8).

Pulzatilni indeks (PI). Izračunamo ga tako, da raz-
liko med najvišjo sistolično hitrostjo in končno dias-
tolično hitrostjo delimo s povprečno hitrostjo enega
srčnega ciklusa. Normalne vrednosti so  0,7 do 1,4
(slika 8). Pri dopplerski preiskavi ledvic ga redko
uporabljamo.
Akceleracijski čas (AT, angl.: acceleration time).
Meri čas od začetka sistole do prvega preloma
pulznega signala. V normalnih primerih (z ohran-
jenim zgodnjim sistoličnim vrhom) je to čas do na-
jvišje sistolične hitrosti. Če je zgodnji sistolični vrh
odsoten, potem je to čas od začetka sistole do prve-
ga preloma pulznega signala, ki se pojavi prej kot na-
jvišja sistolična hitrost. Podaljšan akceleracijski čas
(>70 ms) govori za stenozo proksimalno od mesta
meritve (slika 8). 
Akceleracijski indeks (AI). Meri nagib začetnega
hitrega porasta sistolične hitrosti (v/t). Zmanjšan
akceleracijski indeks (<3,0 m/s2) govori za stenozo
proksimalno od mesta meritve (slika 8).
RI je odvisen od starosti. Pri otrocih, vsaj v prvih 4
letih življenja, je RI lahko višji kot 0,70. Višji je lahko
tudi pri starejših, kar je pričakovano in se jemlje kot
normalno, bodisi zaradi zmanjšanja sistemske arterij-

ske raztegljivosti (»compliance«) in/ali arterioloskle-
roze ledvične mikrocirkulacije.  
Pri akutni odpovedi ledvic je RI lahko zvišan zaradi
vazokonstrikcije, nekroze, edema ali infiltracije
parenhima. Posledično je zmanjšan (ali popoldnoma
odsoten) tok krvi v diastoli (slika 9). Po drugi strani
je lahko tudi normalen. RI je vedno potrebno inter-
pretirati z dvodimenzionalnim prikazom ledvičnega
parenhima. Spremljajoča kronična ledvična bolezen
lahko povzroči zvišanje RI in ga ne moremo zaneslji-
vo pripisati akutnemu poslabšanju. Priporočamo, da
se pri meritvah RI vedno merita tudi akceleracijski
čas in indeks, da bi se izključila hujša proksimalna
stenoza, ki lahko vpliva na vrednost RI. 

Rezistenčni indeks  kot kazalec okvare
ledvične mikrocirkulacije pri kroničnih
parenhimskih boleznih ledvic 
Pri kroničnih parenhimskih boleznih ledvic so v več
prospektivnih kliničnih raziskavah pokazali, da je RI
dober kazalec hujše okvare ledvične mikrocirkulacije,
če je >0,80. Tako visok RI je napovednik slabega
odgovora na terapevtske ukrepe. Pokazali so tudi, da
RI dobro korelira s stopnjo histološko dokazane led-
vične arterioloskleroze. Nekateri avtorji kritizirajo
uporabo RI kot indeksa okvare ledvične mikro-
cirkulacije z upravičenimi argumenti, da na vrednost
RI ne vpliva samo periferna ledvična rezistenca, am-
pak tudi proksimalna raztegljivost sistemskih arterij.
Kljub temu je lahko RI, ki ga interpretiramo v kon-
tekstu dvodimenzionalnega prikaza ledvičnega
parenhima ter z natančno analizo diastoličnega
krvnega toka, dragocena informacija, ki nam poma-
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Rezistenčni indeks več kot 0,80 pomeni pri kro-
ničnih parenhimskih boleznih hujšo okvaro mikro-
cirkulacije.

Slika 8. Dopplerski indeksi, ki jih ob optimalnem pulznem
dopplerskem signalu aparat lahko avtomatično izmeri 
(Accl- akceleracijski indeks). 

Slika 9. Povišan rezistenčni indeks, nizke hitrosti toka krvi na
koncu diastole.



ga pri predvidevanju hitrega napredovanja kronične
ledvične bolezni in oceni hujše ireverzibilne okvare.
V pomoč je pri odločanju o nadaljnjih diagnostičnih
in terapevtskih ukrepih.

DOPPLER IN TROMBOZA LEDVIČNE VENE
Pri trombozi ledvične vene s popolno zaporo svet-
line postane upor arterijskemu toku krvi tolikšen, da
v diastoli kri zapušča ledvico, kar zaznamo z
obratom toka krvi v diastoli in je tipična za vensko
trombozo. Ob tem je odsoten venski dopplerski sig-
nal. Če gre za popolno trombozo segmentne vene, je
omenjeni znak prisoten na segmentu ledvice. Reverz-
ija toka krvi v diastoli je pri trombozi ledvične vene
lastnih ledvic lahko odsotna iz dveh razlogov: zara-
di delne tromboze z ohranjenim tokom krvi ob
trombusu in zaradi relativno hitrega razvoja venskih
kolateral skozi ledvično kapsulo, skozi katere je zago-
tovljen odtok krvi iz ledvice. Zato z dopplersko
preiskavo ne moremo zanesljivo izključiti venske
tromboze. Če je klinični sum izrazit in diagnoza
pomembna zaradi zdravljenja bolnika, je potrebno
narediti venografijo. 

ULTRAZVOK/DOPPLER PRI STENOZI
LEDVIČNIH ARTERIJ 
Pomen ultrazvoka in dopplerja pri opredeljevanju
stenoze ledvičnih arterij postaja v zadnjih letih vse
bolj kompleksen. Preiskava omogoča: 
- diagnozo stenoze – presejalna preiskava, 
- oceno stopnje in hemodinamske pomembnosti ste-

noze (stenotični jet in vpliv na intrarenalno he-
modinamiko: akceleracijski čas, akceleracijski in-
deks, rezistenčni indeks),

- sledenje stenoze (diagnosticirane in po angiopla-
stiki),

- opredelitev primernosti angioplastike (ocena paren-
himske mase ledvic in okvare ledvične mikrocirku-
lacije),

- oceno uspeha angioplastike.
Nekateri avtorji menijo, da angiografija ni več zlati
standard za diagnozo stenoze ledvičnih arterij, am-
pak  UZ-doppler, ki ima pred angiografijo, poleg
znanih prednosti (neškodljivost, ponovljivost), še do-
datne: ocenjuje vpliv stenoze na intrarenalno he-
modinamiko, sočasno ocenjuje okvaro na nivoju

mikrocirkulacije, parenhimsko maso ledvic in pred-
videva uspeh angioplastike. Z dopplerjem je možno
enostavno spremljati pojav morebitnih restenoz zno-
traj stentov. Zaradi visoke doze sevanja pri CT an-
giografiji ter toksičnosti gadolinija pri magnetnores-
onančni angiografiji postaja doppler ledvičnih arter-
ij optimalen diagnostični test, z navedenimi dodatni-
mi prednostmi pred angiografijo. Če preiskavo izva-
ja izkušen preiskovalec, so rezultati tako zanesljivi,
da lahko ostane angiografija rezervirana za poseg na
ledvični arteriji. V zadnjih letih na dopplersko
preiskavo neredko pošiljajo bolnike, ki imajo z drugi-
mi slikovnimi preiskavami (CTA, MRA ali DSA) že
ugotovljeno stenozo ledvičnih arterij, da bi doppler-
sko ocenili pomembnost stenoze in smiselnost an-
gioplastike.
Diagnoza stenoze. Dopplerska preiskava ledvičnih 
arterij je v rokah izkušenega izvajalca nepogrešljivo
orodje za diagnozo in sledenje stenoze ledvičnih 
arterij. Glavna pomanjkljivost, kot na splošno pri ul-
trazvočnih preiskavah, je odvisnost od izkušenj iz-
vajalca. 
Obstajata dva načina za dopplersko diagnozo
stenoze ledvičnih arterij, bodisi na lastnih ali pre-
sajenih ledvicah. 
Prvi način je ekstrarenalni doppler, ki obsega dopp-
lersko preiskavo glavnega debla ledvične arterije od
izstopišča iz aorte do ledvičnega hilusa, z meritvami
najvišje sistolične hitrosti v kratkih presledkih (vsak-
ih nekaj milimetrov). Maksimalne sistolične hitrosti
v poteku glavnega debla ledvične arterije so običa-
jno manj kot 1 m/s. Na mestu stenoze dobimo naj-
višjo sistolično hitrost več kot 2 m/s. To je tako
imenovani stenotični »jet« (kar ustreza več kot 50%
zožitvi lumna) (slika 10). Prednosti tega pristopa so
velika zanesljivost v diagnostiki stenoze, možnost
ocene stopnje stenoze z možnostjo diagnoze rela-
tivnih, hemodinamsko nepomembnih stenoz ter
ocena mesta stenoze. Glavna pomanjkljivost je veli-
ka odvisnost od izkušenj izvajalca.
Drugi način je intrarenalni doppler, pri katerem pre-
učujemo obliko dopplerskega signala na nivoju in-
trarenalnega žilja (običajno segmentnih, redkeje in-
terlobarnih ali arkuatnih arterij) in na podlagi tega
sklepamo na prisotnost stenoze proksimalno. Tako
lahko zaznamo le stenoze, ki vplivajo na intrarenal-
no hemodinamiko. V tipičnih primerih se pomemb-
na proksimalna stenoza na ledvični arteriji distalno
pokaže kot oblika dopplerskega signala »parvus-tar-
dus«, z zmanjšano najvišjo sistolično hitrostjo,
izgubo zgodnjega sistoličnega vrha in zakasnitvijo

Z dopplersko preiskavo ne moremo zanesljivo iz-
ključiti tromboze nativnih ledvičnih ven zaradi par-
cialnih tromboz in razvoja kapsulnih kolateral. 
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sistoličnega vrha (akceleracijski čas več kot 70 ms,
akceleracijski indeks manj kot 3,0 m/s2), in
posledičnim znižanim rezistenčnim indeksom (slika
11). Oblika »parvus-tardus« se lahko včasih izzove
ali ojača z uporabo kaptoprila. Omenjena oblika
dopplerske diagnoze stenoze ledvičnih arterij ni tako
odvisna od izkušenj izvajalca, je mnogo enostavnejša
za izvedbo kot dopplerski pregled glavnega debla
ledvične arterije, je pa diagnostična samo pri
stenozah visoke stopnje (>70%) in ne omogoča
opredelitve mesta stenoze vzdolž debla ledvične ar-
terije. 
Po sodobnih priporočilih uporabljamo za doppler-
sko diagnozo stenoze ledvičnih arterij kombinacijo
ekstrarenalnega in intrarenalnega dopplerja. Če ek-
strarenalni doppler ni tehnično uspešen, lahko z in-
trarenalnim dopplerjem relativno enostavno dokaže-
mo ali izključimo hude (>70%) stenoze, kar ima
lahko v klinični praksi velik pomen (tabela 2). 
Stenozo ledvičnih arterij diagnostično opredeljuje-
mo predvsem pri bolnikih, pri katerih bomo ter-
apevtsko ukrepali, če dokažemo stenozo. Na KO za
nefrologijo želimo, da se napotnici za dopplersko
preiskavo ledvičnih arterij priloži protokol (priloga
1), na osnovi katerega nefrolog, ki preiskavo izvaja,
oceni, kakšna je verjetnost, da je stenoza prisotna in

bo smiselna oz. indicirana angioplastika. Na podlagi
tega oceni nujnost pregleda in določi datum
preiskave.

ULTRAZVOK/DOPPLER LEDVIC IN
ANGIOPLASTIKA LEDVIČNIH ARTERIJ
Rezultati angioplastike aterosklerotične stenoze led-
vičnih arterij so razočarali, tako pri zdravljenju ar-
terijske hipertenzije kot pri ohranitvi oz. izboljšanju
ledvičnega delovanja. To se je zgodilo kljub velike-
mu tehničnemu napredku perkutanih angioplastik,
uvedbi stentov ter  pripomočkov, ki ščitijo pred dis-
talno embolijo (angl.: distal embolic protection de-
vice). Verjetno je razlog v tem, da je ishemična
bolezen ledvic pri aterosklerotični stenozi mnogo
kompleksnejša kot stenoza sama, s pogosto spreml-
jajočo hudo okvaro ledvične mikrocirkulacije.
Ravnokar potekata dve veliki randomizirani študiji,
ameriška CORAL in angleška ASTRAL, v katerih
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Dopplersko diagnozo stenoze ledvičnih arterij
opravimo na dva načina: z direktnim pregledom
glavnega debla (ekstrarenalni pristop) in indirek-
tno, z analizo dopplerskega signala običajno seg-
mentnih arterij (intrarenalni pristop). 

stenoza stenotično (ekstrarenalno) poststenotično (ekstrarenalno) intrarenalno
50-70% akceleracija: “jet” > 2 m/s turbulenca normalno
>70% (<95%) akceleracija: “jet” > 2 m/s turbulenca tardus-parvus
>95% ni signala počasen tok (“segmental like”) tardus-parvus
100% ni signala ni signala ni signala*

Tabela 2. Dopplerska opredelitev stopnje stenoze ledvičnih arterij.  

* pri popolni zapori ledvične arterije je prekrvitev parenhima lahko še vedno ohranjena iz kapsulnih kolateral
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Slika 10. Stenotični »jet« na izstopišču desne ledvične arterije
iz aorte.

Slika 11. »Parvus-tardus« na nivoju segmentnih arterij
(podaljšan akceleracijski čas in znižan akceleracijski indeks).



primerjajo optimalno konzervativno zdravljenje z
angioplastiko pri aterosklerotični stenozi ledvične ar-
terije. Že samo dejstvo, da študija CORAL lahko
poteka (randomizirali bodo okoli 1080 bolnikov, ki bi
jih nedavno ocenili kot idealne za angioplastiko, v
skupino za konzervativno zdravljenje in v skupino
za angioplastiko) je dokaz o slabih rezultatih, ki jih je
angioplastika aterosklerotične stenoze ledvičnih ar-
terij kljub velikim pričakovanjem pokazala v pretek-
losti.
Ultrazvok in doppler ledvic imata pomembno vlogo
pri izbiri bolnikov, ki jim bo angioplastika koristila.
Preiskavi omogočata oceno parenhimske mase led-
vic (če ni zadostne parenhimske mase, angioplastika
ni smiselna), stopnje okvare mikrocirkulacije (z mer-
itvijo rezistenčnega indeksa in analizo diastoličnega
toka krvi intrarenalno) in vpliva stenoze na in-
trarenalno hemodinamiko (podaljšan akceleracijski
čas in zmanjšan akceleracijski indeks kažeta vpliv
proksimalne stenoze na tok krvi v intrarenalnih ar-
terijah). 
Kot oceno parenhimske mase ledvic se v večini
študij uporablja vzdolžni premer ledvice (meja
primernosti za angioplastiko je 8 do 9 cm). To je ze-
lo nenatančna mera, posebej, če ni standardizirana
na telesno maso. Bolj natančno je meriti volumen
ledvice, ali še bolj, volumen ledvičnega parenhima
(izmerimo volumen ledvice in volumen centralne
cone - pielovaskularna area, ki ga odštejemo od
volumna ledvice). 
Interpretacija ohranjene parenhimske mase je poseb-
no zapletena pri diabetični nefropatiji, pri kateri
parenhim običajno izgleda boljše (večja ledvica, de-
belejši parenhim) kot pa bi pričakovali pri stopnji
kronične ireverzibilne okvare. Zato trenutno ni
možno podati meritev, ki bi veljale za vsakogar, am-
pak je potrebno parenhimsko maso analizirati indi-
vidualno. Informacije, ki jih iz ultrazvočnega pregle-
da potrebujemo so: 
- vzdolžni premer ledvice, 
- debelina parenhima, 
- enakomernost debeline parenhima in 
- ehogenost parenhima. 
Za klinično uporabo je koristna naslednja razdelitev
parenhima: 
- normalen parenhim, 
- začetno kronično spremenjen parenhim, 
- napredovalo kronično spremenjen parenhim, 
- sfrknjena ledvica.
Samo v prvih dveh primerih je, glede na parenhim-
sko maso, angioplastika (ali drugo diferentno zdravl-

jenje) še smiselna. Poleg ohranjene parenhimske
mase je za uspeh angioplastike potrebna relativno
»zdrava« ledvična mikrocirkulacija, kar ocenjujemo z
rezistenčnim indeksom, in še bolj natančno, z anali-
zo intrarenalnega toka krvi v diastoli. Rezistenčni in-
deks več kot 0,80 napoveduje slab odgovor na an-
gioplastiko. 
Dopplerska preiskava je izjemno pomembna zaradi
ocene indiciranosti angioplastike ter ocene kratko-
ročne in dolgoročne uspešnosti angioplastike (prilo-
ga 2).
Odločitev o angioplastiki ledvičnih arterij pri posa-
meznem bolniku je predvsem klinična, kompleksna
in individualna. Prispevek ultrazvoka in dopplerja
ledvice in ledvičnih arterij je v oceni, ali je ledvica
primerna za angioplastiko in ali lahko pričakujemo
izboljšanje/ ohranitev ledvične funkcije. Če je ledvi-
ca močno kronično spremenjena in/ali če je prisot-
na huda okvara mikrocirkulacije, se običajno za an-
gioplastiko (pa tudi diagnostiko stenoze ledvične ar-
terije) ne odločimo. Tudi če je ledvica primerna za
angioplastiko, še ni nujno, da se odločimo za angio-
plastiko. Na odločitev vplivajo klinični in drugi de-
javniki: klinični problem bolnika, pričakovana živl-
jenjska doba, stanje druge ledvice, komorbidnosti,
pričakovane komplikacije posega. Tudi v teh primer-
ih (ko smo do angioplastike zadržani kljub temu, da
je ledvica zanjo primerna) nam doppler ponuja iz-
jemno možnost sledenja stenoze in njene stabilnos-
ti ob optimalni konzervativni terapiji.

ZAKLJUČKI
Ultrazvočna preiskava ledvic je najpogostejše upo-
rabljana slikovna preiskava, ki jo danes pogosto do-
polnjuje tudi dopplerska preiskava.
Meritev rezistenčnega indeksa (običajno na nivoju
segmentnih arterij) danes postaja del rutinskega ul-
trazvočnega pregleda.
Visok rezistenčni indeks (meja je 0,80) se uporablja
v klinični praksi kot ocena okvare na nivoju ledvične
mikrocirkulacije (pri kroničnih parenhimskih led-
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Stenozo ledvičnih arterij iščemo pri bolnikih, ki bo-
do kandidati za angioplastiko, če dokažemo steno-
zo. 
Vloga UZ-Dopplerja glede primernosti ledvice za
angioplastiko: 
- ocena parenhimske mase ledvice, 
- ocena okvare na nivoju ledvične mikrocirkulacije, 
- ocena vpliva stenoze na intrarenalno hemodi-

namiko.
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ODDELEK ZA ULTRAZVOK
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PRILOGA K NAPOTNICI ZA DOPPLERSKO PREISKAVO LEDVIČNIH ARTERIJ LASTNIH LEDVIC

Datum:________________ 

Ime in priimek bolnika:__________________________________________ Roj. ______________ TT:_____________
1) Indikacija za dopplersko preiskavo ledvičnih arterij:
a) napiši: _________________________________________________________________________________
b) sledenje že diagnosticirane stenoze da ne
c) ocena uspešnosti angioplastike oz. sledenje po angioplastiki da ne
2) Ali je bolnik že imel preiskavo ledvičnih arterij (Doppler, MRA, CTA, DSA, scinti): da ne
3) Če je imel, na kratko navedi relevanten rezultat: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4) Serumski kreatinin (lečeči zdravnik naj izbere vrednost kreatinina, ki je po njegovem mnenju reprezentativna za bolnikovo bazalno ledvično
funkcijo): ________________________________________________________________________________ 
5) Arterijska hipertenzija: urejena težko vodljiva nevodljiva
6) Ali bolnik ima sladkorno bolezen: da ne
7) Ali je kadilec (nekdanji ali sedanji) da ne
8) Šum v trebuhu desno levo ni šuma
9) UZ ledvic (obvezno): Vzdolžni premer ledvice (mm): Debelina parenhima (mm):

desno______    levo______ desno _______    levo________
10) Rezistenčni indeks: desno______    levo______
11) Če stenozo dokažemo, ali boste pri bolniku delali angioplastiko? da ne
12) Če bi delali angioplastiko, kaj bi z njo želeli doseči (obkroži)?
a) ohranitev ali izboljšanje ledvične funkcije
b) izboljšanje vodenja hipertenzije
c) drugo_________________________________________________________________________________

13) Če dopplerske preiskave ne bo možno opraviti oz. bo neuspešna, ali boste bolnika poslali na drugo slikovno preiskavo ledvičnih arterij:
da ne 

Prosim, da se v primeru nejasnosti posvetujete z nefrologom, ki bo opravil dopplersko preiskavo ledvičnih arterij.  
Pripombe: _________________________________________________________________________________

Zdravnik: _______________________                                                                                                   Telefon: _______________________

Priloga 1. 
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UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
KLINIČNI ODDELEK ZA NEFROLOGIJO, INTERNA KLINIKA
ODDELEK ZA ULTRAZVOK
Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Telefon: 01 522 3248; 01 522 8122; Fax: 01 522 2290

PROTOKOL ZA ULTRAZVOČNO IN DOPPLERSKO SLEDENJE PRED IN PO ANGIOPLASTIKI LEDVIČNIH ARTERIJ 
NATIVNIH IN TRANSPLANTIRANIH LEDVIC 

Kaj in kako merimo: 

UZ ledvic: vzdolžni premer, povprečna debelina parenhima

Intrarenalni dopplerski indeksi: nivo meritev -  segmentne arterije, izbrati arterijo, ki poteka proti UZ sondi, da bi lahko ocenjevali tudi
absolutne hitrosti toka krvi

Indeksi: jasno navesti prisotnost ali odsotnost zgodnjega sistoličnega vrha; rezistenčni indeks; akceleracijski čas; akceleracijski indeks, končna
diastolična hitrost 

Ekstrarenalni Doppler: na mestu stenoze (ali stenta)  oz. v poteku glavnega debla ledvične arterije navesti najvišjo maksimalno sistolično in
končno diastolično hitrost, poleg tega jasno navesti meritev narejeno brez kotne korekcije, po potrebi dodati meritev s kotno korekcijo oz.
orientacijsko opredeliti kot (npr. kot ni jasen, kot se zdi neugoden, kot se zdi optimalen…..)

Kdaj merimo: 

1) Pred angioplastiko: bazalno

2) Znotraj enega tedna od angioplastike: za oceno učinka angioplastike

3) Po treh  (6) mesecih od angioplastike 

4) Po enem letu od angioplastike

5) Kasneje enkrat letno

6) Dodatno glede na klinični potek

ZARADI NAČRTOVANJA DOPPLERSKIH PREGLEDOV PREDLAGAM, DA DATUM NAČRTOVANIH ANGIOPLASTIK 
SPOROČITE NA ODDELEK ZA ULTRAZVOK, TEL. 522 3248 ali 522 8122

Priloga 2. 
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vičnih boleznih). Ker se rezistenčni indeks zvišuje
tudi kot posledica  zmanjšanja raztegljivosti proksi-
malnih arterij, je to potrebno upoštevati pri inter-
pretaciji visokega rezistenčnega indeksa. 
Stenozo ledvičnih arterij iščemo pri bolnikih, pri ka-
terih menimo, da bodo v primeru dokazane stenoze
kandidati za angioplastiko. Zato je pred napotitvijo
na dopplersko preiskavo ledvičnih arterij potrebno,
da ima bolnik opravljeno ultrazvočno preiskavo led-
vic z natančnimi meritvami vzdolžnega premera in
debeline parenhima ter meritev rezistenčnega indek-
sa. 

Ultrazvočna preiskava ledvic (ocena parenhimske
mase ledvic) in meritev rezistenčnega indeksa (oce-
na okvare na nivoju mikrocirkulacije) imata pomem-
bno vlogo pri tehtanju indikacije za angioplastiko,
zato svetujemo, da sta obvezno narejeni pred angio-
plastiko, ne glede na to, kako je bila stenoza ledvičnih
arterij diagnosticirana. Prav tako svetujemo, da se po
angioplastiki ledvičnih arterij opravi dopplerska oce-
na uspešnosti posega. 
Da bi sicer omejene kapacitete dopplerskih preiskav
čimbolj racionalno izkoristili, svetujemo, da se o in-
dikaciji posvetujete z nefrologom, ki opravlja
preiskave.

Ultrazvočna in dopplerska preiskava ledvic
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V nefrologiji uporabljamo različne radiološke
slikovne metode – rentgenske slikovne tehnike (pre-
gledna slika, intravenska urografija, retrogradna
ureteropielografija ipd.), ultrazvok, računalniško to-
mografijo, magnetno resonanco, katetersko an-
giografijo. Izbor je odvisen od patologije, ki jo že-
limo prikazati, primernosti metode za posameznega
bolnika in dostopnosti preiskave. V prispevku se
omejujemo na slikovne tehnike pri renovaskularni
bolezni ledvic.
Ateroskleroza je povzročitelj zožitve ledvične arteri-
je pri okrog 90% bolnikov starejših od štirideset let,
zožitev ledvične arterije pa lahko vodi v arterijsko
hipertenzijo in/ali kronično ledvično bolezen.
Ateroskleroza ledvičnih arterij odseva prizadetost ar-
terij drugod po telesu in je napovednik pogostejših
srčno-žilnih zapletov.
Aterosklerotične spremembe na ledvičnih arterijah
dobro prikažemo z  večrezinsko računalniško tomo-
grafsko angiografijo (angl.: multislice computed to-
mographic angiography - CTA), magnetno reso-
nančno angiografijo s kontrastnim sredstvom (angl.:
contrast enhanced magnetic resonance angiography
- MRA) in katetersko digitalno subtrakcijsko an-
giografijo (DSA).

VEČREZINSKA CT ANGIOGRAFIJA
Aorto in izstopišča njenih večjih vej je bilo mogoče
prikazati že s spiralnim enorezinskim CT v osemde-
setih letih prejšnjega stoletja, prikaz manjših arterij
pa je omogočila izdelava večrezinskega CT. Bistvo
večrezinskega CT predstavljajo vzporedni detektor-
ji, ki ob enkratni izpostavljenosti sevanju beležijo po-
datke na vseh detektorjih (4 vrste vzporednih detek-
torjev, 8, 16, 64…). Preiskava je s tem bistveno hitrej-
ša in jo lahko opravimo v zadržanem dihu, kar je
pogoj za dober prikaz struktur, ki se gibljejo z di-

hanjem. S pomočjo zmogljivih računalnikov, ki ob-
delajo podatke, dobimo slike z dobro ločljivostjo (<1
mm) v poljubni ravnini. Algoritem obdelave pri-
lagodimo pričakovanim bolezenskim spremembam.
CTA arterij opravimo z jodnim kontrastnim sred-
stvom (KS). Z avtomatsko brizgo vbrizgamo v ko-
molčno veno 60 do 100 ml KS (300 mg joda/ml,
pretok 3-5 ml/s). KS zazna avtomatski sledilnik (an-
gl.: bolus-tracker), ki ga postavimo na referenčni sli-
ki na monitorju nad abdominalno aorto (za prikaz
ledvičnih in medeničnih arterij), nato se samodejno
prične zajemanje podatkov. Preiskava traja 15 do 30
sekund, nato je pri vseh bolnikih potrebna obdelava
podatkov na delovni postaji. Za izdelavo primernih
slik porabimo 30 do 60 minut. Preiskava se lahko
opravi ambulantno (slika 1).

Slika 1. CT angiografija abdominalne aorte in medeničnih
arterij. Vidni sta ledvični arteriji, anevrizma abdominalne
aorte in jasno so vidni kalcinirani plaki na medeničnih
arterijah.

SLIKOVNE PREISKAVNE METODE V NEFROLOGIJI
Pavel Berden

Kaj je CTA, MRA, DSA?
Kakšna je diagnostična vrednost CTA, MRA, DSA pri zožitvi ledvične arterije?
Pri katerih bolnikih s sumom na renovaskularno hipertenzijo je primerna posamezna metoda?
Kakšne so nevarnosti pri uporabi jodnih in paramagnetnih kontrastnih sredstev?
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MAGNETNO RESONANČNA ANGIOGRAFIJA
(MRA)
Ožilje lahko prikažemo z različnimi MR tehnikami.
Velike žile (aorta) so dobro vidne že na običajnih
SE (angl.: spin-echo) slikah brez KS, kjer je pre-
mikajoča kri v žilah brez signala (črna). TOF (angl.:
time-of-flight) tehnika temelji na razliki magne-
tizacije med gibajočimi in stoječimi strukturami in
sodi med tehnike dotoka. S to tehniko lahko brez
KS prikažemo ožilje tudi tridimenzionalno, vendar
je počasna in uporabna le za manjša področja, ki se
med slikanjem ne premikajo (npr. glava). Fazno-
kontrastna (PC) MRA se prav tako uporablja v 2-D
in 3-D obliki. Ta tehnika temelji na spremembi v
prostorski orientaciji ali fazi gibajočih jeder. Fazni
zamik je neposredno proporcionalen s hitrostjo
toka in ga lahko prikažemo kot angiografsko sliko,
še pomembneje pa je, da lahko z njo merimo pretok
v žili. Zanesljiv prikaz perifernih arterij pa je
omogočila šele MRA z uporabo kontrastnega
sredstva, ki ga vbrizgamo v periferno veno. MRA s
paramagnetnim KS temelji na skrajšanju T1
relaksacijskega časa krvi po injiciranju kontrasta in s
tem povečanju signala.

V periferno (kubitalno) veno injiciramo 10 do 20 ml
paramagnetnega KS (gadolinij) s pretokom 2,5 ml/s.
Kontrast izperemo z 20 do 40 ml fiziološke raz-
topine. Izredno pomembna je pravilna določitev
časa, ko se kontrast nahaja v arterijah, ki jih želimo
prikazati. To dosežemo enako kot pri CTA s po-
močjo avtomatskega sledilnika KS (bolus-tracker), ki
ga postavimo na referenčni sliki na monitorju nad
abdominalno aorto, nato se samodejno prične zaje-
manje podatkov (sliki 2 in 3).
Volumen slikanja, debelino rezine in gostoto ma-
triksa prilagodimo slikanemu področju. Večina MR
tomografov omogoča 3-D zajem podatkov enega
področja v dvajsetih sekundah, najzmogljivejši že
pod pet sekund. Uporabljajo se površinske tuljave,
ki izboljšajo signal.

DIGITALNA SUBTRAKCIJSKA ANGIOGRAFIJA
DSA je invazivna rentgenska preiskava krvnega žil-
ja, kjer v žilo uvedemo kateter. Za prikaz ledvičnih in
medeničnih arterij je potrebna punkcija arterije.
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Večrezinska CT angiografija prikaže ožilje, ki ga
obarvamo z jodnim kontrastnim sredstvom.  Bol-
nik je izpostavljen ionizirajočemu sevanju, preiska-
va je hitra in se lahko opravi ambulantno.

Magnetno resonančna angiografija se opravi z
gadolinijevim kontrastnim sredstvom. Bolnik ni iz-
postavljen ionizirajočemu sevanju, preiskava je hi-
tra in se lahko opravi ambulantno. Kontraindici-
rana je pri močno oslabljenem delovanju ledvic in
feromagnetnih tujkih v bolnikovem telesu.

Slika 2. Magnetno resonančna angiografija aorte in
medeničnih arterij. Vidna je zmerna zožitev v začetnem delu
leve ledvične arterije. Medenične arterije so gladko prehodne.
Ni videti plakov, ki bi ožili svetlino žile. 

Slika 3. Magnetno resonančna angiografija presajene
ledvice. Medenične arterije so gladko prehodne, vidna je
izrazita zožitev v začetnem delu arterije presajene ledvice.



Običajno pristopno mesto za prikaz arterij je skup-
na stegenska arterija. Kadar tega pristopa zaradi ra-
zličnih razlogov ne moremo uporabiti, pristopimo
aksilarno ali redkeje brahialno ali radialno. Poseg se
izvaja v lokalni anesteziji. Za prikaz krvnih žil na
rentgenogramu uporabimo jodno KS. Pri DSA raču-
nalnik odšteje (subtrahira) sliko brez kontrasta (tako
imenovano masko) od slike s kontrastom, kar
omogoča prikaz žil brez prekrivanja z okolnimi
strukturami (slika 4). 

Slika 4. Digitalna subtrakcijska angiografija aorte v višini
ledvičnih arterij. Na obeh glavnih ledvičnih arterijah so
številne segmentne zožitve – značilna slika fibromuskularne
displazije.

Količina kontrastnega sredstva, ki se uporablja pri
preiskavi, je odvisna od slikanega področja. Za prikaz
abdominalne aorte in njenih vej (aortografija) potre-
bujemo 40 ml jodnega KS s pretokom 15 do 20
ml/s, za selektivno ledvično arteriografijo, kjer vs-
tavimo kateter v samo ledvično arterijo, pa 15 ml KS
s pretokom 4 ml/s (medenica, spodnja okončina).
Kateterska angiografija zahteva hospitalizacijo bol-
nika.

RAZPRAVLJANJE
CT in CTA pri nefroloških bolnikih je uporabna
metoda pri različnih patoloških stanjih. Njena pred-
nost je zanesljiv prikaz nefrolitijaze in nefrokalci-
noze, pararenalnega abscesa in odkrivanje majhnih
ledvičnih tumorjev. Dobro prikažemo zožitev glavne
ledvične arterije, polarne arterije, ki jih z UZ lahko
spregledamo, so jasno vidne. Preiskava je hitra ter
neinvazivna, ima veliko prostorsko ločljivost in
omogoča 3-D rekonstrukcije.
Pomanjkljivost preiskave predstavlja sevanje in
uporaba jodnega KS. Izrazite kalcinacije aorte in led-
vičnih arterij otežujejo oceno pomembnosti zožitev.
Metoda je odlična za prikaz medeničnih arterij pred
presaditvijo ledvic, saj se medenične arterije dobro
prikažejo skupaj s kalcinacijami. Na osnovi CTA
lahko kirurgu priporočimo najbolj primerne arterije
za našitje arterije presajene ledvice.
MR dobro prikaže majhne ledvične tumorje, ciste in
cistične spremembe ter edem kot zaplet po presa-
ditvi ledvice. MRA z novejšimi tomografi je odlična
metoda za prikaz ledvičnih in medeničnih arterij ter
arterij pri presajeni ledvici. Prednost MR je njena
neinvazivnost, saj za prikaz ožilja ni potrebno jodno
KS in ni ionizirajočega sevanja. Manj nefrotoksično
KS  in manjša potrebna količina le tega, je dolgo vel-
jala za ugodnost predvsem pri bolnikih s prizadeto
ledvično funkcijo. Vendar pa se je v zadnjih dveh
letih pokazalo, da morda obstaja povezava med
gadolinijevimi kontrastnimi sredstvi in nefrogeno
sistemsko fibrozo (NSF).  Vzrok za NSF ni znan.
Pojavi se fibroza kože in vezivnega tkiva po vsem
telesu, kar sčasoma lahko privede do smrti bolnika.
Ogroženi so bolniki z akutno ali kronično ledvično
insuficienco (glomerulna filtracija pod 30 ml/min),
bolniki z ledvično disfunkcijo zaradi hepatorenalne-
ga sindroma in bolniki v perioperativnem obdobju
po presaditvi jeter.
CTA in MRA omogoča tridimenzionalno rekon-
strukcijo in prikaz žile v prečnem preseku, ki ga ne
poznamo pri angiografiji. MRA ne motijo kalcinaci-
je v ožilju, kar je glede na CTA prednost in slabost
hkrati. Prednost, ker z lahkoto ocenimo prehodnost
močno kalciniranih žil, kjer ima CTA težave; slabost
pa v predelih, kjer so kalcinirani plaki pomembni za
zdravljenje – aorta in medenične arterije pred presa-
ditvijo ledvic. Srčni vzpodbujevalnik ali metalni tuj-
ki v telesu bolnika so kontraindikacija za MRA, pri
CTA pa ne predstavljajo ovire.
DSA odlično prikaže prekrvljenost tumorjev in žilne
malformacije. Ima veliko ločljivost in omogoča naj-
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Digitalna subtrakcijska angiografija prikaže ožilje,
ki ga obarvamo z jodnim kontrastnim sredstvom.
Bolnik in oseba, ki poseg izvaja, sta izpostavljena
ionizirajočemu sevanju. Preiskava je hitra, invaziv-
na, potrebna je kratkotrajna hospitalizacija bolni-
ka.
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boljši prikaz drobnih žil. Slabost predstavlja uporaba
jodnega kontrasta, punkcija arterije in s tem
povezana potreba po hospitalizaciji bolnika. DSA je
še vedno najnatančnejša metoda za oceno zožitve
ledvične arterije. Podatki za CTA in MRA v literaturi
so različni in se z razvojem opreme izboljšujejo. Le-
ta 2004 je bila v eni od objavljenih primerjalnih
raziskav občutljivost CTA 64%, značilnost pa 92%,
za MRA pa 62% in 84%. Leta 2006 je bila pri ostial-
ni zožitvi ledvične arterije večji od 70% objavljena
občutljivost MRA 97,6%, značilnost pa 100%.
Alergične reakcije lahko nastopijo pri vseh tehnikah,
kjer vbrizgamo kontrastno sredstvo. Pojavijo se ra-
zlični simptomi od koprivnice, znojenja, težkega di-
hanja, nenadnega padca krvnega tlaka, do okvar sr-
ca. Lokalni zaplet pri CTA in MRA je ekstravazat
KS. Pri CTA je bistveno nevarnejši, saj lahko zaradi
večje količine KS ob aplikaciji na neustreznem mes-
tu (hrbtišče roke) privede do nekroze tkiva.
Pri DSA je najpogostejši zaplet hematom na vbod-
nem mestu. Vzroki so lahko v neupoštevanju navodil
o mirovanju pacienta od 6 do 12 ur, v nezadostni ali
nepravilno izvršeni kompresiji vbodnega mesta, v
večji nagnjenosti h krvavitvam ali neurejenem vi-
sokem krvnem tlaku. Običajno ne zahteva zdrav-
ljenja, razen če je velik ali pa se nahaja na neugod-
nem mestu, kjer lahko povzroči druge okvare, npr.
nevrološke (pazduha).

IZBIRA USTREZNE METODE
Preiskavno metodo izberemo glede na bolnika in pa-
tološki proces. Pri UZ in doplersko jasni zožitvi led-
vične arterije ni potrebna dodatna neinvazivna
potrditev. V kolikor je klinično smiselna razrešitev
zožitve (prizadeta funkcija ledvice, slabo vodljiva
hipertenzija), se odločimo za invazivno diagnostiko
(DSA), ki se nadaljuje v terapevtski poseg – balonsko
razširitev zožitve in vstavitev stenta (ostialne lezije). 
Kadar ledvična arterija UZ ni dobro vidna, se od-
ločimo za MRA ali CTA. MRA izberemo pri mlajših
bolnikih (ni sevanja), pri bolnikih po presaditvi led-
vice, kadar pričakujemo izrazito kalcinirane arterije
(dolgoletni diabetiki, stari bolniki) in pri bolnikih z
malo ali zmerno prizadeto ledvično funkcijo (ne pri
očistku kreatinina manj kot 30 ml/min). 
Za CTA se odločimo pri prizadetih bolnikih, ki tež-
je sodelujejo (hitrost preiskave), pri stentih v pregle-
dovanih arterijah (prehodnost stenta je s CTA lažje
oceniti) in kadar je MRA kontraindicirana (srčni
vzpodbujevalnik). Za prikaz medeničnih arterij pred
presaditvijo ledvice izberemo CTA zaradi dobrega
prikaza kalcinacij. 
CTA in MRA sta glede na DSA »statični« metodi, saj
ne dosegata časovne ločljivosti DSA in ne dajeta po-
datkov o pretoku. DSA je še vedno tehnika z najvišjo
ločljivostjo in nepogrešljiva pri vodenju znotrajžilnih
posegov in prikazu zožitev na segmentnih ledvičnih
arterijah.
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Z nuklearnomedicinskimi preiskavami v nefrologiji
ugotavljamo globalno in separatno funkcijo ledvic in
opredeljujemo drenažo seča iz votlega sistema led-
vic v mehur. Uporabljamo radiofarmake, ki se spe-
cifično kopičijo v ledvičnem parenhimu in skozi tu-
bule izločajo v votli sistem ledvic. Radiofarmaki so
molekule, sestaljene iz dveh delov: 
- neradioaktivni del molekul opredeljuje obnašanje

molekule v ledvičnem parenhimu (npr. filtracija
skozi glomerule), 

- radioaktivni del pa oddaja gama žarke (elektroma-
gnetno valovanje), ki ga detektiramo z ustreznimi
detektorji in na ta način lahko spremljamo, kaj se z
molekulo radiofarmaka v organizmu dogaja. 

Za nuklearnomedicinske preiskave ledvic uporab-
ljamo več vrst radiofarmakov (slika 1). 
Prva skupina so radiofarmaki, ki se izločajo iz telesa
izključno z glomerulno filtracijo:
- 99mTc-DTPA (angl.: diethylenetriaminepentaacetic
acid), 

- 51Cr-EDTA (angl: ethylenediaminetetraacetic acid).
Druga skupina so radiofarmaki, ki se nabirajo v ce-
licah proksimalnih tubulov ledvic in izločajo v tubule
ter naprej v votli sistem ledvic: 
- 99mTc-MAG3 (angl.: mercaptoacetyl triglycine), 
- 123I-hipurat.
Tretja skupina so radiofarmaki, ki se nabirajo v
proksimalnih tubulih ledvic in v celicah ostanejo:
- 99mTc-DMSA (angl.: dimercaptosuccinic acid).

Slika 1. Radiofarmaki, ki jih uporabljamo za preiskovanje
posameznih segmentov ledvične funkcije: glomerulne
filtracije, sekrecije v proksimalnih tubulih in nabiranja v
funkcionalnem parenhimu ledvic (tubulna fiksacija).

Metode za preiskave sečil razdelimo v takšne, ki
prikažejo morfologijo sečil in takšne, s katerimi ugo-
tavljamo delovanje sečil. Anatomijo ledvic, seče-
vodov in mehurja najbolje prikažemo z ultrazvokom,
intravensko urografijo in z računalniško tomografi-
jo ali magnetno resonančnim slikanjem, delovanje pa
z nuklearnomedicinskimi preiskavami. Najprimer-
nejšo preiskavo oziroma kombinacijo preiskav izbi-

NUKLEARNOMEDICINSKE PREISKAVE V NEFROLOGIJI
Jure Fettich

Ali z nuklearnomedicinskimi preiskavami ugotavljamo funkcijo ali morfologijo ledvic?
S katero nuklearnomedicinsko preiskavo zelo natančno določamo glomerulno filtracijo?
Kateri je najpomembnejši kvantitativni (numerični) rezultat radioizotopske renografije?
Katera je najpogostejša in najpomembnejša indikacija za radioizotopsko renografijo?
Ali mora biti bolnik za radioizotopsko renografijo tešč ali dobro hidriran?
Ali je rezultat scintigrafije z 99mTc-DMSA morfološka slika ledvic ali prikaz funkcionalnega parenhima
ledvic?



ramo glede na to, katero informacijo potrebujemo.
Prednost nuklearnomedicinskih preiskav v primer-
javi z rentgenskimi je do 10-krat manjša obremenitev
preiskovancev z ionizirajočim sevanjem. 
Z nuklearnomedicinskimi preiskavami ugotavljamo
glomerulno filtracijo (klirens 51Cr-EDTA ali 131I-
hipurata), prekrvljenost ledvic, relativno funkcijo
posamezne ledvice oziroma dela ledvice, motnje pri
izplavljanju in odtekanju seča iz votlega sistema v
sečni v mehur, količino rezidualnega seča v mehur-
ju (radioizotopska renografija), prisotnost vezi-
koureteralnega refluksa (mikcijska cistografija) in
prikažemo ledvični parenhim (scintigrafija ledvic z
99mTc-DMSA).

MERJENJE GLOMERULNE FILTRACIJE IN
EFEKTIVNEGA PRETOKA PLAZME V LEDVICAH
Delovanje ledvic ugotavljamo z določanjem hitrosti
glomerulne filtracije (GF). Glomerulni filtrat je tisti
del plazme, ki se filtrira pri prehodu skozi glomeru-
le, kar pri zdravem odraslem človeku predstavlja 20
do 30% efektivnega pretoka plazme skozi ledvični
parenhim (angl.: effective renal plasma flow, ERPF).
Klasični metodi določanja GF in ERPF, izračuna-
vanje očistka inulina oziroma paraminohipurne kis-
line (PAH) s konstantno infuzijo, se zaradi svoje zah-
tevnosti klinično le redko uporabljata. GF najpogo-
steje določamo z merjenjem očistka endogenega
kreatinina.  Kreatinin se delno izloča tudi s tubulno
sekrecijo, zato zlasti pri višjih koncentracijah v plaz-
mi nekoliko preceni GF. Kreatininski očistek zadošča
za vsakodnevno klinično delo pri bolnikih, kjer ni
potrebna velika natančnost in ki imajo konstantno
endogeno proizvodnjo kreatinina. Pogoj je, da na-
tančno zberejo celoten 24 ali 48-urni seč. 
Natančne meritve GF in ERPF so mogoče z merit-
vijo očistka radiofarmakov iz plazme z odvzemom
več vzorcev plazme v eni (ERPF) ali štirih (GF) urah.
Za določanje GF uporabljamo radiofarmak, ki se iz-
loča izključno z glomerulno filtracijo (51Cr EDTA,
125 I-jotalmat, 99mTc-DTPA), za določanje ERPF pa z
125I, 131I ali 123I označeni hipurat, ki se aktivno izloča
skozi tubule (84%) in filtrira v glomerulih (16%).  
Po intravenski aplikaciji radiofarmaka odvzamemo
več krvnih vzorcev in z meritvijo radioaktivnost
vzorca v času določimo krivuljo hitrosti izločanja ra-
diofarmaka. Naklon krivulje je odvisen od očistka ra-
diofarmaka, npr. če uporabljamo 51Cr- EDTA na ta
način izračunamo hitrost GF.
Radiofarmaki za določanje GF in ERPF so označeni
z različnimi radioizotopi, zato je mogoče z nuklear-

nomedicinskimi metodami obe meritvi izvajati
sočasno in izračunati frakcijo filtracije (FF), ki je do-
ločena kot razmerje med GF in ERPF (GFR/ERPF)
in je normalno med 0,20 in 0,30. 
Indikacije za določanje očistka 51Cr-EDTA, ki ga
uporabljamo pri nas za meritve GF, so enake kot so
indikacije za določanje kreatininskega očistka. Upo-
rablja se predvsem pri tistih preiskovancih, kjer so
rezultati kreatininskega očistka nezanesljivi, npr. pri
otrocih zaradi anabolnega presnovnega stanja, pri
starejših bolnikih in bolnikih z razširjenim maligno-
mom  zaradi katabolnega stanja in pri bolnikih, pri
katerih moramo ledvično delovanje zelo natančno
opredeliti. To so predvsem bolniki z mejno znižanim
kreatininskim očistkom, pri katerih je potrebno ugo-
toviti, ali že imajo zmanjšano GF in ledvično bole-
zen. Ker je preiskava enostavna in zlahka ponovljiva,
se določanje GF in ERPF pogosto uporablja za
spremljanje bolnikov, ki so zdravljeni z nefrotok-
sičnimi zdravili (npr. z nefrotoksičnimi citostatiki).

FUNKCIJSKE PREISKAVE SEČIL
(RADIOIZOTOPSKA  RENOGRAFIJA)
Za preiskavo uporabljamo 99mTc-DTPA, ki se filtrira
v glomerulih ali pa 99mTc-MAG3, ki se izloča v tubu-
lih. Ker je tubulna sekrecija približno petkrat večja
od glomerulne filtracije, je tudi kakovost preiskav z
MAG3 bistveno boljša kot z DTPA. 123I-hipurata ni-
mamo stalno na razpolago.
Z radioizotopsko renografijo ocenjujemo prekrvlje-
nost obeh ledvic, velikost in položaj ledvic, delovan-
je posamezne ledvice, nabiranje in prehajanje radio-
indikatorja skozi parenhim ledvic, izplavljanje radio-
aktivnega seča iz votlega sistema ledvic v mehur,
spontano oziroma po spodbujanju z diuretikom (sli-
ka 2). Lahko tudi izračunamo volumen rezidualnega
seča. Za kakovostno preiskavo je potrebno, da je bol-
nik dobro hidriran.
Pri obravnavi renovaskularne hipertenzije uporab-
ljamo kombinacijo renografije v bazalnih pogojih in
po aplikaciji zaviralca ACE (običajno kaptopril 25
mg per os). Zaradi aktivacije reninskega mehanizma
(vazokonstrikcija eferentne arteriole in s tem ohra-
njena glomerulna filtracija) je renografija v bazalnih
pogojih običajno normalna, relativna funkcija je
primerna velikosti prizadete ledvice, transport radio-

Določitev očistka 51Cr-EDTA je natančna, nein-
vazivna in dobro ponovljiva metoda za izračun
hitrosti glomerulne filtracije.
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Slika 2. Radioizotopska renografija z 99mTc-MAG3. Sekvenčne slike prekrvavitve ledvic (0 – 60 sekund), slika ledvičnega
parenhima (0 – 2 minuti), serija slik spontanega praznenja votlega sistema (2 – 14 minut), serija slik praznenja votlega sistema
po furosemidu 20 mg i.v. (14 – 20 minut), slika po mikciji (angl.: “third group”), renografski krivulji (rdeča in modra) - krivulji
spremembe radioaktivnosti leve (rdeča) in desne (modra) ledvice v času in izračun relativne funkcije posamezne ledvice (ROI 0
– 3 in izračun v % = kopičenje: levo 51%, desno 49%). Okrajšave: ROI - področje, ki nas zanima  (angl.: region of interest), LK -
leva ledvica, RK - desna ledvica, H - srce. Razlaga izvida: simetrična funkcija ledvic, normalna drenaža iz desne ledvice in
obstrukcija votlega sistema leve ledvice.

53

Nuklearnomedicinske preiskave v nefrologiji

indikatorja skozi ledvični parenhim je normalen,
izplavljanje iz votlega sistema ledvic v mehur pa je
nemoteno. Z zaviralcem ACE prekinemo vazo-
konstriktorni učinek angiotenzina II na eferentno
arteriolo, posledica tega pa je zmanjšanje glomerulne
filtracije ledvice z zoženo ledvično arterijo, če je
zožitev funkcionalno pomembna. Pri renografiji z
radiofarmakom, ki se izloča z aktivnim transportom
skozi celice proksimalnih tubulov (npr. 99mTc-
MAG3) se zato podaljša transport radiofarmaka
skozi ledvični parenhim, relativna funkcija prizadete

ledvice pa se razen v zelo hudih primerih ne
spremeni pomembno (slika 3).  
Opomba: če uporabljamo radiofarmak, ki se izloča
izključno z glomerulno filtracijo (99mTc-DTPA), pride
zaradi zmanjšanja glomerulne filtracije v prizadeti
ledvici predvsem do zmanjšanja relativne funkcije te
ledvice.
Incikacije za radioizotopsko renografijo so:
- ugotavljanje relativnega funkcijskega deleža posa-

mezne ledvice. Radioizotopska renografija je edina
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Slika 3. Izvid renografije z 99mTc-MAG3 pri zožitvi leve ledvične arterije. 
V bazalnih pogojih (zgoraj).  Oslabljena funkcija leve ledvice zaradi njene manjše velikosti (34,5%), normalen transport skozi
parenhim leve ledvice (normalna rdeča renografska krivulja).
Po kaptoprilu (spodaj). Nespremenjena relativna funkcija (34,5%), podaljšan transport radioindikatorja skozi parenhim leve
ledvice (patološka rdeča krivulja).
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neinvazivna metoda za ugotavljanje relativnega
funkcijskega deleža posamezne ledvice in je enako
natančna kot meritve z intraureteralnimi katetri;

- dokazovanje obstrukcije votlega sistema ledvic in
razlikovanje med obstrukcijo in zastojem v razšir-
jenem votlem sistemu (diuretična renografija). Pri
bolniku s sumom na obstrukcijo v sečilih lahko z
ultrazvokom ali  intravensko urografijo ugotovimo
razširjen votli sistem ali hidronefrozo, pogosto tu-
di vzrok hidronefroze, npr. ledvične kamne ali
zožitev pieloureternega spoja. Pri večini bolnikov
pa niti z eno niti z drugo preiskavo ne moremo
ločiti med pasivnim zastajanjem seča v razširjenem
votlem sistemu ali obstrukcijo. Pri bolnikih z zado-
voljivo GF prizadete ledvice je renografija z do-
datkom diuretika natančnejša za dokazovanje za-
pore votlega sistema kot i.v. urografija (pri pa-
sivnem zastajanju seča se po aplikaciji diuretika
poveča praznenje votlega sistema) in primerljiva z
invazivnim Whitakerjevim testom. Pri zelo zmanj-
šani GF je Whitakerjev test bolj zanesljiv;

- dokazovanje renovaskularne arterijske hipertenzije
(renografija z in brez zaviralcev ACE),

- opredeljevanje zapletov pri presajenih ledvicah
(npr. urinom – ekstravazacija seča izven votlega si-
stema),

- ugotavljanje vzrokov akutne in kronične ledvične
odpovedi,

- ugotavljanje stanja sečil pri abdominalni poškodbi,
predvsem prizadetosti delovanja posamezne ledvi-
ce, dokazovanje zapore votlega sistema s krvnim
strdkom in ekstravazacije seča,

- sledenje ledvičnega delovanja po posegih na sečilih
(operativnih, po drobljenju sečnih kamnov, endo-
skopskih).

SCINTIGRAFIJA LEDVIC Z 99mTc-DMSA
DMSA se nabira v celicah ledvičnih tubulov, zato s
to preiskavo prikažemo funkcionalen ledvični pa-
renhim (slika 4). Za dokazovanje defektov ledvične-
ga parenhima je scintigrafija z 99mTc-DMSA bolj na-

tančna kot renografija, ultrazvok ledvic ali i.v. uro-
grafija.

Slika 4. Prikaz funkcionalnega ledvičnega parenhima s
scintigrafijo z 99mTc DMSA. Razlaga izvida: spodnji pol leve
ledvice je nefunkcionalen.

Indikacije za preiskave so: 
- izračunavanje relativnega funkcijskega deleža

posamezne ledvice,
- dokazovanje brazgotin po zdravljenem pielone-

fritisu ali infarktu ledvice,
- dokazovanje delujočega parenhima ledvic pri led-

vičnih malformacijah (npr. psevdotumorji) in ek-
topijah, ali pri  urografsko “nedelujoči” ledvici.

RADIOIZOTOPSKA MIKCIJSKA CISTOGRAFIJA
Preiskavo lahko izvedemo na dva načina. Ra-
dioindikator (99mTc-pertehnetat) vbrizgamo v sečni
mehur po katetru ali pa počakamo, da se ra-
dioindikator nabere v mehurju po končani renografi-
ji. V tem primeru  kateterizacija mehurja ni potreb-
na. Bolnika lahko neprekinjeno slikamo od vbrizga
radioindikatorja v mehur do končane mikcije (slika
5), zato je preiskava bolj občutljiva za odkrivanje ve-
zikoureternega refluksa kot kontrastna rentgenska
cistoureterografija, obsevanje gonad pa je pri tej
preiskavi več kot stokrat manjše kot pri kontrastni
cistografiji. Preiskava ne prikaže morfologije vezi-
koureteralnega spoja, zato je pred operativnim
zdravljenjem običajno potrebna kontrastna preiska-
va ali cistoskopija.

Radioizotopska renografija je enostavna, natan-
čna in neinvazivna metoda za izračunavanje rela-
tivne (separatne) funkcije ledvic.
Najpomembnejša indikacija za radioizotopsko
renografijo je razlikovanje med obstrukcijo in zas-
tojem v razširjenem votlem sistemu (z uporabo di-
uretika).

Nuklearnomedicinske preiskave v nefrologiji
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Scintigrafija ledvičnega parenhima z 99mTc-DMSA je
pomembna preiskava za dokazovanje delujočega
parenhima ledvic pri ledvičnih malformacijah in
ektopijah, ali pri urografsko “nedelujoči” ledvici.



Indikacije za preiskavo so:
- odkrivanje vezikoureteralnega refluksa,
- spremljanje vezikoureteralnega refluksa po opera-

ciji ali pa med antibiotično terapijo.

ZAKLJUČEK
Za nuklearnomedicinske preiskave sečil je značilno,
da so zelo senzitivne in komplementarne morfološ-
kim preiskavam. Rezultati preiskav so navadno kvan-
titativni (relativna funkcija ledvic, glomerulna filtra-
cija) in dobro ponovljivi, zato so te preiskave ustrez-
ne ne le za diagnostiko, temveč tudi za sledenje zna-
nih ledvičnih bolezni.
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Slika 5. Radioizotopska cistografija. Razlaga izvida: zatekanje radioaktivnega seča iz mehurja nazaj v votla sistema obeh ledvic.



LEDVIČNA BIOPSIJA
Marko Malovrh

Katere so indikacije za ledvično biopsijo?
Kateri so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za izvedbo ledvične biopsije?
Kdaj se za ledvično biopsijo ne odločimo?
Kakšna je tehnika ledvične biopsije?
Kakšni so možni zapleti ledvične biopsije?

57

Perkutana ledvična biopsija je postala nepogrešljiva
metoda za ugotavljanje histološke diagnoze, uvajan-
je ustreznega zdravljenja ter določevanje razširjenosti
sprememb in prognoze posameznih ledvičnih
bolezni. Že leta 1923 je Gwyn opisal primer
glomerulonefritisa, diagnosticiranega na osnovi tki-
va, dobljenega z ledvično biopsijo med abdominalno
operacijo. Leta 1934 je Ball prvič izvedel perkutano
aspiracijsko biopsijo. Širša uporabnost ledvične biop-
sije se je začela po letu 1954, ko je Kark natančno
opisal tehniko perkutane ledvične biopsije pri bol-
niku ležečem na trebuhu. 
Pomemben problem ledvične biopsije je lokalizacija
ledvice. V zadnjih 50 letih so se uporabljale različne
metode: intravenska pielografija, radioizotopske
metode in fluoroskopske metode. V zadnjem ob-
dobju je najbolj uporabljena metoda ultrazvok, ki jo
nekateri uporabljajo zgolj za lokalizacijo ledvice, od
leta 1980 pa je večinoma istočasno tudi kot pomoč
pri vodenju same biopsije – ultrazvočno vodena
biopsija. Leta 1984 je Saitoh prvič poročal o tehniki
ultrazvočno vodene biopsije z uporabo Tru-Cut igel
pri 148 bolnikih z 96% uspešnostjo. To tehniko je
izpopolnil Birnholz s sodelavci, ko je uporabil poseb-
ne biopsijske pištole. 
Prvo ledvična biopsijo v Sloveniji je izvedel Raišp le-
ta 1965, ki je uporabil aspiracijsko tehniko, za
lokalizacijo ledvice pa nativno sliko trebuha. Av-
tomatski sistem s tru-cut iglami pod kontrolo ultra-
zvoka pa smo začeli uporabljati leta 1986.

INDIKACIJE ZA LEDVIČNO BIOPSIJO
Indikacije za ledvično biopsijo se v različnih nefro-
loških institucijah nekoliko razlikujejo. Trije osnovni
vzroki so: nejasna etiologija ledvične bolezni, ocena

prognoze ledvične bolezni in pomoč pri izbiri in
spremljanju učinka zdravljenja. Glavne indikacije so:
- nefrotski sindrom,
- akutni nefritični sindrom,
- kronični nefritični sindrom,
- hitro napredujoči glomerulonefritis, 
- sum na sistemsko bolezen,
- nepojasnjena akutna ledvična odpoved (ob tem ul-

trazvočno normalni ledvici ali nejasna diagnoza, kot
je npr. sum na akutni intersticijski nefritis po zdrav-
ilih),

- izolirana glomerulna eritrociturija, a šele potem, ko
bolnika že nekaj časa spremljamo in se po več letih
pojavijo klinično-laboratorijski znaki napredovanja
bolezni (pojav ali povečanje proteinurije, povišan-
je krvnega tlaka ali slabšanje ledvičnega delovanja).

Pred odločitvijo za ledvično biopsijo je vedno
potrebno oceniti, kaj bomo z njo pridobili, sočasno
pa moramo upoštevati vse možne zaplete. Za led-
vično biopsijo se ne smemo odločiti, kadar je tve-
ganje za bolnika večje kot bi bile koristi.
Ledvična biopsija je invaziven postopek, odločitev
zanjo mora biti strokovno utemeljena.

KONTRAINDIKACIJE ZA LEDVIČNO BIOPSIJO
Večina kontraindikacij za perkutano ledvično biop-
sijo je relativnih:
- majhne ledvice, ki kažejo na kronične ireverzibilne

spremembe,
- številne ciste na obeh ledvicah ali ledvični tumor,
- nekorigirana hemoragična diateza,
- huda arterijska hipertenzija, ki jo ne moremo v za-

dostni meri urediti z zdravili,
- hidronefroza,
- solitarna ledvica,



- aktivna infekcija ledvic,
- vaskulitis velikih in srednjih žil s številnimi in-

trarenalnimi anevrizmami,
- nesodelujoč bolnik.
Z ureditvijo večine teh stanj je izvedba ledvične bio-
psije možna.

PRIPRAVA ZA LEDVIČNO BIOPSIJO
Pred ledvično biopsijo so potrebni anamneza,
fizikalni pregled in določeni laboratorijski testi.
Opravljen mora biti ultrazvočni pregled ledvic z
oceno velikosti ledvic in oceno morfološkega izgle-
da ledvic. Izključiti moramo vse morebitne spre-
membe, ki so kontraindikacija za ledvični biopsijo.
Oceniti moramo tudi globino ledvice in pogoje za
tehnično izvedbo biopsije. Krvni tlak mora biti nor-
malen, ne višji od 140/90 mmHg. Vsi bolniki mora-
jo biti seznanjeni s potekom biopsije in morajo pod-
pisati pisno soglasje. Pri bolj zaskrbljenih bolnikih je
priporočljiva blaga sedacija. Pred vsakim posegom s
preiskavami krvi ocenimo motnje v strjevanju krvi. 
Priporočene vrednosti laboratorijskih izvidov so: 
- koncentracija hemoglobina nad 100 g/l,
- normalno število trombocitov,
- normalen protrombinski čas,
- normalen parcialni tromboplastinski čas,
- normalen zapiralni čas pri bolnikih s serumsko

koncentracijo kreatinina nad 200 µmol/l.
Pri ledvični odpovedi potrebujejo bolniki včasih pred
ledvično biopsijo za normalizacijo testov hemostaze
celo pripravo s hemodializo.  
Za izvedbo potrebujemo posebno opremo: ultra-
zvočni aparat z ultrazvočno sondo in programom za
biopsijo, avtomatsko pištolo za uporabo tru-cut igel,

tru-cut igle, lokalni anestetik (2% lidokain 5-10 ml),
skalpel, sterilni gel, sterilno plastično vrečko, kon-
veksno steklo in fiziološko raztopino (20 ml) (slika
1).

TEHNIKA IZVEDBE LEDVIČNE BIOPSIJE
Bolnik vedno leži na trebuhu (slika 2), včasih, poseb-
no pri bolj debelih, moramo podložiti valjasto blazi-
no, da izravnamo hrbet in ledvico potisnemo bolj
proti površini. Poseg izvajamo v sterilnih pogojih. 

Slika 2. Položaj bolnika na trebuhu.

Slika 1. Avtomatska pištola in tru-cut igla
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Perkutano ledvično biopsijo izvajamo v lokalni
anesteziji. Kožo in podkožje ter predel do ledvice
anesteziramo s ksilokainom. S skalpelom napravimo
priblžno 2-3 mm veliko kožno incizijo. Pod kontro-
lo ultrazvoka vodimo iglo povsem do površine spod-
njega pola leve ledvice. Nato sprožimo avtomatsko
pištolo (slika 3). 
Z ultrazvočno sondo določimo vzdolžno os ledvice
in spodnji pol ledvice (slika 4).
Običajno zadostujeta dva stebrička ledvičnega tkiva
(slika 5).
Ustreznost vzorcev ocenjujejo tehniki iz Inštituta za
patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani s pregle-
dom v disekcijskem mikroskopu (slika 6). 
Potrebna velikost vzorca se pri različnih boleznih ra-
zlikuje. Na primer, za razlikovanje fokalnega od di-
fuznega proliferativnega lupusnega nefritisa je
potrebno celo več kot 100 glomerulov, kar pa je pri
običajni biopsiji težko izvedljivo. Po drugi strani pa
lahko za oceno bolezni pri nefrotskem sindromu za-
dostuje že en sam glomerul z minimalnimi spre-

membami ali fokalno glomerulosklerozo. Za oceno
običajnih histomorfoloških sprememb moramo
opraviti svetlobno mikroskopsko, imunofluo-
rescenčno in elektronsko mikroskopsko preiskavo
biopsijskega vzorca.

Slika 4. Z UZ sondo določimo spodnji pol ledvice pri
vzdolžnem položaju.
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A B C

D E F

Slika 3. Stopnje priprave bolnika za ledvično biopsijo. A - čiščenje kože ledvenega predela, B - zaščita biopsijskega polja s
kompresami, C - priprava UZ sonde z nastavkom za biopsijsko iglo, D - lokalna anestezija kože, podkožja in mišice z
lidokainom,  E - incizija kože s skalpelom, F - postavitev biopsijske pištole.



OPAZOVANJE PO LEDVIČNI BIOPSIJI
Bolnik mora ležati na hrbtu 3 ure, pod punkcijskim
mestom ima peščeno vrečko. Po posegu 24 ur ne
sme vstati s postelje. Ves čas moramo kontrolirati vi-
talne znake ter opravljati makroskopski in mikro-
skopski pregled seča. Krvni tlak ne sme presegati
140/90 mmHg, da zmanjšamo verjetnost krvavitve.
Po 48. urah opravimo kontrolni ultrazvok leve punk-
tirane ledvice za oceno morebitnega hematoma ali

arteriovenske fistule po biopsiji. Bolnik mora doma
počivati še vsaj dva do tri tedne.

Zapleti po biopsiji
Krvavitev je najpogostejši zaplet in se lahko pojavi
na tri načine: 
- krvavitev v votli sistem, ki se kaže z mikro- ali

makrohematurijo in celo ureteralno obstrukcijo,
- krvavitev pod ledvično kapsulo, ki povzroča

bolečine, 
- krvavitev ob ledvici; nastane hematom in če je ta

večji, tudi pomembno znižanje koncentracije he-
moglobina v krvi.

Večino krvavitev razpoznamo v 12. do 24. urah po
biopsiji. Možnost nastanka krvavitve je manjša, če so
vsi testi hemostaze pred posegom normalni. Dodat-
na dejavnika, ki lahko povzročita ali pospešita kr-
vavitev, sta visok krvni tlak in pa zmanjšano ledvično
delovanje. Krvavitev po biopsiji se pojavlja pri več
kot 10% bolnikov s krvnim tlakom večjim od
160/100 mmHg. Najmanj krvavitev je bilo v skupi-
ni bolnikov s krvnim tlakom pod 120/80 mmHg.
Prehodna mikroskopska hematurija je precej pogos-
ta in se pojavlja pri 60 to 80% bolnikov. Prehodna
makroskopska hematurija je prisotna pri  3 do 10%.
Krvavitev s hipotenzijo je redkejša in je opisana pri
1 do 2% bolnikov. Kirurški poseg za korekcijo kr-
vavitve je potreben pri  0,1 do 0,4%, nefrektomija pa
pri 0,06% bolnikov. 

Drugi najpogostejši zaplet je bolečina. Lahko traja
tudi več kot 12 ur in je opisana pri 4% bolnikov.
Lahko je posledica ureteralne obstrukcije zaradi
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Slika  6. Disekcijski mikroskop.

Slika 5. Priprava stebričkov ledvičnega tkiva.

Najpogostejši zaplet ledvične biopsije je krvavitev,
ki je redko hemodinamsko pomembna in se običaj-
no kaže kot mikrohematurija ali makrohematuri-
ja.
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krvnega strdka ob makrohematuriji ali pa raztezanja
ledvične kapsule zaradi subkapsularnega hematoma.
Arteriovenska fistula nastane pri 4 do 8% bolnikov
zaradi okvare stene arterije in blizu ležeče vene. Kli-
nično so pogosto neme in izginejo spontano v enem
ali dveh letih. Diagnozo postavimo z barvno UZ
dopplersko preiskavo.
Okužba mehkih tkiv ob ledvici se pojavi pri 0,2%
bolnikov, najpogosteje pri bolnikih z aktivno okužbo
ledvic. 
Redko so istočasno z ledvico lahko nabodeni tudi je-
tra ali pankreas ali vranica.

ZAKLJUČEK
Ledvična biopsija je temeljna diagnostična metoda v
nefrologiji. Sedaj uporabljena ultrazvočno vodena
metoda z avtomatsko pištolo in tru-cut iglami je var-
na in uspešna celo pri bolnikih z velikim tveganjem
ob dobri predhodni pripravi. 

Za uspešno in varno ledvično biopsijo je potrebna
zelo skrbna priprava bolnika pred biopsijo in tudi
spremljanje bolnika po biopsiji. Vedno morajo biti
izpolnjeni vsi navedeni pogoji za biopsijo. V
nasprotnem primeru ledvične biopsije ne smemo
izvesti.
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PATOLOŠKA ANALIZA LEDVIČNE BIOPSIJE 
IN KLINIČNO UPORABNE INFORMACIJE

Dušan Ferluga

Od kdaj je perkutana igelna biopsija postala v svetu sestavni del klinične diagnostične obravnave
bolnikov z boleznijo lastne in presajene ledvice?
Koliko perkutanih igelnih biopsij ledvice naredimo letno v Sloveniji in v kateri ustanovi poteka njihova
diagnostična obravnava?
Kakšen je pomen perkutane igelne biopsije ledvice v klinični diagnostični praksi?
Kakšen je pomen perkutane igelne biopsije ledvice v medicinski znanosti?
Kakšen je tkivni vzorec, pridobljen z igelno biopsijo ledvice, in katere tri osnovne zvrsti histopatoloških
preiskav je potrebno na njem opraviti v diagnostični obravnavi?
Kako fiksiramo in tehnično obdelamo večji del biopsijskega vzorca, namenjenega  za konvencionalne
svetlobno mikroskopske preiskave, in kako ocenjujemo histomorfološke spremembe v ledvici?
Kako velik je del biopsijskega vzorca za elektronsko mikroskopske preiskave, kako ga fiksiramo in
kakšen je pomen elektronsko mikroskopskih preiskav v biopsijski diagnostiki?
Kako tehnično obdelamo del biopsijskega vzorca za imunofluorescenčne mikroskopske preiskave in
kakšen je njihov pomen v biopsijski diagnostiki?
V kakšnem času je mogoče v nujnih primerih iz biopsije ledvice postaviti preliminarno diagnozo in
koliko časa v povprečju preteče do končne diagnoze in mnenja?
Kaj pomeni stopenjska diagnostika (algoritem) pri analizi biopsije ledvic?
Kakšen je pomen klinično-patološkega sodelovanja pri diagnostični obravnavi biopsije ledvice?
Kako izgleda diagnostični algoritem ob ugotovitvi histomorfološkega vzorca vnetne reakcije v obliki
polmesečastega GN?
Kaj naj vključuje končna biopsijska diagnoza z mnenjem pri bolniku z glomerulonefritisom?
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Perkutana igelna biopsija ledvice je danes ključni ses-
tavni del klinične diagnostične obravnave mnogih
ledvičnih bolnikov. V naglo naraščajoči biopsijski de-
javnosti oddelkov in inštitutov za patologijo v svetu
in pri nas imajo biopsije ledvic posebno mesto. Us-
merjene so pretežno v diagnostiko neneoplastičnih
»internističnih« bolezni. Izstopajo glede zahtevnosti
tehnične obdelave tkivnih vzorcev. Za dobro inter-
pretacijo rezultatov preiskav so poleg splošnega zna-
nja nujna tudi specifična usmerjena znanja patologi-
je, izkušnje z diagnostiko (najmanj 100 ledvičnih
biopsij letno) in tesno sodelovanje patologa in ne-
frologa. 

ZGODOVINSKO OZADJE
V predbiopsijskem obdobju je bilo znanje o pa-
tologiji ledvičnih bolezni zelo skromno. Temeljilo je

na tradicionalnih svetlobno mikroskopskih pregledih
tkivnih vzorcev ledvic umrlih obduciranih bolnikov.
Pri tem se ni bilo mogoče izogniti številnim pomanj-
kljivostim. Posmrtne avtolitične spremembe in po-
manjkljiva tehnologija so onemogočali vpogled v
strukturne podrobnosti občutljivih ledvičnih struk-
tur. Posebej velja poudariti, da je znanje v patologiji
ledvic izhajalo iz avtopsijskih preiskav bolnikov, ki
so večinoma umirali v napredovali, končni fazi
bolezni. Danes vemo, da z napredovanjem ledvične
bolezni proces sklerozacije vse bolj prekriva prvotno
patohistološko sliko in je končna, brazgotinsko
sfrknjena ledvica, lahko rezultat etiopatogenetsko ra-
zličnih bolezenskih dogajanj. Tako imenovane
odprte kirurške biopsije ledvice so sicer izvajali že v
prvi polovici dvajsetega stoletja, vendar so bile pra-
viloma usmerjene v diagnostiko »kirurških« bolezni,
kot so tumorji in ciste. 



Leta 1951 sta Iversen in Brun v mestni bolnišnici v
Kopenhagnu s punkcijsko iglo za jetrne biopsije
opravila prve slepe perkutane igelne biopsije ledvice.
Najbrž tedaj nista vedela, da sta s tem dejanjem oz-
nanila rojstvo moderne nefropatologije. Krvavi
poseg, ki so ga nekateri zaradi globoke lege organa v
notranjosti telesa v bližini velikih žil primerjali s
harpuniranjem, je le postopoma pridobival širše za-
upanje strokovnjakov in se vse bolj vključeval v vsak-
danjo klinično diagnostično prakso. Že dobrih deset
let kasneje so bile biopsije ledvice vključene med dia-
gnostične metode Univerzitetne nefrološke klinike v
Ljubljani, njihova obdelava in analiza pa sta postali
sestavni del biopsijske dejavnosti Inštituta za pa-
tologijo v Ljubljani, kjer je bilo od leta 1966 vses-
transko tehnično obdelanih in analiziranih več kot
8.000 ledvičnih biopsij. K napredku v tehnologiji iz-
vajanja biopsij je doprineslo izpolnjevanje igel in
uvedba punkcijske pištole. Ultrazvočno vodenje
perkutane igelne biopsije ledvic je v zadnjih letih us-
pešno nadomestilo prvotno označevanje najustrez-
nejšega mesta za punkcijo s pomočjo intravenske
pielografije. V približno istem času je napredek
temeljnih znanosti in biotehnologije v patologiji
omogočil uvajanje novih preiskovalnih metod. Med
izboljšavami na področju tradicionalne svetlobne
mikroskopije je vpeljana kot najpomembnejša v ne-
fropatologiji nova metoda impregnacije glomerulne
bazalne membrane s srebrom po Jonesu. Moderne
metode imunofluorescenčne mikroskopije in elek-
tronske mikroskopije pa so prav v nefropatologiji
mnogo bolj kot v drugih vejah patologije pomemb-
ne ne le v raziskovanju, ampak so postale standard-
ni, nepogrešljivi del diagnostične obdelave vsake
biopsije nativne ledvice. 

POMEN IGELNE BIOPSIJE LEDVICE IN NJENA
UPORABNOST V KLINIČNI PRAKSI
V zadnjih petdesetih letih je zahvaljujoč igelni biop-
siji ledvice prišlo do skokovitega napredka znanja,

odkritja številnih dotlej neznanih ledvičnih bolezni,
razumevanja vzrokov nastanka in razvoja mnogih
bolezni. Tako je npr. nekdanja Brightova bolezen
danes postala pestra skupina glomerulonefritisov
(GN) z različno etiopatogenezo in prognozo. Šele
uvedba igelne biopsije ledvice je omogočila vpogled
v histopatologijo različnih faz v razvoju ledvičnih
bolezni, tudi najbolj zgodnjih. Nekoč vsaj navidez
vsevedna, vendar statična patologija, povezana z 
umrlimi bolniki, se je s svojo še vedno iz leta v leto
naraščajočo biopsijsko dejavnostjo vedno bolj pri-
bliževala živemu bolniku in postala dinamična. V
postopku sodobne klinične diagnostične obdelave
ledvičnega bolnika ima biopsija ledvice vlogo najbolj
natančne in zanesljive metode. Še več, ponovne bi-
opsije nudijo možnost spremljanja dinamike histopa-
toloških sprememb v poteku bolezni in odzivnosti
na zdravljenje. 
Razmerje med tveganjem neljubih zapletov krvave-
ga posega v integriteto bolnika s perkutano igelno
biopsijo ledvice in koristmi od tako pridobljenih in-
formacij, pomembnih za odločanje o zdravljenju in
usodi bolnika, se je posebno v zadnjem času močno
prevesilo v prid slednjim. S tehničnim napredkom v
izvajanju biopsije je postala pogostnost pomembnih
neljubih zapletov tega diagnostičnega posega skoraj
zanemarljivo majhna. Indikacije za biopsijo ledvice
so se razširile in kontraindikacije omilile. Še vedno
sta sicer glavna indikacija proteinurija več kot 1,0 g
dnevno, ki nas opozori na glomerulno ledvično
bolezen, ali polno izražen nefrotski sindrom. Med
okoli 8.000 biopsijami ledvic, obdelanimi in anal-
iziranimi na Inštitutu za patologijo od leta 1966 do
danes, so pomembno zastopane tudi biopsije,
opravljene pri bolnikih s sistemskimi boleznimi,
akutno ledvično odpovedjo in presajeno ledvico. 
Še precej časa po uvedbi perkutane igelne biopsije
ledvice v klinično prakso so skeptiki ugovarjali izva-
janju tega krvavega posega na bolnikih, češ, kaj nam
bo še tako natančna diagnoza ledvične bolezni, kot
nam jo nudi kompleksna analiza biopsijskega vzorca,
ko ni na voljo za specifične bolezni učinkovitih nači-
nov zdravljenja. Temu je bilo mogoče oporekati že z
repliko, da je bilo takšno gledanje značilno za sred-
nji vek, saj le natančna opredelitev prave narave,
vzrokov in mehanizmov nastanka bolezni omogoča
iskanje in odkrivanje novih, učinkovitih načinov
zdravljenja. Razen tega so danes že za marsikatero
ledvično bolezen na voljo specifični načini zdrav-
ljenja, ki so učinkoviti predvsem, če so bili uvedeni v
zgodnji fazi razvoja bolezni, ko še ni prišlo do
nepovratne okvare ledvičnih struktur. 

Perkutana igelna biopsija je bila prvič uvedena v
klinično diagnostiko pred nekaj več kot 50 leti, v
Sloveniji s približno 15-letnim zamikom. V Sloveni-
ji na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete v
Ljubljani opravimo letno analizo nekaj več kot 200
biopsij ledvice, od tega 15 do 20% biopsij otrok in
15 do 20% biopsij presajene ledvice. Doslej smo
anali-zirali nekaj več kot 8.000 biopsij ledvice.
Število biopsij ledvice na milijon prebivalcev letno
je v Sloveniji v povprečju manjše kot v ZDA in za-
hodni Evropi ter večje kot v vzhodno evropskih
državah.
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Bolezni ledvic se klinično predstavljajo na nekaj ra-
zličnih načinov. Klinični znaki in laboratorijsko ugo-
tovljive spremembe tvorijo značilne povezave – kli-
nične sindrome, kot so akutni in kronični nefritični
sindrom, nefrotski sindrom, hitro napredujoči
glomerulonefritis, akutna ledvična odpoved, kronič-
na ledvična bolezen in minimalne spremembe seča.
Za vsakim je v ozadju vrsta različnih bolezni ledvic.
Številne klinično-patološke raziskave so pokazale ne
le, da je določen klinični sindrom lahko povzročen s
celo vrsto etiološko oz. patogenetsko različnih bo-
lezni, ampak da se lahko ena sama ledvična bolezen
izraža klinično na različne načine in celo z različnimi
histopatološkimi vzorci tkivnih sprememb. Le-te so
seveda odvisne tudi od razvojnega stadija bolezni, saj
se v njenem poteku histopatološka slika značilno
spreminja. Upoštevajoč histopatološko dinamiko faz
razvoja in številne druge značilnosti, ostaja perku-
tana igelna biopsija ledvic najbolj zanesljiva metoda
za opredelitev narave in napredovanja pri številnih
boleznih ledvic. 
Retrospektivne in zlasti prospektivne raziskave so
pokazale razhajanje med klinično in zanesljivejšo
biopsijsko diagnozo v 25 do 63% primerov, razhaja-
nje glede prognostične ocene v 32 do 57% in
pomemben vpliv biopsijske analize na spremembo
načina zdravljenja pri 19 do 34% obravnavanih bol-
nikov. 
Navedeni argumenti potrjujejo pomembnost in klin-
ično uporabnost biopsije ledvic, vendar le, če so
izpolnjeni strogi pogoji glede visoke kakovosti njene
izvedbe, kompleksne tehnične obdelave, ažurnega,
sistematičnega natančnega ocenjevanja histopa-
toloških sprememb in interpretacije rezultatov, ki za-
htevajo v to področje patologije usmerjene vrhunske

strokovnjake z večletnimi delovnimi izkušnjami v kli-
nično-patološkem timu. 

TEHNIČNA OBDELAVA BIOPSIJSKEGA VZORCA
LEDVICE IN OCENJEVANJE HISTOPATOLOŠKIH
SPREMEMB
Z enim ali dvema, izjemno tudi več vbodi s punkci-
jsko pištolo pridobljen biopsijski vzorec živega led-
vičnega tkiva, ki ga je izrezala punkcijska igla, je ste-
briček oz. pogosto več stebričkov, premera okrog 1
mm in skupne dolžine 15 do 25 mm. Občutljiv tkivni
vzorec ledvice je potrebno takoj po odvzemu s po-
močjo optične lupe ali disekcijskega mikroskopa
razdeliti na tri dele, namenjene obveznim trem ra-
zličnim in dopolnjujočim se tehnikam obdelave. V
vsakem naj bi bila vedno zastopana ledvična skorja z
ustreznim številom ledvičnih telesc. 

Priprava tkivnih rezin
Največji del tkivnega vzorca, stebriček oz. stebrički
skupne dolžine 10 do 15 mm, namenjen tradicional-
nim svetlobno mikroskopskim preiskavam, fiksir-
amo v 10% nevtralnem pufranem formalinu. Po
postopku dehidracije v naraščajočih koncentracijah
alkoholov, prepojimo tkivni vzorec s parafinom, v
termostatu segretim na 60°C, in nato oblikujemo
parafinske bloke. Tkivni vzorec vklopljen v
parafinskem bloku je mogoče rezati z mikrotomom.
Spreten izvežban tehnik praviloma naredi 50 do 100
polserijskih rezin debeline 3 do 4 mikrometre in jih
razporedi po desetih ali več objektnih stekelcih. Po
odstranitvi parafina tkivne rezine barvamo po ra-
zličnih bolj ali manj zapletenih metodah barvanja, od
katerih ima vsaka svojo namembnost. Osnovni
vpogled v strukturne spremembe in celično sestavo
dobimo pri pregledu tkivnih rezin, obarvanih s
hematoksilinom modro in eozinom rdeče. V tkivnih
rezinah, obarvanih s trikromnimi metodami, je
mogoče jasneje opredeliti vezivne sestavine, zunaj-
celične depozite in fibrinski eksudat. Metoda PAS 
(angl.: periodic acid – Schiff) in metode srebritev po
Jonesu omogočajo natančno opredelitev sprememb
bazalnih membran, zunajceličnega matriksa in de-
pozitov. Metoda Van Gieson-Weigert za prikaz
čvrstega kolagenskega veziva in elastike nudi dober
vpogled v patologijo žil. Poleg sedmih standardnih
metod barvanja so za svetlobno mikroskopsko
oceno bolezenskih sprememb v biopsijskem vzorcu
ledvice po potrebi na voljo še dodatne specialne
metode barvanja, različne histokemične in imuno-
histokemične reakcije, pregled v polarizacijskem in
fluorescenčnem mikroskopu. 

Perkutana igelna biopsije ledvice je najbolj
zanesljiva in natančna diagnostična metoda, ven-
dar ta »krvavi« diagnostični poseg zaradi neu-
godne lege organa ni enostaven. Pregled biopsi-
jskega vzorca je kompleksen in tehnično zahteven,
analizo histopatoloških sprememb lahko uspešno
opravlja le izkušen, v nefropatologijo usmerjen pa-
tolog s svojim timom v vrhunsko opremljeni us-
tanovi in v tesnem sodelovanju s kliničnimi
zdravniki in drugimi strokovnjaki. Izjemno
pomemben je prispevek biopsije ledvic pri razvoju
medicinske znanosti, saj je prav biopsija ledvice
omogočila spoznanje histopatologije v različnih
fazah bolezni (ne le v terminalni fazi, kar je bila po-
mankljivost avtopsijskih raziskav) in je pomagala
razjasniti pravo naravo mnogih bolezni ledvic.
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Izdelava histoloških preparatov je sicer dokaj zaple-
teni in dolgotrajni postopek. Z vključitvijo sodobnih
tehničnih pripomočkov, npr. avtomatov za določene
faze postopka preko noči, ga je uspelo pospešiti.
Tako je danes mogoče v urgentnih primerih prelimi-
narno biopsijsko diagnozo postaviti že naslednji dan
po opravljeni biopsiji. Na tak pospešen način pote-
ka na našem inštitutu preliminarna diagnostika pri
več kot polovici vseh ledvičnih biopsij, kar klinične-
mu zdravniku omogoča hitre ukrepe glede zdrav-
ljenja. 

Reprezentančnost vzorca
Opredelitev, kdaj je sorazmerno majhen ledvični igel-
ni vzorec reprezentančen, je relativna. Pri žariščnih
spremembah na glomerulih je potrebno pregledati
bistveno več glomerulov v različnih plasteh skorje,
kakor pri difuznih in enakomernih. Tako se pri idi-
opatskem nefrotskem sindromu s fokalno glomeru-
losklerozo bolezensko dogajanje prične z delno
prizadetostjo maloštevilnih glomerulov v notranjem
delu skorje, ki ga včasih biopsija sploh ne zajame, in
potem seveda ni reprezentančna. Običajno šteje kot
zadosten tkivni stebriček z ledvično skorjo in vsaj 10
ledvičnimi telesci, čeprav nekateri menijo, da je 7 led-
vičnih telesc tudi še sprejemljiv minimum. Seveda pa
je mogoče diagnozo polno razvitega membranskega
GN postaviti že s pregledom enega samega glomeru-
la. 

Svetlobno mikroskopska histomorfološka
analiza
Histomorfološka analiza mora potekati sistematično
po sestavinah nefrona kot morfološke in funkcijske
enote ledvic. Najprej ocenimo prizadetost ledvičnih
telesc: glomerulnih kapilar z endotelom, bazalno
membrano in povezujočimi mezangijskimi celicami,
vloženimi v mezangijskem matriksu. Posebej oceni-
mo zunajkapilarno Bowmanovo kapsulo z visceral-
nim epitelom (podociti), ki prekriva kapilarne zanke,
in parietalnim listom; med obema pa je kapsulni
prostor. Fokalno prizadetost ledvičnih telesc oz-
načujejo lezije manjšine telesc, difuzno pa
prizadetost več kot 50% telesc. Ledvična telesca so
lahko prizadeta le v enem svojem delu – segmentno,
lahko pa je nasprotno prizadetost globalna. Glede na
to fokalni GN označuje prizadetost manj kot 50%
ledvičnih telesc, vnetne spremembe pa običajno za-
jamejo le segmente glomerulov. Pri difuznem GN
vnetne spremembe zajamejo vsa ali vsaj večino, več

kot 50% ledvičnih telesc, prizadetost pa je običajno
globalna. 
Po zgledu enega od pionirjev na področju sodobne
nefropatologije, I.C. Piranija, se je pri ocenjevanju
uveljavilo ne le načelo sistematičnosti glede ocene
prizadetosti vsakega posameznega strukturnega ele-
menta nefrona, ampak tudi glede opredelitve vrste
(kvalitete) histopatoloških sprememb in glede nji-
hove razsežnosti oz. intenzivnosti (kvantitete). Tako
v oceni navedemo število ledvičnih telesc z nekrozo
ali glomerulosklerozo glede na skupno število v
biopsijskem vzorcu zajetih telesc in to izrazimo v
odstotku. Sicer pa oceno intenzivnosti oz. razsežnos-
ti neke bolezenske spremembe še pogosteje izrazi-
mo semi-kvantitativno po lestvici 0 do 4+ (nič, nez-
natno, zmerno, srednje, precej).
Čeprav je nefron morfološka in funkcijska celota in
bolezenske spremembe pogosto niso omejene iz-
ključno le na en njegov sestavni del, je navadno iz
analize histopatoloških sprememb v igelnem biopsi-
jskem vzorcu mogoče ugotoviti, kje je sedež bo-
lezenskega dogajanja, oz. ali gre primarno za glome-
rulno, tubulno, intersticijsko ali žilno bolezen ledvic.
Včasih pri hudi prizadetosti ledvic ali napredovalem
stadiju bolezni tega ni mogoče opredeliti, ali pa so
lahko vsi deli nefrona sočasno okvarjeni po istem
patogenetskem mehanizmu, kot se lahko zgodi pri
bolnikih s sistemskim lupusom eritematozusom. 

Elektronska mikroskopija
Pomembna dopolnjujoča tehnika k svetlobno mikro-
skopski analizi je elektronska mikroskopija. Prav v
nefropatologiji se je precej bolj kot v drugih vejah
patologije uveljavila ne le v raziskovanju, ampak
posebej v rutinski biopsijski diagnostiki. Z elektron-
skim mikroskopom analiziramo tkivne in celične
spremembe na bistveno večjih povečavah in na
bistveno tanjših rezinah ob bistveno večji ločljivosti,
pregledamo pa lahko le majhna, ciljana področja. Ker
so artefakti mnogo bolj opazni, je treba 2 do 3 prib-
ližno 1 mm3 velike, pazljivo odrezane dele biopsi-
jskih stebričkov z obvezno zajeto skorjo in glome-
ruli, posebno skrbno fiksirati (OsO4 neposredno ali
naknadno po predhodni fiksaciji v glutaraldehidu,
paraformaldehidu ali celo formalinu), obdelati v
alkoholih, prepojiti in vklopiti v bloke umetnih smol,
običajno Epona. Izvežbani tehnik z diamantnim
nožem v ultramikrotomu najprej nareže serijo prib-
ližno 1 mikrometer debelih tkivnih rezin, jih pritrdi
na objektna stekelca in obarva, v našem laboratoriju
rutinsko z modrim barvilom Azur II. Analiza takšnih



t.i. poltankih rezin v svetlobnem mikroskopu je zara-
di enakomernih zelo tankih preparatov in boljše
ločljivosti po eni strani koristno redno dopolnilo
tradicionalnih svetlobno mikroskopskih preiskav, po
drugi strani pa je namenjena določitvi, katera četrti-
na 1 mm3  velikega tkivnega vzorca bo ciljano
izbrana za elektronsko mikroskopsko analizo. Iz
izbrane obrezane četrtine eponskega bloka tehnik
nareže v ultramikrotomu večje število 400 Å velikih
ultratankih rezin, jih položi na posebne mrežice,
tkivne vzorce kontrastno obarva z uranilovim ac-
etatom in svinčevim citratom in s tem pripravi za
analizo v elektronskem mikroskopu. Popolno anali-
zo v transmisijskem mikroskopu opravimo pri 20 do
30% igelnih ledvičnih biopsij kot nujno potrebno
dopolnilo nezadostno natančnim rezultatom svet-
lobnih in imunofluorescenčnih mikroskopskih
preiskav, npr. glede natančne opredelitve lokalizaci-
je, količine in strukture imunskih in neimunskih
izvenceličnih depozitov in subtilnih celičnih spre-
memb. Pri sumu na določene ledvične bolezni pa je
elektronska mikroskopija odločilna diagnostična
metoda. Zato je treba biti pri razdelitvi prvotnega
biopsijskega stebrička na tri dele v takšnih primerih
posebej pozoren, da bodo sicer izredno drobni tkivni
vzorci za elektronsko mikroskopske preiskave
reprezentančni, in da bodo v njih zajeti diagnostični
ključni glomeruli. Takšne ledvične bolezni so npr. id-
iopatski nefrotski sindrom z minimalnimi spremem-
bami (z difuznim izginotjem nožic podocitov), sin-
drom benigne hematurije s tanko glomerulno bazal-
no membrano, hereditarni nefritis v sklopu Alpor-
tovega sindroma, fibrilarni GN in imunotaktoidna
glomerulopatija. 

Imunofluorescenčna analiza
Imunofluorescenčna analiza je obvezna dopolnilna
preiskava pri biopsiji ledvice, zlasti pomembna pri
kliničnem sumu, da ima bolnik neko obliko GN, ki
je v pretežni večini imunsko povzročena bolezen. Za
imunofluorescenčne preiskave tehnik neposredno
po biopsijskem posegu od osnovnega biopsijskega
stebrička ali stebričkov pazljivo odreže 2 do 3 krajše
stebričke dolžine 2 do 3 mm, v katerih mora biti za-
jeta ledvična skorja z glomeruli. Teh vzorcev ne fik-
siramo, ampak jih naglo globoko zamrznemo in v
kriostatu narežemo na 4 do 6 mikrometrov debele
histololške rezine, na katerih nato izvedemo vrsto
imunohistoloških reakcij s specifičnimi protitelesi, ki
so neposredno ali posredno označena s fluo-
rescenčnim barvilom. Imunofluorescenčne, imunoc-
itološke in imunoserološke analize nudijo dragocene

podatke za opredelitev vzroka in zlasti nastanka
(patogeneze) ledvične bolezni. Za vrsto ledvičnih
bolezni lahko jasno opredelimo vzorec histomor-
foloških sprememb, npr. tip GN, vendar brez do-
datnih imunopatoloških preiskav ni mogoče določi-
ti etiopatogeneze in ni mogoče dokončno povedati,
za katero specifično ledvično bolezen gre. Tako brez
teh dodatnih preiskav ni mogoče postaviti zanesljive
diagnoze GN IgA, s protitelesi proti glomerulni
bazalni membrani povzročenega GN, raznih bolezni
odlaganja amiloidogenih in neamiloidogenih para-
proteinov ter novo odkritih bolezni, kot so fi-
bronektinska in kolagenofibrotična glomerulopatija. 

Z igelno biopsijo ledvice pridobljen približno 1 mm
debel in 15 do 25 mm dolg biopsijski stebriček (oz.
več stebričkov) ledvične skorje in po možnosti dela
sredice je potrebno pod disekcijskim mikroskopom
razdeliti tako, da njegov večji del fiksiramo v nev-
tralnem pufranem formalinu, po tehnični obdelavi
pa številne parafinske 3 do 4 µm debele histopa-
tološke rezine obarvamo po standardnih različnih
metodah, po potrebi pa uporabimo tudi imuno-
histološke reakcije. Konvencionalne svetlobno
mikro-skopske preiskave so osnovne. Najprej
skušamo opredeliti, kateri del nefrona je primarno
mesto in sedež bolezenskega dogajanja, npr. led-
vično telesce pri GN. Nato kvantitativno ali semik-
vantitativno ocenimo histomorfološke spremem-
be in vzorec vnetne reakcije v vsakem delu nefrona
posebej. Imunofluorescenčne mikroskopske prei-
skave na nefiksiranem, zamrznjenem delu biopsi-
jskega vzorca, so obvezno dopolnilo pri analizi
biopsije ledvice, saj omogočajo opredelitev narave
(patogeneze) predvsem imunsko povzročenih
bolezni, tako npr. diagnozo GN IgA in drugih GN ter
bolezni odlaganja amiloidogenih in neamiloido-
genih paraproteinov. Elektronsko mikroskopska
preiskava poteka na poltankih in ultratankih rezi-
nah po predhodni postfiksaciji v osmijevem
tetroksidu in vklopitvi majhnega dela biopsijskega
vzorca v umetne smole. Vse bolj prevladuje mnen-
je, da naj postanejo tudi elektronsko mikroskopske
preiskave nujen reden sestavni del diagnostične
preiskave, da ne bi spregledali diagnoze pri
boleznih, ki jih je mogoče natančno opredeliti le s
temi preiskavami (npr. Alportov sindrom, bolezen
tanke bazalne membrane, fibrilarni GN, Fabryjeva
bolezen).
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PERKUTANA IGELNA BIOPSIJA LEDVICE IN
SOSLEDJE DIAGNOSTIČNIH POSTOPKOV
(ALGORITMI)
Klinične preiskave vključno z anamnestičnimi po-
datki opredelijo, ali je prizadetost ledvic del sistemske
bolezni, kot so npr. avtoimunske sistemske bolezni,
ali pa je ledvična bolezen samostojna. Slednja je
lahko sekundarna, posledica neke druge predhodne
bolezni, kot je streptokokna angina, ali pa primarna.
Klinična simptomatika ledvičnih bolezni je naj-
večkrat nespecifična, izražena v obliki kliničnih sin-
dromov. Vsakega lahko sproži cela vrsta zelo ra-
zličnih bolezni ledvic. Neredko pa se celo neka
povsem jasno opredeljena vrsta GN pri različnih
bolnikih ali v različnih fazah razvoja izraža klinično
povsem različno. GN IgA lahko poteka klinično
povsem asimptomatsko in je ledvična bolezen ugo-
tovljena slučajno s pregledom seča pri sistematskem
pregledu. Benigen klinični potek te bolezni lahko
sicer označujejo rekurentne makrohematurije, navad-
no ob respiratornih okužbah, pri redkih bolnikih pa
nastane hitro napredujoči glomerulonefritis z razvo-
jem ledvične odpovedi. Še redkeje se GN IgA klin-
ično izrazi s prevladujočo hudo proteinurijo in ne-
frotskim sindromom. Jasna opredelitev narave
bolezni, ki vključuje postavitev diagnoze GN IgA,
ter opredelitev vrste in stopnje prizadetosti ledvic, je
mogoča le z biopsijo ledvic, ki poleg histomor-
foloških preiskav vključuje tudi obvezno imunoflu-
orescenčno analizo. Na drugi strani v značilnih
primerih na osnovi znanih klinično-laboratorijskih
kriterijev že postavijo diagnozo sistemskega lupusa
eritematozusa. Pogosta ledvična prizadetost pri teh
bolnikih se lahko različno klinično izraža, od asim-
ptomatskih sprememb seča do polno razvitega ne-
fritičnega sindroma, pogosto s sliko nefrotskega sin-
droma, ima pa lahko tudi hitro napredujoči progre-
sivni potek. Ledvična biopsija sicer potrdi diagnozo
lupusnega GN, vendar to navadno ni osnovni namen
biopsijske analize. Bistveno pomembneje je za izbor
zdravljenja in prognozo bolezni biopsijsko opredeli-
ti vrsto lupusnega GN, oceniti stopnjo okvare vseh
sestavin nefrona, opredeliti stopnjo aktivnosti vnet-
ja in razsežnost ireverzibilnih sprememb. 
Že predhodno opisana sistematična, semikvantita-
tivna in delno kvantitativna svetlobno mikroskopska
analiza biopsijskega vzorca navadno omogoči prvo
opredelitev, ali gre za glomerulno, tubulno, intersti-
cijsko ali žilno bolezen ledvic, in ali je bolezen vnetne
ali nevnetne narave. Ugotovimo histomorfološki
vzorec tkivne okvare ali obliko vnetja, npr. histo-
morfološki tip proliferacijskega GN, ki pa še ne

opredeljuje prave narave bolezni, ne opredeljuje
njene etiopatogeneze. Tako so v ozadju nekega his-
tomorfološkega tipa GN lahko etiopatogenetsko
povsem različne bolezni. Histomorfološko nekro-
tizirajoči polmesečasti GN je najhujša, pogosto
usodna oblika ledvične prizadetosti, če kaže tovrstno
okvaro več kot polovica ledvičnih telesc. Njegova
etiopatogeneza je zelo pestra. Tak neugoden potek
ima lahko katerakoli oblika imunskokompleksnega
GN, samostojnega ali v okviru neke sistemske av-
toimunske bolezni. Največkrat je to imunsko borni
GN, povezan s pojavom antinevtrofilnih cito-
plazemskih protiteles (ANCA) v serumu, samostojni
ali pa v okviru enega od sistemskih vaskulitisov. GN
povezan s protitelesi proti glomerulni bazalni mem-
brani (anti-GBM) v serumu je praviloma difuzni
nekrotizirajoči polmesečasti, lahko samostojni ali pa
v sklopu Goodpasturjevega sindroma. Nasprotno pa
se neka jasno opredeljena ledvična bolezen, npr. GN
IgA, lahko histomorfološko izraža z zelo različnimi
vzorci vnetne reakcije, kot so fokalni ali difuzni
mezangioproliferacijski GN, mezangiokapilarni pro-
liferacijski GN, ekstrakapilarni polmesečasti GN ali
sklerozirajoči GN, lahko je histomorfološka slika ce-
lo povsem normalna, v izjemnih primerih lahko
izstopa glomerulna endokapilarna proliferacija ali
prevladuje tubulo-intersticijska prizadetost. 
Sosledje postopkov v diferencialno diagnostični kli-
nično-patološki razpravi ob bolniku z biopsijo ledvic
(algoritem) se razlikuje, odvisno od tega, kaj izbere-
mo za izhodišče. Lahko je to klinični sindrom, opre-
deljen z zbirom kliničnih simptomov in laboratorij-
skih ugotovkov, npr. nefrotski sindrom kot znak
samostojne ledvične bolezni ali ledvične okvare v
sklopu neke sistemske bolezni. Nefrotski sindrom je
ena od temeljnih indikacij za biopsijo ledvice. S tradi-
cionalnimi svetlobno mikroskopskimi preiskavami
biopsijskega vzorca sprva opredelimo vrsto histo-
morfoloških sprememb glomerulov, tip GN oz. nji-
hove nevnetne okvare. Včasih so te spremembe do-
volj značilne, da lahko postavimo diagnozo ledvične
bolezni, ki je sprožila nastanek nefrotskega sindro-
ma. Membranski GN ima v polno razvitem II. stadi-
ju v srebrenih histoloških rezinah povsem značilno
histomorfološko sliko z diagnostičnimi difuznimi ar-
girofilnimi radiarnimi izrastki na zunanji strani
glomerulne bazalne membrane. V povezavi s klin-
ičnimi ugotovki je potrebno samo dodatno opre-
deliti, ali gre za najpogostejši primarni (idiopatski)
membranski GN, GN v sklopu neke sistemske
bolezni, npr. sistemskega lupusa eritematozusa, ali
pa sekundarni GN povezan z jemanjem zdravila
(npr. preparatov zlata), kronično infekcijo (npr. viru-
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som hepatitisa B) ali malignim tumorjem. Seveda je
lahko postavitev diagnoze membranskega GN ve-
liko bolj zapletena, če gre za svetlobno mikroskop-
sko nevidne ali manj značilne spremembe I, III. ali
IV. stadija, ki jih je možno jasno opredeliti le s po-
močjo dodatnih imunofluorescenčnih oz. elektron-
sko mikroskopskih preiskav. Še bolj je zapleteno, če
svetlobno mikroskopska analiza biopsijskega vzorca
pri bolniku z nefrotskim sindromom pokaže glome-
rulne proliferacijske spremembe. Najprej je potreb-
no ugotoviti, ali gre sploh za pravi proliferacijski GN
in kakšen je njegov vzorec proliferacije, ki opre-
deljuje tip GN. Šele v naslednji fazi biopsijskega di-
agnostičnega postopka nam lahko dodatne prei-
skave, zlasti imunofluorescenčne, omogočijo natan-
čno patogenetsko ali celo etiološko opredelitev nara-
ve bolezni, ki je lahko omejena na ledvico ali pa del
sistemske bolezni, kar so navadno že pred tem ugo-
tovile klinične preiskave. Vsekakor mora biti končna
diagnoza rezultat kompleksne diagnostične obrav-
nave, ki združi na eni strani rezultate vseh treh
metodološko komplementarnih tehnik vrednotenja
histopatoloških sprememb v biopsijskem vzorcu led-
vice in jih poveže z rezultati kliničnih preiskav. Tes-
no vsakodnevno interdisciplinarno sodelovanje in
vzajemni pretok informacij med nefrologom in pa-
tologom zagotavljajo vrhunsko kakovost in polni
izkoristek rezultatov obdelave biopsije ledvic. 
Najpogostejša indikacija za biopsijo ledvice je klini-
čni sum, da gre za glomerulno ledvično bolezen. Tu-
di nevnetne glomerulne bolezni so pomembni vzro-
ki za klinične sindrome bolezni ledvic. Tako je famili-
arno ali nefamiliarno nenormalna tanka in očitno
krhka glomerulna bazalna membrana, kar dokažemo
le s kvantitativno elektronsko mikroskopsko analizo,
lahko eden od vzrokov benigne asimptomatske
hematurije. Med pomembnimi vzroki za nefrotski
sindrom sta nevnetni bolezni diabetična glomeru-
loskleroza in amiloidoza ledvic. Najbolj pomembne
pa so vnetne, največkrat imunsko povzročene
glomerulne bolezni - GN, ki sodijo med najbolj skrb-
no z vsemi sodobnimi metodami raziskane bolezni
človeka. 
Med svetlobno mikroskopsko ugotovljive glome-
rulne spremembe, ki opredelijo histomorfološki
vzorec vnetne reakcije v glomerulu in s tem tip GN
sodijo: nekroza, tromboza, fibrinska eksudacija,
vnetna celična eksudacija (vse navedene spremembe
so znak aktivnega floridnega vnetja), proliferacija,
nazobčanost in podvojevanje glomerulne bazalne
membrane, skleroza in glomerulno-kapsulne sinehi-

je (obe zadnji spremembi sta znamenje kronične
ireverzibilne okvare). 
Vse navedene spremembe so lahko fokalne in seg-
mentne pri fokalnem GN ter difuzne in globalne pri
difuznem GN. Navzočnost pomembno izražene
proliferacije oz. njena odsotnost je osnovno merilo,
na podlagi katerega histomorfološko razdelimo GN
na dve osnovni skupini, proliferacijsko in neprolif-
eracijsko. 
Med osnovne tipe samostojnega neproliferacijskega
GN sodijo:
- idiopatski nefrotski sindrom z minimalnimi spre-

membami, 
- idiopatski nefrotski sindrom s fokalno glomeru-

losklerozo in 
- imunskokompleksni membranski GN, edini med

temi patogenetsko jasno opredeljiv. 
Histomorfološka razvrstitev v skupini proliferaci-
jskega GN temelji na značilnem vzorcu glomerulne
proliferacijske reakcije:
- endokapilarni proliferacijski GN označuje zapora

kapilarnih svetlin povečanih hipercelularnih glome-
rulov s pomnoženimi mezangijskimi, endotelnimi
celicami in levkociti; 

- mezangijski proliferacijski GN označuje pomno-
žitev mezangija v razširjenih mezangijskih po-
dročjih glomerula med kapilarami, 

- mezangiokapilarni proliferacijski (membranopro-
liferacijski) GN pa poleg tega označuje tudi vrivanje
mezangija v stene glomerulnih kapilar s posledično
značilnim podvojevanjem glomerulne bazalne
membrane. 

Navedeni so trije značilni histomorfološki prolif-
eracijski vzorci glomerulne vnetne reakcije, ki jih
sicer svetlobno mikroskopsko ocenimo kot tri ra-
zlične tipe proliferacijskega GN. Danes je jasno, da
pri tem ne gre za tri različne bolezenske enote, am-
pak za tri vzorce vnetne reakcije z različno progno-
zo. Skupno jim je, da so to z redkimi izjemami oblike
vnetne reakcije na lokacijsko in po sestavi različne
glomerulne imunske depozite v sklopu vrste ra-
zličnih imunskokompleksnih samostojnih ledvičnih
ali pa sistemskih bolezni. Množice različnih ekso-
genih antigenov ali avtoantigenov v odloženih imun-
skih kompleksih pri vrsti različnih bolezni v prak-
tični diagnostiki ni mogoče opredeljevati. Z imuno-
fluorescenčno in elektronsko mikroskopijo pa ocen-
jujemo za različne bolezni značilne sestavine glome-
rulnih imunskih depozitov, njihovo ultrastrukturo,
značilno obliko in lokalizacijo. Endokapilarni pro-
liferacijski vzorec glomerulne vnetne reakcije je os-



SM
različni vzorci glomerulne proliferacije

↓
difuzna ali fokalna, mezangiokapilarna, endokapilarna, mezangijska

IF granularni imunski depoziti (= odlaganje imunskih kompleksov)

EM distribucijski vzorci elektronsko gostih glomerulnih (in zunajglomerulnih) depozitov

IS negativna                                                         ANA, ENA, anti-DNA
↓                   ↓                                                                       ↓

KL
sindromi glomerulnih                sistemska prizadetost                          sistemska prizadetost

bolezni                                                                               (sindromi glomerulnih bolezni)
↓                                              ↓                                                            ↓

DG MP-GN, GN-IgA                     Henoch-Schönlein GN                               lupusni GN
akutni poinfekcijski GN

Okrajšave: SM – svetlobna mikroskopija, IF – imunofluorescenca,  EM – elektronska mikroskopija, IS – imunoserologija, KL – klinično, DG – diagnoza.
ANA – protijedrna protitelesa, ENA – protitelesa proti topnim jedrnim antigenom, GN – glomerulonefritis, MP – membranoproliferacijski. 

Slika 1. Algoritem pristopa k proliferacijskemu polmesečastemu glomerulonefritisu.
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Slika 2. Hud proliferacijski nekrotizirajoči polmesečasti lupusni glomerulonefritis (levo) z zelo obilnimi zrnčastimi imunskimi
depoziti v glomerulih in izven glomerula (desno).



novna značilnost akutnega poinfekcijskega GN.
Mezangijski proliferacijski tip GN, tako fokalni kot
iregularni difuzni, je morfološka značilnost naj-
pogostejše glomerulne bolezni človeka, GN IgA.
Mezangiokapilarni proliferacijski (membranoprolif-
eracijski) GN I je lahko samostojna ledvična bolezen,
ki nastane kot posledica kronične okužbe z virusom
hepatitisa B ali malignega tumorja. Navedene tipe
proliferacijskega GN pa lahko najdemo tudi pri ra-
zličnih sistemskih boleznih, tako npr. vse tri pri bol-
nikih s sistemskim lupusom eritematozusom. 
Nerealno je pričakovati, da bi lahko predstavili vse
diagnostične algoritme, ki jih pri obravnavi ledvične

biopsije sprožijo ugotovitve vrste različnih histo-
morfoloških vzorcev okvare in vnetnega odziva v
tem organu. Sosledje diagnostičnih postopkov in in-
tegracija njihovih rezultatov v končno diagnozo je
prikazana na primeru ekstrakapilarnega polme-
sečastega proliferacijskega GN (slika 1). Danes ve-
mo, da je to najhujša oblika GN, ki je ob več kot 50%
prizadetosti ledvičnih telesc pri večini bolnikov
povezana s hitro napredujočim razvojem do končne
ledvične odpovedi. Razvoj kapsulnih polmesecev, ki
so zaradi pritiska na glomerulne kapilare ter onemo-
gočanja pretoka krvi in filtracije prognostično skraj-
no neugodni, ima sicer enotno, danes razjasnjeno
patogenezo, vendar v bistvu predstavlja le zaplet pri
vrsti etiopatogenetsko različnih samostojnih GN in
sistemskih boleznih (slika 1). Predstavljeni algoritem
na sliki 1 nas vodi, da v diagnostičnem postopku pri-
demo do zanesljive integralne diagnoze bolezni, ki
odloča o izboru najustreznejše oblike zdravljenja in
prognozi. 
Z biopsijami pri človeku in zlasti na eksperimental-
nih modelih je bilo dokazano, da polmesečasti GN ni
posebna bolezen, ampak neugodna posledica hudih
nekrotizirajočih destrukcijskih sprememb glomerul-
nih kapilarnih zank, ki nastanejo zaradi različnih
vzrokov in različnih patogenetskih mehanizmov.
Skupna jim je nekroza kapilarnih zank z eksudacijo
fibrina, vnetnic, vnetnih mediatorjev in rastnih fak-
torjev v kapsulni prostor ledvičnih telesc, kar sproži
proliferacijo kapsulnega epitela, stisnjenje in posle-
dični kolaps še dela ohranjenega glomerula in zgod-

Slika 3. Elektronsko mikroskopsko vidimo, da so obilni gosti
depoziti pri lupusnem glomerulonefritisu v glomerulni
kapilarni zanki z obeh strani in znotraj glomerulne bazalne
membrane.

SM pristni (»čisti«)

IF
↓ ↓

difuzni                                                                                              fokalni
linearni imunski depoziti                                                                        imunsko borni

EM destrukcija GBM

IS
anti-GBM                                                                                             ANCA

↓ ↓
PR3                        MPO

KL pulmo-renalni sindrom                                                                  sistemski vaskulitisi
hitro napredujoči GN                                                             sindromi glomerulnih bolezni

DG
↓

Goodpasturejev sindrom
anti-GBM GN

↓
Wegenerjeva

granulomatoza

↓
mikroskopski poliangiitis
Churg-Straussin sindrom

mikroskopski poliangiitis omejen na ledvice

Okrajšave: SM – svetlobno mikroskopsko, IF – imunofluorescenčno, EM – elektronsko mikroskopsko, IS – imunoserološko, KL – klinično, DG –
diagnoza, GBM – glomerulna bazalna membrana, ANCA – antinevtrofilna citoplazemska protelesa, PR3 – proteinaza 3, MPO – mieloperoksidaza. 

Slika 4. Algoritem pristopa k nekrotizirajočemu polmesečastemu glomerulonefritisu.
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Slika 5. Anti-GBM glomerulonefritis: difuzni, zelo destrukcijski polmesečasti glomerulonefritis (levo) z linearno pozitivno
imunofluorescenco (IgG) vzdolž glomerulne bazalne membrane (desno).
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njo glomerulosklerozo z izpadom delovanja pri-
padajočega nefrona kot celote.  
Svetlobno mikroskopska analiza v prvi fazi diagnos-
tične obravnave ugotovi odstotek ledvičnih telesc z
nekrozo oz. polmeseci, velikost polmesecev in nji-
hovo starost. Prognostično je pomembno, ali gre za
difuzni (> 50%) ali le za fokalni (< 50%) nekro-
tizirajoči polmesečasti GN, ali gre za lezije iste ali ra-
zlične starosti, in ali so lezije aktivne, sveže ali kro-
nične, ireverzibilne, sklerozne. Že tradicionalna svet-
lobno mikroskopska analiza omogoča nadaljnje
pomembno razlikovanje, ali gre za pristno (»čisto«)
obliko nekrotizirajočega polmesečastega GN, ali pa
sta nekroza s posledičnimi kapsulnimi polmeseci v
povezavi s sočasno glomerulno proliferacijsko vnet-
no reakcijo. 
Zlasti komplementarne imunofluorescenčne in v
manjši meri elektronsko mikroskopske preiskave v
naslednji fazi diagnostične obravnave bistveno
prispevajo k razjasnitvi prave narave bolezni in do-

datni etiopatogenetski opredelitvi diagnoze. Imuno-
fluorescenčna ugotovitev zrnčastih imunskih de-
pozitov potrdi imunskokompleksno naravo pri prib-
ližno tretjini vseh polmesečastih GN - praviloma pri
tistih, ki kažejo sočasno glomerulno proliferacijo.
Značilna sestava depozitov, njihova oblika in
lokalizacija v glomerulih in histomorfološki vzorec
glomerulne proliferacije pa omogočajo še natančne-
jšo opredelitev, za katerega od imunokompleksnih
proliferacijskih GN gre (slika 2 in slika 3). 
Končna diagnoza samostojne ledvične bolezni ali
določene sistemske bolezni se oblikuje v zadnji fazi
diagnostičnega postopka, ko izsledke celovite biop-
sijske analize povežemo s pomembnimi klinično-lab-
oratorijskimi ugotovki. Tako smo med 6.668 anal-
iziranimi biopsijami ledvic iz obdobja od leta 1966
do leta 2000 ugotovili nekrotizirajoči polmesečasti
GN pri 285 vzorcih (4,2%). Med slednjimi je bilo 98
(34,4%) imunskokompleksnih GN. Podrobnejša
raziskava je pokazala sledečo pogostnost polme-



sečastega GN med najbolj običajnimi oblikami pro-
liferacijskega GN: 
- akutni postinfekcijski 4,4%, 
- GN IgA 1,1%, 
- mezangiokapilarni (membranoproliferacijski) tipa

I, III 8,1%, 
- lupusni 14,6% (slika 2). 
Elektronska mikroskopija je zlasti pomembna pri
odkrivanju posebnih oblik imunskokompleksnega
GN z značilno ultrastrukturo imunskih depozitov,
kot so fibrilarni GN, imunotaktoidna glomeru-
lopatija in krioglobulinemični GN. 
Med pristnimi (»čistimi«) nekrotizirajočimi polme-
sečastimi GN pokažejo imunofluorescenčne pre-
iskave dve podskupini (slika 4). V prvi so primeri z
značilnimi linearnimi imunskimi depoziti vzdolž
glomerulne bazalne membrane. Pozitivne imuno-
serološke preiskave pri teh bolnikih potrdijo, da je
osnovni mehanizem bolezni povezan z anti-GBM
avtoprotitelesi (slika 5). 

V naši biopsijski kazuistiki 285 ledvičnih biopsij z
nekrotizirajočim polmesečastim GN jih je bilo 40
(14,0%) povezanih z anti-GBM protitelesi. Klinične
preiskave so pokazale, da je bila pri 42% bolezen
omejena na ledvico, pri 58% pa je bila prizadetost

Slika 6. Fokalni (levo) in difuzni (desno), neenakomerni nekrotizirajoči polmesečasti sklerozirajoči  ANCA-pozitivni
glomerulonefritis.

Slika 7. Imunsko borni izvid imunofluorescenčne preiskave
pri ANCA-pozitivnem glomerulonefritisu.
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ledvic v sklopu Goodpasturejevega pulmo-renalne-
ga sindroma. Pri 85% bolnikov z anti-GBM protite-
lesi je bil prisoten difuzni nekrotizirajoči polme-
sečasti GN s pogosto usodno prizadetostjo ledvic
kljub zdravljenju.
V pretežni večini biopsijskih primerov s pristnim
(»čistim«) nekrotizirajočim polmesečastim GN
pokažejo imunofluorescenčne preiskave le pičel, nez-
načilno pozitiven ugotovek, ali pa so  negativne. Tak
nekrotizirajoči polmesečasti GN opredelimo kot
imunsko borni. Za razliko od anti-GBM GN  je
imunsko borni nekrotizirajoči polmesečasti GN naj-
večkrat fokalni ali difuzni, iregularni, s sočasno pris-
otnostjo nekroz in svežih polmesecev in starih
skleroznih glomerulnih lezij, kar govori za značilen
potek bolezni v zagonih (slika 6 in slika 7). 
Med 285 ledvičnimi biopsijami z nekrotizirajočim
polmesečastim GN je bilo 147 (51,6%) imunsko
bornih GN. Pri pretežni večini testiranih bolnikov
so bila v serumu dokazana ANCA, ki imajo ne le
pomembno diagnostično in prognostično vlogo, am-
pak so kot vse kaže tudi neposredno povezana z nas-
tankom in razvojem bolezni. Klinične preiskave in
imunoserološko testiranje je med 113 našimi ANCA
pozitivnimi bolniki pokazalo pri 45 (39,8%) Wegen-
erjevo granulomatozo s prevladovanjem PR3-C-
ANCA, pri 42 (37,2%) mikroskopski poliangiitis s
prevladovanjem MPO-P-ANCA, pri 25 (22,1%) na
ledvico omejeni imunsko borni nekrotizirajoči GN s
prevladujočo MPO-P-ANCA v serumu, le pri enem
je šlo za Churg-Straussin sindrom.

DIAGNOZA IN DRUGI KLINIČNO POMEMBNI
KAZALCI V BIOPSIJSKEM POROČILU
Zanesljiva in natančna diagnoza je ključni del vsake-
ga poročila o rezultatih preiskav opravljenih na
tkivnem vzorcu biopsije ledvic. Ponovno se zdi nuj-
no poudariti, da diagnoza nikakor ne temelji le na
oceni histomorfološkega vzorca tkivne okvare in
reakcije, ampak v interdisciplinarnem postopku
biopsijske obravnave celovito vključi vse pomembne
histopatološke, laboratorijske in klinične ugotovke.
Le-ti dodatno opredelijo ne le razsežnost in inten-
zivnost sprememb, ampak tudi pravo naravo bolezni,
njene vzroke in patogenezo. Poleg diagnoze mora
poročilo o rezultatih biopsijske analize vključevati tu-
di dodatne klinično pomembne kazalce (podatke in
izračune), ki lahko vplivajo na izbiro najustreznejše-
ga načina zdravljenja, opredelitev prognoze ter vred-
notenje naravnega poteka bolezni in učinka zdrav-
ljenja v ponovnih biopsijah. To najbolje ponazorimo
s primerom kakovostnega poročila o rezultatih
celovite obdelave biopsije ledvic pri bolniku s sis-
temsiim lupusom eritematozusom.
V zadnjih treh desetletjih so pod okriljem Svetovne
zdravstvene organizacije (angl.: Word Health Or-
ganization, okrajšano WHO) potekala usklajevanja
glede klasifikacije lupusnega GN. WHO klasifikaci-
ja v 6 razredov in v podrazrede je danes splošno
sprejeta. Njena klinična uporabnost je dokazana v
številnih klinično-patoloških raziskavah, čeprav je tu-
di očitno, da sama za sebe ne posreduje dovolj po-
datkov za pomembne klinične odločitve. 
Dolgoletne lastne strokovne izkušnje, kakor tudi
rezultati raziskav so nas prepričali, da naj biopsijsko
poročilo obvezno vsebuje še druge pomembne po-
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Analiza biopsije ledvice poteka po podobnih
načelih stopenjske diagnostike, kakršni so se uvel-
javili v klinični medicini. Prva smernica je ugotovl-
jeni določeni klinični sindrom, npr. nefrotski sin-
drom. Analiza svetlobno mikroskopskih sprememb
v ledvici z ugotovitvijo, kateri del nefrona je pr-
venstveno prizadet, in za kakšno vrsto histomor-
foloških sprememb gre, je osnova za kasnejšo nad-
gradnjo z rezultati drugih preiskav praviloma
trotirnega diagnostičnega postopka. Ko potrdimo,
da gre pri bolniku z nefrotskim sindromom za 
prvenstveno ali celo izključno prizadetost glome-
rulov, opredelimo, ali gre za vnetno ali nevnetno
glomerulno bolezen. Če gre za GN, opredelimo še
vzorec vnetne reakcije in s tem določimo histo-
morfološki tip GN. Z imunofluorescenčnimi mikro-
skopskimi preiskavami nato opredelimo pato-
genetski mehanizem, ki je najpogosteje imunsko
kompleksni, označen z zrnčastimi depoziti imun-
skih reaktantov. Z dodatnimi elektronsko mikro-
skopskimi preiskavami potrdimo histomorfološki

tip GN, ugotovimo natančno distribucijo in more-
bitno strukturiranost glomerulnih depozitov, pra-
vo naravo GN (končno diagnozo) pa predvsem
opredelimo z imunofluorescenčno mikroskopsko
analizo sestave imunskih depozitov. Tako so prven-
stveno mezangijski imunski depoziti s prevlado-
vanjem IgA značilni za IgA nefropatijo, ki jo po
opravljenih klinično-patoloških korelacijah lahko
označimo kot samostojni GN IgA, GN v sklopu
anafilaktoidne purpure Henoch Schönlein ali
cirotično (hepatično) glomerulopatijo. 
Podobno velja za stopenjsko diagnostiko pri svet-
lobno mikroskopski ugotovitvi vnetne reakcije na
nekrotične spremembe glomerulnih kapilar v ob-
liki ekstrakapilarnega polmesečastega GN, ki je po-
drobno razčlenjena in tudi slikovno predstavljena. 
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datke. Še vedno prevladuje mnenje, da so množica
avtoprotiteles in pestri depoziti imunskih kom-
pleksov osnovni vzrok za nastanek tkivne okvare in
vnetne reakcije. Imunofluorescenčni ugotovek o
pestri sestavi, intenzivnosti ter razporeditvi imunskih
depozitov v glomerulih in drugih delih nefrona potr-
jujejo diagnozo sistemskega lupus eritematozusa in
navajajo na mehanizem nastanka tkivnih sprememb.
Elektronsko mikroskopska razvrstitev v 6 razredov
glede na distribucijski vzorec glomerulnih depozitov
je smotrna, ker velja mezangijsko-transmembranski
vzorec za diagnostično značilnega, predvsem pa, ker
so obilni subendotelni depoziti povezani z aktivnim
vnetjem ali pa ga napovedujejo, izginotje teh depo-
zitov v ponovni biopsiji pa je pomembno merilo us-
pešnosti zdravljenja. 
V našem biopsijskem poročilu navajamo redno tudi
histomorfološki tip (vzorec) GN, ker s tem vsaj del-
no odpravimo pomanjkljivosti WHO klasifikacije, ki
ne izdvaja za sistemski lupus eritematozus najznačil-
nejšega tipa - mešanega membranskega in prolif-
eracijskega GN. Obenem pa ta način razvrstitve opo-
zori na histomorfološke spremembe, ki niso imun-
skokompleksne narave, ampak nastanejo po drugih
mehanizmih (povezava z antifosfolipidnimi protite-
lesi in ANCA v serumu).
Naše izkušnje govorijo o pomembnosti izračuna in-
deksa aktivnosti (0-24) in indeksa kroničnosti (0-12)
po nekoliko prirejenem načinu, kot so ga v začetku
osemdesetih let predlagali raziskovalci z Nacional-
nega inštituta za zdravje v Bethesdi, ZDA. Vrednost
indeksa aktivnosti je med najbolj kakovostnimi kazal-
ci za odločitev o intenzivnosti in trajanju ali
prekinitvi imunosupresijskega zdravljenja. Vrednost
indeksa kroničnosti pa dobro odseva obseg ireverz-
ibilnih kroničnih skleroznih oz. fibroznih histomor-
foloških sprememb.

Vsi doslej obravnavani kazalci vključno s klasifikaci-
jo lupusnega GN temeljijo izključno ali vsaj v na-
jvečji meri na oceni glomerulne histopatologije.
Spričo prepričljivih dokazov, da je slabšanje led-
vičnega delovanja predvsem odraz obsega tubulo-
intersticijske okvare, so v našem biopsijskem
poročilu posebej izpostavljeni podatki o tubulo-in-
tersticijskih imunskih depozitih, intenzivnosti in ak-
tivnosti vnetnega celičnega intersticijskega infiltrata
in razsežnosti intersticijske fibroze (v %).
Še vedno ni izdelane splošno sprejete klasifikacije zu-
najglomerulnih žilnih sprememb v ledvici pri sis-
temskem lupusu eitematozusu, kljub raziskavam, ki
potrjujejo, da je pomembna žilna prizadetost prog-
nostično neugoden kazalec. V našem poročilu zato
redno navedemo prisotnost in obseg zunajglome-
rulnih žilnih imunskih depozitov, sovpadajoče hiali-
nizirajoče lupusne mikroangiopatije, vaskulitisa ali
žilne skleroze, čeprav je slednja pogosto povezana z
arterijsko hipertenzijo. Zaradi možne povezave z an-
tifosfolipidnimi protitelesi posebej izpostavimo žilne
spremembe v smislu trombotične mikroangiopatije. 

Za izbiro najustreznejše oblike zdravljenja, oceno
učinkov zdravljenja in opredelitev prognoze GN so
poleg dokončne diagnoze pomembni še dodatni z
analizo biopsije ledvice pridobljeni podatki:
- integralna končna diagnoza z opredelitvijo histo-

morfološkega tipa GN in njegove etiopatogeneze
kot klinično samostojne ledvične ali sistemske
bolezni,

- opredelitev intenzivnosti in razsežnosti bolezen-
skih sprememb v glomerulih in drugih delih ne-
frona, ocena aktivnosti vnetnih sprememb in
razsežnosti kroničnih ireverzibilnih sprememb.

Patološka analiza ledvične biopsije in klinično uporabne informacije
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Imunoserološki testi, ki jih navadno opravimo pred
biopsijo ledvic, ne omogočajo dokončne diagnoze,
so pa pomemben del postopka v korelaciji klinične
slike s histomorfološkimi in imunohistološkimi biop-
sijskimi ugotovki na poti k dokončni diagnozi
bolezni ter so pomembni za prognozo in izbor na-
justreznejšega zdravljenja bolezni. Med imuno-
serološke teste v prvi vrsti sodijo številna avtopro-
titelesa, ki so diagnostično pomembna in vzročno
povezana z nastankom avtoimunskih bolezni, bodisi
omejenih na ledvice ali pa avtoimunskih sistemskih
bolezni s pogosto prizadetostjo ledvic. Določamo jih
z različnimi tehnikami, kot so: indirektna imunoflu-
orescenca, ELISA (angl.: enzyme-linked immuno-
sorbent assay), radioimunska metoda, protitočna
imunoelektroforeza in Western blot. Kot posebej
pomembna za nastanek ledvične prizadetosti velja
izpostaviti protitelesa proti glomerulni bazalni mem-
brani (anti-GBM), antinevtrofilna citoplazemska
protitelesa (ANCA) organsko nespecifična protijed-
erna in proticitoplazemska protitelesa, zlasti ANA
(angl.: anti-nuclear antibodies) in protitelesa proti
dvojvijačni DNA (anti-dsDNA) ter antifosfolipidna
protitelesa. Med imunoserološke teste sodijo tudi
testi aktivacije komplementa in določanje kompo-
nent komplementa, določanje krioglobulinov in v
novejšem času določanje citokinov.

PROTITELESA PROTI ANTIGENOM GLOME-
RULNE BAZALNE MEMBRANE (ANTI-GBM) 
Anti-GBM protitelesa so patogenetsko pomembna
in diagnostično značilna za Goodpasturejev sin-

drom, ki se kaže s prizadetostjo pljuč in običajno
hitro napredujočim glomerulonefritisom. Redko je
bolezen omejena na ledvico. Patogenetsko pomem-
bna anti-GBM protitelesa so usmerjena proti epi-
topu na nekolagenskem delu α3 verige kolagena IV.
Poznano je, da je α3 veriga v protomeri α3-α4-α5
prisotna v bazalni membrani glomerulov in distalnih
tubulov v ledvici, alveolni bazalni membrani v
pljučih ter bazalnih membranah v očesni leči in
kohlei. Pri bolnikih z Goodpasturejevim sindromom
so lahko prisotna protitelesa tudi proti ostalim α
verigam. V literaturi so opisani posamezni bolniki s
protitelesi izključno proti α1 verigi kolagena IV z
blago obliko ledvične bolezni. Anti-GBM protitele-
sa so praviloma razreda IgG, le redko razreda IgA in
IgM. Novejše študije so pokazale, da je avtoimunski
odziv večinoma omejen na podrazred IgG1 in IgG4.
Zanimiva je ugotovitev, da je bila samo rekurenca
IgG1 protiteles povezana s klinično izraženo
boleznijo, kar je najverjetneje odsev sposobnosti po-
drazreda IgG1, da aktivira komplement po klasični
poti, medtem ko IgG4 protitelesa ne aktivirajo kom-
plementa. 
Anti-GBM protitelesa v serumu bolnika določamo
z indirektno imunofluorescenco, specifična anti-
GBM protitelesa za α3 verigo kolagena IV pa tudi z
ELISA, ki omogoča določitev relativnih kvantita-
tivnih vrednosti. Občutljivost anti-GBM protiteles je
blizu 100% (97-98%) pri bolnikih s prizadetostjo
pljuč in ledvic in le okrog 40% pri tistih z izključno
prizadetostjo pljuč. Specifičnost anti-GBM protiteles
je blizu 100%, zato imajo zelo pomembno diagnos-

77

IMUNOSEROLOŠKE PREISKAVE V NEFROLOGIJI
Alenka Vizjak

Katera avtoprotitelesa so vpletena v nastanek glomerulnih bolezni, bodisi omejenih na ledvice ali pa
sistemskih?
Kakšen je pomen protiteles proti glomerulni bazalni membrani (anti-GBM) in kako jih določamo?
Kakšen je pomen antinevtrofilnih citoplazemskih protiteles (ANCA) in kako jih določamo?
Katera protitelesa so značilna za avtoimunske sistemske bolezni veziva?
Kako razdelimo krioglobuline in kakšna je njihova povezanost z nastankom glomerulnih bolezni?
Kakšen je pomen komplementa pri glomerulnih boleznih in pomembnejši testi, s katerimi določamo
komplement?



tično vrednost. Poleg tega je test anti-GBM protite-
les koristen pri spremljanju uspeha zdravljenja. Vred-
nosti protiteles v serumu namreč dobro korelirajo s
kliničnim izboljšanjem. Njihov ključni patogenetski
pomen za nastanek Goodpasturejevega sindroma
dokazujejo tudi aktivni in pasivni živalski modeli
bolezni.
V tkivu se anti-GBM protitelesa vežejo na bazalno
membrano glomerulov in distalnih tubulov v ledvi-
cah ter alveolov v pljučih z značilnim linearnim
vzorcem v direktni imunofluorescenčni preiskavi. Za
patogenezo bolezenskih sprememb je ključnega
pomena, da vezana protitelesa aktivirajo komple-
ment. Pri tem se sproščajo biološko aktivni peptidi,
ki so pomembni mediatorji vnetja. Huda poškodba
stene glomerulnih in alveolnih kapilar je povezana
predvsem z delovanjem proteolitičnih encimov in
reaktivnih kisikovih presnovkov, ki jih sproščajo
nevtrofilni granulociti. 

PROTITELESA PROTI ANTIGENOM TUBULNE
BAZALNE MEMBRANE (ANTI-TBM) 
Imunsko povzročeni tubulointersticijski nefritisi so
večinoma povezani s celično imunostjo ali odlagan-
jem imunskih kompleksov, le redko pa z avtopro-

titelesi, usmerjenimi proti antigenom tubulne
bazalne membrane. Anti-TBM protitelesa opisujejo
pri tubulointersticijskih nefritisih v povezavi z je-
manjem nekaterih zdravil (penicilin, ampicilin, klok-
sacilin), redko pri imunsko kompleksnih glomeru-
lonefritisih ter na presajenih ledvicah. Anti-TBM
protitelesa so raznolika in so usmerjena proti raz-
ličnim nepoznanim lastnim antigenom tubulne
bazalne membrane, lahko pa gre tudi za pritrjene zu-
nanje antigene. 
Vezana protitelesa IgG in komplement dokažemo
kot linearne imunske depozite vzdolž tubulne
bazalne membrane v ledvičnih biopsijskih vzorcih,
v serumu pa jih ugotavljamo z indirektno imunoflu-
orescenco in ELISA. 

PROTITELESA PROTI CITOPLAZEMSKIM
ANTIGENOM NEVTROFILNIH GRANULOCITOV
(ANCA) 
Med ANCA-pozitivne avtoimunske sistemske
vaskulitise drobnih žil štejemo Wegenerjevo granu-
lomatozo, mikroskopski poliangiitis, ki je večinoma
sistemski, lahko pa je omejen na ledvico, in Churg-
Straussin sindrom. Poznano je, da so ANCA usmer-
jena proti različnim citoplazemskim antigenom, veči-
noma encimom nevtrofilnih granulocitov in mono-
citov. Najpogostejša in diagnostično najpomembnej-
ša tarčna antigena sta proteinaza 3 (PR3) in
mieloperoksidaza (MPO). Oba encima sta prisotna v

Anti-GBM protitelesa, zlasti tista usmerjena proti
α3 verigi kolagena IV, so patogenetsko pomemb-
na in diagnostično značilna za Goodpasturejev sin-
drom. Njihova specifičnost je blizu 100%,
občutljivost pa pri bolnikih s prizadetostjo ledvic
in pljuč blizu 100%, pri bolnikih s prizadetostjo
izključno pljuč pa okrog 40%. Anti-GBM protitele-
sa določamo z indirektno imunofluorescenco in
ELISA.

Protitelesa proti antigenom tubulne bazalne mem-
brane redko ugotovimo pri tubulointersticijskih
nefritisih. Njihova specifičnost ni poznana.
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Slika 1. ANCA- indirektna imunofulorescenca. A – citoplazemski vzorec (C-ANCA) s specifičnostjo za proteinazo 3 (PR-3), B –
perinuklearni vzorec (P-ANCA) s specifičnostjo za mieloperoksidazo (MPO). 



azurofilnih zrncih nevtrofilnih granulocitov in v li-
zosomih monocitov. Ostali poznani ANCA antigeni
so katepsin G, elastaza, laktoferin, lizocim, α-eno-
laza, azurocidin, BPI (iz angl.: bactericidal perme-
ability increasing protein), defenzin in lizosomski
membranski protein 2. V naši študiji je bila preva-
lenca ostalih specifičnih ANCA antigenov v 413
ANCA-pozitivnih serumih v razponu 1,4% za li-
zocim do 13,8% za BPI.
ANCA testiramo z indirektno imunofluorescenco in
ELISA. Slednja omogoča določitev njihove anti-
genske specifičnosti in kvantitativne vrednosti. Z in-
direktno imunofluorescenco ugotavljamo dva os-
novna vzorca: citoplazemski (C-ANCA - protitelesa
večinoma usmerjena proti PR3) in perinuklearni (P-
ANCA - protitelesa večinoma usmerjena proti
MPO) (slika 1). 
Občutljivost in specifičnost ANCA testa za
posamezne ANCA-pozitivne vaskulitise je prikazana
v tabeli 1.
Pri Wegenerjevi granulomatozi prevladuje PR3-AN-
CA, pri mikroskopskem poliangiitisu in Churg-
Straussinem sindromu pa MPO-ANCA. Njihova
pogostnost pri posameznih oblikah vaskulitisov se v
različnih publikacijah znatno razlikuje, predvsem
zaradi neenotnih diagnostičnih kriterijev, ki jih upo-
števajo pri opredelitvi Wegenerjeve granulomatoze
in mikroskopskega poliangiitisa. ANCA so pomem-
ben diagnostičen test, poleg tega pa uporaben za
spremljanje uspešnosti zdravljenja, saj vrednosti AN-
CA pri večini bolnikov korelirajo z uspešnostjo
zdravljenja oziroma relapsom bolezni.
Patogenetski mehanizem poškodbe tkiva, povzro-
čene z ANCA, ni v celoti pojasnjen. Zdi se, da se do-
gajanje prične z okužbo in sproščanjem citokinov,
predvsem TNF-α, ki povzročijo izražanje ANCA
antigenov na površini nevtrofilnih granulocitov. Pri
genetsko predisponiranih osebah, ki proizvajajo AN-

CA protitelesa, se le-ta vežejo na površinsko izražene
ANCA antigene in posledica tega je aktivacija
nevtrofilnih granulocitov. Aktivirani nevtrofilni gran-
ulociti se lepijo na žilno steno ter s sproščanjem
hidrolitskih encimov in kisikovih presnovkov poško-
dujejo žilne endotelijske celice. Poškodovane in ak-
tivirane endotelijske celice proizvajajo provnetne
citokine in kemokine, ki pritegnejo vnetne celice, kot
so monociti in limfociti T. Le-te povzročijo dodatno
poškodbo tkiva in nastanek vnetja v žilni steni oziro-
ma glomerulu. Ugotovljeno je tudi, da se ANCA
antigeni vežejo na električno negativno nabit en-
dotelij žilja in posledična vezava ANCA dodatno
prispeva k nastanku vnetja. Pri tem naj bi imela
določeno vlogo tudi aktivacija komplementa. Anti-
gensko specifične spominske T celice tudi po us-
pešnem zdravljenju ostajajo v organizmu in omo-
gočajo ponovne zagone bolezni. 

ORGANSKO NESPECIFIČNA AVTOPROTITELESA
PRI SISTEMSKIH BOLEZNIH VEZIVA
Avtoprotitelesa, značilna za sistemske bolezni veziva,
so usmerjena proti organsko nespecifičnim celičnim
jedrnim in citoplazemskim antigenom, kot so nuk-

ANCA so patogenetsko pomembna in diagnos-
tično značilna za ANCA-pozitivne sistemske
vaskulitise drobnih žil, med katere štejemo We-
generjevo granu-lomatozo, mikroskopski po-
liangiitis in Churg-Straussin sindrom. Usmerjena so
proti različnim citoplazemskim antigenom nevtro-
filnih granulocitov, od katerih sta diagnostično in
patogenetsko najpomembnejša proteinaza 3 in
mieloperoksidaza. Občutljivost ANCA je od 50-
95% pri različnih oblikah ANCA-pozitivnih vaskuli-
tisov, njihova specifičnost pa 76-99% (pri kontrol-
ni skupini bolnikov z različnimi drugimi boleznimi
oz. kontrolni skupini zdravih ljudi). ANCA določa-
mo z indirektno imunofluorescenco in ELISA.

Tabela 1. Občutljivost in specifičnost ANCA (indirektna imunofluorescenca + ELISA).
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bolezen občutljivost ANCA
omejena Wegenerjeva granulomatoza 50-66%
razširjena aktivna Wegenerjeva granulomatoza 80-98%
mikroskopski poliangiitis 82-95%
Churg-Straussin sindrom 60-70%
kontrolna skupina specifičnost ANCA
bolniki z različnimi boleznimi 76-91%
zdravi ljudje 94-99%



leinske kisline, beljakovine, kompleksi nukleinskih
kislin in beljakovin (ribonukleoproteini) ter sestav-
ljeni lipidi. Določanje teh protiteles je pomembno za
diagnozo sistemskih bolezni veziva, nekatera imajo
tudi napovedno vrednost in nekatera jasno pato-
genetsko vlogo pri razvoju patoloških sprememb,
značilnih za te bolezni. Določamo jih z indirektno
imunofluorescenco, precipitacijskimi metodami v
gelu, elektroforeznimi metodami, imunoencimskimi
(ELISA) in radioimunskimi metodami (RIA). V
tabeli 2 so prikazani pomembnejši antigeni, proti ka-
terim so usmerjena protitelesa pri nekaterih sistem-
skih boleznih veziva s prizadetostjo ledvic.

Tabela 2. Prevalenca avtoprotiteles proti organsko
nespecifičnim celičnim antigenom pri nekaterih
avtoimunskih sistemskih boleznih veziva. 

Okrajšave: ANA – anti-nuclear antibodies, RNP – ribonukleoprotein, SLE
– sistemski lupus eritematozus, MCTD – mešana sistemska bolezen
veziva, SjS – Sjögrenov sindrom, SS – sistemska skleroza, LA – lupusni
antikoagulant, dsDNA – dvovijačna dezoksiribonukleinska kislina

Ledvice so zlasti pogosto prizadete pri sistemskem
lupusu eritematozusu. Bolezenske spremembe pri tej
bolezni nastanejo v prvi vrsti zaradi odlaganja imun-
skih kompleksov, v katerih so številni lastni antigeni,
zlasti sestavine celičnega jedra in citoplazme. Zdi se,
da so v patogenezi nastanka tkivnih sprememb naj-
pomembnejši imunski kompleksi DNA in anti-DNA
protiteles. Za nastanek poškodbe tkiva in vnetja je
ključnega pomena aktivacija komplementa. 

KRIOGLOBULINI 
Krioglobulini so imunoglobulini, za katere je značil-
no, da se obarjajo pri nizkih temperaturah. Določa-
mo jih z radialno imunodifuzijsko metodo po pred-
hodnem obarjanju pri 4°C. Krioglobuline ločimo
glede na njihovo naravo: 
- tip I monoklonski krioglobulini z enim samim

monoklonskim imunoglobulinom, običajno IgM.
Pogosto so povezani z mielomom ali Waldenströ-
movo makroglobulinemijo;

- tip II mešani krioglobulini: monoklonski imuno-
globulin, običajno IgM, z aktivnostjo revma fak-
torja, je usmerjen proti poliklonskemu imunoglob-
ulinu, običajno IgG. Mešani krioglobulini tipa II so
povezani z limfo-plazmaceličnimi neoplazijami, av-
toimunskimi sistemskimi boleznimi, okužbami,
npr. s hepatitis C in B virusom, ali pa so esencialni;

- tip III mešani krioglobulini: poliklonski imunoglo-
bulini z aktivnostjo revma faktorja, usmerjeni pro-
ti poliklonskemu imunoglobulinu. Pogosto so
povezani z avtoimunskimi sistemskimi boleznimi,
okužbami ali pa so esencialni. 

Prizadetost ledvic je redka pri krioglobulinemiji tipa
I in dokaj pogosta (do 30%) pri mešani krioglobu-
linemiji tipa II in III. Pri krioglobulinemiji tipa II in
III se imunski kompleksi krioglobulinov odlagajo v
žilni steni različnih organov, aktivirajo komplement
in povzročajo krioglobulinemični vaskulitis. Kri-
oglobulini v nizkih vrednostih, ki jih pogosto ugo-
tavljajo pri različnih oblikah glomerulonefritisa, ni-
majo diagnostičnega niti patogenetskega pomena.

Krioglobulini so imunoglobulini, ki se obarjajo pri
nizkih temperaturah. Glede na njihov sestav jih
razdelimo v tri skupine: tip I monoklonski kri-
oglobulini, tip II mešani krioglobulini (monoklon-
ski imunoglobulin, usmerjen proti poliklonskemu
imunoglobulinu) in tip III mešani krioglobulini (po-
liklonski krioglobulini). Krioglobuline določamo z
radialno imunodifuzijsko metodo po predhodnem

Za avtoimunske sistemske bolezni veziva so značil-
na protitelesa, usmerjena proti različnim organsko
nespecifičnim celičnim jedrnim in citoplazemskim
antigenom. Določanje teh protiteles ima diagnos-
tični pomen, nekatera imajo tudi jasno patogenet-
sko vlogo. Njihova občutljivost pri različnih av-
toimunskih boleznih veziva je različna, od  pod 5
do 100%. Določamo jih z indirektno imunofluores-
cenco, precipitacijskimi metodami v gelu, elektro-
foreznimi metodami, ELISA in radioimunskimi
metodami.
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protitelo/
antigen

avtoimunske sistemske 
bolezni veziva

SLE (%) MCTD
(%) SjS (%) SS (%)

ANA 95-100 100 58-80 70-90
dsDNA 70-95 20-50 0-50
histoni 30-80
U1-RNP 30-50 100 7-23
Sm 20-40 <5
SS-A Ro 30-60 50-70
SS-B-La 10-50 40-80
Scl-70 20-50
Ku 2-19 2 2-12
kardiolipin 20-50
LA 10-20



KOMPLEMENT 
Komplement ima pomembno vlogo pri odstranje-
vanju s protitelesi prekritih celic in imunskih kom-
pleksov. Po klasični poti ga aktivirajo imunski kom-
pleksi, po alternativni pa agregirani imunoglobulini,
zlasti IgA, endotoksini po Gramu negativnih bakterij
in po novejših dognanjih tudi produkti poškodovane
glomerulne bazalne membrane in tubulne epitelne
celice. Tako po klasični kot tudi po alternativni poti
nastane encim C3 konvertaza, ki cepi osrednjo kom-
ponento C3. Od tu dalje se verižna reakcija nadalju-
je z aktiviranjem končnih komponent, kar privede
do nastanka kompleksa C5b-9 s citolitskim delovan-
jem. Za nastanek vnetne reakcije v tkivu je poleg
citolize pomembno tudi sproščanje biološko aktivnih
peptidov, kot so C3a (anafilatoksin), C3b (opsonin),
C5a (anafilatoksin in kemotaktičen dejavnik).
V serumu merimo aktivnost komplementa glede na
zmožnost liziranja s protitelesi prekritih ovčjih er-
itrocitov. Tako CH50 določa celotno hemolitično ak-
tivnost klasične poti, APH50 pa alternativne poti
komplementa. Preiskava je primerna za odkrivanje
prirojenih ali pridobljenih pomanjkljivosti komple-
menta. Hemolitična aktivnost komplementa je lahko
zmanjšana zaradi povečane porabe pri imunsko
kompleksnih, avtoimunskih in infekcijskih boleznih,
urtikaričnem hipokomplementnem vaskulitisu, neo-
plazmah, travmi, opeklinah in jetrnih boleznih.
Poleg hemolitične aktivnosti določamo tudi kvanti-
tativne vredosti posameznih komponent komple-
menta, kakor tudi njihovih inhibitorjev in aktivira-
jočih faktorjev. Bolniki s poinfekcijskim glomeru-
lonefritisom imajo praviloma hipokomplementemi-
jo z znižanimi vrednostmi C3, C5, C8 in CH50, ki
pa se v 1 - 8 tednih povrnejo na normalne vrednos-
ti. Trajna hipokomplementemija nakazuje možnost
membranoproliferacijskega glomerulonefritisa, pri
katerem često ugotavljajo tudi pozitivni nefritični
faktor. Hipokomplementemija je pogosta pri lupus-
nem nefritisu. Znižane so vrednosti komponent
klasične kot tudi alternativne poti aktivacije komple-
menta. Poleg tega je komplement v serumu lahko
znižan tudi zaradi povečanega izločanja beljakovin
preko glomerulne bariere in katabolizma ob nefrozi.
Pri tem so znižane predvsem vrednosti C1q, C2, C8
in C9. V serumu določamo tudi vrednosti litičnega

kompleksa C5b-9, ki so povečane pri nekaterih ob-
likah glomerulonefritisa, zlasti membranoprolif-
eracijskem glomerulonefritisu in sistemskih boleznih
veziva, kot so sistemski lupus eritematozus, Sjögren-
ov sindrom, revmatoidni artritis in druge. Nav-
zočnost kompleksa C5b-9 določamo tudi v seču, kar
je klinično pomembno predvsem pri membranskem
glomerulonefritisu. 
Prirojene pomanjkljivosti komplementa so redke.
Poznano je, da ljudje s pomanjkljivo komponento C1
ali C4 nagibajo k imunsko kompleksnim boleznim,
najverjetneje zaradi zmanjšane sposobnosti odstran-
jevanja krožečih imunskih kompleksov. Delno ali
popolno pomanjkljivost C2 in C4 opažajo dokaj
pogosto pri bolnikih s sistemskim lupusom eritema-
tozusom. Opisane so družine z delno ali popolno
pomanjkljivostjo vezišča za inhibicijski faktor H na
C3b peptidu in družine z delno ali popolno odsot-
nostjo faktorja H. Pri obeh podedovanih motnjah
komplementa so posledice povečana aktivnost C3
konvertaze, nizke vrednosti C3 v serumu in pogos-
to pojavljanje glomerulonefritisov.

PROTITELESA PROTI KOMPONENTAM
KOMPLEMENTA

C3 nefritični faktor 
To je najverjetneje IgG protitelo proti encimu C3
konvertazi alternativne poti. V človekovem organiz-
mu encim konvertaza C3bBb stalno spontano nas-
taja, vendar pa encim normalno inhibirata faktorja
H in I. Vezava nefritičnega faktorja stabilizira encim
tako, da prepreči vezavo inhibicijskih faktorjev H in
I ter naravno razgradnjo encima. Posledica je stalna
aktivacija komplementa po alternativni poti, kar se
odraža z močno znižanim komplementom v serumu
bolnika. C3 nefritični faktor je značilen za membra-
noproliferacijski glomerulonefritis tip II (bolezen z
gostimi intramembranskimi depoziti), manj pogost
je pri membranoproliferacijskem glomerulonefritisu
tip I (s subendotelnimi depoziti). Nefritični faktor

obarjanju pri 4°C. Odlaganje krioglobulinov (pred-
vsem tipa II in III) v žilni steni različnih organov,
med njimi pogosto v ledvici (predvsem v ledvičnih
telescih) povzroča krioglobulinemični vaskulitis.

Komplement ima pomembno vlogo pri patogenezi
imunsko povzročenih bolezni, med katerimi so naj-
pogostejši glomerulonefritisi. Določamo celotno
hemolitično aktivnost klasične in alternativne poti
komplementa, kvantitativne vrednosti posame-
znih komponent komplementa ter njihovih in-
hibitorjev in aktivirajočih faktorjev. Tako ugotav-
ljamo prirojene in pridobljene pomanjkljivosti
komplementa. 
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določamo z različnimi imunskimi testi, ki pa niso
standardizirani. Patogenetski pomen nefritičnega
faktorja ni jasen.

Protitelesa proti C1q 
Protitelesa proti C1q (anti-C1q) so diagnostično
značilna za hipokomplementni urtikarični vaskulitis,
dokažemo pa jih tudi pri tretjini ali celo polovici bol-
nikov s sistemskim lupusom eritematozusom, zlasti
pri tistih z aktivno ledvično boleznijo. Mehanizem
njihovega delovanja ni pojasnjen. Možno je, da ima-
jo neposredno patogenetsko vlogo pri nastanku
bolezni, ali pa se pojavijo sekundarno, ko se zaradi
dolgotrajne aktivacije klasične poti izpostavijo
neoantigeni na kolagenu podobnem delu molekule
C1q. Vezava protiteles na proste molekule C1q bi
lahko aktivirala komplement neposredno ali pa po
poti nastanka imunskih kompleksov med kolagenu
podobnimi neoepitopi in avtoprotitelesi. Poleg tega
je možno, da se anti-C1q protitelesa vežejo na C1q

komponento, pritrjeno na predhodno nastalih imun-
skih kompleksih. Na ta način jih povežejo v večje
komplekse in onemogočijo njihovo normalno
odstranjevanje s pomočjo komplementa ali celic
monocitnega makrofagnega sistema.

Med protitelesa proti komponentam komplemen-
ta štejemo C3 nefritični faktor in protitelesa proti
C1q. C3 nefritični faktor je najverjetneje protitelo
proti encimu C3 konvertazi alternativne poti in
povzroči stalno aktivacijo komplementa po alter-
nativni poti. Značilen je za membranoproliferacij-
ski glomerulonefritis, predvsem tip II z gostimi in-
tramembranskimi depoziti. Njegova patogenetska
vloga ni jasna. Protitelesa proti C1q komponenti
komplementa so značilna za hipokomplementni
urtikarični vaskulitis in sistemski lupus eritema-
tozus z aktivno ledvično boleznijo. Mehanizem de-
lovanja anti-C1q protiteles ni pojasnjen.
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Smisel diagnostičnega testiranja je, da zdravnik čim
natančneje opredeli bolezen, kar mu pomaga pri oce-
ni prognoze in izbiri ustreznih nadaljnih medicinskih
postopkov, kot so zdravljenje, rehabilitacija in pre-
prečevanje bolezni. Običajno se nabor bolezni po-
membno zoži po anamnezi in klinični preiskavi. V
postopku diferencialne diagnostike si želimo, da bi
imeli za določene bolezni čim občutljivejše in dovolj
specifične diagnostične teste. 
Ocenjujejo, da je pri okoli 10% ledvičnih bolnikov
za nastanek bolezni ključna genetska sprememba –
mutacija. Zaradi hitrega napredka medicinske gene-
tike predstavlja učinkovito izvajanje genetskih testov
pomemben izziv za večino medicinskih strok. Kan-
didate za genetsko testiranje je potrebno prepozna-
ti, pravilno speljati diagnostični postopek (v sodelo-
vanju z medicinskimi genetiki) in razumeti pomen
genetskega izvida. Namen prispevka je osvetliti po-
men genetike v etiologiji in diagnostiki ledvičnih bo-
lezni.

GENETSKA ETIOLOGIJA LEDVIČNIH BOLEZNI
Nepravilnosti v razvoju in delovanju ledvic so lahko
posledica mutacij v genih in kromosomih ali pa so
posledica kompleksne interakcije med genetsko va-
riabilnostjo posameznika in dejavniki okolja (tabela
1).

MONOGENSKA GENETSKA PREDISPOZICIJA
Za nefrologa so v vsakdanji klinični praksi najbolj
pomembne tiste bolezni, ki so pogojene monogen-
sko, kjer je za pojav bolezni dovolj sprememba v
enem genu (npr. policistična bolezen ledvic, Alpor-
tov sindrom in hereditarni nefrotski sindromi). Te
relativno redke hereditarne bolezni so običajno po-
vezane z značilnimi simptomi in znaki in se lahko v
družinah pojavljajo skladno z avtosomno dominan-
tnim, avtosomno recesivnim ali na kromosom X ve-
zanim dedovanjem. Večina teh bolezni se pojavlja v
otroštvu, znaten delež pa se jih pokaže šele v odrasli
dobi. 

Značilnosti genetskega (DNK) testa pri
monogenski genetski predispoziciji
Kot pri drugih laboratorijskih testih je tudi za vred-
notenje genetskih testov pomembna analitična in kli-
nična veljavnost testa. Mere za vrednotenje testa so
senzitivnost, specifičnost ter pozitivna in negativna
napovedna vrednost. 
Analitična senzitivnost genetskega testa je verjetnost,
da test zazna mutacijo, ki naj bi jo zaznal; analitična
specifičnost pa je verjetnost, da test ne zazna muta-
cij, ki so odsotne. Klinična senzitivnost  je verjetnost
pozitivnega rezultata ob prisotnosti bolezni, specifi-
čnost pa verjetnost negativnega rezultata ob odsot-
nosti bolezni. 

GENETSKA DIAGNOSTIKA LEDVIČNIH BOLEZNI
Borut Peterlin, Gorazd Rudolf

Kako pogosto lahko pričakujemo genetsko etiologijo pri ledvičnih boleznih?
Katere oblike genetske nagnjenosti poznamo pri ledvičnih boleznih?
Kaj vpliva na analitično in klinično veljavnost DNA testa?
Zakaj je priporočljivo, da genetsko testiranje poteka le ob genetskem svetovanju?
Kakšna je vloga genetske variabilnosti v genomu pri klinični obravnavi ledvičnih bolezni?
Kdaj je smiselno pomisliti na genetsko obravnavo posameznika z boleznijo ledvic ali njegovih
sorodnikov?
Kdaj je smiselna predsimptomatska genetska diagnostika?
Kakšna je vloga nefrologa pri zagotavljanju dostopa do genetske obravnave bolnikov in/ali družinskih
članov z ledvičnimi boleznimi genetske etiologije?



genetske motnje rasti in strukture ledvic
- dedne motnje razvoja ledvic in sečnih poti NIPBL, MKKS, MKS1-3, PXMP3, WFS1
- avtosomno dominantna policistična bolezen ledvic PKD1, PKD2
- avtosomno recesivna policistična bolezen ledvic PKHD1
- medularna cistična bolezen ledvic 1q21, UMOD
- družinska juvenilna nefronoftiza NPHP1-4
genetske motnje funkcije ledvic
primarne glomerulne bolezni
- dedni nefrotski sindromi NPHS2, NPHN, NPHS3, SRN1
- Alportov sindrom COL4A5, COL4A3, COL4A4
- sindrom noht – pogačica (»nail-patella«) LMX1B
- familiarna IgA nefropatija 1q31, 1q23, 6q22
- benigna familiarna hematurija COL4A4
- glomerulopatija s fibronektinskimi depoziti FN1
- fokalna segmentna glomeruloskleroza ACTN4, TRPC6
- familiarna mezangijska skleroza WT1
ledvične tubulne bolezni
- distalna renalna acidoza SLC4A1
- primarna hipomagnezemija PCLN1
- renalna tubulna acidoza z gluhostjo ATP6B1
- renalna tubulna acidoza z osteopetrozo CA2
- Dentova bolezen CLCN5
- nefrogeni diabetes insipidus AVPR2, AQP2
- Barterjev sindrom SLC12A1, KCNJ1, CLCNKB
- poligenske (multifaktorske) in pridobljene bolezni

povezane z boleznimi ledvic SCNN1A, SCNN1B, SCNN1G, MLR

- Fanconijev renotubularni sindrom 15q15
-Gitellmanov sindrom SLC12A3
- familiarna idiopatska hiperkalciurija 4q33
dedne ledvične neoplazme
Wilmsov tumor WT1, BRCA2, 16q, 17q
renalni celični karcinom TRC8, OGG1, HNF1A, HNF1B
hereditarni papilarni renalni celični karcinom 1q21, MET
von Hippel-Lindau sindrom VHL, CCND1
poligenske (multifaktorske) in pridobljene bolezni ledvic
esencialna arterijska hipertenzija
diabetična nefropatija
hipertenzivna nefroskleroza
nefrolitiaza
nagnjenost k akutni ledvični odpovedi
neoplazme ledvic
primarne glomerulne bolezni
imunsko pogojene ledvične bolezni
- lupusni nefritis
- IgA nefropatija

Tabela 1. Izbrane ledvične bolezni z genetsko etiologijo in geni/lokusi.
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Analitična veljavnost DNK testa je omejena z dej-
stvom da lahko določen genetski test kljub korektni
izvedbi zazna le delež vseh mutacij pri bolnikih – od-
visno od uporabljene metodologije in molekularne
osnove genetske spremembe. Prav tako lahko DNK
test odkrije genetske spremembe, za katere ne mo-
remo zanesljivo oceniti, ali so normalne variante ali
pa so resnično patološke. Pri klinični veljavnosti je
potrebno upoštevati ustreznost klinične diagnoze,
penetranco in ekspresivnost bolezni ter morebitno
genetsko heterogenost bolezni.
Genetski test ima poleg karakteristik, ki jih ima vsak
laboratorijski test, tudi pomembne posebnosti. V 
nasprotju od večine laboratorijskih preiskav je izvid
genetskega testiranja dokončen; ugotovljena mutaci-
ja ostane v dednem zapisu vse življenje. Še več, ogro-
ženi so lahko tudi sorodniki, genetska sprememba
pa se lahko prenese tudi na potomce. Pogosto se iz-
vaja genetske teste na zdravih osebah, ki nimajo zna-
kov bolezni, za katero se testirajo. Poseben pomen
ima seveda tudi genetsko testiranje še nerojenega
otroka.

Avtosomno dominantna policistična bolezen
ledvic (ADPBL). To je ena izmed najpogostejših
genetskih bolezni ledvic, zato smo želeli na primeru
te bolezni praktično razložiti nekatere zgoraj opisa-
ne karakteristike genetskega testiranja. Je najpogo-
stejša oblika policističnih ledvic in se pojavlja s pre-
valenco 1/800. Deduje se avtosomno dominantno,
kar pomeni za vsakega otroka bolne osebe 50% ver-
jetnost podedovanja mutiranega gena, katerega pe-
netranca je popolna. V približno 5% je bolezen po-
sledica mutacije na novo. Bolezen prizadene več or-
ganskih sistemov in se kaže z od starosti odvisnim
pojavljanjem cist v ledvicah, jetrih, trebušni slinavki
in vranici, s prizadetostjo kardiovaskularnega siste-
ma (arterijska hipertenzija, prolaps mitralne zaklop-
ke, intrakranialne anevrizme) in veziva (hernije, di-
vertikli kolona). ADPBL je genetsko heterogena:
mutacije v genu PKD1 so prisotne v 85% primerov,
v 15% primerov pa mutacije v genu PKD2. Mutaci-
je v genu PKD1 povzročajo težjo klinično sliko, so
ponavadi povezane z večjim številom cist in pribli-
žno 20 let zgodnejšo ledvično odpovedjo (69 let ozi-
roma 53 let). 

Znotraj iste ali med različnimi družinami je prisotna
opazna fenotipska variabilnost.  ADPBL se šteje za
bolezen odrasle dobe, redko se lahko pojavi že v
otroški dobi, v približno 1% pa že prenatalno in lah-
ko s podobno klinično sliko kot avtosomno rece-
sivna policistična bolezen ledvic (ARPBL) s pribli-
žno 30% umrljivostjo v prvih mesecih življenja.
Pri odraslih s pozitivno družinsko anamnezo je dia-
gnoza postavljena z dokazom bilateralnih cist v led-
vicah. Kriteriji za postavitev diagnoze sta vsaj dve
unilateralni ali bilateralni cisti pod 30. letom starosti,
vsaj 2 cisti v vsaki ledvici med 30. in 59. letom sta-
rosti in vsaj 4 ciste v vsaki ledvici po 60. letu. Pri nor-
malnem UZ izvidu v starosti 30 let je ocenjeno tve-
ganje tako na primer manjše od 2%. UZ predstavlja
osnovno klinično metodo napovednega testiranja.
Pri odraslih sorodnikih bolnega je smiseln kaskadni
pristop iskanja obolelih (genetsko testiranje posa-
meznikov v družini z visokim tveganjem za pode-
dovano prisotnost mutacije) zaradi pomembnosti
dobre kontrole krvnega tlaka in visoke umrljivosti
neprepoznane kronične ledvične bolezni.

Genetska diagnostika genov PKD1 in PKD2, ki po-
teka s sekveniranjem obeh genov, zazna približno
70% vseh znanih patogenih mutacij. Genetsko testi-
ranje je najbolj senzitivna in specifična metoda pred-
simptomatskega testiranja. Določitev mutacije v dru-
žini pa je smiselna, saj omogoča predsimptomatsko
testiranje pri družinskih članih z visokim tveganjem
in odpira možnost predrojstne diagnostike.
Primer: v ambulanto specialista nefrologa klinični ge-
netik napoti 35 let starega moškega zaradi prisotno-
sti cistične bolezni ledvic v družini. Njegova part-
nerka je v 14. tednu prve nosečnosti; zaskrbljena sta
zaradi tveganja prenosa bolezni na še nerojenega
otroka. Moški pred tem ni imel težav, zato zaradi
omenjene bolezni ni bil zaskrbljen in še ni imel UZ
pregledov ledvic. Gospo je h kliničnemu genetiku
napotil ginekolog, saj mu je na prvem pregledu v no-
sečnosti povedala, da je v družini partnerja prisotna
dedna oblika cistične bolezni ledvic. Klinični genetik
je glede na zdravstveno dokumentacijo in družinsko
drevo ocenil, da gre v družini za avtosomno domi-
nantno policistično bolezen ledvic in da ima partner
nosečnice 50% verjetnost, da je od mame podedoval
mutirani gen (slika 1).

Morebitna mutacija ostane v dednem zapisu vse
življenje, zaradi nje so lahko poleg bolnika ogro-
ženi tudi sorodniki in potomci.

Asimptomatske odrasle sorodnike bolnika preisku-
jemo, če imajo visoko tveganje za podedovano
prisotnost mutacije; govorimo o kaskadnem pri-
stopu genetskega testiranja.
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Slika 1. Rodovnik, ki prikazuje družino z avtosomno
dominantno policistično boleznijo ledvic. Črni simboli
predstavljajo družinske člane z boleznijo, s puščico je označen
moški, ki je bil napoten na genetsko obravnavo (propositus).
Legenda: prazen kvadrat – zdrav moški, črn kvadrat – moški z
boleznijo, prazen krog – zdrava ženska, črn krog – ženska z
boleznijo.

Ker je morebitna predrojstna diagnostika smiselna
le, če je propositus nosilec mutiranega gena, je na-
prej potrebno izpeljati diagnostiko pri njemu. Meto-
da izbora je DNK test, ki je časovno izvedljiv v se-
danji nosečnosti v primeru, da v družini že poznamo
mutacijo. V nasprotnem primeru je smiseln UZ led-
vic saj lahko nefrolog pri starosti 35 let in odsotno-
sti cist s precejšnjo verjetnost izključi ADPBL pri
propositusu.
Sporočilo primera je torej, da je ob sumu na prisot-
nost dedne bolezni ledvic v družini smiselno članom
pravočasno ponuditi možnost diagnostike – pri tem
ne smemo biti osredotočeni le na enega družinske-
ga člana, ampak moramo imeti pred očmi celotno
družino, kjer je smiseln kaskadni pristop testiranja
članov z visokim tveganjem. Potrebno je dobro so-
delovanje med nefrologi in kliničnimi genetiki (in
družinskimi zdravniki).
Podoben pristop kot pri ADPBL, seveda prilagojen
načinu dedovanja, senzitivnosti in specifičnosti po-
sameznega genetskega testa in posamezni bolezni,
velja tudi za genetsko obravnavo drugih monogen-
skih bolezni, ki so naštete v tabeli 1.

Kromosomske mutacije in bolezni ledvic
Bolezni ledvic, povezane s kromosomskimi spre-
membami, se pojavljajo predvsem v sklopu razvojnih
nepravilnosti ledvic. Najdemo jih v 35% vseh kro-

mosomskih nepravilnosti. Če naštejemo nekaj naj-
bolj znanih – pojavljajo se lahko pri: 
- Downovem sindromu (trisomija 21), 
- Edwardsovem in Patau sindromu (trisomija 18 ozi-

roma 13), 
- pri Turnerjevem sindromu (monosomija kromo-

soma X), 
- velokardiofacialnem sindromu (mikrodelecija

22q11).

Razvojne nepravilnosti sečnih poti in ledvic
Razvojne nepravilnosti sečnih poti in ledvic so po-
goste in predstavljajo približno 15% vseh prenatalno
odkritih razvojnih nepravilnosti. V več kot 70% so
povezane z drugimi razvojnimi nepravilnostmi. Naj-
demo jih pri 250 do 300 sindromih in v 35% vseh
kromosomskih nepravilnosti.
Opisane so številne družine, kjer se izolirane razvoj-
ne nepravilnosti sečnih poti in ledvic pojavljajo av-
tosomno dominantno: 
- aplazija in displazija ledvic, 
- vezikoureterni refluks, duplikacije in 
- podkvasta ledvica.
Natančna družinska pojavnost teh stanj ni znana. Za
večino velja, da je prisotna multifaktorska genetska
predispozicija in da je tveganje za ponovitev večje od
tistega v splošni populaciji. 
Agenezija ledvic. Unilateralna in bilateralna agene-
zija ledvic se pojavlja približno na 0,3/1000 novoro-
jenčkov, pogostejša je pri moškem spolu (2,4:1). Po
14. tednu nosečnosti se bilateralna ageneza kaže s
hudim oligohidramnijem in Potterjevo sekvenco (hi-
poplazija pljuč, mikrognatija, položajne nepravilno-
sti okončin, kontrakture), pogosto so pridružene še
druge razvojne nepravilnosti. Tveganje za ponovitev
pri sorojencih je ocenjeno na 3 do 8%. Stanja, na ka-
tera je ob agenezi ledvic smiselno pomisliti, so VA-
TER asociacija, MURCS asociacija, BOR sindrom in
sindrom Fraser.
Multicistična displazija ledvic. Unilateralna mul-
ticistična displazija ledvic se pojavlja na 1/3000 do
1/5000 rojstev, bilateralna je redkejša s pojavnostjo
1/10000 rojstev. Ledvice so velike z velikimi cistami
po celotnem parenhimu. Pogosto so prisotne pri-
družene nepravilnosti drugih organskih sistemov (pri
unilateralni v 26%, pri bilateralnih v 67%). Pri bila-
teralni displaziji je indicirana kariotipizacija, saj so
lahko prisotne različne kromosomske nepravilnosti.
Empirično tveganje za sorojence je približno 2 do
3%, če je displazija prisotna tudi pri enem od staršev,
pa 15 do 20%.



Policistične ledvice. Lahko jih ugotovijo že pred
rojstvom z UZ – ledvice so velike in hiperehogene.
Razvoj ledvic je na začetku pravilen, kasneje pa se
razvijejo ciste, ki lahko vodijo v odpoved ledvic. Pri
infantilni policistični bolezni ledvic (ARPBL) se ciste
pojavljajo le v zbiralnih kanalčkih, ponavadi so šte-
vilne in majhne, pri ADPBL pa lahko v vseh po-
dročjih nefrona in zbiralnih kanalčkih in so ponava-
di manj številne in večje.
ARPBL se običajno pokaže v drugem ali tretjem tri-
mesečju nosečnosti z velikimi ledvicami in napredu-
jočim oligohidramnijem, posameznih cist se UZ ne
da razločiti. Prognoza je ponavadi slaba, le pri majh-
nem deležu je fenotip blažji in je možno preživetje
do zgodnje odrasle dobe.
ADPBL je opisana v prvem poglavju, poudarili bi
samo, da se lahko v približno 1% izrazi že prenatal-
no.
Prenatalno lahko vidimo velike hiperehogene ledvi-
ce še pri sindromih Beckwith-Wiedemann, Bardet-
Biedl, Meckel-Gruber, trisomiji 13 in Zellwegerje-
vem sindromu.

Multifaktorska genetska predispozicija
V nasprotju z relativno redkimi monogenskimi bo-
leznimi, so najbolj pogoste bolezni na splošno, kot
tudi ledvične, pogojene z multifaktorsko genetsko
predispozicijo. Tako genetski kot  tudi dejavniki oko-
lja vplivajo na začetek in potek teh pogostih bolezni.
Kronična bolezen ledvic in končna ledvična odpo-
ved sta na primer pogostejši v družinah s pozitivno
družinsko anamnezo teh bolezni, neodvisno od etio-
loških dejavnikov, kot sta sladkorna bolezen in arte-
rijska hipertenzija. V obsežni populacijski študiji Fre-
edman s sodelavci poroča, da ima približno 20%
dializnih bolnikov sorodnika s končno ledvično od-
povedjo v prvem ali drugem kolenu. Pri mlajših bol-
nikih je družinska anamneza pogosteje pozitivna kot
pa pri starejših. 
Na pomen genetskih dejavnikov v etiologiji pogo-
stih ledvičnih bolezni kažejo tudi povezave med ge-
netsko variabilnostjo v genomu (polimorfni genet-
ski označevalci) in boleznimi. Kljub temu, da ima
vsak posamezen genetski označevalec majhen vpliv
na bolezen, se pričakuje, da bo imela identifikacija in
testiranje večjega števila genetskih označevalcev več-
jo napovedno vrednost v smislu diagnostike, oce-
njevanja prognoze in individualiziranega zdravljenja.
Trenutno testiranje polimorfnih genetskih označe-
valcev ni klinično uporabno.

GENETSKA OBRAVNAVA
Genetska obravnava je smiselna pri tistih boleznih
ledvic, pri katerih imajo genetski dejavniki ključno
vlogo v etiologiji (genske mutacije, kromosomske
mutacije in sindromi). Genetska obravnava zajema
genetsko svetovanje in genetsko testiranje. Stroko-
vno je priporočeno, da se ponudi genetski posvet
pred in po vsakem genetskem testiranju. 
Sestavni del vsakega genetskega testa je podpisano
informirano privoljenje preiskovanca, v katerem pre-
iskovanec podpiše, da se strinja s testiranjem in da je
seznanjen z njegovimi glavnimi značilnostmi.

Posebno mesto v genetskem testiranju ima pred-
simptomatsko genetsko testiranje – v nasprotju z
diagnostičnim genetskim testiranjem gre tu za ge-
netsko testiranje pred pojavom znakov bolezni.  Lah-
ko rečemo, da je v sklopu genetskega testiranja to
novejši koncept, ki zahteva kompleksno medicinsko
obravnavo. Testira se namreč zdrave preiskovance,
pozitivni rezultat pa lahko pomeni hude psihološke,
socialne in etične obremenitve posameznika. Ponu-
di se osebam, pri katerih je prisotna velika družinska
obremenjenost za podedovanje bolezenskega gena.
Testiranje se izvaja pri genetskih boleznih, ki se izra-
zijo v odrasli dobi, pri otrocih pa le v primeru, ko bi
lahko izvid genetskega testa imel pomen za zdravje
osebe še v otroški dobi. 

Genetske storitve so v Sloveniji organizirane na se-
kundarni zdravstveni ravni. Tako je potrebno, da
zdravstveni delavci na primarni ravni prepoznajo po-
trebo po napotitvi na genetsko obravnavo in jo takim
posameznikom oziroma njihovim družinam pripo-
ročijo.
Predlog za genetsko obravnavo in napotitev h gene-
tiku je smiselna v primeru diagnostike ledvične bo-
lezni pri bolniku, informiranja in diagnostike pri dru-
žinskih članih bolnika z ledvično boleznijo genetske
etiologije in v primeru, ko bolnik ali družinski člani
načrtujejo potomstvo.

Strokovno je priporočeno ponuditi genetski
posvet ob vsakem genetskem testiranju, tako pred
kot po njem.

Predsimptomatska diagnostika je smiselna, če
izboljša možnosti sekundarnega preprečevanja
(način življenja, medicinske intervencije) in/ali pri-
marnega preprečevanja (predrojstna diagnostika)
genetsko pogojene bolezni.
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Za genetsko testiranje se običajno odvzame vzorec
periferne venske krvi, iz katerega se v laboratoriju
izolira DNK. Čas do izsledka preiskave je odvisen
od uporabljene metodologije genetskega testiranja –
ponavadi od nekaj tednov pa do nekaj mesecev, po-
sebno, če je vzorec DNK potrebno poslati na anali-
zo v tujino. Cene testiranja so običajno od nekaj sto
do nekaj tisoč evrov.
Pred napotitvijo je smiselno, da zdravnik na primar-
nem ali sekundarnem nivoju ali nefrolog, ki obrav-
nava osebo z morebitno ledvično boleznijo genetske

etiologije, postavi zanesljivo klinično diagnozo in
osebi razloži osnovne značilnosti genetske obravna-
ve (slika 2).

Genetska diagnostika ledvičnih bolezni
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Slika 2. Priporočena pot obravnave posameznikov in njihovih družin pri dednih boleznih ledvic.

Vsak zdravnik, ki se pri svojem delu srečuje z bol-
niki ali družinami z ledvičnimi boleznimi, ima
pomembno vlogo pri svetovanju genetskega te-
stiranja. Za dostop do sodobnih genetskih storitev
je ključno, da prepozna morebitno etiologijo led-
vične bolezni in da osebi ali družinskim članom
pravočasno omogoči genetsko obravnavo.
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PREPOZNAVANJE IN ZDRAVLJENJE AKUTNEGA IN
KRONIČNEGA GLOMERULONEFRITISA

Radoslav Kveder

S katerimi kliničnimi sindromi se lahko predstavijo glomerulne bolezni?
Katera glomerulna bolezen se lahko pokaže s prav vsemi kliničnimi sindromi in kakšna je najpogostejša
predstavitev te bolezni?
Kateri dejavniki so pomembni za  nastanek intersticijske fibroze pri glomerulonefritisih? 
Kaj povzroči difuzno zlepljanje nožic podocitov?
Pri kateri glomerulni bolezni lahko ugotovimo povečano izločanje terminalnega komplementnega
kompleksa v seču?
Katere serološke preiskave so najpomembnejše za hitro etiološko opredelitev hitro-napredujočega
glomerulonefritisa? 
Kaj in kako pogosto moramo med laboratorijskimi preiskavami spremljati pri ugotovljeni izolirani
proteinuriji? 
Kdaj bolnika z izolirano proteinurijo napotimo k nefrologu?
Katere glomerulne bolezni, ki se kažejo z izolirano glomerulno hematurijo prihajajo v poštev pri najožji
diferencialni diagnozi?
Katera komponenta komplementa je lahko znižana pri akutnem postinfekcijskem glomerulonefritisu
v prvih tednih bolezni?
Naštejte pravilni vrstni red pogostosti pojavljanja posameznih primarnih glomerulonefritisov, ki se pri
odraslih klinično predstavijo z nefrotskim sindromom; ali  je ta drugačen pri otrocih?
Kateri parameter nam pomaga pri oceni povečane ogroženosti za nastanek tromboemboličnih zapletov
pri bolnikih z nefrotskim sindromom? 
Pri katerem primarnem glomerulonefritisu se najpogosteje pojavlja tromboza ledvičnih ven?
Kako pogosto se IgA nefropatija pojavlja s sliko kroničnega glomerulonefritisa?
Kateri so trije najpomembnejši napovedni dejavniki slabe prognoze pri membranski nefropatiji, če
izvzamemo določanje urinskih biokazalcev?
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Ledvična telesca (glomeruli) so neprestano izposta-
vljena različnim škodljivostim. Kadar je vzrok škod-
ljivosti  imunsko pogojeno vnetje, takrat nastale bo-
lezenske spremembe imenujemo glomerulonefritis.
Posledica vnetja je povečana prepustnost glomerul-
ne kapilarne bazalne membrane kar se navzven po-
kaže kot proteinurija. Ta je lahko brezsimptomna ali
jo spremlja nastanek oteklin. Pri večji poškodbi glo-
merulne stene lahko nastane hematurija, ki je pogo-
sto le mikroskopska. Kadar je vnetje burnejše ali pa
poteka prikrito dalj časa, lahko pride do zmanjšanja
ledvičnega delovanja. Pri akutnem glomerulonefriti-
su ali subakutnem poteku, ki ga danes imenujemo
hitro napredujoči glomerulonefritis, se lahko poleg

zgoraj navedenih nenormalnosti pojavita oligurija in
zelo redko anurija. Značilen bolezenski znak je tudi
povečanje krvnega tlaka, ki nastane kot posledica bo-
lezenskega zadrževanja soli in vode ali porušenja led-
vičnega uravnavanja krvnega tlaka. Poleg nepogre-
šljive anamneze in večkrat značilnih ugotovkov pri
telesnem pregledu je osnovna diagnostična metoda
pri vseh glomerulnih boleznih laboratorijski pregled
seča. V osnovni diagnostiki sta pomembni tudi oce-
na ledvičnega delovanja in morfološki prikaz ledvic
z ultrazvokom. Na osnovi vsega navedenega lahko
klinično pojavnost glomerulonefritisov opišemo z
različnimi kliničnimi sindromi,  ki nam pomagajo zo-
žiti diferencialno diagnozo. Serološke preiskave so
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zaradi imunske etiologije glomerulonefritisov nepo-
grešljive. Ker lahko različne glomerulne bolezni pov-
zročajo enak klinični sindrom, je dokončna diagno-
stična metoda pri teh boleznih patohistološka anali-
za vzorca ledvičnega tkiva pridobljenega z ledvično
biopsijo. 
Brezsimptomne spremembe v seču (proteinurijo ali
hematurijo ali tudi kombinacijo obeh)  pri mladem
človeku je mogoče obravnavati tudi v tudi ambulan-
ti družinskega zdravnika. Ob pojavu  sprememb, kot
so povečanje proteinurije, na novo nastala hematuri-
ja, porast krvnega tlaka, pojav oteklin ali zmanjšanje
ledvičnega delovanja pa je potrebna napotitev k ne-
frologu. Ledvična biopsija je terciarna storitev, ki jo
lahko predlaga samo nefrolog. 
Kadar se kažejo glomerulne bolezni zgolj z mini-
malnimi spremembami v seču in je ob tem krvni tlak
normalen, posebno zdravljenje ni potrebno. Po-
membno pa je skrbno in neprekinjeno spremljanje
poteka glomerulne bolezni bodisi v ambulanti dru-
žinskega zdravnika, še bolje pa kombinirano, z ob-
časnimi obiski tudi pri nefrologu. O specifičnem
imunosupresijskem zdravljenju se odločamo v spe-
cializiranem bolniškem oddelku šele po patohisto-
loški diagnozi, kjer so poleg vrste glomerulonefritisa
pomembni tudi drugi prognostični pokazatelji res-
nosti bolezni. Ob specifičnem zdravljenju je zelo po-
membno tudi neimunološko zdravljenje glomerulnih
bolezni, ki nam pomaga upočasniti napredovanje led-
vične bolezni, kadar specifično zdravljenje ni bilo
uspešno ali pa to ni bilo smiselno oziroma mogoče.

PREPOZNAVANJE GLOMERULONEFRITISOV
Glomerulonefritis imenujemo imunsko pogojeno
vnetje ledvic, ki se dogaja predvsem v ledvičnem te-
lescu, so pa pri tem lahko prizadeti tudi drugi deli
nefrona, ledvični kanalčki (tubuli), zunajglomerulne
krvne žile in intersticij. Nastanek večine glomerulo-
nefritisov  je povezan z odlaganjem krožečih ali lo-
kalno nastalih imunskih kompleksov;  manj kot 5%
glomerulonefri tisov nastane kot posledica delovanja
protiteles proti lastnim antigenom glomerulne ba-
zalne membrane. To, kar se zatem klinično pokaže z
različnimi simptomi, bolezenskimi znaki in z labora-
torijskimi nenormalnostmi, je posledica vnetnega
dogajanja, lokalne poškodbe ledvičnega tkiva in mo-
tenj v koagu laciji, do katerih pride zaradi aktivacije
komplementa, infiltracije z vnetnicami, aktivacije in-
trinzičnih glomerulnih celic s sproščanjem različnih
citokinov, vazoaktivnih molekul, rastnih dejavnikov
in drugih molekul. 

Med efektorskimi mehanizmi v patogenezi glome-
rulonefritisov ima zelo pomembno vlogo komple-
mentni sistem. Verjetno je dobro znano, da je akti-
vacija tega sistema povezana z okvaro celic in po-
speševanjem vnetja. Manj pa je poznana vpletenost
komplementnega sistema v nastajanje tubulointer-
sticijske fibroze. Ugotovili so, da pride do aktivacije
komplementa v proteinuričnem seču tudi brez so-
delovanja imunskih kompleksov in sicer nastane za-
radi amidacije komponente C3 z amoniakom. Do-
kazali so tudi, da tubulne celice same lahko sintetizi-
rajo komplementne komponente in na ta način po-
spešujejo proces fibrozacije. Kako pomemben je ta
mehanizem smo sami spoznali predvsem pri poteku
napredujoče, za zdravljenje rezistentne fokalne seg-
mentne glomeruloskleroze.

Razvrstitev glomerulonefritisov
Glomerulonefritise razvrščamo na osnovi različnih
vzorcev, ki jih ugotovimo s patohistološko analizo
(svetlobno mikroskopsko, imunofluorescenčno in
elektronsko mikroskopsko preiskavo). Takšno raz-
vrščanje z vidika klinika ni optimalno, ker se za eno
patohistološko entiteto lahko skrivajo različne bole-
zni z različno etiologijo in tudi klinične predstavitve
so pri tem različne. Velja pa tudi obratno, da je en
bolezenski vzrok povezan z različnimi patohistolo-
škimi predstavitvami, npr. okužba z virusom B ali C
je povezana z različnimi vrstami glomerulonefritisa.
Ne glede na to, razvrščanje glomerulonefritisov še
vedno temelji predvsem na ledvični patologiji. Do-
bro sodelovanje nefropatologov in nefrologov in
premišljena klinično-patološka korelacija pa marsi-
katero pomanjkljivost lahko odpravi in je lahko zelo
dobra osnova za dokončno diagnozo in tudi za odlo-
čanje o vrsti zdravljenja posameznega glomerulone-
fritisa. To je tudi naša dolgoletna pozitivna izkušnja.
Intenzivnost celičnega proliferacijskega odgovora je
podlaga za razdelitev glomerulonefritisov v prolife-
racijske in neproliferacijske. Pri proliferacijskih glo-
merulonefritisih najdemo v seču številne nenormal-
nosti, kot so proteinurija, eritrociturija (hematurija),
cilindrurija različnih stopenj, ki jih lahko spremlja po-
večanje krvnega tlaka in oslabljeno ledvično delova-
nje. Za neprolifera cijske oblike glomerulonefritisa je
najznačilnejša klinična manifestacija huda proteinu-
rija z razvojem nefrotskega sindroma. Ker je osno-
vna histomorfološka sprememba sklerozacija ledvi-
čnih telesc brez drugih znakov vnetnega odziva, jih
nekateri raje obravnavajo kot glomerulopatije.
V prispevku se bom omejil predvsem na diagnosti-
ko in zdravljenje t. i. primarnih (samostojnih) glo-



brezsimptomne nenormalnosti v seču

- proteinurija (150 mg do 3,0 g) 
izolirana: prehodna, ortostatska
vztrajna stalna 
proteinurija z eritrociturijo 

- neboleča mikroskopska hematurija (eritrociturija) 
glomerulna (> 40% dizmorfnih eritrocitov)

ponavljajoča se makrohematurija

- nekajdnevno neboleče izločanje rdečerjavega seča
običajno sočasno z okužbo dihal

- izven »napadov« običajno mikrohematurija s
proteinurijo ali brez nje

akutni glomerulonefritis (akutni nefritični
sindrom)

- nenaden začetek 
- oligurija, otekline, arterijska hipertenzija
- proteinurija (običajno <3,0 g/dan), hematurija,

eritrocitni cilindri, oslabljeno ledvično delovanje

nefrotski sindrom

- edemi
- huda proteinurija (> 3,5 g/dan)
- hipoalbuminemija
- hiperholesterolemija

hitro napredujoči glomerulonefritis

- napredujoče slabšanje ledvičnega delovanja v dnevih,
tednih, z oligurijo ali brez nje

- proteinurija (običajno <3,0 g/dan), hematurija
(eritrocitni cilindri), sterilna levkociturija 

- krvni tlak normalen ali povečan
- lahko prisotni sistemski znaki

povečana telesna temperatura
hujšanje 
inapetenca
kožne spremembe (purpura)
artralgije

kronični glomerulonefritis 
(kronični nefritični sindrom)

- indolenten potek bolezni
- hipertenzija
- zmanjšano ledvično delovanje
- zmerna do huda proteinurija

izolirana
z mikroeritrociturijo

- kronične spremembe parenhima pri UZ ledvic
simetrično zmanjšanje ledvic
hiperehogenost parenhima
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Tabela 1. Klinična predstavitev glomerulnih bolezni.merulonefritisov, torej tistih, kjer je vnetje omejeno
zgolj na ledvice in s čimer je povezana tudi klinična
slika.

Klinični pokazatelji glomerulne bolezni
Glomerulonefritisi se klinično kažejo z različnimi
glomerulnimi sindromi (tabela 1). 
Posamezni glomerulonefritisi se lahko pokažejo s kli-
nično sliko enega od zgoraj navedenih sindromov
(npr. glomerulonefritis z minimalnimi glomerulnimi
spremembami s klinično sliko nefrotskega sindro-
ma) ali pa se pokažejo na različne načine (IgA ne-
fropatija se lahko pojavlja s sliko kateregakoli od na-
vedenih sindromov). Zaradi tega je za dokončno
opredelitev  glomerulonefritisa vedno potrebna led-
vična biopsija.

Anamneza
Pri večini glomerulonefritisov je zgolj na osnovi bol-
nikove spontane anamneze težko prepoznati simp-
tome, ki bi nas usmerili v prepoznavanje teh bole-
zni. Najpogosteje se do ključnih simptomov ali zna-
kov glomerulnih bolezni dokopljemo z usmerjenimi
vprašanji, npr. o pojavljanju oteklin, novo nastali ar-
terijski hipertenziji, pojavu penjenja seča itd. Pri je-
manju anamneze je zato dobro poznati nekaj po-
sebnosti. 
Zelo pogosto se pojavijo sumljivi simptomi in klini-
čni znaki glomerulonefritisa po na videz enostavnih
okužbah, običajno okužbah dihal. To se lahko zgo-
di neposredno po preboleli okužbi, še pogosteje pa
se pokažejo nenormalnosti nekaj dni ali tednov kas-
neje. Med glomerulonefritisi povezanih z okužbo je
gotovo najbolj poznan akutni poststreptokokni glo-
merulonefritis. Manj je verjetno poznana  poveza-
nost med nekaterimi glomerulonefritisi in okužbo z
virusom hepatitisa B ali C (membranska nefropatija
ali membranoproliferacijski glomerulonefritis). Ko-
lapsna oblika fokalne segmentne glomeruloskleroze,
posebno razširjena pri afro-Američanih, je povezana
z okužbo s HIV-om. 
Pri mladi ženski, pri kateri se ob nekaterih sistem-
skih manifestacijah, kot so nepojasnjena zvišana te-
lesna temperatura, ki jo spremljajo artralgije, kožne
spremembe (značilen metuljast izpuščaj na obrazu,
izpadanje las ipd.) pojavijo tudi spremembe v seču s
spremljajočimi drugimi simptomi in znaki (spreme-
njena barva seča, spremenjeno izločanje, oligurija,
penjenje seča, pojav oteklin itd.) ali tudi brez njih, je
potrebno pomisliti na možnost sistemskega lupusa
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eritematozusa (SLE) in lupusnega glomerulonefriti-
sa. 
Pomembna je tudi anamneza o zdravilih ali uživanju
drog ali drugih potencialno toksičnih snovi. Vemo,
da so lahko  nekatera zdravila povezana z nastankom
glomerulonefritisa. Nesteroidni antirevmatiki lahko
povzročijo nastanek glomerulonefritisa z minimalni-
mi glomerulnimi spremembami, ki ga lahko sprem-
lja celo akutna ledvična odpoved. Zdravila, ki jih
uporabljamo pri zdravljenju revmatoidnega artritisa
(zlato, d-penicilamin, nesteroidni antirevmatiki) lah-
ko sprožijo nastanek membranske nefropatije. Fo-
kalna segmentna glomeruloskleroza se lahko pojavi
pri uživanju heroina ali med zdravljenjem s pamin-
dronatom.
Tudi nastanek SLE je lahko povezan z jemanjem
zdravil. Ključna zdravila, ki so najpogosteje sprožila
nastanek te bolezni, se na srečo le redko uporabljajo
ali celo niso več v uporabi (prokainamid, hidralazin,
penicilamin, metildopa itd.). Poznati pa je potrebno
nekatera nova zdravila, ki lahko sprožijo nastanek lu-
pusa. Med njimi velja omeniti predvsem zdravila, ki
blokirajo delovanje tumor nekrotizirajočega dejavni-
ka alfa (TNF-alfa, infliksimab, etanercept) ter inter-
feron-alfa. Diltiazem so povezali z nastankom sub-
akutnega kožnega lupusa. Z zdravili sproženi lupus
se običajno pojavlja pri starejših ženskah. 
Večkrat se glomerulonefritisi pojavljajo kot sprem-
ljajoča bolezen nekaterih rakov. Membranska nefro-
patija je verjetno najpogostejši glomerulonefritis, ki
se pojavlja sočasno z rakom; najpogosteje je pove-
zan z rakom pljuč, dojke ali raki prebavne cevi, pred-
vsem kolona in želodca. V diagnostičnem postopku
zato vedno napravimo presejalne preiskave  za iz-
ključitev omenjenih malignih bolezni (npr. rentge-
nogram prsnih organov, določitev krvi v blatu ali
CEA v serumu oziroma  pregled pri ginekologu).
Glomerulonefritis z minimalnimi glomerulnimi spre-
membami se pojavlja lahko sočasno s Hodgkinovim
limfomom.
Tudi rodbinska anamneza nam je v pomoč pri dife-
rencialni diagnozi. Podatek, da je nekdo od bližjih
sorodnikov potreboval dializno zdravljenje nam je
lahko v veliko pomoč pri bolniku z izolirano eritro-
citurijo, ki nam ob morebitni ugotovitvi senzorine-
vralne naglušnosti brez veliko dodatnega truda omo-
goči hitro diagnozo Alportovega sindroma. Pri bo-
lezni tanke glomerulne bazalne membrane, ki je prav
tako rodbinska bolezen, nikoli ne pride do dokon-
čne ledvične odpovedi. IgA nefropatija se sicer lah-
ko pojavlja pogosteje v nekaterih družinah, vendar
bolezen ni dedna. 

Telesni pregled
Simetrične, vtisljive otekline spodnjih okončin ali
anasarka so najznačilnejši fizikalni znak nefrotskega
sindroma. Pri starejših bolnikih je potrebno paziti,
da oteklin ne pripišemo srčnemu popuščanju ali zgolj
temu, še posebno, če je prisoten plevralni izliv. Pri
bolniku z ascitesom in oteklinami spodnjih ekstre-
mitet je potrebno vedno izključiti tudi jetrno cirozo
(anamneza, drugi znaki ciroze!). Pri opredeljevanju
oteklin nam je v pomoč tudi telesna teža, ki se pri
bolnikih z nefrotskim sindromom lahko v razmero-
ma kratkem času poveča tudi za 20%!. 
Pri bolnikih z nefrotskim sindromom lahko najde-
mo tudi značilne spremembe na nohtih, ki jih po-
znamo tudi kot Muehrckove proge. Kažejo se kot
prečni beli trakovi na nohtih z izginotjem značilne
lunule in so posledica podnohtnega edema. 
Povišan krvni tlak spremlja klinično sliko akutnega
glomerulonefritisa in je prisoten pri več kot polovici
bolnikov s kroničnim glomerulonefritisom.
Palpabilna purpura je ob izraženih sistemskih znakih
lahko znak sistemskega vaskulitisa, SLE, krioglobu-
linemije ali endokarditisa. Metuljast izpuščaj, kožne
spremembe na soncu izpostavljenih delih kože ter
izpadanje las so pogosto prisotni pri SLE. Na pri-
sotnost sistemske bolezni nas lahko usmerja tudi so-
časna bolezenska prizadetost pljuč in ledvic – pul-
morenalni sindrom.

Laboratorijske in druge preiskave pri
opredeljevanju glomerulonefritisov
Ker so ključne laboratorijske (laboratorijska analiza
seča, vključno z določanjem proteinurije, ocenjevanje
ledvičnega delovanja, imunoserološke preiskave v
nefrologiji) in tudi druge preiskave (ultrazvočna in
dopplerska preiskava ledvic, slikovni prikazi v ne-
frologiji in ledvična biopsija), ki jih uporabljamo pri
vsakodnevni diagnostiki glomerulnih bolezni, po-
drobno predstavljene v drugih poglavjih v knjigi, se
bom omejil predvsem na tiste, ki jih uporabljamo
redkeje ali so še v fazi raziskovanja.
Proteinurija  je nedvomno najbolj poznana značil-
nost glomerulonefritisov. Količina izločenih beljako-
vin v seču je vedno rezultat treh procesov: beljako-
vinskega bremena (količina beljakovin, ki pride v led-
vična telesca), prepustnosti glomerulnega kapilarne-
ga filtra in učinkovitosti reabsorpcije filtriranih be-
ljakovin v celicah proksimalnih tubulov. Za nastanek
proteinurije pri glomerulnih boleznih je predvsem
odgovorna sprememba prepustnosti glomerulnih
kapilar (v anglosaksonski literaturi se za to uporablja



Slika 1. Mehanizem proteinurije pri najpogostejših glomerulnih bolezni, ki nastane kot posledica glomerulne okvare zaradi
imunskih mehanizmov. GNmGs- glomerulonefritis z minimalnimi glomerulnimi spremembami, MN – membranska
nefropatija, MPGN – membranoproliferacijski glomerulonefritis, PIGN – postinfekcijski glomerulonefitis, RPGN- hitro
napredujoči glomerulonefritis (prirejeno po Couser WG v Feehally J, Floege J, Johnson RJ, eds. Comprehensive clinical
nephrology. 3rd edition. Edinburgh: Mosby; 2007).
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izraz »permselectivity« - permselektivnost, ki pome-
ni domet glomerulne kapilarne stene za razlikovanje
med molekulami različnih velikosti, naboja in konfi-
guracij).  
Glomerulna kapilarna stena je sestavljena iz treh pla-
sti: 
- fenestriranih endotelijskih celic na notranji strani, 
- glomerulne bazalne membrane (GBM) v sredini in 
- epitelijskih celic – podocitov na zunanji strani. 
Dolgo je veljalo, da je GBM ključni element glome-
rulne kapilarne bariere. Med biokemičnimi sestavi-
nami GBM so, poleg kolagena IV, laminina in drugih
beljakovin pomembni različni proteoglikani, odgo-
vorni predvsem za od naboja odvisno selektivnost
GBM (ključen pri tem je heparan sulfat proteogli-
kan, ki z izrazito negativnim nabojem preprečuje ad-
sorpcijo plazemskih beljakovin na površino GBM in
s tem tudi njihovo filtracijo).  
Danes vemo, da imajo pri tem pomembnejšo vlogo
podociti (epitelijske celice so med drugim sposobne
sintetizirati vse ključne sestavine GBM) in t. i. »slit«

membrana, ki kot zadrga zapira prostor med noži-
cami podocitov. Čeprav je o zgradbi in delovanju te
membrane še veliko neznanega, vemo, da jo sesta-
vljajo različne med seboj prepletajoče se beljakovine
(nefrin, NEPH1 in druge), ki se vpenjajo na adapta-
cijske molekule na površini podocitov (podocin,
CD2AP, Zona Okludens (ZO1) in druge) in se pre-
ko njih povezujejo z aktinskim citoskeletom podoci-
ta.  Normalna zgradba in delovanje te zapletene
strukture je po današnjem razumevanju za permse-
lektivnost pomembnejša od GBM.
Danes vemo, da selektivnost proteinurije ni po-
membna zgolj za razlikovanje med glomerulno in tu-
bulno proteinurijo, temveč je povezana tudi s pro-
gnozo. Bolniki z neselektivno proteinurijo imajo v
seču povečane koncentracije beljakovin z veliko mo-
lekulsko maso in imajo v primerjavi z bolniki s sele-
ktivno proteinurijo pomenljivo slabšo prognozo. Za
nastanek neselektivne proteinurije je pomembna
okvara podocita. Procesi, ki okvarijo podocite, pov-
zročijo strukturne spremembe podocita in posred-
no tudi GBM. Ena od posledic pomembne struk-
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turne okvare podocitov je difuzno zlepljanje nožic
podocitov, kar lepo prikažemo z elektronsko-mikro-
skopsko preiskavo. Nastanejo povečane pore na me-
stih, kjer se podociti odločijo od GBM. Posledica teh
sprememb je neselektiven prehod plazemskih belja-
kovin skozi filtracijsko membrano v ledvične tubule.
Povečan dotok beljakovin z veliko molekulsko maso
lahko okvari tubulne celice zaradi preobremenitve in
motene normalne razgradnje beljakovin v njih kot
tudi zaradi lokalne aktivacije komplementa in s tem
povezanih škodljivosti. 
Na sliki 1 so prikazani razlogi za nastanek proteinu-
rije kot posledica ključnih imunskih mehanizmov
vpletenih v glomerulno okvaro in najpogostejše glo-
merulne bolezni, kjer je tak mehanizem prisoten.
Pri membranski nefropatiji nam je za oceno aktiv-
nosti glomerulonefritisa in tudi kot prognostični de-
javnik lahko v pomoč določanje terminalnega kom-
plementnega kompleksa C5b-9. Lahko ga dokažemo
tudi pri aktivnejših oblikah IgA nefropatije. Največ-
je koncentracije smo izmerili kot posledico sekun-
darne aktivacije komplementa v ledvičnih tubulih pri
dolgotrajni hudi proteinuriji pri rezistentnih oblikah
fokalne segmentne glomeruloskleroze.
Povsem novo področje pri spremljanju glomerulnih
bolezni predstavlja določanje podociturije. Napravi-
li smo že prve korake in v kratkem bomo pričeli s
prospektivnim raziskovanjem pomena podociturije
pri glomerulonefritisih.

Interpretacija najznačilnejših sedimentov seča
Pravilna uporaba najznačilnejših sedimentov seča
nam lahko ob dobrih anamnestičnih podatkih, ne-
katerih bolezenskih znakih in drugi laboratorijskih
rezultatih zelo skrajša diagnostiko glomerulnih bo-
lezni.
Nefritični sediment. Nefritični sediment se poja-
vlja pri vseh aktivnih proliferacijskih glomerulone-
fritisih. Hematurija (eritrociturija) je ključni element
nefritičnega sedimenta. V večini primerov je izraže-
na zmerna do huda eritrociturija, ki pri bolnikih z zu-
najkapilarnim ali nekrotizirajočim glomerulonefriti-
som presega 100 celic v vidnem polju pri 400-kratni
povečavi. V več kot 50% primerov najdemo tudi bo-
lezensko levkociturijo, ki pa je redko večja od 10 ce-
lic v vidnem polju pri 400-kratni povečavi. Eritrocit-
ne ali hemoglobinske cilindre lahko najdemo v več
kot 80% primerov. Včasih lahko opazimo tudi lev-
kocitne cilindre (npr. pri akutnem poststreptokok-
nem glomerulonefritisu ali difuznem lupusnem glo-

merulonefritisu). Pri sočasni večji proteinuriji so lah-
ko vidni tudi voščeni cilindri. 
Spremljanje sedimenta seča je pomembno za vred-
notenje učinkov zdravljenja. Med uspešnim zdra-
vljenjem večina opisanih sprememb povsem izgine
ali se pomembno zmanjša. Ponovitev enakih spre-
memb sedimenta največkrat pomeni relaps bolezni.
Nefrotski sediment. V značilnem nefrotskem se-
dimentu izstopa velika vsebnost maščob, ki se poja-
vlja kot maščobne kapljice, ovalna maščobna telesca
ali maščobni cilindri ob povečanem številu tubulnih
epitelnih celic ter različne količine hialinih, granular-
nih ali epitelijskih cilindrov. Večinoma v sedimentu ni
eritrocitov. Kadar so prisotni (npr. pri membranski
nefropatiji, membranoproliferacijskem glomerulo-
nefritisu ali pri fokalni segmentni glomerulosklerozi),
jih ni veliko in ustrezajo blagi eritrocituriji. Pojav lev-
kocitov je izjemen in lahko kaže na spremljajoče do-
gajanje.
Sprememba sedimenta v poteku posameznega glo-
merulonefritisa nas lahko usmeri v iskanje dodatne
spremljajoče bolezni ali spremembo klinične pred-
stavitve. Pojav nefritičnega sedimenta v poteku
membranske nefropatije z nefrotskim sindromom
nas opozori na možnost zunajkapilarne proliferacije
(nastanek polmesečastega glomerulonefritisa, napre-
dujoča ledvična bolezen), ki nam pomaga pri odlo-
čitvi o takojšnem pričetku specifičnega imunosupre-
sivnega zdravljenja. Nenaden pojav hematurije v po-
teku membranske nefropatije, ki ga lahko spremlja
povečanje proteinurije in enostranska ali obojestran-
ska ledvena bolečina, nas usmeri v izključevanje
tromboze renalne vene. Ta se pri tej bolezni pojavlja
pogosteje kot pri drugih glomerulonefritisih z ne-
frotskim sindromom.
Kombinirani nefrotski in nefritični sediment.
Takšen sediment najdemo najpogosteje pri prolife-
racijskih oblikah lupusnega glomerulonefritisa z
membranskimi spremembami ali brez njih, mem-
branoproliferacijskem glomerulonefritisu, krioglo-
bulinemičnem glomerulonefritisu ali redkeje pri He-
noch-Schönleinovi purpuri.

Serološke preiskave krvi
Serološki testi so lahko pomembno orodje v dia-
gnostičnem postopku glomerulnih bolezni; po-
membni so tudi pri prognostični oceni. Z njimi lah-
ko postavimo diagnozo bolezni že pred ledvično
biopsijo.
Pri diagnostičnem opredeljevanju glomerulonefriti-
sov najpogosteje določamo: aktivnost komplementa



Slika 2. Algoritmski prikaz obravnavanja izolirane proteinurije
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in njegovih frakcij v serumu (CH 50, C3, C4, C3dg)
ali v seču (C5b-9, C3dg). Določanje serumskih kon-
centracij C3 in C4 je standardna preiskavna metoda
v diagnostičnem opredeljevanju akutnega glomeru-
lonefritisa, hitro napredujočega glomerulonefritisa,
nefrotskega sindroma in tudi kroničnega glomerulo-
nefritisa. 

Med pogostejše serološke preiskave sodi tudi dolo-
čanje protiteles proti zunanjim antigenom kot so
protitelesa proti streptokoknim eksoencimom (anti-
streptolizin O  in anti DNA-za B), določanje proti-
teles proti virusom hepatitisa B, C ter proti virusu
imunske oslabelosti (HIV). Med serološkimi pre-
iskavami za določanje protiteles proti endogenim an-



Slika 3. Diagnostični algoritem obravnave perzistentne brezsimptomne mikroskopske hematurije.
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tigenom (avtoprotiteles) najpogosteje uporabljamo
teste za določanje protiteles proti citoplazemskim
antigenom nevtrofilnih granulocitov (ANCA), test
za dokaz protiteles proti antigenom glomerulne ba-
zalne membrane (proti-GBM protitelesa), test dokaz
antinuklearnih protiteles (ANA, tudi ENA). To so
ključne serološke preiskave pri diagnostiki hitro na-
predujočega in akutnega glomerulonefritisa. So tudi
del osnovnega diagnostičnega postopka pri nefrot-
skem sindromu, še posebno, če so ob tem prisotni še
simptomi ali znaki sistemske bolezni.

Pri bolnikih s klinično sliko akutnega ali hitro na-
predujočega glomerulonefritisa, pri katerih ugotovi-
mo kožno purpuro, je obvezno določanje krioglo-
bulinov. To so imunoglobulini, ki se obarjajo pri niz-
ki temperaturi (4°C) in razpustijo pri višji temperaturi
(37°C).

Določanje prostih lahkih verig in
monoklonskih imunoglobulinov
Pri sumu na bolezni odlaganja (prizadetost ledvic v
sklopu plazmocitoma, bolezni lahkih ali težkih verig
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in AL amiloidozi) je nepogrešljivo določanje prostih
lahkih verig v serumu in določanje monoklonskih
imunoglobulinov v serumu ali seču. Proste lahke ve-
rige kvantitativno določamo z imunokemično meto-
do na nefelometru, monoklonske imunoglobuline pa
kvalitativno z metodo imunofiksacije.

DIAGNOSTIČNI ALGORITMI PRI SUMU NA
GLOMERULONEFRITIS 
Za na videz nedolžnimi, majhnimi nenormalnostmi v
seču, ki jih največkrat ugotovimo povsem slučajno,
saj bolnik nima nobenih simptomov ali znakov sum-
ljivih za ledvično bolezen, se lahko skrivajo tudi resne
ledvične bolezni. Brezsimptomne nenormalnosti v
seču (proteinurija z eritrociturijo ali brez nje) so lah-
ko prva manifestacija kroničnega glomerulonefritisa.
V naslednjih dveh diagnostičnih algoritmih bo prika-
zana diagnostična pot za opredeljevanje izolirane pro-
teinurije in hematurije, ki sta pravzaprav najpogostej-
ši nenormalnosti povezani z domnevno glomerulno
boleznijo v ambulanti družinskega zdravnika. Po-
drobnosti o teh nenormalnostih sem predstavil na
nedavnih Tavčarjevih dnevih (glej reference), zato te-
ga na tem mestu ne bi podrobneje ponavljal, saj se
od takrat ni dosti spremenilo. Pristop k bolniku z izo-
lirano proteinurijo je prikazan na sliki 2.
Na sliki 3 so prikazani ključni elementi diagnostičnih
postopkov pri opredeljevanju brezsimptomne mi-
kroskopske hematurije.

DIFERENCIALNA DIAGNOZA
GLOMERULONEFRITISOV

Brezsiptomna izolirana proteinurija
Prehodna (funkcionalna proteinurija). Najpogo-
stejši razlogi za nastanek prehodne proteinurije so:
velik telesni napor, povišana telesna temperatura, ču-
stveni stres, izsušitev, mnoge akutne bolezni, srčno
popuščanje in ortostatska proteinurija. Kadar iz
anamneze posumimo, da je lahko razlog ugotovljeni
proteinuriji eden od zgoraj navedenih stanj, je po-
trebno preiskavo seča čez nekaj dni ponoviti.
Značilnosti orstostaske proteinurije, ki je prehodna,
so: dokažemo jo pri osebah mlajših od 30 let, veza-
na je na pokončni položaj telesa (v nočnem seču iz-
ločanje beljakovin ni povečano), običajno ne prese-
ga 1,0 g/dan, mehanizem nastanka ni jasen (morda
gre za nenormalen hemodinamski odgovor na po-
končni položaj telesa). Določamo jo z ortostatskim
testom (proteini/kreatinin v prvem jutranjem in dru-
gem jutranjem seču). Patohistološki pregled ledvi-

čnega tkiva je normalen ali pokaže le majhne nenor-
malnosti, dolgoročna prognoza je dobra. 
Perzistentna izolirana proteinurija. V ozadju per-
zistentne nenefrotske proteinurije se največkrat skri-
va glomerulna bolezen. Če je ledvično delovanje nor-
malno, je indikacija za biopsijo kljub dolgoročno ne-
normalnemu stanju zelo vprašljiva, saj so patohisto-
loški rezultati pogosto nedorečeni in neznačilni. Po-
trebno je spremljanje seča in ledvičnega delovanja ter
merjenje krvnega tlaka. Pri večanju proteinurije,
zmanjšanju GF s pojavom povečanega krvnega tla-
ka ali tudi brez njega je potrebna napotitev k nefro-
logu, ki se bo zelo verjetno odločil za ledvično biop-
sijo.

Proteinurija z eritrociturijo
Kombinacija brezsimptomne perzistentne proteinu-
rije in mikroskopske glomerulne hematurije je naj-
večkrat posledica parenhimske okvare ledvic. Kadar
se odločimo za ledvično biopsijo (če je krvni tlak
normalen in je ledvično delovanje normalno bolnike
spremljamo tudi po več let in včasih več kot desetle-
tje, preden se odločimo za ta poseg), je patohistolo-
ška diagnoza največkrat IgA nefropatija. Smo pa ob
takšni klinični prezentaciji že ugotovili tudi mem-
bransko nefropatijo, sekundarno fokalno segment-
no glomerulosklerozo, mezangioproliferacijski glo-
merulonefritis in tudi nekatere neglomerulne bole-
zni, kot so ateroembolična bolezen (starejši bolniki),
kronični intersticijski nefritis zaradi prekomernega
jemanja analgetikov (v zadnjem obdobju ne več) in
nekatera druga stanja.

Izolirana glomerulna hematurija
V diferencialni diagnozi izolirane glomerulne hema-
turije ima precejšen pomen družinska anamneza.
Med glomerulnimi boleznimi, ki se skrivajo v ozad-
ju brezsimptomne glomerulne hematurije, se Alpor-
tov sindrom in bolezen tanke bazalne glomerulne
membrane pojavljata v posameznih družinah. Tretja
bolezen,  ki se lahko kaže kot izolirana glomerulna
hematurija, je  IgA nefropatija.  Redko se lahko po-
javlja pri več članih neke družine, vendar se ne de-
duje. Bolezni včasih uspemo dovolj dobro ločiti med
seboj po značilni anamnezi (družinsko pojavljanje
pri Alportovem sindromu in bolezni tanke bazalne
glomerulne membrane), zunajledvičnih nenormal-
nostih (naglušnost in nenormalnosti na očeh pri Al-
portovem sindromu) ali kliničnem poteku (Alportov
sindrom in IgA nefropatija sta pogosto napredujoči
bolezni in pripeljeta do končne ledvične odpovedi,
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bolezen tanke bazalne glomerulne membrane niko-
li). Ključna diferencialno diagnostična metoda je pa-
tohistološka analiza (vključno z elektronsko mikro-
skopijo in imunofluorescenčno preiskavo) vzorca
ledvičnega tkiva, pridobljenega z ledvično biopsijo.
Alportov sindrom. Je najpogostejši podedovani ne-
fritis, kjer je zaradi genske mutacije nastajanje kola-
gena IV moteno, zato je okvarjena glomerulna ba-
zalna membrana. Znane so štiri oblike bolezni, med
katerimi je najpogostejši klasični Alportov sindrom
(80% primerov) z  mutacijo gena COL4A5 na dol-
gem kraku kromosoma X. Gen je odgovoren za na-
stajanje alfa 5 verige kolagena 4. Zaradi načina de-
dovanja se bolezen nikoli ne prenaša z očeta na sina.
Ženske so heterozigotne prenašalke mutiranega ge-
na. Progresivna ledvična bolezen se pri njih pojavi le
v okrog 10%. Posledica nenormalnega kolagena so
nenormalnosti bazalnih membran različnih organov.
Klinično se kaže klasični Alportov sindrom kot he-
maturija s senzorinevralno naglušnostjo in konično
deformacijo sprednje površine očesne leče (ante-
riorni lentikonus). Bolezen je progresivna. Specifi-
čnega zdravljenja ne poznamo. 
Bolezen tanke bazalne glomerulne membrane.
Je verjetno najpogostejši razlog za perzistentno glo-
merulno hematurijo pri otrocih in tudi pri odraslih.
Ocenjujejo, da se pojavlja pri 1% populacije. Ker ve-
mo, da je bolezen benigne narave in le izjemoma na-
preduje, se nikoli ne odločamo za diagnostično led-
vično biopsijo zgolj za potrditev bolezni. Običajno
napravimo ledvično biopsijo pri odraslih za oprede-
litev perzistentne hematurije pred  sprejemom v služ-
bo, kjer so pričakovani zahtevnejši pogoji dela, npr.
delo v vojski, delo v policiji in še kje, pri osebah, ki
se želijo ukvarjati z vrhunskim športom in podob-
no. Pri elektronsko mikroskopski preiskavi je glo-
merulna bazalna membrana enakomerno stanjšana.
Čeprav zdravljenje ni potrebno in je prognoza zelo
dobra, je priporočljivo obdobno izmeriti krvni tlak
(na eno do dve leti) in s pregledom seča slediti tudi
pojav proteinurije. Pri pojavu ene ali druge nenor-
malnosti je potrebno oceniti ledvično delovanje.

Ponavljajoča se makrohematurija
Ponavljajoča se makrohematurija, ki je povezana z
glomerulno boleznijo, se pojavlja najpogosteje pri
otrocih ali v zgodnjem odraslem obdobju in le red-
ko po štiridesetem letu. Seveda je potrebno vedno
izključiti neglomerulne vzroke, še posebej, če ma-
krohematurijo spremljata trebušna ali ledvena bole-
čina ali pa so ob tem izražene dizurične težave. Naj-

pogostejša glomerulna bolezen, ki se lahko kaže kot
ponavljajoča makrohematurija (seč običajno ne zgle-
da krvav, temveč je bolj rjavkasto rdeč, barve opra-
nega mesa ali koka kole) dva do tri dni po začetku
okužbe dihal, je IgA nefropatija. Kar v 40% do 50%
se IgA nefropatija klinično kaže s tem kliničnim sin-
dromom, najpogosteje v 2. in 3. življenjski dekadi.
Skoraj polovica bolnikov toži ob tem za zmerno, to-
po ledveno bolečino, kar je pravzaprav nekaj poseb-
nega pri primarnih glomerulonefritisih.  Ti se po pra-
vilu pojavljajo brez spremljajoče bolečine. Makrohe-
maturijo lahko pri tej bolezni  sproži tudi velika fizi-
čna obremenitev. Med napadi lahko pri večini bolni-
kov s to boleznijo ugotavljamo perzistentno mikro-
hematurijo. Precej izjemno se ob pojavu makrohe-
maturije pojavi še prava akutna ledvična odpoved, ki
je posledica zamašitve večjega števila tubulov  z eri-
trocitnimi čepi in spremljajočega akutnega intersti-
cijskega nefritisa.

Akutni glomerulonefritis (akutni nefritični
sindrom)
Z izrazom akutni glomerulonefritis ali tudi akutni ne-
fritični sindrom označujemo skupek kliničnih simp-
tomov in znakov, s katerimi se klinično pokažejo ra-
zlične primarne in tudi sekundarne glomerulne bo-
lezni. Ne glede na etiologijo je njihova skupna zna-
čilnost imunološko pogojeno akutno vnetje glome-
rulov, ki ga največkrat sprožijo okužbe z različnimi
povzročitelji ter spremljajoče proliferacijske spre-
membe glomerulov. Simptomi in znaki, ki definirajo
ta sindrom, so zapisani v tabeli 1.
V diferencialni diagnozi  si lahko deloma pomaga-
mo z anamnezo, z nekaterimi laboratorijskimi, pred-
vsem serološkimi preiskavami, in s poznavanjem epi-
demiologije ter naravnega poteka najpogostejših glo-
merulonefritisov. Med najpogostejšimi glomerulni-
mi boleznimi, ki se kažejo kot akutni nefritični sin-
drom, so:
- akutni poststreptokokni glomerulonefritis, 
- drugi postinfekcijski glomerulonefritisi predvsem

glomerulonefritis povezani z endokarditisom, z
abscesi ali z okužbo »šanta« (ventrikulo-atrialni ob-
vod pri zdravljenju hidrocefalusa), 

- IgA nefropatija, 
- Henoch-Schönleinova purpura in
- sistemski lupus eritematozus. 
Klinične in laboratorijske značilnosti, ki so nam lah-
ko v pomoč pri diferencialni diagnozi akutnega glo-
merulonefritisa so prikazane v tabeli 2.



bolezen klinična
predstavitev

povezanost serološki testi kot
pomoč pri diagnozi

posebnosti

akutni
poststreptokokni
glomerulonefritis

ANS, BUS angina, impetigo AST↑, ADB↑, 
CH50↓, C3↓, C4=N

bolezen otroštva,
moški : ženske = 2:1

akutni postinfekcijski
glomerulonefritis ob
endokarditisu

ANS; lahko tudi
BUS ali ALO

znaki
endokarditisa
purpura

poz. hemokulture,
CH50↓, C3↓, C4=N,
krioglobulini +, 
revma faktor +

bolezen IK ali
embolična oblika, 
pojav GN v 20%, 
S. aureus: serologija
lahko poz. brez GN

akutni postinfekcijski
glomerulonefritis ob
abscesih

ANS dokazljiv absces,
osteomielitis

poz. hemokulture,
CH50, C3, C4 so 
N ali ↑

relativno redek pojav
GN

IgA nefropatija kronični GN, 
BUS (30-40%),
ANS (40-50%), 
NS (<5%), 
ALO (<5%),
HNGN

okužba zgornjih
dihal ali prebavil
redko familiarno
pojavljanje 
(cca. 10%)

IgAs↑ v cca 50%,
CH50, C3, C4 so N

pojav maligne AH v 5%
povezava z
revmatološkimi in
avtoimunimi boleznimi
(RA, ankilozantni
spondilitis)

Henoch-
Schönleinova
purpura

BUS (hematurija)
najpogostejše,
ANS, 
NS (cca. 20%)

purpura
(palpabilna),
trebušne kolike,
artralgije

IgA↑, CH50, C3, C4
so N
ANCA neg.

vrh v 1. dekadi
značilen izvid kožne
biopsije

sistemski lupus
eritematozus

BUS (proteinurija v
100%), 
NS (45-65%),
HNGN (30%)

značilni znaki SLE ANA, anti-DNK↑,
C3↓, C4↓

30-50% bolnikov s SLE
ima ledvično
prizadetost ob pojavu
bolezni

Tabela 2. Diferencialna diagnoza akutnega glomerulonefritisa.

Oznake: ADB - anti-DNA-za B, AH - arterijska hipertenzija, ALO - akutna ledvična odpoved, ANA - antinuklearni faktor, ANCA - protitelesa proti
citoplazmi nevtrofilnih levkocitov, ANS- akutni nefritični sindrom, anti-DNK - protitelesa proti dvovijačni DNK, AST - antistreptolizinski titer, 
BUS - brezsimptomne spremembe seča, CH50, C3, C 4 – celokupni komplement in njegove frakcije, HNGN - hitro napredujoči glomerulonefritis, 
GN - glomerulonefritis, IK - imunski kompleksi, N - normalen, NS - nefrotski sindrom,  RA - revmatoidni artritis, s -  serumski, 
SLE - sistemski lupus eritematozus.
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Akutni postinfekcijski glomerulonefritis. Po-
gostnost pojavljanja te bolezni se v razvitem svetu
zmanjšuje. Še vedno ga najpogosteje diagnosticira-
mo v otroštvu (v starosti 5 do 15 let). Po 40. letu sta-
rosti se pojavlja samo v 10%. Pri moškem spolu je 2-
krat pogostejši. Pojavlja se lahko epidemično ali spo-
radično. Pri epidemični obliki je prognoza bolezni
zelo dobra, saj je restitucija skoraj 100%. Sporadične
oblike pogosteje preidejo v kronično obliko bolezni
(otroci do 10%, odrasli do 30%).Velikokrat poteka
subklinično (4 do 10-krat pogosteje kot s polnim sin-
dromom se kaže le kot mikrohematurija) in ga zara-
di tega ne odkrijemo. Najpogostejši povzročitelji, ki

sprožijo nastanek postinfekcijskega glomerulonefri-
tisa, so bakterije (streptokoki skupine A, S. viridans,
Staphylococcus aureus in S. epidermidis), po Gramu
negativni bacili, Streptococcus pneumoniae itd.), ne-
kateri virusi (HCV, HBV, citomegalovirus, nekateri
adenovirusi enterovirusi itd.), paraziti (plazmodiji,
Toxoplasma in drugi), rikecije in redko tudi gljive. V
razvitih deželah postinfekcijski glomerulonefritis
prožijo pogosteje nestreptokokne okužbe. Pojavlja
se npr. pri 1 do 4% bolnikov z okuženimi atrioven-
trikularnimi šanti in pri 20% bolnikov z infekcijskim
endokarditisom. Lahko se pojavlja tudi pri bolnikih
z visceralnimi in zobnimi abscesi ali osteomielitisom.



V manj razvitih okoljih, predvsem pa v tropskem in
subtropskem pasu, je še vedno v ospredju po-
ststreptokokni glomerulonefritis. V Evropi se spo-
radično pojavlja predvsem pri alkoholikih in pod-
hranjenih bolnikih. Zanimivo je, da tveganje ni po-
večano pri bolnikih okuženih s HIV-om ali pri imu-
nosuprimiranih bolnikih.  ojavi se 2 do 3 tedne po
streptokokni okužbi dihal in približno 6 tednov po
streptokokni okužbi kože. Diagnostična pomagala
so prikazana v tabeli 2.
Ledvična biopsija  je bila ob sumu na to bolezen ne-
kdaj potrebna le izjemoma (slika 4).  S spremembo
etiopatogeneze se je spremenila tudi klinična slika.
Značilni akutni potek, kjer so se vsi simptomi in zna-
ki bolezni razvili v nekaj dneh, se je pri nekaterih
povzročiteljih nekoliko zabrisal in bolezen poteka
manj burno, subakutno. Če se ob tem poslabšuje led-
vično delovanje, je potrebno izključiti hitro napre-
dujoči polmesečasti glomerulonefritis, kar je mogo-
če le s patohistološko analizo z ledvično biopsijo
pridobljenega vzorca ledvičnega tkiva.

Slika 4. Difuzni proliferativni endokapilarni poinfekcijski
glomerulonefritis pri svetlobnomikroskopski preiskavi. Vir:
Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

Hitro napredujoči glomerulonefritis
Povsem enaki simptomi in bolezenski znaki, ki smo
jih spoznali pri opredeljevanju akutnega glomerulo-
nefritisa, so izraženi tudi pri hitro napredujočem glo-
merulonefritisu, s pomembno razliko v hitrosti po-
javljanja.  Namesto v nekaj dneh – akutno, se po-
polna klinična slika  hitro napredujočega glomerulo-
nefritisa razvije v nekaj tednih. V ospredju je pro-
gresivno slabšanje ledvičnega delovanja, ki lahko v
nekaj tednih povzroči popolno, nepopravljivo ledvi-
čno odpoved. Prav zaradi tega je pomembno, da ta
sindrom pravočasno spoznamo. Včasih so po-
membne ure, če želimo s pravočasnim zdravljenjem
rešiti ledvice.
Opisana klinična slika je posledica hudega vnetnega
dogajanja v ledvičnih telescih s posledičnim spre-
membami tudi v drugih delih nefrona. Burno vnet-
no dogajanje z nekrozo delov ledvičnega telesca pov-
zroči izlitje fibrina in nekaterih mediatorjev v kap-
sulni prostor, kar sproži intenziven vnetni prolifera-
cijski odgovor in nastanek polmesecev. Polmeseča-
sti zunajkapilarni glomerulonefritis je tako najznačil-
nejša patohistološka sprememba. Klinično po-
membna je predvsem izraženost polmescev pri več
kot 50% ledvičnih telesc.
Vzroki za nastanek tako burnega vnetja so različni.
Predvsem na osnovi imunofluorescenčne preiskave
lahko zunajkapilarni glomerulonefritis etiopatoge-
nezno razdelimo v tri skupine: 
zunajkapilarni glomerulonefritis s protitelesi proti
glomerulni bazalni membrani katerega najbolj po-
znani predstavnik je Goodpasturejeva bolezen, 
imunokompleksni zunajkapilarni glomerulonefritis
(značilne bolezni, ki sodijo v to skupino, so: difuzni
lupusni glomerulonefritis v sklopu sistemskega lu-
pusa eritematozusa, akutni postinfekcijski glomeru-
lonefritis, še posebej v poteku endokarditisa,  IgA
nefropatija in Henoch-Schönleinova purpura; 
imunsko borni zunajkapilarni glomerulonefritis pri
ANCA pozitivnih sistemskih vaskulitisih malih žil
(Wegenerjeva granulomatoza, mikroskopski polian-
giitis in Churg-Straussin sindrom).
Če kje, potem je pri slednji obliki glomerulonefritisa
ključna zgodnja serološka diagnostika, saj imamo
lahko rezultat že v nekaj urah. Klinična slika hitro
napredujočega glomerulonefritisa in pozitiven sero-
loški izvid, npr. dokaz protiteles proti glomerulni ba-
zalni membrani ali dokaz ANCA zadostujeta za ta-
kojšen začetek imunosupresijskega zdravljenja. Iz-
vedba ledvične biopsije v najakutnejši fazi bolezni
včasih niti ni možna, zato ne čakamo na njen rezul-
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tat. Patohistološki svetlobno mikroskopski in imu-
nofluorescenčni izvid nam značilno bolezen sicer
potrdita; večjo vrednost ima za  napoved uspešnosti
zdravljenja in prognozo.
Podrobneje sta ANCA vaskulitis in Goodpasturejev
sindrom opisana v poglavju Pulmorenalni sindrom.

Difuzni lupusni glomerulonefritis
Lupusni GN se pojavi pri okrog 50% bolnikov s
SLE.  Difuzni lupusni GN (razred 4  po najnovejši
ISN/PRS klasifikaciji iz leta 2004), ki se klinično ma-
nifestira kot nefrotski sindrom ali sindrom hitrona-
predujočega GN, je najpogostejša in tudi najpo-
membnejša klinična predstavitev ledvične prizadeto-
sti v sklopu SLE. S sliko hitronapredujočega GN se
pokaže v cca 30%. Pri tej obliki je prizadetih več kot
50% ledvičnih telesc, ki so prizadeta segmentno ali
globalno in kažejo patohistološko sliko endokapilar-
nega in zunajkapilarnega, polmesečastega GN (slika
5). Obilni subendotelni depoziti povzročajo znači-
len  izgled kapilarnih zank, ki zadebelene spominja-
jo na žičnate zanke, ki jih uporabljamo v mikrobio-
logiji (»wire loops«). Pri diagnostični opredelitvi je

pomembna tudi imunofluorescenčna preiskava, ki
prikaže depozite IgG, IgA, IgM, C1q in C3, značilno
sliko imenovano tudi »full house«. Izrazita pozitivna
reakcija na C1q je za to bolezen še posebno značil-
na. 
Za izid bolezni je zelo pomembno zgodnje agresi-
vno imunosupresijsko zdravljenje.

Slika 5. Proliferacijski lupusni glomerulonefritis. Vir: Inštitut
za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

Slika 6. Patofiziologija nefrotskega sindroma (povzeto po Anderson S, et al. V: Brenner BM, ed. Brenner and Rector’s The kidney.
8th ed. Philadelphia. Saunders; 2008). 
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Nefrotski sindrom
Nefrotski sindrom je verjetno najprepoznavnejši
med glomerulnimi sindromi. Zanj je značilno:
- proteinurija večja od 3,5 g/1,73 m2/24 ur, 
- hipoalbuminemija, 
- otekline, 
- hiperlipoproteinemija in 
- lipidurija. 
Takšna klinična predstavitev je značilna predvsem za
neproliferacijske oblike glomerulonefritisov. Ker pri
patohistološkem pregledu ne najdemo znakov vne-
tja, pač pa različne stopnje sklerozacije ledvičnih te-
lesc, jih mnogi obravnavajo kot glomerulopatije.
Posledic nefrotskega sindroma (patofiziologija je
shematično prikazana na sliki 6) ne moremo v celo-
ti pojasniti zgolj z velikostjo albuminurije. Tako kot
tudi hipoalbuminemije ne moremo pojasniti zgolj z
izgubljanjem serumskega albumina s sečem. S pre-
iskavami so ugotovili, da je poleg velike izgube v se-
ču pomembno tudi zmanjšanje celokupnega izmen-
ljivega albumina v telesu (povečanje sinteze albumi-
na v jetrih in zmanjšanje zunajledvičnega kataboliz-
ma sta za normalno homeostazo albumina nezado-
stna). Za takšno izkrivljeno homeostazo je v veliki
meri odgovoren zelo povečan katabolizem v ledvi-
čnih tubulih. S spremljanjem pokazateljev tubulne
okvare pri bolnikih z nefrotskim sindromom smo to
že večkrat posredno tudi potrdili.
Huda proteinurija pri nefrotskem sindromu torej ne
povzroči samo nastanka oteklin, temveč je povezana
z vrsto drugih, pomembnih nenormalnosti. Poleg hi-
perlipidemije, ki je pri bolnikih z nefrotskim sindro-
mom povezana s povečano sintezo lipoproteinov v
jetrih (holesterola, LDL in Lp(a)) kot tudi z mote-
nim katabolizmom  LDL, VLDL in HDL (zmanjša-
nje aktivnosti jetrne lipaze, zmanjšanje katabolizma
apo B itd.), lahko povzroča tudi druge presnovne ne-
normalnosti. Povečana nagnjenost k strjevanju krvi
je posledica povečane agregacije trombocitov, pove-
čane sinteze prokoagulacijskih dejavnikov v jetrih in
izgube antikoagulantnih dejavnikov s sečem (npr.
proteina C, proteina S in antitrombina III). Bolniki
zato nagibajo k venskim in arterijskim trombozam z
mogočimi trombemboličnimi zapleti. Tveganje za
nastanek tromboze se zelo poveča pri zmanjšanju se-
rumske koncentracije albumina pod 20 g/l. Nevar-
nost za nastanek tromboze predstavlja tudi hemo-
koncentracija pri preveč navdušenem diuretičnem
zdravljenju. 
Druge presnovne motnje so klinično manj po-
membne. Koncentracija 25-hidroksi-vitamina D v

plazmi je zmanjšana zaradi izgubljanja vezalne belja-
kovine za vitamin D s sečem (to je beljakovina z
majhno molekulsko maso 59 kD). Koncentracija
prostega vitamina D v serumu je normalna, zato se
osteomalacija in sekundarni hiperparatiroidizem pri
normalnem ledvičnem delovanju le redko pojavita.
Nadomeščanje kalcija ali vitamina D pri bolnikih z
nefrotskim sindromom ni potrebno. Izjemo pred-
stavlja dolgo trajanje nefrotskega sindroma in korti-
kosteroidno zdravljenje.
Čeprav se s sečem izgublja vezalna beljakovina za ti-
roksin, ni klinično pomembnih motenj v delovanju
ščitnice. Izguba transferina lahko povzroči mikrocit-
no hipokromno anemijo, odporno za zdravljenje z
železom. Povečano tveganje za nastanek okužb je
pomembno predvsem pri otrocih. Pnevmokokni pe-
ritonitis še danes predstavlja resno bolezensko sta-
nje. Večja dovzetnost za okužbe je povezana z izgu-
bljanjem IgG in komplementnega dejavnika B (be-
ljakovine alternativne poti aktivacije) s sečem, zaradi
česar je otežena eliminacija bakterij s kapsulo, kot je
npr. pnevmokok. Izgubljanje cinka in transferina
moti normalno delovanje limfocitov. Motena je tudi
fagocitna funkcija granulocitov.
Neboleče, vtisljive otekline so glavni znak tega sin-
droma, ki se pojavijo pri povečanju telesne vode za
več kot 3% telesne teže. Značilen znak je tudi pove-
čano penjenje seča. Otekline se pojavijo hitreje pri
odraslih, pri manjši proteinuriji in hipoalbuminemiji
kot pri otrocih. Vpliv položaja telesa na razporedi-
tev oteklin je pri odraslih pomembnejši kot pri otro-
cih. Pri otrocih sta pogosteje prisotna edem obraza
in ascites brez vidnih oteklin spodnjih okončin. Pri
razviti anasarki je pomembno ta sindrom razlikova-
ti od kongestivnega srčnega popuščanja. Kadar je ob
oteklinah spodnjih okončin prisoten še ascites, je po-
trebno diferencialno diagnostično izključiti jetrno ci-
rozo.
Ledvično delovanje je ob pojavu bolezni največkrat
normalno. Je pa za glomerulopatije, ki se skrivajo v
ozadju tega sindroma, značilno različno hitro pro-
gresivno slabšanje. Izjemo predstavljata glomerulo-
nefritis z minimalnimi glomerulnimi spremembami,
kjer je tak potek neobičajen, in pa membranska ne-
fropatija, kjer se napredujoča ledvična bolezen izra-
zi le pri približno 40% bolnikov. 
S sliko nefrotskega  sindroma se kažejo primarne
(odsotnost vnetja ali sistemske bolezni) kot tudi se-
kundarne glomerulne bolezni. Med primarnimi glo-
merulopatijami so pri odraslem pomembne pred-
vsem tri bolezni: 
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- membranska nefropatija (30 do 50% vseh nefrot-
skih sindromov),

- fokalna segmentna glomeruloskleroza (20%) in
- glomerulonefritis z minimalnimi glomerulnimi

spremembami (10 do 15%; pri otrocih 90%). 
Za razlikovanje med posameznimi boleznimi je po-
trebna ledvična biopsija in patohistološka analiza
(svetlobno mikroskopska, imunofluorescenčna in
elektronsko mikroskopska) ledvičnega tkiva. Serolo-
ške in druge laboratorijske preiskave so za razlikova-
nje med boleznimi premalo povedne.
Glomerulonefritis z minimalnimi glomerulnimi
spremembami in fokalna segmentna glomeru-
loskleroza. Glomerulonefritis z minimalnimi glo-
merulnimi spremembami (v literaturi najdete tudi iz-
raze, kot sta lipoidna nefroza ali «nil disease«) in fo-
kalno segmentno glomerulosklerozo v pediatriji opi-
sujejo kot idiopatski nefrotski sindrom. Obe bolezni
sta definirani kot kombinacija klinične slike (nefrot-
ski sindrom) in patomorfoloških sprememb. Glo-
merulonefritis z minimalnimi glomerulnimi spre-
membami je predvsem bolezen otroške dobe (vrh
pojavnosti okrog drugega leta starosti), medtem ko
se pri odraslih obe bolezni pojavljata v katerikoli sta-
rosti. Čeprav je etiopatogeneza obeh bolezni še ne-
pojasnjena, lahko ena kot druga nastaneta v poveza-
vi z zunanjimi sprožilnimi dejavniki. Glomerulone-
fritis z minimalnimi glomerulnimi spremembami po-
vezujejo z nekaterimi zdravili (npr. nesteroidnimi an-
tirevmatiki ali interferonom alfa, zelo redko tudi z li-
tijem ali zlatom), alergijami na cvetni in hišni prah,
na pik čebele ali nekatere alergene v hrani (mleko,
svinjina) in tudi z rakavimi boleznimi, predvsem
Hodgkinovim limfomom ali Mycosis fungoides. Se-
kundarne oblike fokalne segmentne glomeruloskle-
roze so najpogosteje povezane s hemodinamskimi
razlogi (glomerulna hiperfiltracija) ob  zmanjšani ma-
si ledvičnega parenhima npr. zaradi prirojene hipo-
plazije ene ali obeh ledvic ali aplazije ene ledvice ter
hipoplazije druge (pomen ultrazvočne preiskave pri
bolnikih z izolirano proteinurijo!), operativne od-
stranitve dela ledvice, pri refluksni nefropatiji, kro-
nični transplantacijski nefropatiji ali pri vsaki drugi
napredovali kronični ledvični bolezni z veliko izgubo
delujočih nefronov. Glomerulna hiperfiltracija pri
stanjih z normalno maso ledvičnega parenhima, kot
npr. pri ekstremni debelosti, dolgoletni arterijski hi-
pertenziji ali prirojenih srčnih napakah s cianozo, lah-
ko prav tako povzroči nastanek sekundarne fokalne
segmentne glomeruloskleroze. Ta nenormalnost naj
bi nastala tudi v povezavi z nekaterimi okužbami (he-
patitisom B, virusom parvo B19, HIV), raki, pred-

vsem limfomi, z jemanjem zdravil (npr. pamindro-
nat, inerferon-α, litij ali heroin) ali drugimi stanji npr.
pri sarkoidozi ali po obsevanju ledvic. Pri sekundar-
nih oblikah fokalne segmentne glomeruloskleroze se
nefrotski sindrom kljub veliki proteinuriji nikoli ne
razvije.
Nefrotski sindrom je ključna klinična predstavitev
pri bolnikih  z glomerulonefritisom z   minimalnimi
glomerulnimi spremembami pri otrocih in odraslih.
Pri fokalni segmentni glomerulosklerozi se nefrotski
sindrom pojavi pri 90% otrok in okrog 70% odra-
slih. Pri ostalih lahko dokažemo le nenefrotsko pro-
teinurijo. Otekline se razvijejo v nekaj dneh do nekaj
tednih. So značilno vtisljive in neboleče. Na koži so
opazne gube, ki jih povzročijo oblačila, pri ležečih
bolnikih pa sledovi gub posteljnega perila. Začenja-
jo se na obrazu. Ko se telesna teža poveča za več kot
5%, se otekline zaradi vpliva težnosti porazdelijo bolj
na spodnje dela telesa. Otekanje mod in spolovila pri
moških je lahko zelo moteče. Ob anasarki se včasih
pojavijo kožne strije. Hitro nastajanje oteklin lahko
spremljajo znaki hipovolemije. Pri otrocih se hipo-
volemija kaže kot trebušna bolečina. Redkeje je tre-
bušna bolečina odraz drugega zapleta, npr. peritoni-
tisa, pankreatitisa ali žilne tromboze. Pogosto najde-
mo povečana, boleča jetra. Povišanje krvnega tlaka
pri otrocih ugotovimo pri manj kot 20%, pri odraslih
je krvni tlak povečan pri okrog 30% bolnikov. Še po-
gostejša je arterijska hipertenzija pri fokalni segmen-
tni glomerulosklerozi, še posebno, če je ledvično de-
lovanje ob odkritju bolezni že zmanjšano. Pri glo-
merulonefritisu z minimalnimi spremembami glo-
merulov je ledvično delovanje ob odkritju večinoma
normalno. Akutna ledvična insuficienca značilno
spremlja nastanek te bolezenske motnje kot zaplet
jemanja nesteroidnih antirevmatikov (neoligurična
oblika), lahko pa je posledica hipovolemije (oliguri-
čna oblika). Pri bolnikih s fokalno segmentno glo-
merulosklerozo lahko ugotovimo zmanjšano delo-
vanje že ob odkritju bolezni pri 20% otrok in 30%
odraslih.
Vsi bolniki s sumom na eno izmed obeh bolezni po-
trebujejo specialistično, nefrološko obravnavo. Po-
trebna je hospitalizacija, saj je za  dokončno oprede-
litev potrebna ledvična biopsija (slika 7).
Zdravljenje je specifično, imunosupresijsko in nei-
munološko, podporno. Pri obeh boleznih so po
uspešnem zdravljenju pogosti relapsi. Uspešnejši
smo pri zdravljenju glomerulonefritisa z minimalni-
mi spremembami glomerulov.
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Slika 7. Fokalna segmentna glomeruloskleroza.
Svetlobnomikroskopska slika segmentne skleroze, ki zrašča z
Bowmanovo kapsulo. Vir: Inštitut za patologijo Medicinske
fakultete v Ljubljani.

Membranska nefropatija. Membranska nefropati-
ja je glomerulna bolezen  z zadebelitvijo stene glo-
merulnih kapilar, ki je posledica odlaganja imunskih
depozitov IgG in komplementnih frakcij v subepi-
telni prostor na zunanji strani glomerulne bazalne
membrane. Posledica teh sprememb je povečana
prepustnost glomerulne bazalne membrane za be-
ljakovine, kar se klinično pokaže kot nefrotski sin-
drom. Pri dveh tretjinah bolnikov z membransko ne-
fropatijo ne najdemo jasnega vzroka za njen nasta-
nek, zato jo opredelimo kot primarno bolezen. Med
sekundarnimi razlogi za nastanek bolezni je po-
membna povezanost z nekaterimi raki predvsem
pljuč, dojke, želodca, kolona in redkeje z ne-Hodg-
kinovim limfomom, imunskimi boleznimi npr. s si-
stemskim lupusom eritemetozusom, avtoimunim ti-
roiditisom redko tudi s Sjögrenovim sindromom,
revmatoidnim artritisom ali sarkoidozo. Pojavi se
lahko med zdravljenjem z nekaterimi zdravili ali tu-

di po njem npr. z zlatom, d-penicilaminom, neste-
roidnimi antirevmatiki predvsem z diklofenakom  ter
med okužbami, predvsem pri  B hepatitisu.
Bolezen se začne neopazno in jo je v začetku mo-
goče zaznati le z laboratorijskim pregledom seča in
dokazom neselektivne glomerulne proteinurije. Šele
čez več tednov ali celo mesecev se pojavijo nebole-
če, simetrične otekline na spodnjih ekstremitetah in
tudi drugod po telesu ter nabiranje tekočine v teles-
nih votlinah.  
Nefrotski sindrom ugotovimo pri 80% bolnikov s to
boleznijo. Proteinurija od 10 do 15 g/dan ni izjem-
na; pri ostalih 20% bolnikov ugotovimo nenefrotsko
neselektivno proteinurijo. Arterijsko hipertenzijo ima
20% bolnikov. Trombembolije s pljučnimi emboliz-
mi ali brez njih so pri bolnikih z membransko ne-
fropatijo pogost zaplet. Pogostejše so pri bolnikih,
ki imajo koncentracijo serumskega albumina manjšo
kot 20 g/l in raven antitrombina III v serumu manj-
šo kot 70%. Trombozo ledvičnih ven so v prospe-
ktivnih raziskavah ugotovili pri 5 do 40% bolnikov.
Klinična slika tromboze ledvičnih ven je lahko po-
vsem prikrita ali pa očitna in se kaže z enostransko ali
obojestransko bolečino v ledjih, nenadnim poveča-
njem proteinurije in zmanjšanjem ledvičnega delo-
vanja. Eritrociturijo ugotovimo pri 40 do 60% bol-
nikov. Ledvično delovanje je ob odkritju normalno
ali le nekoliko zmanjšano pri večini bolnikov. Do na-
predovanja ledvične bolezni pride več let po prvem
pojavu bolezni pri okrog 20% posebej ogroženih
bolnikov (moških starejših od 50 let s proteinurijo
večjo kot 10 g/dan ter oslabljenim ledvičnim delo-
vanjem ob pojavu bolezni). Aktivnost komplemen-
ta v serumu je normalna. V seču lahko izmerimo po-
večano izločanje končne komplementne frakcije
C5b-9. Z njo lahko spremljamo aktivnost bolezni. 
Za ločevanje primarne membranske nefropatije od
sekundarnih oblik je poleg osnovnih laboratorijskih
preiskav potrebno določiti še komplementni frakci-
ji C3 in C4 (pri primarni membranski nefropatiji so
te vrednosti normalne), ANA in anti-DNK za iz-
ključitev sistemskega lupusa eritematozusa, določa-
nje virusnih markerjev hepatitisa B in C, preiskavo
blata na prisotnost krvi ter rentgenogram prsnih or-
ganov (kadar sumimo na morebitno povezanost z
rakavo boleznijo, še posebej pri starejših bolnikih).
Diagnozo bolezni lahko postavimo le s pomočjo pa-
tohistološke preiskave vzorca ledvičnega tkiva do-
bljenega z ledvično biopsijo (slika 8).



kronične nepopravljive spremembe z glomerulo-
sklerozo in intersticijsko fibrozo, kjer natančnejša di-
ferencialna diagnoza glomerulonefritisov ni možna. 
S sliko kroničnega glomerulonefritisa  lahko poteka
večina  primarnih glomerulonefritisov. Najpogoste-
je se na ta način kaže IgA nefropatija. Z ledvično
biopsijo lahko ugotovimo tudi membransko nefro-
patijo ali fokalno segmentno glomerulosklerozo.
Domnevajo, da se za sliko sklerozantnega mezan-
gioproliferacijskega glomerulonefritisa, kje z  imu-
nofluorescenčno preiskavo ne potrdimo IgA nefro-
patije,  lahko skriva neprepoznani postinfekcijski glo-
merulonefritis s prikritim kliničnim potekom .
IgA nefropatija. Je najpogostejša glomerulna bole-
zen. Že ime nam pove, da gre za imunsko pogojeno
bolezen, kjer je IgA ključni imunoglobulin, ki ga lah-
ko z imunofluorescenčno preiskavo dokažemo v
imunskih depozitih v ledvičnih telescih. Pojavi se v
katerikoli starosti, najpogosteje v drugi in tretji ži-
vljenjski dekadi. V severni Evropi in v ZDA zbole-
vajo moški do 6-krat pogosteje kot ženske. V Slove-
niji je IgA nefropatija najpogostejša med primarnimi
glomerulonefritisi in smo jo v preteklosti s patohi-

Slika 9. IgA nefropatija. Svetlobno mikroskopska slika
mezangioproliferacijskega glomerulonefrtitisa IgA. 
Vir: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.
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Slika 8. Membranski glomerulonefritis.
Svetlobnomikroskopska slika značilnih trnastih izrastkov
(»spikes«) ma zunanji strani glomerulne bazalne membrane;
srebritev (barvanje po Jonesu). Vir: Inštitut za patologijo
Medicinske fakultete v Ljubljani.

Kronični glomerulonefritis (kronični nefritični
sindrom)
Diagnoza kroničnega glomerulonefritisa ni enosta-
vna, ker bolezen poteka prikrito, indolentno in vča-
sih minejo leta ali celo desetletja, da se pojavi bole-
zenski znak, ki ga lahko prepoznamo. Običajno je to
povečanje krvnega tlaka ali pa odkritje brezsimp-
tomnih sprememb v seču, predvsem proteinurije s
hematurijo ali brez nje, in včasih že oslabljenega led-
vičnega delovanja. Ultrazvočna preiskava pokaže si-
metrično zmanjšani ledvici, gladkih kontur s stanjša-
nim parenhimom s povečano ehogenostjo.  Nema-
lokrat se bolniki oglasijo k zdravniku šele, ko so že iz-
raženi znaki, povezani z zmanjšanim ledvičnim de-
lovanjem, npr. zaradi znakov slabokrvnosti ali simp-
tomov uremičnega sindroma. Če bolezen odkrijemo
dovolj zgodaj, potem lahko dokončamo diagnostiko
z izvedbo ledvične biopsije. Kadar je parenhima pre-
malo in je ledvično delovanje preveč oslabljeno, ta-
krat je izvedba ledvične biopsije zelo vprašljiva, saj s
patohistološko analizo največkrat ugotovimo zgolj



Glomerulne bolezni se kažejo z različnimi klinični-
mi sindromi. Brezsimptomne spremembe v seču so
najpogostejša klinična predstavitev teh bolezni.
Kljub navidezni benignosti lahko pomenijo za-
četek napredujoče bolezni, ki privede do končne
ledvične odpovedi.
IgA nefropatija je edini glomerulonefritis, ki se
lahko predstavi z vsemi kliničnimi sindromi.
Pri bolnikih mlajših od 30 let, ki imajo proteinurijo
<2,0 g/dan vedno izključite ortostatsko prote-
inurijo.

Pri bolnikih z izolirano proteinurijo je potrebno
redno spremljanje v ambulanti izbranega zdravni-
ka ali specialista družinske medicine na 6 mesecev.
Spremljati je potrebno gibanje krvnega tlaka, la-
boratorijsko pregledovati seč in ocenjevati led-
vično delovanje.
Selektivnost proteinurije ni pomembna samo za
ločevanje med glomerulno in tubulno proteinuri-
jo, temveč ima pomembno prognostično napoved-
no vrednost.
Določanje komplementnih komponent je ena od
osnovnih seroloških preiskav pri bolnikih z
glomerulnimi boleznimi.
Čeprav je akutni postinfekcijski glomerulonefritis
bolezen, ki večinoma ne pušča trajnih posledic, je
potrebno bolnike, ki so preboleli to bolezen, vsaj
nekaj let podrobneje nadzorovati (laboratorijske
kontrole seča, spremljanje ledvičnega delovanja,
merjenje krvnega tlaka).
Vsak bolnik s klinično sliko akutnega glomeru-
lonefritisa in oslabljenim delovanjem ali hitro
napredujočega glomerulonefritisa potrebuje tako-
jšnjo napotitev k nefrologu ali napotitev v bol-
nišnico.
Pri pojavu nebolečih, simetričnih oteklin pri
odraslih bolnikih vedno laboratorijsko preglejte
tudi seč. Proteinurija 4 določena s testnim lističem
ali količnik 3 ali več pri določitvi albuminurije/krea-
tinin v enkratnem vzorcu seča, lahko pomeni ne-
frotsko proteinurijo. 
Membranska nefropatija je najpogostejša glome-
rulna bolezen, ki se skriva v ozadju nefrotskega sin-
droma pri odraslih bolnikih. Pri otrocih je naj-
pogostejši glomerulonefritis z minimalnimi glome-
rulnimi spremembami.
Bolnika z nefrotskim sindromom ne ogrožajo otek-
line pač pa drugi zapleti, ki so posledica velike pro-
teinurije, predvsem povečano tveganje za nas-
tanek tromboz in tromboemboličnih zapletov.
Pri bolnikih, ki se klinično predstavijo s  sliko hitro-
napredujočega glomerulonefritisa, se bomo z
določitvijo protiteles proti-GBM, določitvijo ANCA
in ANA  najhitreje približali dovolj zanesljivi eti-
ološki opredelitvi tega sindroma. 
Pri bolniku z novo odkrito arterijsko hipertenzijo
vedno preglejte seč in ocenite ledvično delovanje.
Če najdete proteinurijo in povišano koncentracijo
serumskega kreatinina, je potrebno čimprej na-
praviti tudi UZ ledvic in bolnika napotiti v nefro-
loško ambulanto.
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stološko analizo ugotovili pri 30% vseh glomerulo-
nefritisov. Ker je diagnozo mogoče postaviti le z led-
vično biopsijo in patohistološko preiskavo, ki jo pri
asimptomatskih bolnikih z mikroskopsko eritrocitu-
rijo redko napravimo, je  incidenca verjetno še večja
(slika 9). 
Etiologija bolezni je še vedno nepoznana. Čeprav se
pogosto pojavi v povezavi z okužbo dihal, specifi-
čnega antigena ne poznamo. Povezanost s to bolez-
nijo so ugotovili za nekatere bakterije (npr. Yersinia,
Mycoplasma ali Campylobacter) in viruse (citome-
galovirus, adenovirus, Coxackie virus, Epstein-Bar-
rov virus itd). Nikoli omenjenih povzročiteljev niso
našli v imunskih depozitih v ledvičnih telescih. Pred-
lagali so tudi nekatere antigene iz hrane. Ker se bo-
lezen rada ponovi po presaditvi ledvice, gre ned-
vomno za neko nenormalnost v IgA imunskem si-
stemu. Posredno nas na to usmerja tudi povezanost
med IgA nefropatijo in nekaterimi drugimi bolezen-
skimi stanji kot je npr. »cirotična » IgA nefropatija, ki
se pojavlja pri nekaterih bolnikih z jetrno cirozo. Te-
sno je ta bolezen povezana s Henoch-Schönleinovo
purpuro, nekoliko redkeje pa z vnetno črevesno bo-
leznijo, celiakijo ali dermatitisom herpetiformisom. 
Ugotovili smo že, da so brezsimptomne spremembe
v seču in ponavljajoča se makroskopska hematurija
najznačilnejša klinična predstavitev te bolezni, saj se
na ta način pojavlja v 2/3 vseh primerov. S sliko
akutnega glomerulonefritisa se pojavlja v manj kot
10%,  v 2,8% do 7,5% pa kot nefrotski sindrom.
Kot kronični glomerulonefritis se v Evropi predsta-
vi v 10% primerov. 
Bolezen napreduje pri 15% do 40% bolnikov. V
dvajsetih letih pride do končne ledvične odpovedi pri
25% bolnikov. Slabšo prognozo napovedujejo
zmanjšano ledvično delovanje ob odkritju bolezni,
proteinurija, povečan krvni tlak in kronične, sklero-
tične spremembe pri histološki analizi. IgA nefropa-
tija se lahko v 60% ponovi po presaditvi ledvice.
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PROGNOZA NAJPOGOSTEJŠIH
GLOMERULONEFRITISOV

Glomerulonefritis z minimalnimi glomerulnimi
spremembami in fokalna segmentna
glomeruloskleroza
Prognoza je pri obeh boleznih različna.  Kar zadeva
preživetje bolnika ali ledvic je pri glomerulonefritisu
z minimalnimi spremembami glomerulov prognoza
zelo dobra. Za to bolezen so značilni pogosti relap-
si in remisije po zdravljenju s kortikosteroidi. Pri
otrocih se relapsi pojavljajo v 2/3 primerov in kar
50% otrok ima v poteku bolezni vsaj 4 relapse. Če se
relaps pojavi še med zdravljenjem s kortikosteroidi
lahko potrdimo, da je bolezen postala odvisna od
kortikosteroidov. Dolgotrajnejšo remisijo lahko pri-
čakujemo pri 75% otrok, ki so se dobro odzvali na
kortikosteroidno zdravljenje in v 6 mesecih po kon-
čanem zdravljenju ni prišlo do relapsa. Pri odraslih je
prognoza nekoliko drugačna. Odziv na kortikoste-
roidno zdravljenje  je običajno počasnejši in pri 25%
v treh do štirih mesecih kortikosteroidnega zdravlje-
nja ne dosežemo remisije. Razlogov za te razlike ne
poznamo; morda so za to odgovorni premajhni od-
merki kortikosteroidov. Če dosežemo remisijo, so re-
lapsi pri odraslih redkejši (30% do 50%).
Še največ zapletov je zaradi zdravljenja s kortikoste-
roidi. Bolezen ne napreduje in ne pripelje do končne
ledvične odpovedi. 

Fokalna segmentna glomeruloskleroza
Pri 30% do 43% bolnikov privede do končne ledvi-
čne odpovedi v desetih letih po odkritju bolezni.
Boljša je prognoza pri tistih bolnikih, kjer uspemo
doseči remisijo bolezni. Spontane remisije se poja-
vljajo pri manj kot 5% bolnikov, čeprav so v posa-
meznih objavah poročali tudi o precej večjih odstot-
kih (20%). Najslabšo prognozo imajo bolniki s ko-
lapsno obliko fokalne segmentne glomerulosklero-
ze, ki je pri nas redka. Slabšo prognozo imajo bolni-
ki, ki imajo v času ledvične biopsije  zmanjšano led-
vično delovanje, ali so jim patohistološko ugotovili
pomembnejšo intersticijsko fibrozo. Z zdravljenjem
te bolezni moramo vztrajati in preizkusiti vse po-
znane načine zdravljenja, saj so ugotovili, da že del-
na remisija zagotavlja pomembno počasnejši potek
do KLO.
Fokalna segmentna glomeruloskleroza se v približno
20% ponovi tudi po presaditvi ledvice. Bolezen se
pogosteje ponovi pri živih sorodniških dajalcih in pri
tistih, pri katerih je bolezen potekala hitro in v prej

kot treh letih pripeljala do končne ledvične odpove-
di.

Membranska nefropatija
Pri približno 50% bolnikov pride v 1 do 5 letih do
spontane popolne (okrog 25% primerov) ali delne
remisije (proteinurija do 2 g/dan, stabilno, normalno
ledvično delovanje). Pri bolnikih, kjer remisija vzdrži
več kot 3 leta, je prognoza odlična. Pri ostalih 50%
bolnikov s perzistentno nefrotsko proteinurijo bole-
zen napreduje do končne ledvične odpovedi. V 15
letih okrog 40% bolnikov potrebuje dializo ali umre.
Pri bolnikih z nenefrotsko proteinurijo je ledvično
10-letno preživetje skoraj 100%. Pravilno odmerjeno
zdravljenje lahko opisani naravni potek pomembno
spremeni. 
V tabeli 3 so prikazani ključni dejavniki povezani z
napredovanjem membranske nefropatije.

Membranoproliferacijski glomerulonefritis
Idiopatski membranoproliferacijski glomerulonefri-
tis ima kar zadeva preživetje ledvic pri odraslih slabo
prognozo. Pri 50% bolnikov je potrebno nadome-
stno zdravljenje že 5 let po odkritju bolezni. Deset let
po odkritju bolezni je delež bolnikov s KLO že 64%.
Med histološkimi spremembami napoveduje slabo
prognozo delež polmesecev ne glede na tip mem-
branoproliferacijskega glomerulonefritisa, obseg tu-
bulointersticijskih sprememb in obseg intersticijske
fibroze.

IgA nefropatija  
Čeprav so v nekaterih raziskavah dokazali, da  lahko
pri lahkih oblikah bolezni (klinična predstavitev z
brezsimptomnimi spremembami v seču) nastane
spontana remisija v približno 1/3 primerov, je še
vedno pomembno vedeti, da bolezen napreduje do
KLO pri pomembnem delu bolnikov. V dvajsetih le-
tih pride do končne ledvične odpovedi pri 25% bol-
nikov. Pri drugih 20% bolnikov lahko ugotovimo
zmanjšano ledvično delovanje s tendenco napredo-
vanja. Slabšo prognozo napovedujejo zmanjšano led-
vično delovanje ob odkritju bolezni, proteinurija, po-
večan krvni tlak in kronične, sklerotične spremembe
pri histološki analizi. Neodvisno od opisanih dejav-
nikov imata negativno napovedno vrednost tudi hi-
perurikemija in prevelik indeks telesne mase. 
IgA nefropatija se lahko v 60% ponovi po presaditvi
ledvice. Ledvično odpovedovanje pri ponovitvi bo-
lezni na presajeni levici se pojavi znotraj petih let po



Prognoza posameznega glomerulonefritisa je
odvisna od klinične predstavitve, genetskih de-
javnikov ter zgodnjega in učinkovitega zdravlje-
nja.
Prognoza je najboljša pri bolnikih z glomerulone-
fritisom z minimalnimi glomerulnimi sprememba-
mi. Ta bolezen ne vodi v končno ledvično odpoved.
Pri fokalni segmentni glomerulosklerozi pride
kljub zdravljenju do končne ledvične odpovedi v
30 do 40%. Bolezen se v cca 20% ponovi po presa-
ditvi ledvice.
Pri fokalni segmentni glomerulosklerozi je spon-
tana remisija pogostejša kot je veljalo še do ne-
davna.
Pri bolnikih z membransko nefropatijo pride lahko
do popolne ali delne spontane remisije pri cca.
50% bolnikov. Povečanje serumskega kreatinina,
huda hipoalbuminemija (manj kot 15 g/l) in perzis-
tentna huda proteinurija (več kot 8 g/dan več kot 6
mesecev) so najpomembnejši napovedni kazalci
slabe prognoze.
IgA nefropatija se konča s končno ledvično odpo-
vedjo pri cca. 25% bolnikov. Slabo prognozo
napovedujejo zmanjšano ledvično delovanje, pro-
teinurija, povečan krvni tlak in obseg intersticijske
fibroze v patohistološki analizi ob odkritju bolezni.
Pri difuznem lupusnem GN je prognoza odvisna od
uspešnosti indukcijskega zdravljenja in dosežene
delne ali popolne remisije.
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Tabela 3. Dejavniki, povezani z napredovanjem membranske nefropatije (povzeto po Reichert H et al. Am J Kidney Disease
1998; 31:1-11 in Branten AJ et al. J Am Soc Nephrol 2005; 16: 169-74.).

dejavniki napovednik pozitivna napovedna vrednost (%)
starost starejši > mlajši 43
spol moški > ženska 30
arterijska hipertenzija prisotna 39
serumski kreatinin povečan 61
serumski albumin < 15 g/l 56
nefrotski sindrom izražen 32
proteinurija > 8 g/dan > 6 mesecev 66
C5b-9 v seču > 7 µg/mg kreatinina 67
IgG v seču > 250 mg/dan 80
beta-2-mikroglobulin v seču > 0,5 µg/min 79
fokalna glomeruloskleroza prisotna 34
tubulointersticijske spremembe prisotne 48
elektronska mikroskopija stadij III ali IV 67

ponovitvi pri okrog 5% bolnikov. Bolezen začne hi-
treje napredovati običajno šele 10 let po ponovitvi.
Hitreje poteka tudi pri ponovitvi na drugi presajeni
ledvici.

Akutni postinfekcijski glomerulonefritis
Pri otrocih in pri epidemičnih oblikah je prognoza
odlična in se bolezen umiri brez večjih posledic zno-
traj šestih tednov, čeprav lahko nenormalnosti v se-
ču (eritrociturija, proteinurija) ugotavljamo še 1 do 2
leti. Nadomestno zdravljenje z dializo potrebuje
manj kot 1% bolnikov s prebolelim akutnim po-
ststreptokoknim glomerulonefritisom v otroštvu.
Pri odraslih je akutno poslabšanje ledvičnega delo-
vanja prisotno v 60% do 70%. Kar v 40% lahko so-
časno ugotovimo tudi kongestivno srčno popušča-
nje. V 20% je prisotna nefrotska proteinurija. Zelo
velika je tudi zgodnja umrljivost (25%).  Pri odraslih
ali pri sporadičnih primerih lahko po izvenenju akut-
ne faze v 4 do 13% perzistirajo proteinurija, povišan
krvni tlak in zmanjšano ledvično delovanje. Progno-
za subklinično potekajočega akutnega postinfekcij-
skega glomerulonefritisa je zelo dobra.
Napredujoča kronična ledvična bolezen se pojavlja
najpogosteje pri starejših bolnikih z izraženo nefrot-
sko proteinurijo. Pri več kot 2/3 teh bolnikov lahko
ugotovimo zmanjšano ledvično delovanje.  Najslab-
šo dolgoročno prognozo so opisali pri kroničnih al-
koholikih. 



Prepoznavanje in zdravljenje akutnega in kroničnega glomerulonefritisa

109

Difuzni lupusni glomerulonefritis
Preživetje teh bolnikov se je z modernim indukcij-
skim zdravljenjem izboljšalo. Petletno preživetje bol-
nikov in ledvic z difuznim lupusnim GN, kjer so z
zdravljenjem uspeli doseči remisijo,  je  doseglo 95%
oziroma 94%, in le 69% oziroma 45% pri tistih, pri
katerih remisije niso uspeli doseči. 
Le pri približno 10% do 15% bolnikov nastane kon-
čna ledvična odpoved in potreba po nadomestnem
zdravljenju. Lupusni GN predstavlja le 1%-2% bol-
nikov s končno ledvično odpovedjo, ki se zdravijo z
dializo. Preživetje teh bolnikov je podobno kot pri
drugih skupinah bolezni. Slabšo prognozo imajo
bolniki s sočasno izraženim antifosfolipidnim sin-
dromom. Presaditev ledvice je možna. Ne tako red-
ko so lahko težave z lažno pozitivnim navzkrižnim
preskusom. S pravilnimi postopki se da to motnjo
odpraviti. Prognoza po presaditvi pri teh bolnikih ni
nič slabša. V mnogih centrih priporočajo, da se po
začetku nadomestnega zdravljenja s presaditvijo po-
čaka vsaj 6 do 12 mesecev in preveri, da SLE pred
presaditvijo ni aktiven.

ZDRAVLJENJE GLOMERULONEFRITISOV
Zdravljenje primarnega glomerulonefritisa večino-
ma sestoji iz dveh elementov: 
- iz bolezensko specifičnega, imunosupresivnega

zdravljenja in  
- nespecifičnega, neimunološkega ali podpornega

zdravljenja. 
Če smo skozi leta izboljševali in dopolnjevali ukrepe
neimunološkega zdravljenja (podrobnosti tega dela
zdravljenja glomerulonefritisov so opisana v poglav-
ju o preprečevanju napredujoče KLB) pa ostaja spe-
cifično zdravljenje še vedno na dokaj trhlih temeljih,
če ga ocenjujemo z vidika z dokazi podprte medici-
ne. Že več desetletij zdravimo s kortikosteroidi, ne
da bi bilo takšno zdravljenje preverjeno s kontrolira-
nimi randomiziranami raziskavami. Tudi azatioprin
in ciklofosfamid, ki sta vključena v mnoge imunosu-
presijske sheme, sta zdravili še iz šestdesetih let! No-
vejša zdravila, ki smo jih prevzeli iz protokolov po
presaditvi ledvic, kot npr. ciklosporin, takrolimus,
mikofenolat mofetil ali biološka zdravila, kot npr. ri-
tuksimab ali infliksimab, so še vedno pretežno re-
zervirana za reševalno zdravljenje. Le izjemoma so
ta zdravila v indukcijskih shemah specifičnega zdra-
vljenja (ciklosporin za zdravljenje membranske ne-
fropatije ali mikofenolat mofetil za zdravljenje lu-
pusnega glomerulonefritisa.

Sam ocenjujem zdravljenje glomerulonefritisov kot
eno najzahtevnejših v klinični nefrologiji. Niso toli-
ko problem zapletene sheme ali velika potencialna
nevarnost imunosupresivnih zdravil, pač pa nepre-
stane dileme o tem, koga zdraviti, kdaj pričeti z zdra-
vljenjem, kdaj prenehati, katera zdravila izbrati, kako
dovolj zgodaj prepoznavati zaplete takšnega zdra-
vljenja in podobno. Tega se enostavno ne da naučiti
zgolj iz knjig, temveč so potrebne velike in ne prav
redko tudi grenke izkušnje. 
Pri odločanju o specifičnem zdravljenju nam je v ve-
liko pomoč poznavanje naravnega poteka posamez-
nega glomerulonefritisa in tudi čim boljše poznava-
nje prognostičnih pokazateljev. Ravno na tem po-
dročju je bilo v zadnjih letih premalo prospektivnih
raziskav, saj so današnji prognostični kazalci relati-
vno grobi, večkrat odraz že preveč napredovale bo-
lezni in mnogih od zgoraj navedenih dilem ne po-
magajo razrešiti. Proteomika in genomika pa sta žal
še bolj znanstvena fantastika kot bližnja realnost.
Na videz ni velikih dilem pri bolniku z akutnim ali hi-
tro napredujočim glomerulonefritisom. Kriteriji za
začetek zdravljenja  in tudi izbiro specifičnega zdra-
vljenja so dokaj jasno predpisani. Toksični učinki
zdravil postanejo malo pomembni, če se ledvično
delovanje hitro poslabšuje in tudi rezultati  zdravlje-
nja takšnih stanjih so zvečine zelo dobri. Pred veliko
preizkušnjo pa smo lahko postavljeni v primerih fe-
brilnega, starejšega bolnika z znaki sistemske bole-
zni in hitrim slabšanjem ledvičnega delovanja, kjer
se prekrivata aktivna bolezen in življenje ogrožajoča
okužba. 
V težavah smo lahko tudi pri manj akutnih in na vi-
dez precej manj resnih stanjih, kot je npr. bolnik s
primarnim glomerulonefritisom in nefrotskim sin-
dromom. Čeprav obstajajo prognostični kazalci, ki
nam pomagajo pri odločanju o zdravljenju npr.
membranske nefropatije, pa odločitev ni vedno eno-
stavna. Ob odkritju največkrat ne vemo, ali gre za
primarno ali morda sekundarno obliko bolezni. Z
ozirom na zelo nepredvidljiv naravni potek bolezni
se kljub temu, da so prisotni kazalci slabše progno-
ze, lahko odločimo za imunosupresivno zdravljenje
pri bolniku, pri katerem bi prišlo v naslednjih mese-
cih do spontane remisije bolezni. Zaradi prehitre, si-
cer dobronamerne odločitve, se moramo soočiti s
posledicami imunosupresivnega zdravljenja, npr. s
sproženjem insulinsko odvisne sladkorne bolezni.
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Glomerulonefritis z minimalnimi
spremembami glomerulov
Čeprav so v vseh terapevtskih shemah kortikosteroidi
prva izbira, so v literaturi pomembne razlike v od-
merkih in tudi trajanju zdravljenja. Ker ni bilo na-
pravljene niti ene same randomizirane, kontrolirane
raziskave, so primerjave med posameznimi tera-
pevtskimi shemami  praktično nemogoče. V naši
ustanovi zdravimo z metilprednisolonom (0,8
mg/kg telesne teže/dan) od 8 do 20 tednov. Odme-
rek metilprednisolona začnemo zmanjševati 1 teden
po doseženi remisiji. Hitrost zmanjševanja in način
odmerjanja pa se v tej fazi med posameznim tera-
pevtskimi shemami kar precej razlikujejo. Tudi v na-
ši ustanovi nimamo natančno določene hitrosti
zmanjševanja. Večinoma se odločimo za zmanjševa-
nje odmerka za 4 do 8 mg/teden, če je bila doseže-
na zgodnja remisija (v prvih dveh tednih) in zaklju-
čimo zdravljenje v 16 do 20 tednih. 
Z zdravljenjem s kortikosteroidi lahko dosežemo po-
polno remisijo pri okrog 75% odraslih bolnikov. Po-
novitve nefrotskega sindroma se pri odraslih poja-
vljajo pri 30 do 50% bolnikov.  Pri pogostih pono-
vitvah zdravimo dodatno še s ciklofosfamidom (2-3
mg/kg telesne teže, 2 do največ 3 mesece). Kadar tu-
di takšno zdravljenje ni uspešno ali se bolezen po-
novi, zdravimo s ciklosporinom (2-4 mg/kg telesne
teže razdeljenim v dva dnevna odmerka; odmerek
prilagajamo krvnemu nivoju ciklosporina - 65 do 110
ng/l - »monoclonal assay«).  S ciklosporinom zdra-
vimo običajno vsaj eno leto, predvsem zaradi pogo-
stejših ponovitev pri prehitri ukinitvi. Pri zdravlje-
nju, daljšem od enega leta, npr. pri steroidno odvis-
nih bolnikih, moramo skrbneje paziti na znake ne-
frotoksičnosti. Takrolimus se ni izkazal bolje kot ci-
klosporin. V posameznih poročilih so opisali mož-
nost zdravljenja z mikofenolat mofetilom, še pose-
bno pri bolnikih, ki so steroidno in ciklosporinsko
odvisni.
Pri ponovitvi bolezni z zgolj nenefrotsko proteinu-
rijo s specifičnim zdravljenjem počakamo. Pri neod-
zivnih bolnikih na opisano zdravljenje je potrebna
ledvična rebiopsija, predvsem zaradi možnosti fo-
kalne segmentne glomeruloskleroze, ki jo v prvi
biopsiji morda nismo uspeli prikazati.

Fokalna segmentna glomeruloskleroza
Z zdravljenjem s kortikosteroidi v enakem odmerku
kot pri glomerulonefritisu z minimalnimi glomerul-
nimi spremembami dosežemo popolno ali delno re-
misijo pri okrog 40% bolnikov s primarno obliko te

bolezni. Zdraviti jih moramo vsaj 6 mesecev, preden
lahko zaključimo, da je bolezen za takšno zdravljenje
odporna. Zaenkrat še ne poznamo kazalcev, ki bi nas
že vnaprej opozorili na možnost odpornosti za zdra-
vljenje. Za takšno zdravljenje sta od histoloških va-
riant najbolj odzivni sicer redkejši celularna oblika in
t.i. »tip« lezija. Pri odporni bolezni smo včasih zdra-
vili s ciklofosfamidom (2 do 3 mesece v enakem od-
merku kot  glomerulonefritis z minimalnimi spre-
membami glomerulov). Zaradi dokaj velike toksi-
čnosti peroralnega odmerjanja tega zdravila se v  no-
vejših priporočilih kot drugo zdravilo pojavlja ciklo-
sporin, ki ga v odmerku 4 do 6 mg/kg telesne teže,
razdeljenim v dva dnevna odmerka, dajemo od 2 do
6 mesecev (uspešnost 60% do 70% v primerjavi s
placebom). Takrolimus je lahko alternativa pri ugo-
tovljeni odpornosti na ciklosporin. Uporaba miko-
fenolat mofetila  je naslednja možnost, ki jo lahko
uporabimo, če odpovedo prej navedena zdravila.
Trenutno pod okriljem NIH v ZDA poteka velika
multicentrična raziskava, v kateri primerjajo ciklo-
sporin z mikofenolat mofetilom in deksametazonom
pri steroidno odporni fokalno segmentni glomeru-
losklerozi.
Plazmafereza ali imunska adsorbcija se pri rezisten-
tni fokalni segmentni glomerulosklerozi nativnih led-
vic nista izkazali za učinkovito alternativo drugim
zdravilnim metodam; pri ponovitvi fokalne seg-
mentne glomeruloskleroze na presajeni ledvici se je
ta metoda pri delu bolnikov izkazala kot učinkovita
metoda za doseganje in tudi vzdrževanje vsaj delne
remisije. Pojavlja se tudi novo upanje za zdravljenje
odpornega nefrotskega sindroma pri tej bolezni, to je
rituximab, himerno monoklonsko protitelo, ki pre-
prečuje preko CD 20 sproženo proliferacijo in dife-
renciacijo limfocitov B. Z analizo vseh objavljenih
primerov so ugotovili uspešnost v 2/3 primerov.
Ob specifičnem zdravljenju je še kako pomembno
tudi neimunološko zdravljenje z vzdrževanjem
krvnega tlaka na vrednostih manj kot 130/80 mm
Hg (zaviralci ACE, blokatorji AT1 receptorjev ali
kombinacija), malobeljakovinska dieta in uporaba
statina. To je tudi osnovno zdravljenje pri vseh se-
kundarnih oblikah te bolezni.

Membranska nefropatija
Zdravljenje primarne membranske nefropatije zgolj
s peroralnimi kortikosteroidi se v treh največjih pro-
spektivnih raziskavah ni pokazalo kot uspešno. Naj-
boljše z dokazi podprte rezultate so prikazali z upo-
rabo šestmesečnega izmeničnega vrstenja kortiko-
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steroidov in klorambucila  ali ciklofosfamida (itali-
janska ali »Ponticellijeva shema«:: 90% uspešnost s
popolno ali delno remisijo po 5-ih letih in 88% po
10-tih letih) ter 3 do 6-mesečnega peroralnega ciklo-
fosfamida (1,5 do 2 mg/kg/telesne teže) s sočasno
uporabo kortikosteroidov v prvih dveh mesecih. V
naši ustanovi pri bolnikih z dokazanim povečanim
tveganjem za napredujočo bolezen uporabljamo iz-
menično vrstenje metilprednisolona (3-dnevni i. v.
pulz po 500 mg, ki mu sledi 27 dni peroralnega od-
merka 0,4 mg/kg/telesne teže) in ciklofosfamida (1,5
do 2,5 mg/kg/telesne teže 30 dni). Pri bolnikih, kjer
zgoraj navedeno zdravljenje ni uspešno, ali ga je po-
trebno prekiniti zaradi stranskih učinkov, je zelo do-
bra alternativa 12 do 24 mesečno zdravljenje s ciklo-
sporinom in sočasnim nizko odmerjenim metilpred-
nisolonom. Popolno ali delno remisijo dosežemo pri
60% do 70% primerov. Z uporabo mikofenolat mo-
fetila ali intravenskih imunoglobulinov pri mem-
branski nefropatiji nimamo veliko izkušenj. Pri rezi-
stentnih oblikah na prvo in drugo imenovano tera-
pevtsko shemo smo že uspešno uporabili rituksimab
(i. v. infuzija, 375 mg/1 m2 telesne površine, pono-
vitev 4 krat v 4-tedenskih razmakih). 

IgA nefropatija
Ker patogeneze IgA nefropatije še ne poznamo do-
volj in je tudi klinični potek zelo raznolik, je zelo tež-
ko predpisati natančno zdravljenje. Težko je tudi ra-
zumljivo, da kljub temu, da je to najpogostejša glo-
merulna bolezen, ki lahko v velikem odstotku na-
preduje do KLO, še ni bila napravljena dovolj velika,
prospektivna, randomizirana raziskava o možni pre-
venciji napredujoče KLB. 
Bolniki z minimalnimi spremembami v seču, ki ni-
majo arterijske hipertenzije, imajo izvrstno progno-
zo in zdravljenja ne potrebujejo. V sodobnih pripo-
ročilih ni več prostora za profilaktično antibiotično
zdravljenje ob okužbah dihal. Če hematurijo izzove
ponavljajoči se tonzilitis, nelateri priporočajo pro-
gramsko tonzilektomijo, še posebno, če prihaja ob
tem do akutnih poslabšanj ledvičnega delovanja;
mnenja o tem so v literaturi še vedno zelo deljena.
Kajenje povečuje tveganje za napredovanje ledvične
bolezni, zato ga odsvetujemo. 
Normotenzivne bolnike s proteinurijo med 0,5 do 1
g dnevno zdravimo z zaviralci ACE in ribjim oljem.
Ribje olje (omega-3 maščobne kisline) predpišemo
v odmerku 3 do 6 g dnevno (izkoriščamo ugodne
učinke omega-3 maščobnih kislin na zmanjšano na-
stajanje citokinov in prostaglandinov ter zmanjšano

agregabilnost trombocitov). Rezultati o uspešnosti
takšnega zdravljenja so v literaturi prav tako deljeni.
Razen tega, da imajo za mnoge neprijeten okus in
povzročajo flatulenco, ne povzročajo drugih resnih
sopojavov in jih lahko priporočimo vsem, ki ta zdra-
vila prenašajo. Če ima bolnik ob zaviralcu ACE
stranske učinke zdravljenja, ga zdravimo z blokator-
jem AT1 receptorjev. Če proteinurija kljub znižanju
krvnega tlaka vztraja nad 1 g/dan, zdravimo s kom-
binacijo  zaviralca ACE in blokatorja AT1 receptor-
jev. 
Če pri bolniku z dnevno proteinurijo več kot 1 g,
očistkom kreatinina nad 70 ml/min in blagimi do
zmernimi spremembami pri histološkem pregledu
ledvične biopsije z opisanimi ukrepi ne dosežemo
zmanjšanja proteinurije, jih 6 mesecev zdravimo z
metilprednisolonom v odmerku 0,4 mg/kg telesne
teže vsak drugi dan.
Bolnike z nefrotskim sindromom zaradi sočasnega
glomerulonefritisa z minimalnimi spremembami glo-
merulov zdravimo z standardnimi odmerki metil-
prednisolona. Uspešno so uporabili kortikosteroide
tudi v primerih bolnikov z IgA nefropatijo s protei-
nurijo 1 do 3,5 g/dan ter okrnjenim ledvičnim delo-
vanjem (s-kreatinin manjši od 132 µmol/l). Delež
bolnikov s podvojitvijo s-kreatinina po 5-letih je bil
v skupini zdravljenih s kortikosteroidom pomenljivo
manjši. Bolnike s hitro napredujočim glomerulone-
fritisom zaradi zunajkpilarnega glomerulonefritisa
zdravimo podobno kot pri sistemskih vaskulitisih: s
pulzi metilprednisolona, s katerim nadaljujemo pe-
roralno, s pulzi ciklofosfamida in pri dializno odvis-
nih bolnikih tudi s plazmaferezo.

Membranoproliferacijski glomerulonefritis
Uspešnega imunološkega zdravljenja hujših kliničnih
oblik primarnega membranoproliferacijskega glo-
merulonefritisa (predvsem nefrotskega sindroma z
normalnim ali že zmanjšanim ledvičnim delovanjem)
nimamo na voljo. Podobno kot pri drugih primarnih
glomerulnih boleznih tudi pri membranoprolifera-
cijskem glomerulonefritisu temeljijo terapevtske iz-
kušnje na nekontroliranih in nerandomiziranih razi-
skavah. Kortikosteroidi so se izkazali za relativno
učinkovite predvsem pri otrocih in adolescentih,
manj pa pri odraslih. Odrasle zdravimo s kortikoste-
roidi do 6 mesecev (metilprednisolon 0,8 mg/kg te-
lesne teže) in po zmanjšanju proteinurije nadaljujemo
z minimalnim še učinkovitim odmerkom. Zdravlje-
nje s citostatiki zaenkrat ni upravičeno, saj so bili vsi
objavljeni poskusi takšnega zdravljenja neuspešni.
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Zdravljenje s temi zdravili je indicirano le pri hitro
napredujočem glomerulonefritisu. Tudi vloga antia-
gregacijskih zdravil (acetilsalicilna kislina, dipirida-
mol) še ni jasna. 
Pri bolnikih z dokazanim membranoproliferacijskim
glomerulonefritisom in nenefrotsko proteinurijo
specifično zdravljenje ni potrebno; sledimo jih am-
bulantno s pogostejšimi kontrolnimi pregledi (na 3
do 4 mesece). 
Pri bolnikih, kjer je membranoproliferacijski glome-
rulonefritis povezan s kroničnim hepatitisom C in
mešano krioglobulinemijo, zdravimo virusno okuž-
bo z interferonom alfa in ribavirinom (6 mesecev)
ali drugo priporočeno terapevtsko shemo in krajši
čas nadaljujemo z nizko odmerjenimi kortikostero-
idi.

Difuzni lupusni glomerulonefritis
Zdravljenje sestoji iz začetnega indukcijskega in
vzdrževalnega zdravljenja. Osnovno indukcijsko
zdravljenje, s katerim želimo obvladati in umiriti ta-
ko ledvične kot izvenledvične manifestacije bolezni
in doseči imunološko in klinično remisijo, še vedno
temelji na začetnem eno do 3-dnevnem pulzu metil-
prednisolona (500 - 1000 mg v naši ustanovi), ki mu
sledi nadaljevanje s peroralno odmerjenim metil-
prednisolonom (0,8 mg/kg telesne teže) za 4-6 ted-
nov s postopnim zmanjševanjem odmerka do
vzdrževalnega v naslednjih šestih mesecih. Sočasno
z metilprednisolonom poteka zdravljenje s ciklofos-
famidom v obliki enomesečnih intravenskih pulzov
(500 do 1000 mg v naši ustanovi), dokler ne doseže-
mo remisije. Uporaba mikofenolat mofetila (MMF,
1,0-1,5 g dnevno 6 mesecev) namesto ciklofosfami-
da v času indukcijskega zdravljenja ni doprinesla k
izboljšanju uspešnosti zdravljenja (izsledki raziskave
ASPREVA). Zaenkrat predstavlja MMF pomembno
alternativo v primerih, ko zdravljenje s ciklofosfami-
dom ni možno.     
Indukcijsko zdravljenje vedno spremljajo tudi nei-
munološki ukrepi kot so: uporaba zaviralcev ACE,
blokatorjev AT1 receptorjev in drugih antihiperten-
zivnih zdravil, s katerimi želimo normalizirati krvni
tlak in zmanjšati proteinurijo. Pomembni ukrepi so
tudi profilaktična zaščita kosti zaradi zdravljenja z
glukokortikoidi, ter primarna in sekundarna preven-
tiva srčno-žilnih bolezni (statini!).
Učinke zdravljenja  spremljamo z rednim merjenjem
proteinurije, ocenjevanjem aktivnosti glomerulone-
fritisa s pomočjo ocenjevanja števila celic (eritroci-
tov in levkocitov) in cilindrov v sečnem sedimentu.

Z dodatnim določanjem nekaterih proteinov in en-
cimov v seču še natančneje spremljamo aktivnost
glomerulne bolezni. Seveda je pomembno tudi red-
no spremljanje ledvičnega delovanja. Izboljšanje (po-
večanje ocenjene GF za več kot 25%) ali normaliza-
cija ledvičnega delovanja (serumska koncentracija
kreatinina <125 umol/l), zmanjšanje (pod 1,0 g/dan)
ali izginotje proteinurije, zmanjšanje (do 5 eritroci-
tov v sedimentu) ali izginotje eritrocitov v seču so
parametri, s katerimi ob imunoloških pokazateljih
(anti dvDNK, komplementni komponenti C3 in C4)
ocenimo, ali je zdravljenje privedlo de delne ali po-
polne remisije. Z zgoraj opisanim zdravljenjem lah-
ko dosežemo delno ali popolno remisijo v cca 70%.
Ker se lahko pomembno vzplamtenje (»flare«) bole-
zni pojavi v približno 50%, je zelo pomembno tudi
vzdrževalno zdravljenje. Z njim lahko začnemo že
po treh mesecih, ko pri večini dosežemo pomembno
umiritev akutne bolezni. Po šestih mesecih lahko pri
tistih, ki odgovorijo na indukcijsko zdravljenje, ugo-
tovimo normalizacijo imunoloških pokazateljev, po-
membno izboljšanje ledvičnega delovanja ter zmanj-
šanje proteinurije in eritrociturije. Perzistentna pro-
teinurija in blaga eritrociturija ob koncu indukcijske-
ga zdravljenja nista tako redki in ne pomenita aktivne
bolezni.
Kortikosteroidi predstavljajo osnovo vzdrževalnega
zdravljenja. Ti so vključeni v vse do sedaj objavljene
sheme vzdrževalnega zdravljenja.  Odmerek naj bi
bil čim manjši, vendar še v imunosupresivnem ob-
močju (npr. metilprednisolon 0,08 mg/kg telesne te-
že v naši ustanovi). Odmerjanje je lahko vsakodne-
vno ali kot dvojni odmerek na dva dni. Azatioprin  v
odmerku 1 do 2,5 mg/kg telesne teže se je izkazal
kot varno in dobro imunosupresijsko zdravilo v tem
obdobju. Podobne rezultate so v nekaterih raziska-
vah dosegli tudi z MMF (500 do 1000 mg/dan). Iz-
jemoma  lahko za vzdrževalno zdravljenje uporabi-
mo tudi redkejše trimesečne intravenske pulze ciklo-
fosfamida. Uspešnost uporabe ciklosporina ali ta-
krolimusa je bila pri tej obliki lupusnega GN razli-
čna in za mnoge neprepričljiva. Ti dve zdravili ima-
ta pomembnejšo vlogo za vzdrževanje remisije lu-
pusne membranske glomerulopatije (razred V). 
Podporno neimunološko zdravljenje je tudi v tem
obdobju zelo pomembno. 
Čeprav o dolžini trajanja vzdrževalnega zdravljenja
ni enotnih stališč, večina pomembnih centrov zago-
varja, da je pri stabilni remisiji pri mnogih bolnikih
možno z njim prenehati po petih letih.



Neimunološko zdravljenje je nepogrešljiv del
zdravljenja glomerulnih bolezni.
Preden pričnemo s specifičnim zdravljenjem po-
sameznih glomerulonefritisov moramo vedno
izključiti sekundarne oblike bolezni. Kadar nismo
gotovi, specifično zdravljenje odložimo.
Kortikosteroidi so ključno zdravilo za zdravljenje
glomerulonefritisa z minimalnimi glomerulnimi
spremembami. Popolno remisijo dosežemo pri cca
75% odraslih bolnikov.
Ponovitve nefrotskega sindroma se pri glomeru-
lonefritisu z minimalnimi glomerulnimi spremem-
bami pojavijo v 30% do 50% primerov. Pri kor-
tikosteroidno odvisnih bolnikih je potrebno dol-
gotrajno zdravljenje tudi z uporabo drugih imuno-
supresivnih zdravil npr. ciklosporina.
Pri fokalni segmentni glomerulosklerozi je potreb-
no s kortikosteroidi zdraviti vsaj 6 mesecev, da
lahko rečemo, da je bolezen za takšno zdravljenje
odporna.
Specifično zdravljenje primarne membranske ne-
fropatije je upravičeno le pri bolnikih s povečanim

tveganjem za napredovanje bolezni. Šestmesečno
izmenično vrstenje metilprednisolona in ciklofos-
famida (»Italijanska ali Ponticellijeva shema«) ali
kombina-cija ciklosporina z nizko odmerjenim
metilprednisolonom 12 do 24 mesecev je v KO za
nefrologijo najpogostejša oblika specifičnega
zdravljenja te bolezni.
Pri IgA nefropatiji je neimunološko zdravljenje še
vedno pomembnejše od specifičnega zdravljenja.
Zaviralce ACE lahko pri proteinuričnih bolnikih z
IgA nefropatijo predpišemo tudi pri normalnem
krvnem tlaku. Mnenja o uspešnosti dodatnega
zdravljenja z omega-3 kislinami so še vedno delje-
na.
Bolnike z IgA nefropatijo in nefrotskim sindromom
zaradi sovpadajočega glomerulonefritisa z mini-
malnimi spremembami glomerulov zdravimo z
standardnimi odmerki metilprednisolona. Kratko-
trajno zdrav-ljenje z nizko odmerjenim metilpred-
nisolonom je lahko uspešno tudi pri bolnikih z IgA
nefropatijo, ki imajo trajno proteinurijo 1 do 3,5
g/dan ter malo okrnjeno ledvično delovanje, še
posebno, če bolezen kaže težnjo k napredovanju.
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O pulmorenalnem sindromu lahko razpravljamo v
širšem ali v ožjem smislu. Pulmorenalni sindrom v
širšem smislu pomeni sočasno prizadetost ledvic in
pljuč v sklopu različnih obolenj, ki sočasno povzroči-
jo odpoved delovanja ledvic in pljuč. Primarno
odpovedovanje ledvic lahko poslabša delovanje pljuč
in obratno. Mehanizmi, ki so v to vpleteni, so lahko
hemodinamski (npr. zmanjšana perfuzija ledvic zara-
di mehanske ventilacije ali zastoj nad pljuči zaradi
hipervolemije ob odpovedi ledvic). Mediatorji, ki se
tvorijo pri obolenju enega organa, lahko poškoduje-
jo tudi drugi organ (npr. uremični toksini in delo-
vanje na pljuča, citokini, hormoni, aktivirane
imunske celice, bakterije – obojestransko delovanje).
Možna je sočasna prizadetost obeh organov v sklopu
infekcijskih ali s toksini povzročenih bolezni, ali pa
gre za sočasen imunski odziv na skupne antigene v
obeh tkivih v sklopu avtoimunih, infekcijskih ali s
toksini povzročenih obolenj. Ravno zadnji našteti
mehanizem je vpleten, kadar govorimo o pulmore-
nalnem sindromu v ožjem smislu ali pulmorenalnem
vaskulitičnem sindromu, za katerega je značilna
kombinacija hitro napredujočega glomerulonefritisa
ter pljučne krvavitve (angl.: diffuse alveolar haemor-
rhage syndromes - DAHS). Neimunološke vzroke
pulmorenalnega vaskulitičnega sindroma prikazuje
tabela 1, imunološke vzroke pulmorenalnega vaskuli-
tičnega sidroma pa tabela 2. 
O Goodpasturejevem sindromu govorimo, kadar so
vzrok pulmorenalnega sindroma (kombinacija

pljučne krvavitve ter hitro napredujočega glomeru-
lonefritisa) protitelesa proti nekolagenskemu delu α3
verige, ki je sestavni del kolagena tipa IV glomerulne
bazalne membrane in tudi bazalne membrane v
pljučnih alveolih, kohlei, delih očesa, horoidnem
pleksusu v možganih in v nekaterih endokrinih
žlezah.

PULMORENALNI SINDROM
Andreja Aleš

Kakšna je definicija pulmorenalnega sindroma v širšem in ožjem smislu ter Goodpasturejevega
sindroma?
Kateri so vzroki pulmorenalnega vaskulitičnega sindroma?
Kakšna je klasifikacija primarnega vaskulitisa?
Kakšen je mehanizem okvare žilne stene pri vaskulitisu?
Kakšna je patohistološka slika pulmorenalnega vaskulitičnega sindroma?
Kateri organi so največkrat prizadeti v sklopu različnih vrst vaskulitisa?
Kako zdravimo pulmorenalni vaskulitični sindrom?
Kakšna je prognoza pulmorenalnega vaskulitičnega sindroma?

Tabela 1. Neimunološki vzroki pulmorenalnega sindroma.
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hemodinamski vzroki – s pljučnim edemom
- akutna ledvična odpoved s hipervolemijo
- huda srčna odpoved

infekcijski vzroki

- huda bakterijska pljučnica z ledvično odpovedjo
(npr.povzročena z legionello)

- okužba s Hanta virusi, leptospiro
- oportunistične okužbe pri imunokompromitiranih

bolnikih

drugi (kombinirani) vzroki

- ARDS z ledvično odpovedjo v sklopu multiorganske
odpovedi

- zastrupitev s parakvatom
- tromboza ledvičnih ven/spodnje votle vene s

pljučnimi embolizmi



V tem poglavju bomo podrobneje opisali imunsko
borni ANCA pozitivni vaskulitis malih žil, ki je naj-
pogostejši vzrok pulmorenalnega vaskulitičnega sin-
droma, in poudarili pomembne razlike z Goodpas-
turejevim sindromom. 

KLASIFIKACIJA VASKULITISA
Vaskulitis pomeni vnetje žilne stene, kar ima za
posledico zmanjšano prekrvavitev tkiva, ki ga
prizadeta žila oskrbuje, in njegovo odmrtje. Prizadete
so lahko vse vrste in velikosti žil. Vzrok  pulmore-
nalnega vaskulitičnega sindroma je vaskulitis malih
žil. Poleg arteriol so prizadete tudi venule in kapilare. 
Na podlagi velikosti žil, ki jih je vnetje prizadelo in
kliničnih kriterijev s katerimi se bolezni izkazujejo so
mednarodni strokovnjaki na Chapel – Hillski kon-
ferenci v ZDA sprejeli klasifikacijo primarnih
vaskulitisov (tabela 3). 
Vaskulitise lahko delimo tudi na primarne in sekun-
darne v sklopu sistemskih vezivnotkivnih bolezni

(sekundarni ob SLE, RA), paraneoplastične ob ma-
lignih obolenjih, ob zdravljenju z zdravili ter ob ra-
zličnih okužbah.
Vnetje žil je posledica aktivacije imunskega sistema,
ki lahko nastane po različnem tipu imunskih pre-
občutljivostnih reakcij, ki so prikazane v tabeli 4.

Tabela 4. Delitev vaskulitisa glede na mehanizem nastanka.

ETIOPATOGENEZA IN PATOHISTOLOŠKA SLIKA
Značilna histopatološka slika vaskulitisa malih žil je
fibrinoidna nekroza z levkocitno infiltracijo in lev-
kocitoklazijo. V zgodnjem obdobju vnetni infiltrat

Tabela 2. Imunološki vzroki pulmorenalnega vaskulitičnega
sindroma.

Tabela 3. Chapel – Hillska klasifikacija primarnega
vaskulitisa.

O pulmorenalnem sindromu v ožjem smislu ali o
pulmorenalnem vaskulitičnem sindromu  govo-
rimo, kadar gre za kombinacijo hitro napredujoče-
ga glomerulonefritisa in pljučne alveolarne krva-
vitve. Če so vzrok pulmorenalnega vaskulitičnega
sindroma protitelesa proti glomerulni bazalni
membrani (anti-GBM) pa govorimo o Goodpastur-
jevem sindromu. Definicije se pri različnih avtorjih
oz. centrih nekoliko razlikujejo.
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Pulmorenalni sindrom

bolezen povezana s protitelesi proti GBM 
(20 – 40%)
- Goodpasturejev sindrom 
sistemski vaskulitisi (60 – 80%)

- mikroskopski poliangiitis
- Wegenerjeva granulomatoza
- sistemski lupus eritematozus
- Churg – Straussin sindrom
- Henoch – Schönleinova purpura
- Behçetov sindrom
- esencialna mešana krioglobulinemija
- revmatoidni vaskulitis
- z zdravili povzročeni vaskulitisi: penicilamin,

hidralazin, propiltiouracil

Chapel – Hillska klasifikacija primarnega vaskulitisa

vaskulitis 
velikih žil

velikocelični (temporalni) vaskulitis
Takayasu arteritis

vaskulitis srednje
velikih žil

poliarteritis nodosa
Kawasakijeva bolezen

vaskulitis 
malih žil

Wegenerjeva granulomatoza 
(C-ANCA)
Churg – Straussin sindrom 
(P-ANCA)
mikroskopski poliangiitis 
(P-ANCA)
Henoch – Schönleinova purpura
esencialni krioglobulinemični
vaskulitis
kožni levkocitoklastični angiitis

delitev vaskulitisa glede na mehanizem nastanka

imunsko-
kompleksni
vaskulitis

Henoch Schönlein (HS) purpura,
krioglobulinemični vaskulitis, SLE,
RA, Sjoegrenov sindrom,
hipokomplementni urtikarielni
vaskulitis, infekcijski vaskulitis,
paraneoplastični vaskulitis,
vaskulitis povzročen z zdravili

s protitelesi
povzročeni
vaskulitis

Goodpasturejeva bolezen,
Kawasakijeva bolezen

imunsko borni
nekrotizirajoči
vaskulitis

vsi primarni vaskulitisi z izjemo
purpure HS in
krioglobulinemičnega vaskulitisa,
ANCA imunsko borni vaskulitis
malih žil



sestavljajo nevtrofilni levkociti, kasneje jih nado-
mestijo mononuklearni levkociti. Ob poškodbi en-
dotela lahko pride tudi do mikrotromboz. V zadnjem
stadiju žila sklerozira.
Pri ledvični biopsiji vidimo fokalno nekrozantno
vnetje v glomerulu, eksudacijo beljakovin plazme, er-
itrocitov ter vnetnih celic v ekstrakapilarni glomerul-
ni prostor, kar se kaže kot polmesec – ekstrakapilarni
glomerulonefritis. Prizadete so tudi izvenglomerulne
žile. Patohistološka slika je enaka pri imunsko
bornem vaskulitisu in pri Goodpasturejevem sin-
dromu, le da so pri slednjem spremembe bolj di-
fuzne ter enake starosti (slika 1). Pri biopsiji pljuč
vidimo kapilaritis in posledične alveolarne krvavitve.
Pri Wegenerjevi granulomatozi in Churg-Straussi-
nem vaskulitisu so ponavadi prisotni tudi granulomi,
predvsem v pljučih, oz. dihalnih poteh, redko v led-
vičnem tkivu. 
Imunofluorescenčno so pri imunsko kompleksnemu
vaskulitisu prisotni grudasti depoziti in pri vaskuli-
tisu, povzročenem s protitelesi (Goodpasturejev sin-
drom), linearni depoziti; pri imunsko bornem

vaskulitisu malih žil pa depozitov v žilni steni z
imunofluorescenčno preiskavo ne najdemo. 
Čeprav pri imunsko bornem vaskulitisu v samih ži-
lah ni imunskih depozitov, so v krvi prisotna anti-
nevtrofilna citoplazemska  protitelesa – ANCA, ki
imajo ključno vlogo v patogenezi.  ANCA določamo
z neposredno imunofluorescenčno tehniko, njihovo
specifičnost pa opredelimo z ELISA (glej poglavje
Imunoserološke preiskave v nefrologiji). Z imuno-
fluorescenco ločimo citoplazemski vzorec (C-AN-
CA) in perinuklearni vzorec (P-ANCA). C-ANCA
so pri veliki večini bolnikov usmerjena proti encimu
proteinaza 3 (PR-3), P-ANCA pa proti mieloper-
oksidazi (MPO). Dokazano je, da ANCA aktivirajo
nevtrofilne granulocite in endotelne celice žil. S
številnimi povezanimi dogodki nastane poškodba
žilne stene. Nevtrofilni granulociti morajo biti pred-
hodno pripravljeni, do česar pride pod vplivom
citokinov, ki se sproščajo pri aktivaciji imunskega sis-
tema. Tako lahko razložimo povezavo med okužba-
mi, predvsem v dihalih, in pojavom vaskulitisa. 
Poznamo tri oblike imunsko bornega vaskulitisa mal-
ih žil:
- mikroskopski poliangiitis, pri katerem ponavadi

dokažemo P-ANCA, 
- Wegenerjeva granulomatoza, kjer je pozitivna C-

ANCA in
- Churg – Straussin sindrom, pri katerem dokažemo

P-ANCA v serumu bolnikov.
Za  Goodpasturejev sindrom so poleg linearnih de-
pozitov v žilni steni (v glomerulu) značilna cirkulira-
joča protitelesa proti glomerulni bazalni membrani -
anti-GBM protitelesa, ki jih dokažemo z ELISA
tehniko. Pri 30% bolnikov z Goodpasturejevem sin-
dromom dokažemo tudi prisotnost ANCA protite-
les. Tudi 5 do 10% bolnikov z imunsko bornim
vaskulitisom malih žil ima anti-GBM protitelesa, kar
vpliva na potek bolezni oz. zdravljenje.

Pri ANCA pozitivnem vaskulitisu malih žil z imuno-
fluorescenčno preiskavo ne dokažemo žilnih de-
pozitov - od tod ime imunsko borni vaskulitis,
čeprav gre za burno imunološko dogajanje. 
Patohistološko se ledvična prizadetost v sklopu
pulmorenalnega vaskulitičnega sindroma kaže s
fokalno nekrozantnim polmesečastim glomeru-
lonefritisom, ki se odraža klinično kot hitronapre-
dujoči glomerulonefritis. Pljučna prizadetost  se
patohistološko kaže kot kapilaritis s posledično
alveolarno krvavitvijo, ki se klinično kaže z dispne-
jo, hemoptizami in akutno respiracijsko insuficien-
co.
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Slika 1. Difuzni destrukcijski polmesečasti glomerulonefritis
pri Goodpasturejevem sindromu (vir: Inštitut za patologijo
Medicinske fakultete v Ljubljani).



EPIDEMIOLOGIJA
Imunsko borni vaskulitis malih žil prizadene ljudi
vseh starosti, vendar je pogostejši pri starejših, star-
ih med 50 in 60 let in več. Moški in ženske oboleva-
jo enako. Incidenca je 1 do 2 bolnika na 100.000 pre-
bivalcev letno.
Goodpasturejev sindrom je še redkejši, incidenca
med belim prebivalstvom je 0,5 do 0,9 bolnika na
1.000.000 prebivalcev letno. Nekoliko več obolevajo
moški. Nasprotno od ANCA vaskulitisa malih žil

zbolevajo mlajši med 20. in 30. letom starosti, čeprav
je manjši porast incidence tudi v starosti 60 let.

KLINIČNA SLIKA
Imunsko borni vaskulitis malih žil se ponavadi prične
s simptomi podobnimi gripi: utrujenost, vročina, mi-
algije, artralgije, slabost, hujšanje. Pogosto prvi pojav
ali relaps bolezni spremlja oz. inducira okužba. Glede

Slika 3. CT z visoko ločljivostjo pri bolniku s pljučnim
vaskulitisom.

Slika 2. Rentgenogram pljuč in srca pri bolniku s plučnim
vaskulitisom . 

Tabela 5. Pogostost prizadetosti organov pri različnih vrstah vaskulitisa malih žil.
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Zaradi imunsko bornega vaskulitisa malih žil zboli-
jo predvsem starejši, zaradi Goodpasturejevega
sindroma pa mlajši ljudje. 

organ Wegenerjeva
granulomatoza (%)

mikroskopski
poliangiitis (%)

Churg-Straussin
sindrom (%)

Henoch-
Schönleinova
purpura (%)

ledvice 80 90 45 50

koža 40 40 60 90

zgornja dihala 90 35 50 < 5

pljuča 90 50 70 < 5

nevrološki sistem 50 30 70 10

mišično-skeletni
sistem 60 60 50 75

prebavila 50 50 50 60



na prizadetost žil v različnih organih je različna tudi
klinična slika. Poleg prizadetosti ledvic in pljuč (slika
2 in 3) so lahko prizadeti koža (palpabilna purpura,
ulkusi, livedo retikularis, noduli, urtikarija), zgornja
dihala, sklepi (sinoviitis), periferno in centralno
živčevje, prebavila (krvavitve, razjede, predrtje
črevesne stene, infarkt črevesa), mišice (srce), oči
(uveitis, iritis). Za Wegenerjevo granulomatozo je
značilna prizadetost zgornjih dihal, lahko tudi leta
pred razvojem generaliziranega vaskulitisa. Za sin-
drom Churg -Straussove pa je značilna astma, eozi-
nofilija, lahko tudi leta pred razvojem sistemskega
vaskulitisa. Pogostost prizadetosti različnih organov
pri različnih vrstah vaskulitisa malih žil prikazuje
tabela 5.
Za ledvična prizadetost je značilen sindrom hitro
napredujočega glomerulonefritisa. Možna pojavna
oblika je tudi kronični nefritični sindrom kot posled-
ica imunsko bornega ANCA glomerulonefritisa.
Klinični potek je odvisen od prizadetosti glomerulov
oz. od  patohistološke slike pri ledvični biopsiji.
Skladno s proliferativno obliko glomerulonefritisa
ugotavljamo v seču prisotnost eritrocitov (dismorfni
eritrociti), eritrocitnih cilindrov, levkocitov in bel-
jakovin (ponavadi zmerna proteinurija glomerulnega
tipa). 
Pljučna prizadetost se kaže s hemoptizami, dispnejo
in hipoksemijo. Včasih je prisoten alveolarni infiltrat
z mikrocitno anemijo (zaradi alveolarnih krvavitev)
brez pljučne simptomatike. Značilno je povišanje di-
fuzijske kapacitete za CO.
Goodpasturejev sindrom se v 50 – 75% kaže z akut-
nimi simptomi pljučne krvavitve ter napredovalo led-
vično odpovedjo. Za razliko od bolnikov z imunsko
bornim vaskulitisom malih žil bolniki z Goodpas-
turejevim sindromom ponavadi nimajo splošnih sis-
temskih simptomov, je pa ponavadi prisotna
slabokrvnost in simptomi povezani z njo. 30 do 40%
bolnikov ima samo ledvično bolezen. Pljučna alveo-
larna krvavitev se pojavi samo, če je prisotna dodat-
na poškodba pljučnega parenhima, ki je največkrat
povezana s kajenjem, lahko pa jo povzroči tudi okuž-
ba ali preobremenitev s tekočino. 

DIAGNOZA IN DIFERENCIALNA DIAGNOZA
Pomisliti moramo na druge primarne vaskulitise mal-
ih žil (purpura Henoch – Schönlein, krioglobuline-
mični vaskulitis), na sekundarne vaskulitise malih žil
in druge vzroke pulmorenalnega sindroma. Pri tem
si pomagamo z anamnezo, klinično sliko, slikovno
diagnostiko, osnovnimi laboratorijskimi preiskavami,

serološkimi, mikrobiološkimi preiskavami in določa-
njem specifičnih protiteles v krvi.
Glede na sočasne simptome in znake lahko že klini-
čno opredelimo najverjetnejši vaskulitis:
- pri prizadetosti pljuč in ledvic: Wegenerjeva granu-

lomatoza, mikroskopski poliangiitis; 
- pri prizadetosti kože, prebavil, ledvic: purpura

Henoch – Schönlein;
- pri prizadetosti kože, mišično-skeletnega sistema,

ledvic: krioglobulinemični vaskulitis;
- pri prizadetosti zgornjih dihal (npr. sinusitis ali

vnetje srednjega ušesa): Wegenerjeva granuloma-
toza;

- pri astmi in eozinofiliji: Churg – Straussin sindrom.
Diagnozo dokončno postavimo z biopsijo prizade-
tega organa.

ZDRAVLJENJE 
Pomembno je podporno zdravljenje prizadetega or-
gana. Najbolj dramatično se kaže pljučna prizadetost,
ki povzroča hudo respiracijsko insuficienco, ki včasih
zahteva tudi intubacijo in umetno ventilacijo. Imun-
sko borni vaskulitis malih žil pogosto spremljajo
okužbe, predvsem spodnjih dihal. Okužbe so pon-
avadi bakterijske, lahko so povzročene z atipičnimi
bakterijami ali tudi z glivami, kar zahteva ustrezno
protimikrobno zdravljenje. Pomembno je uravna-
vanje volemije, saj hipervolemija poslabšuje oz.
zapleta potek bolezni. Ledvično odpoved nadomest-
no zdravimo s hemodializo.
Specifično zdravimo pulmorenalni vaskulitični sin-
drom z imunosupresijskimi zdravili. Ločimo začetno
– indukcijsko zdravljenje in vzdrževalno zdravljenje,
ko z začetnim zdravljenjem dosežemo remisijo
bolezni, saj se imunsko borni vaskulitis malih žil ob
ukinitvi vzdrževalnega zdravljenja ali že med samim

Imunsko borni vaskulitis malih žil se pogosteje kot
Goodpasturejev sindrom prične s simptomi
podobnimi gripi. Klinična slika imunsko bornega
vaskulitisa malih žil je odvisna od prizadetosti
določenega organa. Goodpasturejev sindrom veči-
noma poteka kot pulmorenalni sindrom, v nekaj
odstotkih je možna samo ledvična prizadetost ali
samo blažja pljučna prizadetost. Le-ta se lahko po
prenehanju izpostavljanja dejavnikom, ki sprožijo
pljučno krvavitev, npr. po prenehanju kajenja,
spontano popravi. V tem primeru je nevarna
plazeča ledvična odpoved, zato je pri takih bol-
nikih potrebno spremljati spremembe seča in led-
vično delovanje.
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Tabela 6. Priporočila za zdravljenje imunsko bornega vaskulitisa malih žil.

klasifikacija bolezni definicija priporočeno zdravljenje

zgodnji sistemski vaskulitis s-kreatinin <120 µmol/l
splošni simptomi, noben vitalni 
organ ni ogrožen
poz. ali neg. ANCA

metotreksat in steroidi za indukcijo
remisije

generalizirani vaskulitis s-kreatinin <500 µmol/l
disfunkcija vitalnega organa
poz. ANCA

ciklofosfamid in steroidi za indukcijo
remisije, nato menjava za azatioprin in
steroide

vaskulitis s hudo prizadetostjo
ledvic (renalni vaskulitis)

s-kreatinin >500 µmol/l
splošni simptomi
poz. ANCA

ciklofosfamid, steroidi in plazmafereza
za indukcijo remisije, potem vzdrže-
valna terapija z azatioprinom in steroidi

rezistentni – uporni vaskulitis kakršenkoli s-kreatinin 
splošni simptomi, ogrožena funkcija
kateregakoli vitalnega organa
poz. ali neg. ANCA

ni randomiziranih kontroliranih
raziskav
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vzdrževalnim zdravljenjem pri 30 do 45% bolnikov
ponovi (relaps).
Doslej še ni čisto jasno, katera zdravila so najbolj
učinkovita v začetnem obdobju, prav tako ni jasno,
katera zdravila so najbolj primerna za vzdrževanje
remisije, ali koliko časa naj traja vzdrževalno zdravl-
jenje. Evropska raziskovalna skupina za vaskulitis
(EUVAS) je izvedla številne raziskave in primerjala
različne metode zdravljenja vaskulitisa, nekatere od
njih še potekajo. Na osnovi le teh so v zadnjem letu
napisali nekaj priporočil. Še vedno pa ni jasnih pri-
poročil za zdravljenje rezistentnega vaskulitisa, ki ga
s klasičnim imunosupresijskim zdravljenjem ne
moremo pozdraviti.

Indukcijsko zdravljenje
Imunsko borni vaskulitis malih žil pričnemo zdravi-
ti s pulzi metilprednizolona (7 mg/kg TT/dan) tri
dni zapored in prve 4 tedne nadaljujemo z oralnim
metilprednisolonom v odmerku 0,8 mg/kg. Pri stare-
jših bolnikih in tistih z zmanjšanim ledvičnim delo-
vanjem odmerek kortikosteroidov zmanjšamo na
polovico. Ciklofosfamid lahko dajemo intravensko
ali per os. Rezultati velike prospektivne random-
izirane kontrolirane študije EUVAS – CYCLOPS so
pokazali, da je pulzna terapija s ciklofosfamidom (0,5
– 1 g/m2 površine) enako učinkovita kot dnevno
peroralno zdravljenje, kumulativni odmerek ciklo-
fosfamida je manjši, manj je tudi stranskih učinkov.
Odmerek prilagodimo starosti bolnika, ledvičnemu
delovanju in številu levkocitov, ki jih določamo 2 ted-

na po prejetem zdravljenju. Tudi pri nas imamo na-
jboljše izkušnje z intravenskim pulznim zdravljenjem
s ciklofosfamidom, čeprav večinoma uporabljamo
nižje odmerke (500 do 750 mg v enkratnem
odmerku). Pulz ciklofosfamida dajemo na 4 tedne 3
do 6 mesecev, oz. dokler ne dosežemo remisije. 
Bolnike s sočasno okužbo, kjer je kontraindicirano
imunosupresijsko zdravljenje, zdravimo v začetnem
obdobju z intravenskimi imunoglobulini v odmerku
0,4 g/kgTT/dan 5 dni zaporedoma (zamejitev
bolezni). Ko pozdravimo okužbo, nadaljujemo
zdravljenje po standardni shemi. Če je okužba še
vedno ali ponovno prisotna, imunoglobuline znova
apliciramo čez 4 tedne. Sami imamo pri nekaterih di-
alizno odvisnih bolnikih, ki smo jih sočasno zdravili
s kortikosteroidi, ciklofosfamidom in imunoglobuli-
ni, zelo dobre izkušnje – s kombinirano trotirno ter-
apijo smo dosegli hiter regres pljučnih sprememb in
izrazito izboljšanje ledvičnega delovanja.
S plazmaferezo zdravimo tiste bolnike z imunsko
bornim ANCA pozitivnim vaskulitisom malih žil, ki
imajo sočasno prisotna anti-GBM protitelesa. Plaz-
maferezo priporočajo pri bolnikih s hudo pljučno
prizadetostjo in pri bolnikih z odpovedjo ledvic, ki
zahteva nadomestno zdravljenje z dializo. Nedavna
EUVAS - MEPEX raziskava je primerjala bolnike z
ANCA vaskulitisom, ki so bili ob odkritju bolezni
odvisni od dialize. Vsi so prejemali ciklofosfamid in
kortikosteroide: ena skupina v obliki pulznega
zdravljenja, druga pa peroralno – tej skupini so v ter-
apiji dodali še plazmaferezo. Ledvično delovanje je
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bilo pomembno boljše pri skupini, ki je bila namesto
s pulzom kortikosteroidov zdravljena s plazmafere-
zo. 
Nasprotno kot pri ANCA vaskulitisu malih žil, kjer
zdravimo s plazmaferezo le določene bolnike, pa je
plazmafereza poleg imunosupresijskega zdravljenja
terapija izbora pri bolnikih z Goodpasturejevim sin-
dromom. Učinkovitost in trajanje plazmafereze
spremljamo z določanjem titra anti-GBM protiteles.
Bolnike s Goodpasturejevim sindromom je potreb-
no pričeti zdraviti še hitreje kot bolnike z ANCA
vaskulitisom malih žil, saj poteka bolezen še bolj ful-
minantno. Za pričetek zdravljenja s plazmaferezo za-
dostuje tipična klinična slika in dokaz anti-GBM pro-
titeles v krvi. Za zdravljenje Goodpasturejevega sin-
droma uporabljamo metilprednisolon v enakem
odmerku, kot pri ANCA vaskulitisu malih žil, in
ciklofosfamid per os v odmerku 2-3 mg/kg TT. Ob
tem je potrebno skrbno spremljati število levkocitov
in ob levkopeniji prehodno zdravljenje prekiniti in
kasneje nadaljevati z nižjim odmerkom. Priporočila
za zdravljenje imunsko bornega vaskulitisa malih žil
prikazuje tabela 6.

Vzdrževalno zdravljenje
Odmerek peroralnega metilprednisolona pričnemo
zmanjševati po 4 tednih, tako da po 3 mesecih
dosežemo vzdrževalni odmerek (0,08 mg/kg TT), ki
ga lahko bolnik prejema vsak drugi dan. Pri bolnikih
z imunsko bornim vaskulitisom malih žil, pri kater-
ih ob sočasnem zdravljenju s kortikosteroidi in ciklo-
fosfamidom po 3 do 6 mesecih dosežemo remisijo
(izboljšanje ledvične funkcije, zmanjšanje eritroci-
turije, regres pljučnih infiltratov, zmanjšanje titra
ANCA v krvi…), uvedemo vzdrževalno zdravljenje
z azatioprinom v odmerku 2 mg/kg TT. S tem se
izognemo morebitnim stranskim učinkom ciklofos-
famida. EUVAS - CYCAZAREM raziskava je
pokazala enako preživetje in število relapsov pri bol-
nikih, ki so 1 leto prejemali ciklofosfamid kot pri tis-
tih, ki so bili po 3 mesecih, oz. ko so dosegli remisi-
jo, prevedeni na vzdrževalno zdravljenje z azatiopri-
nom. Za vzdrževalno zdravljenje lahko namesto aza-
tioprina uporabljamo mikofenolat mofetil. Trajanje
vzdrževalnega zdravljenja ni dorečeno. Ponavadi se
pri vsakem bolniku posebej ravnamo po kliničnem
poteku. 
Uvedemo tudi zaščito s trimetoprimsulfometok-
sazolom, ki preprečuje relapse pri bolnikih z We-
generjevo granulomatozo, sočasno pa tudi prepreči
okužbo s Pnevmocisto jirovecii (carinii) ter kolo-

nizacijo dihal s stafilokoki. Če je le mogoče, pri bol-
nikih pred uvedbo imunosupresijskega zdravljenja
napravimo Mantoux test. Ob zdravljenju s kortikos-
teroidi je potrebna zaščita kosti, antiulkusna terapija
in preprečevanje soora.
V nasprotju z imunsko bornim vaskulitisom se
Goodpasturejev sindrom po zaključenem 3
mesečnem zdravljenju redko ponovi in daljše vz-
drževalno zdravljenje ni potrebno. Bolnike je potreb-
no opozoriti na nevarnost kajenja, saj lahko to
ponovno povzroči pljučne krvavitve. Iz istega razlo-
ga svetujemo tudi čim prejšnje zdravljenje morebit-
nih okužb spodnjih dihal. 

Zdravljenje relapsa
Ponovitev bolezni se kaže s ponovnimi simptomi in
znaki prizadetosti posameznega organa. Porast AN-
CA v velikem odstotku korelira s ponovitvijo
bolezni, vendar ne vedno. Odločilna je klinična slika.
Aktivnost vaskulitisa ocenjujemo s posebnim pro-
tokolom BVAS – »Birmingham Vasculitis Activity
Score«, kroničnost sprememb ocenjujemo s pro-
tokolom VDI – »Vasculitis Damage Index«. Včasih
je za opredelitev relapsa bolezni ponovno potrebna
ledvična biopsije, npr. ob poslabšanju ledvičnega de-
lovanja in pojavu eritrociturije oz. proliferativnega
sedimenta seča. Relaps zdravimo enako kot prvi po-
jav bolezni, le da moramo vzdrževalno zdravljenje
podaljšati. Zaradi pogostih relapsov je potrebno bol-
nike z ugotovljenim ANCA vaskulitisom kljub do-
bri remisiji bolezni redno spremljati v ustrezni spe-
cialistični ambulanti.

Nova zdravila
Včasih imunsko bornega vaskulitisa malih žil ne
moremo pozdraviti s klasičnimi imunosupresijskimi
zdravili (rezistentni - uporni vaskulitis), zato razvija-
jo nova zdravila (biološka zdravila).
Napravljene so bile raziskave za opredelitev
učinkovitosti zdravil, ki delujejo proti TNF-α (angl.:
tumor necrosis factor). Etanercept ni bil učinkovit
niti pri začetnem niti pri vzdrževalnem zdravljenju
Wegenerjeve granulomatoze. Dobri rezultati pa so
bili doseženi z infliksimabom, vendar je ob zdravl-
jenju z njim prisoten velik odstotek okužb. Več man-
jših raziskav je bilo napravljenih z rituksimabom (an-
ti-CD 20), kjer poročajo o dobrih uspehih, večjih
raziskav še ni. Uspešno so uporabili tudi poliklonal-
ni anti-timocitni globulin (ATG). Eksperimentalno
razvijajo nova zdravila: deoksispergualin (DSG),
leflunomid in anti-IL1 protitelesa.
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POTEK IN PROGNOZA
Nezdravljeni pulmorenalni vaskulitični sindrom je
običajno smrten. Zdravljenje z imunosupresijskimi
zdravili in plazmaferezo je bistveno izboljšalo prog-
nozo bolnikov. V začetku bolezni je najbolj življenje
ogrožujoča masivna pljučna krvavitev, najpogostejši
vzrok smrti pri zdravljenih bolnikih pa so predvsem
okužbe. Bolniki z imunsko bornim vaskulitisom mal-

ih žil, pri katerih je ob ugotovitvi bolezni zaradi led-
vične odpovedi potrebno dializno zdravljenje, imajo
večje tveganje za končno odpoved ledvic v primer-
javi z bolniki, ki ob odkritju bolezni tega zdravljenja
ne potrebujejo (50% v primerjavi z več kot 70%).
Delež normalnih ledvičnih telesc in stopnja intersti-
cijske fibroze najbolje napovesta izid ledvične
bolezni. 
Bolnike z  Goodpasturejevim sindromom z ledvično
odpovedjo, ki potrebujejo dializno zdravljenje, a ni-
majo pljučne krvavitve, zaradi nevarnosti imuno-
supresijskega zdravljenja in majhnih možnostih za
popravo ledvične funkcije ponavadi ne zdravimo,
razen če so spremembe pri ledvični biopsiji še sveže
(akutne). Nevarnost, da kasneje nastane pljučna kr-
vavitev je zelo majhna, vendar se morajo bolniki
izogibati dejavnikom, ki lahko do nje privedejo. Pred-
vsem je strogo prepovedano kajenje. 
V primeru končne ledvične odpovedi je možna pre-
saditev ledvice, tako pri bolnikih z imunsko bornim
vaskulitisom malih žil kot z Goodpasturejevim sin-
dromom, ko je bolezen v remisiji. Bolezen se lahko
ponovi na presajeni ledvici, vendar je izguba presad-
ka redka.

Bolnike z Goodpasturejevim sindromom poleg
imunosupresijskih zdravil zdravimo  s plazmafere-
zo, s katero je potrebno pričeti čim hitreje, da
odstranimo patogenetska anti-GBM protitelesa in
zamejimo bolezen. S plazmaferezo zdravimo tudi
bolnike z imunsko bornim vaskulitisom malih žil,
ki imajo sočasno prisotna ANCA in anti-GBM pro-
titelesa. Zato je potrebno pri vseh bolnikih s pul-
morenalnim vaskulitičnim sindromom čimpreje
določiti tako ANCA in anti-GBM protitelesa.
Daljše vzdrževalno zdravljenje in skrbno spreml-
janje po končanem vzdrževalnem zdravljenju je
potrebno pri vseh bolnikih z imunsko bornim
vaskulitisom malih žil, saj se bolezen pogosto pon-
avlja.
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Sladkorna bolezen je najpogostejši vzrok končne led-
vične odpovedi v Evropi, na Japonskem in v ZDA.
Po predvidevanjih naj bi se število sladkornih bolni-
kov od leta 2000, ko jih je bilo na svetu 151 milijo-
nov, povečalo na 221 milijonov v letu 2010 in na 300
milijonov v letu 2025. Predvsem narašča prevalenca
sladkorne bolezni tip 2. Na 1000 odraslih ljudi ima
30 od njih sladkorno bolezen in 10 od njih albumi-
nurijo. Smrtnost sladkornih bolnikov zaradi srčno-
žilnih zapletov se ob sodobnem zdravljenju zmanj-
šuje. Bolniki s sladkorno boleznijo tip 2 danes v sve-
tu zato že predstavljajo tretjino vseh bolnikov, ki se
zaradi končne ledvične odpovedi zdravijo z dializo.
Njihova umrljivost je v prvem letu zdravljenja z dia-
lizo kar za 22% večja kot pri dializnih bolnikih brez
sladkorne bolezni in po petih letih za 15% večja. 
Zaradi velike smrtnosti bolnikov, manjše kvalitete ži-
vljenja, pogostejših zapletov in visoke cene zdravlje-
nja je smiselno diabetično ledvično okvaro čim bolj
zgodaj prepoznati in potek bolezni upočasniti ali jo
celo preprečiti. 
Diabetična nefropatija nastane pri sladkorni bolezni
tip 1 ali tip 2. Sladkorna bolezen tip 1 je pogosta v
otroštvu; običajno nastane pred 30. letom starosti. Je

avtoimuna bolezen, ki je posledica uničenja pan-
kreatičnih otočkov. Trebušna slinavka ne izloča več
insulina, kar potrjuje odsotnost C peptida v krvi. Vsi
bolniki potrebujejo insulin. 
Sladkorna bolezen tip 2 je posledica insulinske rezi-
stence in kvalitativnega ali kvantitativnega pomanj-
kanja insulina. Dolgo časa je zaradi insulinske rezi-
stence kompenzatorno povečano izločanje insulina,
ki sčasoma usiha, zato je v poteku bolezni pri 40 do
50% bolnikov potrebno zdravljenje z insulinom.
Sladkorna bolezen tip 2 je praviloma bolezen starej-
ših ljudi, čeprav incidenca narašča tudi pri otrocih. 
Druge vrste sladkorne bolezni so povezane s speci-
fičnimi genetskimi motnjami v delovanju beta celic,
zgradbi in delovanju insulina. Sladkorna bolezen na-
stane zaradi bolezni trebušne slinavke, ki povzroči
motnjo v eksokrini funkciji (npr. cistična fibroza),
ali zaradi toksičnega delovanja zdravil. Posebna obli-
ka je gestacijska sladkorna bolezen, ki nastane v no-
sečnosti. 

SLADKORNA BOLEZEN IN LEDVICE
Jelka Lindič

Kakšne so razlike v pojavnosti med sladkorno boleznijo tip 1 in 2?
Kateri so mikrovaskularni in makrovaskularni zapleti sladkorne bolezni?
Kakšna je značilna histološka slika diabetične nefropatije?
Opišite stopnje diabetične nefropatije pri bolniku s sladkorno boleznijo tip 1.
Kdaj opravimo presejalne preiskave za odkritje diabetične ledvične bolezni?
Katere so presejalne preiskave za odkritje diabetične ledvične bolezni?
Kako hitro se zmanjšuje glomerulna filtracija pri bolniku s sladkorno boleznijo in proteinurijo?
Kaj nam pove pregled očesnega ozadja pri sladkornem bolniku?
Kdaj pri sladkornem bolniku posumimo na nediabetično ledvično bolezen?
Kaj pomenijo primarna, sekundarna in terciarna preventiva?
Kakšni so cilji zdravljenja bolnika z diabetično ledvično okvaro?
Kakšno nadomestno zdravljenje ledvične odpovedi je najprimernejše in zakaj?

Sladkorna bolezen tip 1 je praviloma bolezen
mladih ljudi, sladkorna bolezen tip 2 pa starejših
ljudi.
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ZAPLETI SLADKORNE BOLEZNI
Sladkorna bolezen je kronična bolezen, ki zaradi traj-
ne hiperglikemije sčasoma privede do mikrovasku-
larnih in makrovaskularnih zapletov, navedenih v ta-
beli 1. 

Tabela 1. Mikrovaskularni in makrovaskularni zapleti
sladkorne bolezni.

Diabetična nefropatija je mikrovaskularni zaplet slad-
korne bolezni, ki se kaže z albuminurijo (proteinuri-
jo), zmanjšano glomerulno filtracijo (GF), arterijsko
hipertenzijo in zvečano srčno-žilno zbolevnostjo in
umrljivostjo. Diabetično nefropatijo (imenujemo jo
tudi diabetična glomeruloskleroza ali diabetična glo-
merulopatija) dokažemo samo z ledvično biopsijo.
Če na ledvično prizadetost zaradi sladkorne bolezni
sklepamo na osnovi značilnega kliničnega poteka in
laboratorijskih izvidov, potem govorimo o diabetični
ledvični bolezni in ne o diabetični nefropatiji. 

ETIOPATOGENEZA DIABETIČNE NEFROPATIJE
Osnovni vzrok za nastanek diabetične nefropatije je
kronična hiperglikemija, ki povzroči v ledvicah
sproščanje različnih rastnih faktorjev, kot so insulinu
po-dobni rastni faktor (IGF-I), žilni endotelni rastni
faktor preobrazbe (VEGF), trombocitni rastni faktor
in transformirajoči faktor rastne preobrazbe (TGF-
beta). Posledica je hiperfiltracija v glomerulih. Glo-
meruli se povečajo zaradi pomnožitve števila kapi-
larnih zank, nastane značilna mezangijska prolifera-
cija, zato se še poveča filtracijska površina. Sočasno
se tvorijo in odlagajo zunajcelične sestavine matrik-
sa, kot so kolagen IV in V, laminin in fibronektin, za-
to se zadebeli bazalna membrana. Z napredovanjem
bolezni mezangijske celice propadajo in nastanejo

homogeni noduli, ki jih praviloma sestavlja kolagen
IV (Kimmelstiel-Wilsonovi noduli) (slika 1).

Slika 1. Značilna histološka slika nodularne diabetične
glomeruloskleroze s Kimmelstiel-Wilsonovimi noduli in
arteriolohialinozo (vir: Inštitut za patologijo Medicinske
fakultete v Ljubljani).

Spremembe pospešijo glikemija in nastajanje kon-
čnih produktov neencimske glikacije beljakovin
(AGE). Zadebelitev glomerulne bazalne membrane
zaradi kopičenja kolagena IV privede do zmanjšanja
negativnega naboja glomerulne bazalne membrane,
zato se pojavi albuminurija. Z napredovanjem po-
škodb glomerulne bazalne membrane in izginjanjem
podocitov prehajajo v seč tudi beljakovine večje mo-
lekulske mase, zato albuminurija preide v proteinuri-
jo. Sočasno s spremembami glomerulov se zaradi
sproščanja citokinov razvija tubulointersticijska fi-
broza, pa tudi hialinoza aferentnih in eferentnih ar-
teriol s propadanjem peritubulnih kapilar. Pri razvo-
ju diabetične nefropatije ima veliko vlogo znotraj-
ledvična aktivacija reninsko-angiotenzinskega siste-
ma (RAS) v glomerulih in ledvičnem žilju s poveča-
no tvorbo prorenina. Ta se veže na posebne recep-
torje, kar povzroči nenecimsko pretvorbo prorenina
v renin in nastanek angiotenzina II v ledvicah. An-
giotenzin II ima hemodinamske učinke na sistemski
in ledvični tlak, povzroči vazokonstrikcijo in protei-
nurijo. Poleg tega pospeši celično proliferacijo in hi-
pertrofijo, nastajanje matriksa in sintezo TGF-beta.
Hipotezo potrjuje učinkovitost blokade RAS z zdra-
vili. Praviloma pri sladkornih bolnikih sicer ugotovi-
mo hiporeninemični hipoaldosteronizem, vendar so
ob značilnem zadrževanju natrija in hipervolemiji
kljub temu vrednosti renina v serumu relativno vi-
soke. V zadnjem času poudarjajo tudi pomen aldo-
sterona, ki v eksperimentalnih modelih neodvisno
od angiotenzina II pospeši napredovanje diabetične
nefropatije. Aldosteronski pobeg je povezan s pove-
čevanjem proteinurije, ki jo zmanjša spironolakton. 

mikrovaskularni zapleti
- diabetična nefropatija 
- diabetična retinopatija
- diabetična polinevropatija
- avtonomna nevropatija (gastropareza, obstipacija,

driska, pareza detruzorja, nema miokardna ishemija,
erektilna impotenca, ortostatska hipotenzija)

makrovaskularni zapleti
- koronarna srčna bolezen, hipertrofija levega prekata,

kongestivno srčno popuščanje
- cerebrovaskularna bolezen
- periferna arterijska okluzivna bolezen
mikrovaskularni in makrovaskularni zapleti
- diabetična noga
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KLINIČNA SLIKA IN POTEK 
Pri bolnikih s sladkorno boleznijo tip 1 se začne dia-
betična okvara ledvic pojavljati po 5. letih, najpogo-
steje pa po 10. do 15. letih od odkritja sladkorne bo-
lezni. Ima značilen potek z značilnimi petimi stop-
njami (slika 2). Zaradi dobro dokumentirane bolezni
je potek predvidljiv in ob značilnih laboratorijskih iz-
vidih za diagnozo diabetične ledvične bolezni biop-
sija ledvic večinoma ni potrebna.

Slika 2. Značilen potek diabetične okvare ledvic pri bolniku s
sladkorno boleznijo tip 1. Rdeča črta označuje glomerulno
filtracijo, zelena pa albuminurijo. 

Prva sprememba, ki nastane zaradi hiperglikemije, je
povečanje GF za 25 do 50% (hiperfiltracija) in na-
stanek hipertrofije ledvic (stopnja 1 in 2). Za začet-
no diabetično nefropatijo (stopnja 3) je značilen po-
jav albuminurije in arterijske hipertenzije; histološko
že najdemo mezangijsko proliferacijo, zadebeleno
glomerulno bazalno membrano in hialinozo arteriol.
Diabetična nefropatija s proteinurijo, zmanjšano GF,
arterijsko hipertenzijo, nodularno glomerulosklerozo
in tubulointersticijsko fibrozo je značilna za stopnjo
4. Včasih nastane celo nefrotski sindrom. Stopnja 5
pomeni končno ledvično odpoved, GF je močno
zmanjšana, bolnik potrebuje nadomestno zdravlje-
nje.
Pri bolnikih s sladkorno boleznijo tip 2 se hipergli-
kemija na tešče, zlasti pa po jedi, pojavi po 4. deset-
letju življenja, vendar sladkorno bolezen pogosto od-
krijemo šele kasneje. Že ob odkritju sladkorne bole-
zni lahko ugotovimo začetno ali napredovalo ledvi-
čno okvaro. Ledvično delovanje je ob odkritju slad-
korne bolezni pogosto prizadeto zaradi različnih de-
javnikov: sladkorne bolezni, arterijske hipertenzije,

debelosti, hiperlipidemije ali kajenja. Zaradi pospe-
šene ateroskleroze imajo bolniki pogosto sočasno is-
hemično bolezen ledvic. Ledvična bolezen je pri bol-
nikih s sladkorno boleznijo tip 2 pogosto kombina-
cija diabetične ledvične bolezni in drugih vzročnih
dejavnikov, ki povzročijo žilne, tubulointersticijske
in glomerulne okvare, zato nima tipičnega poteka. 
Diabetično nefropatijo pričakujemo pri 20 do 40%
sladkornih bolnikov. Najzgodnejši znak diabetične
ledvične okvare je stalna albuminurija, ki napreduje v
proteinurijo in končno ledvično odpoved. 

DIAGNOSTIČNE PREISKAVE 
Pri bolniku s sladkorno boleznijo so za diagnostiko
diabetične ledvične bolezni in oceno tveganja po-
membni podatki o morebitni družinski obremenje-
nosti s sladkorno boleznijo, zvišanim krvnim tlakom
ali srčno-žilnimi boleznimi. Vse našteto povečuje
tveganje za nastanek diabetične ledvične bolezni.
V anamnezi je pri bolniku s sladkorno boleznijo tip
1 pomemben podatek o trajanju sladkorne bolezni.
Če traja 5 ali več let, je že prisotno tveganje za za-
četno diabetično ledvično okvaro, zato napravimo
presejalne preiskave za odkritje diabetične ledvične
bolezni. Če po petih letih trajanja sladkorne bolezni
tip 1 ugotovimo albuminurijo, je verjetnost za dia-
betično ledvično bolezen velika.
Pri bolniku s sladkorno boleznijo tip 2 pogosto ne
vemo, kako dolgo je bolezen pred odkritjem trajala,
zato opravimo presejalne preiskave vedno takoj ob
odkritju sladkorne bolezni. Če najdemo albuminuri-
jo ali proteinurijo, ob tem pa še diabetično retinopa-
tijo, je verjetnost diabetične ledvične bolezni velika. 
Z določitvijo krvnega sladkorja na tešče in HbA1c
ovrednotimo urejenost sladkorne bolezni. Izmerimo
krvni tlak, nato pa napravimo še preiskave krvi z
oceno GF, preiskave seča in UZ preiskavo sečil.  

Nastanek diabetične nefropatije povzroči hiper-
glikemija, ki privede zaradi strukturnih sprememb
ledvičnega tkiva do albuminurije in proteinurije. 

Prvi znak diabetične ledvične okvare je hiperfil-
tracija, ki ji sledi albuminurija, zmanjšanje glome-
rulne filtracije, nastanek arterijske hipertenzije in
proteinurije. Posledica je končna ledvična odpo-
ved. 

Čas trajanja sladkorne bolezni in prisotnost dia-
betične retinopatije sta diagnostični pomagali pri
opredeljevanju verjetnosti za diabetično ledvično
okvaro.
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Krvni tlak
Krvni tlak izmerimo ob vsakem obisku sladkornega
bolnika v ambulanti. Manšeto prilagodimo obsegu
nadlahti. Meritev opravimo po 5 minutnem počitku
v sedečem položaju na nadlahti v višini srca. Pri mer-
jenju mora biti zgornja okončina sproščena in na-
slonjena na podlago. Pri prvem obisku izmerimo
krvni tlak na obeh zgornjih okončinah, ob kontrolah
pa na okončini z višjimi vrednostmi krvnega tlaka.
Pri vrednostih krvnega tlaka, ki so višje kot 130/80
mmHg, meritev v naslednjih dneh ponovimo. Zane-
sljivejše so meritve, ki jih bolnik opravi doma (sa-
momeritve). Za izključitev fenomena bele halje in
oceno nočnega znižanja krvnega tlaka opravimo 24-
urno ambulantno merjenje krvnega tlaka. Nočno
zvišanje krvnega tlaka napoveduje 20-krat večjo
smrtnost in nastanek ledvične odpovedi. Pri sumu
na ortostatsko hipotenzijo zaradi avtonomne nevro-
patije opravimo meritve v sedečem in stoječem po-
ložaju; diagnostično je znižanje sistoličnega krvnega
tlaka v stoječem položaju za 20 mmHg. Zaradi kal-
cifikacij brahialne arterije se lahko pojavi psevdohi-
pertenzija. Nanjo opozori nesorazmerje med višino
krvnega tlaka in okvarami tarčnih organov. 

Analiza seča
Ob odkritju in vsakem pregledu sladkornega bolni-
ka najprej s testnim lističem za analizo seča določimo
proteinurijo in pregledamo sediment seča. Kadar v
vzorcu seča ne dokažemo bolezenske proteinurije,
eritrociturije ali levkociturije, določimo albuminurijo
(slika 3). Diagnostična je določitev razmerja albu-
min/kreatinin v drugem jutranjem vzorcu seča (ta-
bela 2) (glej poglavje Preiskave seča). Bolezenska al-
buminurija (»mikroalbuminurija«) je znak začetne
diabetične ledvične okvare. Meja »mikroalbuminuri-
je« je v različnih državah različna, odvisna predvsem
od analitskih metod, ki jih imajo na razpolago. Zara-
di velikega tveganja za srčno-žilne zaplete že pri
majhnih vrednosti bolezenske albuminurije, so viso-
ke »normalne vrednosti« vprašljive.
Za pozitivni izvid štejeta dva pozitivna vzorca od
treh preiskanih v obdobju 1 tedna do 2 mesecev. Kaj
to pomeni? Če je prvi vzorec odvzet in analiziran po
priporočilih in je prisotna bolezenska albuminurija,
moramo zaradi velike variabilnosti izločanja albumi-
nov izsledek potrditi z analizo naslednjega vzorca
(npr. čez 1 teden). Če je spet prisotna bolezenska al-
buminurija, je najdba potrjena. Če je drugi vzorec
negativen, čez 1 teden analiziramo še tretjega; če je
pozitiven, smo z dvema vzorcema od treh potrdili
bolezensko albuminurijo, če je negativen, pa prese-

jalne preiskave ponovimo čez 1 leto. V primeru, da
smo »zgrešili« bolezensko albuminurijo, ker je bil iz-
sledek analize lažno negativen, jo bomo verjetno na-
šli čez eno leto. Glede na to, da potek diabetične ne-
fropatije ni tako hiter, v vmesnem času ne bomo
spregledali pomembne ledvične okvare. 
Lažno pozitivne izvide imajo bolniki po telesnem na-
poru, pri presnovni iztirjenosti, okužbi sečil, izraziti
debelosti, srčnemu popuščanju (NYHA IV), akut-
nem srčnem infarktu, vročini, menstruaciji in obil-
nem izcedku iz nožnice. Pred določitvijo albuminu-
rije moramo s preiskavo seča izključiti okužbo sečil
in morebitno porenalno eritrociturijo. Ker je določi-
tev albuminurije vezana na določitev kreatinina v se-
ču, upoštevamo tudi vse dejavnike, ki vplivajo na
koncentracijo kreatinina v krvi, opisane v poglavju
Merjenje ledvičnega delovanja.
Bolezenska albuminurija je značilna za žilno po-
škodbo in je prisotna pri okvari tarčnih organov, kot
so ledvice, srce in žilna stena. Dokazuje neposredno
tveganje za ledvično bolezen, srčno-žilne zaplete in
smrt. Pri sladkornem bolniku z dokazano bolezen-
sko albuminurijo (in v kasnejšem obdobju bolezni s
proteinurijo) moramo zato aktivno iskati druge spe-
cifične zaplete sladkorne bolezni, kot so nevropatija,
retinopatija in makroangiopatične zaplete, kot so ko-
ronarna, cerebrovaskularna in periferna žilna bole-
zen, ker so pogostejši. 
Če ob prvi preiskavi seča bolnika s sladkorno bolez-
nijo že dokažemo proteinurijo, jo kvantitativno
ovrednotimo z določitvijo razmerja med beljakovi-
nami in kreatinininom v drugem jutranjem vzorcu
seča ali  z določitvijo beljakovin v 24-urnem vzorcu
seča. Najslabšo prognozo imajo bolniki z nefrotsko
proteinurijo. Pozorni smo na izsledke sedimenta se-
ča, da ne spregledamo morebitne druge ledvične bo-
lezni.
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država albumin/kreatinin v seču

Kanada > 2,6 – 25 g/mol (moški)
> 3,6 – 35 g/mol (ženske)

Britanska Kolumbija > 2,0 g/mol (moški)
> 2,8 g/mol (ženske)

Velika Britanija > 3,0 g/mol

ZDA 3,4 – 34 g/mol (ali 30 do 300
mg dnevno)

Slovenija > 3,0 g/mol

Tabela 2. Opredelitev albuminurije (»mikroalbuminurije«) po
različnih smernicah v SI enotah.
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Serumska koncentracija kreatinina in ocena
glomerulne filtracije
Z določitvijo serumske koncentracije kreatinina in
oceno GF z enačbo študije MDRD opredelimo GF
in stopnjo kronične ledvične bolezni. Preiskavo po-
novimo po dveh tednih in nato vsaj 1-krat letno ozi-
roma večkrat glede na stopnjo kronične ledvične bo-
lezni, da lahko ocenimo stabilnost oGF. Ocena GF
s pomočjo enačb je orientacijska, za natančnejšo oce-
no moramo izmeriti očistek kreatinina ali opraviti
nuklearno-medicinsko preiskavo za oceno GF. Pri
nezdravljenih bolnikih s sladkorno boleznijo tip 1,
proteinurijo in arterijsko hipertenzijo se GF zmanj-
šuje v povprečju za 10 do 12 ml/min na leto; pri bol-

nikih s sladkorno boleznijo tip 2 s proteinurijo pa
povprečno za 7 ml/min na leto. Z ustreznim zdra-
vljenjem lahko potek bolezni bistveno upočasnimo.
Če se oGF zmanjšuje hitreje od pričakovanega, so
nujne dodatne preiskave za opredelitev vzroka. 

Ultrazvočna preiskava ledvic
Za diabetično nefropatijo je značilna hipertrofija led-
vic, zato so ledvice kljub kronični ledvični bolezni
večje (celo za 15%) ali normalno velike in parenhim
normalnega izgleda. Zmanjšane ledvice ali ehoge-
nejši parenhim nakazujejo prisotnost nediabetične
ledvične bolezni. Pri bolnikih s sladkorno boleznijo
tip 2 je asimetrična velikost pogosto posledica ishe-
mične bolezni ledvic zaradi pospešene ateroskleroze. 

Pregled očesnega ozadja
Pri opredelitvi bolezenskih najdb v seču (albuminu-
rija ali proteinurija) je pri bolniku s sladkorno bolez-

Spodnja meja »mikroalbuminurije« je arbitrarno
postavljena tako, da zajame večino bolnikov, ki
imajo zaradi prisotnosti bolezenske albuminurije
nad tem območjem povečano tveganje za srčno-
žilne zaplete in nastanek ledvične bolezni. Pri vred-
nosti albuminurije 2 g/mol in več je tveganje za di-
abetično ledvično bolezen veliko, vendar je za
oceno srčno-žilnega tveganja ta meja previsoka
(tveganje je povečano že pri vrednosti 0,5 g/mol).

Ultrazvočno kljub prisotnosti kronične ledvične
bolezni ugotovimo normalno velike ali povečane
ledvice z normalnim parenhimom. 
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Slika 3. Smernice za ugotavljanje »mikroalbuminurije« pri sladkornem bolniku.



nijo pomemben pregled očesnega ozadja, saj je ne-
posredno »okno v ledvice«. Če ima bolnik diabeti-
čno retinopatijo, je albuminurija verjetno odraz za-
četne diabetične ledvične bolezni. Pogosto ji je pri-
družen še tretji mikrovaskularni zaplet – diabetična
nevropatija. Če ni diabetične retinopatije, ima lahko
začetno diabetično ledvično okvaro, vendar moramo
izključiti še druge vzroke za pojav albuminurije. Bol-
niki s sladkorno boleznijo tip 2 imajo sočasno z dia-
betično ledvično okvaro pogosteje še druge vzroke
za glomerulopatijo. V takem primeru je indicirana
ledvična biopsija. Za dokaz diabetične ledvične bo-
lezni pri značilnem poteku bolezni pa ledvična biop-
sija ni potrebna. 

NEDIABETIČNA LEDVIČNA BOLEZEN
Na nediabetično ledvično bolezen pomislimo: 
- če ima bolnik s sladkorno boleznijo tip 1 proteinu-

rijo prej kot 5 let po ugotovitvi sladkorne bolezni, 
- pri bolnikih s sladkorno boleznijo tip 1, če nimajo

retinopatije ali nevropatije,
- če se ledvična bolezen začne nenadoma, 
- če se ledvična bolezen hitro slabša,
- pri nefrotskem sindromu,
- pri nefritičnem sedimentu seča z eritrocitnimi ci-

lindri in akantociti, 
- pri sumu na sistemsko bolezen.
Za opredelitev ledvične bolezni je potrebno napraviti
ledvično biopsijo. Najpogostejši vzroki za nediabeti-
čno glomerulopatijo so: IgA glomerulonefritis, si-
stemski vaskulitis,  membranski glomerulonefritis,
poinfekcijski glomerulonefritis, purpura Henoch-
Schoenlein in drugi. Praviloma ugotovimo diabeti-
čno nefropatijo pri dveh tretjinah bolnikov, ki jim
opravimo ledvično biopsijo (slika 4) – kot samostoj-
no bolezen ali v kombinaciji z nediabetično ledvično
boleznijo. 
Zdravljenje nediabetične ledvične bolezni je enako
kot zdravljenje diabetične ledvične bolezni, glede na
vrsto nediabetične ledvične bolezni pa tudi specifi-
čno, npr. z imunosupresivno terapijo pri sistemskih
boleznih. Prognoza diabetične ledvične bolezni je
dolgoročno najslabša (slika 5).
Med nediabetične ledvične bolezni sodijo tudi okuž-
be sečil, ki jih zdravimo po enakih principih kot pri
bolnikih brez sladkorne bolezni. Pri bolniku z dia-
betično ledvično boleznijo lahko toksična ledvična
okvara zaradi zdravil, kot so aminoglikozidi in am-
fotericin B, privede do končne odpovedi ledvic. Slad-
kornim bolnikom odsvetujemo tudi jemanje neste-
roidnih antirevmatikov, ki lahko povzročijo akutno

hemodinamsko ledvično odpoved. Zaradi pogosto-
sti srčno-žilnih bolezni so neredko indicirane inter-
ventne žilne preiskave s kontrastom. Sladkorne bol-
nike je treba na poseg pripraviti (glej poglavje Kon-
trastna okvara ledvic).
Pri starejših bolnikih s sladkorno boleznijo tip 2 in
neprepoznano ishemično boleznijo ledvic se lahko
po uvedbi zaviralca ACE zviša serumska koncentra-
cija kreatinina, tako da moramo zdravilo ukiniti. Dia-
gnostična preiskava za dokaz stenoze ledvičnih arte-
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Slika 4. Odstotek bolnikov s sladkorno boleznijo tip 2 z
diabetično glomerulosklerozo (DGS), nediabetično ledvično
boleznijo (NDN) in kombinacijo diabetične glomerulo-
skleroze in nediabetične ledvične bolezni (DGS + NDN), ki so
imeli opravljeno ledvično biopsijo na Kliničnem oddelku za
nefrologijo v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani v
letih 1999 – 2006. Indikacije za ledvično biopsijo so bile
nefrotski sindrom, proteinurija z eritrociturijo, mikrohema-
turija, makrohematurija in sum na sistemsko bolezen.

Slika 5. Prognoza nediabetične ledvične bolezni je bila pri
sladkornem bolniku boljša kot prognoza sočasne diabetične
in nediabetične ledvične bolezni. Najslabšo prognozo so
imeli bolniki z diabetično glomerulosklerozo. Povzeto po
Wong et al. Diabetes Care 2002; 25: 900-5.



rij je UZ doppler ledvičnega žilja ali CT angiografi-
ja. Za preiskavo se odločimo takrat, ko menimo, da
bomo pri potrditvi suma na stenozo zagotovo opra-
vili tudi interventni poseg za razrešitev stenoze led-
vične arterije, npr. pri neurejenem krvnem tlaku kljub
večtirni terapiji ali zaradi nenadnih pljučnih edemov. 

ZDRAVLJENJE
Cilji zdravljenja so zmanjšati tveganje za nastanek
diabetične ledvične okvare ali upočasniti napredova-
nje diabetične nefropatije in optimalno urediti krvni
tlak. 
Med splošnimi preventivnimi ukrepi je pomembno
vzdrževanje normalne telesne teže in redna telesna
aktivnost, kot je hoja, v trajanju 150 minut tedensko.
Primarna preventiva pomeni preprečevanje »mi-
kroalbuminurije«. Dosežemo jo z ureditvijo sladkor-
ne bolezni (HbA1c < 6,5%) in krvnega tlaka (<
130/80 mmHg). Od zdravil priporočajo pri bolnikih
s sladkorno boleznijo zaviralec ACE ali blokator an-
giotenzinskih receptorjev (ARB), če je prisotna arte-
rijska hipertenzija.
Sekundarna preventiva je preprečevanje napredova-
nja »mikroalbuminurije« do proteinurije oz. diabeti-
čne nefropatije. Uspešna so zdravila iz skupine zavi-
ralcev ACE (bolniki s sladkorno boleznijo tip 1 in 2)
in ARB (bolniki s sladkorno boleznijo tip 2) ali kom-
binacija obeh. Albuminurija ali proteinurija se ob
zdravljenju lahko zmanjšata za 50%; učinkovitejši so
višji odmerki zdravil od tistih, kot jih uporabljamo
za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka. 
Terciarna preventiva pomeni preprečevanje napre-
dovanja diabetične nefropatije do končne ledvične
odpovedi. Učinkoviti so zaviralci ACE pri bolnikih s
sladkorno boleznijo tip 1 in ARB pri bolnikih s slad-
korno boleznijo tip 2; učinek zdravljenja je neodvi-
sen od krvnega tlaka. Če bolnik zaviralca ACE ne
prenaša, ga zamenjamo z ARB in obratno. Verjetno
je kombinacija zaviralca ACE in ARB še učinkovi-
tejša.
Kontrola glikemije. Ledvično delovanje se hitreje
slabša pri tistih sladkornih bolnikih, ki imajo višje
vrednosti glikoziliranega hemoglobina. Intenzivna
ureditev sladkorne bolezni s peroralnim zdravljenjem

(npr. s preprarati sulfonilureje) ali insulinom zmanj-
ša tveganje za nastanek diabetične nefropatije in mi-
krovaskularne zaplete. Zaželena je vrednost HbA1c
pod 6,5% pri bolnikih, ki nimajo hipoglikemij, pri
drugih pa < 7%. (tabela 3).
Krvni tlak. Pri vsakem sladkornem bolniku je po-
trebno izmeriti krvni tlak v standardnih pogojih (le-
že, sede in stoje). Ob odkritju bolezenske albuminu-
rije je krvni tlak pri bolnikih s sladkorno boleznijo
tip 1 največkrat še normalen, pri bolnikih s sladkor-
no boleznijo tip 2 pa zvišan. Za zvišan krvni tlak
opredelimo že krvni tlak višji ali enak kot 130/80
mmHg. Če je nižji od 140/90 mmHg, sprva za 3 me-
sece priporočamo spremembo življenjskega stila
(manjši vnos soli, vzdrževanje ustrezne telesne teže,
redna telesna aktivnost), pri vrednostih 140/90
mmHg ali več že predpišemo zdravila. Zaradi ugod-
nega učinka na albuminurijo oziroma proteinurijo
kot zdravilo prve izbire predpišemo zaviralec ACE
ali ARB. Pri tem smo pozorni na hiperkaliemijo in
morebitno poslabšanje ledvičnega delovanja, zato
pred zdravljenjem in 1 teden po pričetku zdravljenja
bolniku določimo serumsko koncentracijo kalija in
kreatinina. 
Hiperkaliemija je ob monoterapiji redka, po podatkih
iz literature so zdravljenje zaradi hiperkalemije pre-
nehali le pri 1,5% bolnikov. Zaviralec ACE ali ARB
ukinemo, če serumski kreatinin poraste za več kot
30%; pri manjšem porastu nadaljujemo z zdravlje-
njem in ponovimo določitev serumske koncentraci-
je kreatinina čez 1 teden. Kljub prehodnemu po-
slabšanju ledvičnega delovanja se namreč sčasoma
upočasni napredovanje bolezni. Če kljub zdravljenju
in zviševanju odmerka zdravil krvni tlak ni manjši
kot 130/80 mmHg (tabela 3), dodamo diuretik (pri
oGF ≥ 30 ml/min/1,73 m2 nizek odmerek tiazidne-
ga diuretika, pri oGF pod 30 ml/min/1,73 m2 pa
diuretik zanke). Kasneje dodajamo še druga antihi-
pertenzijska zdravila. Večinoma krvni tlak uredimo
šele z večtirno terapijo. 

Dislipidemija. Pri sladkornih bolnikih je pogosta.
Zaželena je vrednost serumskega LDL-holesterola
pod 2,6 mmol/l (tabela 3), če bolnik nima drugega
tveganja za srčno-žilne zaplete. Pri prisotnosti srčno-
žilnih bolezni je ciljna vrednost LDL holesterola pod
1,8 mmol/l. Zaželene vrednosti celokupnega hole-

Zaželene vrednosti krvnega tlaka so pod 130/80
mmHg. Zdravilo izbire je zaviralec ACE ali blokator
angiotenzinskih receptorjev, ki ga po potrebi kom-
biniramo z diuretikom.

Sladkornim bolnikom odsvetujemo jemanje
nesteroidnih antirevmatikov zaradi možne
akutne, hemodinamsko povzročene ledvične
odpovedi. Tudi kontrastne preiskave lahko
povzročijo akutno ledvično odpoved, zato je
potrebna predhodna priprava na preiskavo. 
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sterola so pod 4,5 mmol/l, trigliceridov pa pod 1,7
mmol/l. Poleg ustrezne diete in telesne aktivnosti je
pogosto potrebno zdravljenje s statini. Za statine so
dokazali, da pri bolnikih s kronično ledvično bolez-
nijo razen zmanjšanja holesterola zmanjšajo tudi
proteinurijo in ohranjajo glomerulno filtracijo.  
Z vplivanjem na vse dejavnike, ki so našteti v tabeli
3, lahko bistveno zmanjšamo obolevnost in smrtnost
zaradi srčno-žilnih vzrokov.

Hipoproteinska dieta. Pri zmanjševanju proteinu-
rije in upočasnitvi napredovanja kronične ledvične
bolezni je lahko učinkovita dieta z omejitvijo belja-
kovin na 0,8 do 1 g/kg telesne teže dnevno.
Kronična in končna ledvična bolezen. Pri kroni-
čni ledvični bolezni stopnje 3, ko je oGF pod 60
ml/min/1,73 m2, je potrebno aktivno iskati in zdra-
viti renalno anemijo, skrbeti za ustrezno prehranje-

nost in preprečevati ledvično kostno bolezen. Sve-
tujejo tudi preventivno cepljenje proti hepatitisu B.
Napotitev k nefrologu zaradi priprav na nadomestno
zdravljenje z dializo ali presaditvijo ledvice je nujna
pri bolniku s kronično ledvično boleznijo stopnje 4,
v primeru neobvladljivih zapletov kronične ledvične
bolezni pa že prej. Bolnik potrebuje že zgodnjo tim-
sko obravnavo nefrologa, diabetologa, dietetika.
Ukrepi so usmerjeni v preprečevanje napredovanja
kronične ledvične bolezni, zdravljenje njenih zaple-
tov in zmanjšanje tveganja za srčno-žilne zaplete. Z
ustrezno seznanitvijo z metodami nadomestnega
zdravljenja bo bolnik tudi po nastopu končne ledvi-
čne odpovedi živel kvalitetno življenje. Morebitnih
razlik v preživetju pri sladkornih bolnikih, ki se zdra-
vijo s hemodializo ali peritonealno dializo niso potr-
dili. Petletno preživetje sladkornih bolnikov, ki se
zdravijo z dializo, je 35%, po presaditvi ledvice pa
70%, kar potrjuje, da je presaditev ledvice za slad-
kornega bolnika izbirna metoda nadomestnega zdra-
vljenja. Pri bolniku s sladkorno boleznijo tip 1 je iz-
biren način zdravljenja presaditev trebušne slinavke
in ledvice, če je za poseg primeren.
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Tabela 3. Priporočeni ukrepi za upočasnitev napredovanja ledvične bolezni pri bolnikih s sladkorno boleznijo.

ukrep cilj
ureditev krvnega sladkorja HbA1c < 6,5-7,0%
zavora reninsko-angiotenzinskega sistema čim manjša albuminurija ali proteinurija
ureditev krvnega tlaka krvni tlak < 130/80 mmHg
zdravljenje dislipidemije LDL holesterol < 2,6 mmol/l

Kajenje je neodvisni dejavnik tveganja za nastanek
diabetične nefropatije pri bolnikih s sladkorno
boleznijo. Prenehanje kajenja zmanjša tveganje za
napredovanje bolezni za 30%. 



Akutni tubulointersticijski nefritis ali krajše akutni in-
tersticijski nefritis (AIN) je z imunološkimi meha-
nizmi posredovano vnetje ledvic, ki prevladujoče
prizadene ledvične tubule in intersticij. Klinično se
kaže kot akutna ledvična okvara (ALO). Naj-
pogostejši vzrok AIN so preobčutljivostne reakcije
na zdravila.

EPIDEMIOLOGIJA
Podatki o pogostnosti AIN so različni. V populaciji
mladih odraslih na Finskem, pri katerih je bila zara-
di brezsimptomne eritrociturije ali proteinurije
napravljena ledvična biopsija, je bil AIN prisoten v
1% biopsijskih vzorcev. Pogostnost AIN je večja v
bolnišničnem okolju, kar je povezano z naraščanjem
uporabe antibiotikov in drugih zdravil. Po podatkih
enocentrične raziskave, kjer so napravili ledvično
biopsijo pri bolnikih z ALO nejasnega vzroka, je bil
AIN vzrok ledvične okvare v 27%. Po zadnjih oce-
nah je v bolnišničnem okolju 10 do 15% ALO
posledica AIN.

ETIOLOGIJA
Vzroke AIN lahko razvrstimo v pet glavnih skupin: 
- preobčutljivostne reakcije na zdravila, 

- okužbe, 
- sistemske avtoimunske bolezni, 
- glomerulonefritisi in 
- idiopatski (tabela 1). 
V prispevku ni obravnavan AIN, ki je posledica akut-
nega bakterijskega pielonefritisa (glej poglavje
Okužbe sečil).
Preobčutljivostne reakcije na zdravila so naj-
pogostejši vzrok AIN (70%). Zdravila lahko deluje-
jo kot hapteni, ki se vežejo na beljakovine tubulnih
celic. S hapteni spremenjene tubulne celice prepoz-
na imunski sistem, ki preko aktivacije limfocitov
sproži tubulointersticijsko vnetje. Nastanek AIN je
neodvisen od odmerka zdravila. ALO se lahko razvi-
je nekaj dni ali več tednov po pričetku jemanja zdrav-
ila. V preteklosti je bil AIN pogost pri zdravljenju z
meticilinom (do 17% bolnikov, ki so prejemali meti-
cilin več kot 10 dni). Meticilin je bil zaradi tega neže-
lenega učinka umaknjen iz klinične rabe. Zdravila, ki
najpogosteje povzročijo AIN, so antibiotiki (peni-
cilini, cefalosporini, rifampin, trimetoprim-sulfame-
toksazol), vsi nesteroidni antirevmatiki (vključno s
selektivnimi inhibitorji ciklooksigenaze-2), diuretiki
zanke (furosemid, bumetanid), antagonisti histamin-
skih receptorjev H2 (cimetidin), inhibitorji pro-
tonske črpalke (omeprazol, lansoprazol) ter alopuri-
nol. Čeprav obstajajo številna poročila kliničnih
primerov, ki opisujejo povezanost med zdravili in
AIN, je bila vzročna povezanost redko zanesljivo

AKUTNI INTERSTICIJSKI NEFRITIS
Miha Arnol

S katerim sindromom ledvične okvare se kaže akutni intersticijski nefritis?
Kateri so najpogostejši vzroki akutnega intersticijskega nefritisa?
Katera zdravila najpogosteje povzročijo akutni intersticijski nefritis? 
Katera skupina zdravil lahko sočasno povzroči akutni intersticijski nefritis in nefrotski sindrom?
Na osnovi katerih kliničnih in laboratorijskih znakov posumimo na akutni intersticijski nefritis? 
Kakšen je diagnostičen pomen eozinofilurije?
Kdaj se pri sumu na akutni intersticijski nefritis odločimo za ledvično biopsijo?
Kaj je najpomembnejši ukrep pri zdravljenju akutnega intersticijskega nefritisa?
Kdaj se odločimo za zdravljenje z glukokortikoidi?

V bolnišničnem okolju je 10 do 15% primerov
akutne ledvične okvare posledica akutnega inter-
sticijskega nefritisa.
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dokazana. Za dokaz vzročne povezanosti morata biti
izpolnjena dva kriterija: 
- bolnik ne sme sočasno prejemati drugih zdravil, ki

so lahko povezana z nastankom AIN; 
- diagnoza AIN mora biti potrjena histološko z led-

vično biopsijo.
AIN lahko povzročijo okužbe z bakterijami, virusi,
glivami ali paraziti. Za razliko od akutnega pielone-

fritisa, pri katerem je tubulointersticijsko vnetje
posledica neposredne bakterijske okužbe, je pri
nekaterih sistemskih okužbah (tabela 1) okvara tubu-
lointersticija predvsem posledica imunske reakcije, ki
jo posredujejo aktivirani limfociti. Med bakterijski-
mi povzročitelji AIN so najpogostejši stafilokoki,
streptokoki in legionele. Pri našem kliničnem delu
pogosteje srečujemo virusni AIN pri bolnikih po
presaditvi ledvice. Zaradi oslabljenega imunskega sis-
tema lahko pride do primarne okužbe ali, pogosteje,
reaktivacije citomegalovirusa (CMV nefritis) ali
virusa polioma BK (BK nefropatija). Takšne oblike
virusnega AIN so neredko vzrok odpovedi presajene
ledvice.
AIN se lahko razvije v sklopu sistemskih avtoimun-
skih bolezni, najpogosteje sistemskega lupusa
eritematozusa, Sjögrenovega sindroma in sarkoidoze.
AIN je neredko pridružen glomerulonefritisom.
Čeprav je v izvidih biopsijskih vzorcev tubulointer-
sticijsko vnetje pogosto opisano, praviloma ne
prispeva k opredelitvi glomerulne bolezni. Kljub
temu je podatek o pridruženem AIN pomemben, saj
stopnja ledvične okvare bolj sovpada z intenzivnos-
tjo tubulointersticijskega vnetja kot pa z obsegom
glomerulnih sprememb.
Včasih je imunsko dogajanje omejeno le na ledvični
tubulointersticij, ob tem pa vzroka ne moremo ugo-
toviti. Govorimo o idiopatskem AIN. Nekateri bol-
niki imajo prisotna protitelesa proti tubulni bazalni
membrani. Posebna oblika idiopatskega AIN je sin-
drom TINU – tubulointersticijski nefritis in uveitis,
pri katerem se poleg tubulointersticijskega vnetja led-
vic razvije tudi vnetje šarenice in ciliarnika.

KLINIČNA SLIKA
AIN se klinično kaže kot ALO: nenadno zmanjšan-
je ledvičnega delovanja, kar ugotovimo z zvišanjem
serumske koncentracije kreatinina ali zmanjšanja di-
ureze (glej poglavje Akutna ledvična okvara). Bolni-
ki so pogosto asimptomatski ali navajajo nespeci-
fične simptome in znake ALO: oslabelost, slabo
počutje, slabost in bruhanje. Oligurija je prisotna le
pri 20% bolnikov.

* pogosti ali klinično pomembni vzroki

Tabela 1. Vzroki akutnega intersticijskega nefritisa.

Najpogostejši vzrok AIN so preobčutljivostne reak-
cije na zdravila. 
Zdravila, ki najpogosteje povzročijo AIN, so antibi-
otiki in nesteroidni antirevmatiki. 
Nastanek AIN ni odvisen od odmerka zdravila. ALO
se lahko razvije nekaj dni ali več tednov po pričetku
jemanja zdravila.
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zdravila
- antibiotiki/

virostatiki

- nesteroidni
antirevmatiki

- diuretiki

- druga zdravila

penicilini* (meticilin, ampicilin,
nafcilin, penicilin), cefalosporini*,
sulfonamidi*, rifampin*, kinoloni
(ciprofloksacin), makrolidi
(azitromicin), tetraciklini,
vankomicin, aciklovir

vsi* (indometacin, ibuprofen,
diklofenak, ketoprofen)

furosemid*, bumetanid*, tiazidi*

alopurinol*, omeprazol*,
lansoprazol*, cimetidin*,
amlodipin, azatioprin, kaptopril,
diazepam

okužbe

- bakterijske

- virusne

- druge

streptokoki, stafilokoki, legionela,
bacil davice

CMV, EBV, virus polioma BK,
hantavirusi, HSV, HIV

leptospira, mikobakterije,
mikoplazma, rikecije, toksoplazma

avtoimunske/sistemske bolezni

- sistemski lupus eritematozus
- Sjögrenov sindrom
- sarkoidoza
- esencialna krioglobulinemija
- akutna zavrnitev presajene ledvice

glomerulonefritisi
- večina*
idiopatski

- sindrom TINU (tubuloIntersticijski nefritis in uveitis)



Klinična slika AIN ni značilna. Ker AIN ni med na-
jpogostejšimi vzroki ALO, na to diagnozo pogosto
ne pomislimo. Na AIN moramo pomisliti predvsem
pri bolniku, ki je pričel zdravljenje z enim ali več
novimi zdravili, in kadar so ALO pridruženi znaki
preobčutljivostne reakcije: zvišana temperatura,
makulopapulozni izpuščaj, artralgije, eozinofilija ali
eozinofilurija. Znake preobčutljivostne reakcije so
najpogosteje opisovali pri AIN, povzročenim z beta
laktamskimi antibiotiki (zlasti meticilinom). Pri AIN,
povzročenim z drugimi antibiotiki in zdravili, so zna-
ki preobčutljivostne reakcije redki: zvišana temper-
atura pri 30%, izpuščaj pri 15% in eozinofilurija pri
25% bolnikov; vsi trije znaki sočasno le pri 10% bol-
nikov. Odsotnost znakov preobčutljivostne reakcije
nam zato ne more biti v pomoč pri izključevanju
AIN.
Tudi časovni razvoj AIN, povzročenega z zdravili, je
različen. V prvotnih poročilih z meticilinom
povzročenega AIN se je ALO razvila 10 do 20 dni
po pričetku jemanja zdravila. Danes je znano, da se
AIN lahko razvije že v 2 do 3 dneh, običajno ob
ponovnem stiku z zdravilom, ki je predhodno
povzročil senzibilizacijo. Lahko pa se razvije na no-
vo več mesecev ali let po začetku jemanja zdravila
(značilno za nesteroidne antirevmatike).
AIN, povzročen z zdravili, se lahko odrazi tudi z
drugačnimi klinično-patološkimi sindromi. Z nes-
teroidnimi antirevmatiki povzročen AIN se v 80%
izrazi kot ALO z nefrotsko proteinurijo oziroma pol-
no izraženim nefrotskim sindromom. To je posledi-
ca sočasne okvare glomerulnih podocitov. Bolniki so
običajno starejši, znaki preobčutljivosti so redko pris-
otni.
AIN se lahko razvije pri bolnikih s kronično ledvično
boleznijo. Pri tej skupini bolnikov moramo pomisli-
ti na AIN kadar gre za akutno poslabšanje kronične
ledvične bolezni ali nepričakovano hitro slabšanje
ledvičnega delovanja. Tudi pri teh bolnikih je AIN
najpogosteje posledica preobčutljivostnih reakcij na
zdravila. Ker so zunajledvični znaki preobčutljivo-
stne reakcije redki, je v odsotnosti ledvične biopsije
težko izključiti druge vzroke ALO, ki jih lahko
povzročijo zdravila (npr. prerenalna ALO zaradi he-
modinamskih vzrokov, akutna tubulna nekroza).
Pri AIN v sklopu sistemskih ali na ledvico omejenih
avtoimunskih bolezni je klinična slika odvisna od os-
novne bolezni. Na prizadetost ledvičnega tubuloin-
tersticija pomislimo, kadar se v sklopu osnovne
bolezni razvije ALO ali gre za nepojasnjeno hitro
slabšanje ledvičnega delovanja.

DIAGNOZA

Laboratorijske preiskave
Spremembe, ki jih ugotavljamo pri laboratorijskem
pregledu krvi in seča bolnikov z AIN prikazuje
tabela 2. V sklopu ALO opažamo zvišane serumske
koncentracije sečnine in kreatinina. Temu sta lahko
pridruženi hiperkaliemija in hiperkloremična pres-
novna acidoza. V sedimentu seča najdemo eritroci-
turijo, sterilno levkociturijo in levkocitne cilindre.
Eozinofilija v diferencialni krvni sliki in eozinofil-
urija v seču sta nam lahko v diagnostično pomoč,
vendar sta redko prisotni. Poleg tega so raziskave pri
bolnikih s histološko potrjenim AIN pokazale, da
ima eozinofilurija nizko občutljivost (40%) in speci-
fičnost (72%) ter majhno pozitivno napovedno vred-
nost (30%). Eozinofilurijo lahko odkrijemo tudi pri
akutnem prostatitisu, hitro napredujočem glomeru-
lonefritisu, raku sečnega mehurja in ateroembolični
bolezni ledvic. Iz tega razloga so nekateri pri sumu
na AIN opustili določanje eozinofilcev v seču.
Stopnja proteinurije je različna, običajno ne preseže
1 g dnevno. Izjema je AIN, povzročen z nesteroid-
nimi antirevmatiki. V teh primerih proteinurija
pogosto preseže nefrotski prag.
Motnje delovanja proksimalnih in distalnih tubulov
niso tako izrazite kot pri kroničnih tubulointerstici-
jskih nefritisih. Najpogosteje ugotovimo zmanjšano
koncentracijsko sposobnost ledvic z izostenurijo,
frakcijsko izločanje Na+ je večje od 1. 

AIN se klinično kaže s sindromom ALO. 
Na AIN pomislimo predvsem pri tistih bolnikih, ki
so začeli zdravljenje z novimi zdravili. 
Pri AIN, povzročenim z zdravili, lahko ALO sprem-
ljajo znaki preobčutljivostne reakcije.
Nesteroidni antirevmatiki lahko povzročijo AIN z
nefrotskim sindromom.

Akutni intersticijski nefritis

Pri bolnikih z AIN v sedimentu seča najdemo eri-
trociturijo, sterilno levkociturijo in levkocitne cilin-
dre. 
Eozinofilurija nam je v diagnostično pomoč, ven-
dar je redko prisotna. 

Proteinurija običajno ne preseže 1 g dnevno. Izje-
ma je AIN, povzročen z nesteroidnimi antirevmati-
ki, kjer proteinurija pogosto preseže nefrotski
prag.
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Slikovne preiskave
Pregled ledvic z ultrazvokom pokaže normalno ve-
liki ali povečani ledvici. Skorja ima pogosto zvečano
ehogenost. Ta izvid ni specifičen za AIN. Uporabna
je scintigrafija z galijem. Galij se kopiči v interstici-
jskem vnetnem infiltratu. Čeprav je izvid lahko poz-
itiven pri nekaterih drugih boleznih ledvic (pielone-
fritis, nekateri glomerulonefritisi, malignom), je prav-
iloma negativen pri ALO zaradi akutne tubulne
nekroze. Preiskava nam je zato lahko v pomoč pri
diferencialni diagnozi nejasnih primerov ALO.

Ledvična biopsija
Diagnozo AIN lahko dokončno potrdimo le his-
tološko s perkutano biopsijo ledvic. Kljub temu se

pri kliničnem delu za ledvično biopsijo redko od-
ločimo. Potrebna je predvsem pri nejasnih primerih
ALO, ki se poslabšuje ali ne popravlja po ukinitvi
zdravil, ki lahko povzročijo AIN.
Značilen histološki izvid pokaže edem in vnetni in-
filtrat v tubulointersticiju (slika 1). Vnetni infiltrat
sestavljajo pretežno mononuklearne celice (limfoci-
ti T in monociti), pogosto so prisotni tudi eozinofil-
ci, plazmatke in nevtrofilci. Vnetni infiltrat lahko
tvori granulome. To je značilno predvsem za AIN v
sklopu sarkoidoze. 
Ob intenzivnem vnetju se granulomi razvijejo tudi
pri drugih povzročiteljih AIN. Praviloma glomeruli
pri AIN zaradi okužbe ali zdravil niso prizadeti. Nes-
teroidni antirevmatiki lahko povzročijo spremembe,
ki so značilne za glomerulonefritis z minimalnimi
spremembami z zlitjem nožic podocitov, vidnim pri
elektronski mikroskopski preiskavi.

Diagnozo AIN  dokončno potrdi le histološki izvid
ledvične biopsije.
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Tabela 2. Laboratorijska diagnostika akutnega
intersticijskega nefritisa.

* pogoste ali klinično pomembne spremembe

Slika 1. Svetlobnomikroskopska slika (barvanje s
hematoksilinom in eozinom) akutnega intersticijskega
nefritisa kaže obsežen intersticijski vnetni infiltrat s
posameznimi eozinofilci (vir: Inštitut za patologijo
Medicinske fakultete v Ljubljani).

kri značilen izvid

biokemija
zvišana koncentracija sečnine in
kreatinina*, 
hiperkaliemija*

plinska analiza
krvi

presnovna acidoza
(hiperkloremična)*

krvna slika
eozinofilija* (beta-laktamski
antibiotiki)
anemija

hepatogram zvišana koncentracija AST, ALT
(sočasna okvara jeter)

imunološke
preiskave zvišana koncentracija IgE

seč značilen izvid 

sediment
eritrociturija*, levkociturija
(eozinofilurija)*, levkocitni 
cilindri*, tubulne epitelne celice

proteinurija < 1 g/dan, > 1 g/dan (nesteroidni
antirevmatiki)

frakcijsko
izločanje Na+ > 1*

proksimalna
tubulna motnja

glukozurija, aminoacidurija,
bikarbonaturija, fosfaturija 
(Fanconijev sindrom)

distalna tubulna
motnja

zmanjšano izločanje K+, izguba
Na+, distalna tubulna acidoza

okvara sredice izguba Na+ , izostenurija*

Scintigrafija z galijem je lahko razlikovalni test
med intersticijskim nefritisom in akutno tubulno
nekrozo.



ZDRAVLJENJE
Algoritem pristopa k bolniku s sumom na AIN
povzema slika 2. Zdravljenje AIN je izkustveno in
ni podkrepljeno z randomiziranimi ali večjimi kon-
troliranimi kliničnimi raziskavami. Priporočila
temeljijo na osnovi poročil manjših nekontroliranih
kliničnih raziskav, kliničnih primerov in teoretičnih

oziroma živalskih modelov tubulointersticijske ok-
vare, povzročene s preobčutljivostnimi mehanizmi.

Splošni ukrepi
Ukinitev zdravila ali zdravljenje okužbe sta osnovna
ukrepa zdravljenja. Sicer je zdravljenje AIN usmer-
jeno v simptomatsko in podporno zdravljenje ALO.
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Slika 2. Algoritem ukrepov pri sumu na akutni intersticijski nefritis. ALO - akutna ledvična okvara, AIN -akutni intersticijski nefritis.



Če ukrepamo zgodaj, je tubulointersticijska okvara
praviloma reverzibilna. Pogosto mine več tednov, da
se koncentracija serumskega kreatinina zniža na
predhodne vrednosti.
Večjo težavo predstavljajo primeri, ko bolnik sočas-
no jemlje več zdravil, ki lahko povzročijo AIN. V
takšnih primerih skušamo najprej ukiniti ali zamen-
jati tista zdravila, za katere obstaja večja verjetnost
povezave z AIN, ali za katere je znano, da lahko
povzročijo dodatno okvaro ledvičnega delovanja (tu-
di preko drugih mehanizmov).

Specifično protivnetno/imunosupresijsko
zdravljenje
O zdravljenju s protiventnimi/imunosupresijskimi
zdravili se odločimo, kadar kljub ukinitvi enega ali
več zdravil in podpornemu zdravljenju po enem ted-
nu ni izboljšanja ledvičnega delovanja ali če je zara-
di ALO potrebno zdravljenje s hemodializo. Indici-
rano je, kadar gre za hujšo obliko AIN s hitrim
slabšanjem ledvičnega delovanja, ali pa če histološki
izvid ledvične biopsije pokaže obsežno tubulointer-
sticijsko vnetje. Prav tako je takšno zdravljenje
potrebno pri AIN v sklopu sistemskih avtoimunskih
bolezni ali glomerulonefritisov. Pri infekcijskih
vzrokih AIN se za imunosupresijsko zdravljenje red-
ko odločimo.
Po današnjih priporočilih je pred uvedbo specifične-
ga imunosupresijskega zdravljenja potrebno naprav-
iti ledvično biopsijo. Namen biopsije je dvojen: his-
tološka potrditev diagnoze ter ocena prisotnosti in
obsega intersticijske fibroze. Zlasti pri odloženi di-
agnozi AIN je delež intersticijske fibroze lahko velik.

Takšnim bolnikom zdravljenje z imunosupresivi ne
bo koristilo.
Najpogostejša zdravila, ki jih uporabljamo pri zdravl-
jenju AIN, so glukokortikoidi, pri nas predvsem
metilprednizolon (Medrol®). Kadar se odločimo za
zdravljenje z metilprednisolonom, ga moramo uvesti
vsaj 7 do 14 dni po nastanku ALO. Kasnejša uved-
ba zdravljenja je zaradi razvoja intersticijske fibroze
manj učinkovita. Bolniki običajno prejmejo Medrol
peroralno v odmerku 0,8 mg/kg telesne teže. Zdravl-
jenje traja 2 do 4 tedne, nato zdravilo postopno v
nekaj tednih ukinemo. Pri hudih oblikah AIN zdravl-
jenje lahko pričnemo s tridnevnim intravenskim pul-
zom Medrola v odmerku 0,5 do 1 g dnevno.
Zdravljenje z glukokortikoidi se priporoča tudi pri
bolnikih, pri katerih obstaja velika verjetnost z zdrav-
ili povzročenega AIN, ledvične biopsije pa ni
mogoče varno opraviti. To priporočilo ne velja za
AIN, povzročen z nesteroidnimi antirevmatiki, ker
je verjetnost neodzivnosti na zdravljenje z glukoko-
rtikoidi velika.
Izkušnje zdravljenja AIN z drugimi imunosupresivi
so maloštevilne. Nekateri so v primeru neučinkovi-
tosti zdravljenja z glukokortikoidi (predvsem pri AIN,
povzročenim z nesteroidnimi antirevmatiki) poročali
o uspešnem zdravljenju z uporabo mikofenolat
mofetila, ciklosporina ali ciklofosfamida. 

PROGNOZA
Pri večini bolnikov se stanje izboljša po 6 do 8 ted-
nih, največkrat že z ukinitvijo zdravila. Pogosto os-
tane blaga okvara ledvičnega delovanja, ki je tem več-
ja, čim dlje je trajala ALO. Napovedni dejavniki slabe
prognoze so ALO, ki traja več kot tri tedne, his-
tološko pa obsežen vnetni infiltrat, prisotnost
nevtrofilcev in intersticijska fibroza.

Pri bolnikih z biopsijo potrjenim AIN, ki nimajo ob-
sežne intersticijske fibroze, in se ledvično delova-
nje ne popravlja, je priporočeno zdravljenje z
glukokortikoidi.

Večina AIN, ki so posledica zdravil, se izboljša po
ukinitvi zdravila. 
Pri bolnikih z blago obliko ALO (stopnja I) ali pri ka-
terih pride do izboljšanja ledvičnega delovanja
znotraj sedmih dni po ukinitvi zdravila, dodatni
ukrepi niso potrebni. Pri tistih, ki ne izpolnjujejo
teh kriterijev, je priporočena ledvična biopsija za
histološko potrditev diagnoze.

Akutni intersticijski nefritis
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Okužbe sečil sodijo med najpogostejše bakterijske
okužbe. Pojavnost je največja pri ženskah v rodnem
obdobju, kar pogojuje predvsem aktivno spolno ži-
vljenje. Zaradi okužbe sečil zboli kar 50% vseh
žensk. Ko nas obišče bolnik z okužbo sečil, nas pred-
vsem zanima, zakaj je zbolel, kakšno okužbo sečil
ima, kako bi jo empirično zdravili, ali morebiti dolo-
čenih kemoterapevtkov ne moremo uporabiti zaradi
predhodno znane odpornosti nanje in ali bi okužbo
lahko preprečili.

ETIOPATOGENEZA IN POVZROČITELJI OKUŽB
SEČIL
Okužba sečil nastane, ko je porušeno ravnovesje
med obrambnimi sposobnostmi telesa in virulenco
povzročitelja. Običajno prodrejo bakterije v sečila as-
cendentno med spotano mikcijo zaradi turbulentne-
ga toka seča in refluksa seča v sečni mehur, lahko pa
tudi iatrogeno pri endoskopskih preiskavah ali kate-
terizaciji. Redkokdaj je okužba sečil povzročena
hematogeno - tako zbolevajo hudo bolni ali imun-
sko kompromitirani ljudje. Izolacija zlatega stafiloko-
ka (Staphylococcus aureus) ali salmonele v seču ved-
no pomeni hematogeno širjenje v sečila (sepsa). 
Najpogosteje povzroči nezapleteno bakterijsko
okužbo E. coli (v približno 80%), ki kolonizira de-
belo črevo, perianalno področje in vhod v nožnico.

Pri mladih spolno aktivnih ženskah je pogost tudi
saprofitni stafilokok. Glavnino zapletenih okužb
sečil povzročijo po Gramu negativne bakterije, med
katerimi prevladuje E. coli, drugi povzročitelji pa so
še Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens,
Proteus vulgaris, Citrobacter spp., Klebsiella spp.,
Enterococcus spp. in drugi.
Povzročitelji spolno prenesenih okužb spodnjih
sečil, ki se klinično kažejo kot uretritis in/ali cistitis
so: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum,
Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Neis-
seria gonorrhoeae in virus herpes simpleksa.
Pri kateteriziranih ali sladkornih bolnikih je pogosta
glivična kolonizacija sečil s Candido albicans, ki lahko
privede do simptomatske okužbe. Pri imunsko zavr-
tih bolnikih (npr. po presaditvi) lahko invazivno
okužbo sečil  povzročijo Candida, Aspergillus in
Cryptococcus.

Najpogosteje okužbo sečil pri ženskah v rodnem
obdobju povzroči E. coli. Zelo pogosto je okužba
spodnjih sečil posledica okužbe s klamidijo ali 
ureaplazmo - to sta tudi najpogostejši spolno
prenosljivi okužbi.
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BAKTERIJSKE OKUŽBE SEČIL
Jelka Lindič

Kateri bolniki imajo nezapleteno in kateri zapleteno okužbo sečil?
Kako dokažemo okužbo sečil?
Kdaj pri bolnikih z okužbo opravimo UZ preiskavo sečil?
Kaj pomeni empirično zdravljenje in kateri podatki so za izbiro odločilni?
Kateri kemoterapevtiki so primerni za zdravljenje okužb sečil?
Kako dolgo zdravimo akutni nezapleteni cistitis in akutni nezapleteni pielonefritis?
Pri katerih bolnikih pred zdravljenjem poleg preiskav seča odvzamemo še urinokulturo?
Pri katerih bolnikih tudi po zdravljenju odvzamemo urinokulturo?
Kdaj pri kateteriziranih bolnikih odvzamemo urinokulturo?
Kako dolgo zdravimo akutni in kronični prostatitis?
Kakšna so splošna priporočila pri okužbah sečil?



LABORATORIJSKE PREISKAVE PRI OKUŽBAH
SEČIL
Za dobro analizo seča je ključnega pomena pravilen
odvzem seča za analizo s testnimi lističi in pregled
sedimenta seča ter odvzem urinokulture, če je indi-
cirana. 
Za ovrednotenje okužbe je najbolj diagnostičen
vzorec srednjega curka seča pri prvi jutranji mikciji,
ker je v njem največje število bakterij. Prvi curek seča
izpere sečnico in s tem morebitne kontaminante
sečnice. V praksi odvzem vzorca prvega jutranjega
seča ni vedno mogoč. Če je odvzem seča drugačen,
se zavedajmo, da so izsledki lahko drugačni. V
razredčenem seču je zagotovo manj levkocitov in
bakterij, kar ne pomeni, da okužbe sečil ni. Pri
daljšem ali nepravilnem shranjevanju seča je izsledek
testiranja lako pozitiven, kar ne pomeni, da okužba
sečil res obstaja. Pri starejših ženskah je lažno pozi-
tivnih izsledkov zaradi nepravilnega odvzema seča
največ, zato je pri njih najpogosteje potrebna pri
odvzemu seča pomoč medicinske sestre. 

Presejalne preiskave seča s testnimi lističi
Levkociturijo lahko posredno kvalitativno dokaže-
mo z levkocitnim esteraznim testom s pomočjo
barvne reakcije na testnem lističu. Dokazujemo pris-
otnost encima esteraze nevtrofilnih levkocitov v
seču. 
Najuporabnejši hitri test za dokaz bakteriurije je ni-
tritni test. Z njim ugotovimo prisotnost nitrita v
seču, ki nastane iz dietnega nitrata ob prisotnosti
bakterijskega encima nitratne reduktaze. Encim sin-
tetizirajo enterobakterije, ne pa Pseudomonas spp.
ali po Gramu pozitivne bakterije, zato negativni test
ne izključuje okužbe sečil. Pozitivni nitritni in ester-
azni test z veliko gotovostjo potrjujeta, da okužbo
povzroča po Gramu negativni povzročitelj (E. coli,
Proteus spp. ali Klebsiella pneumoniae). Nekatere
pomembne ugotovitve pri preiskavi seča s testnimi
lističi prikazuje tabela 1. 

Bakterijske okužbe sečil

140

Za potrditev bakterijske okužbe sečil sta značilni 
najdbi bakteriurija in levkociturija (piurija). Potrdi-
mo ju lahko s pregledom nativnega seča s testnimi
lističi in preiskavo sedimenta seča. 

Za opredelitev okužbe sečnega mehurja in ledvic
je diagnostičen pravilno odvzet srednji curek seča,
v katerem dokažemo levkociturijo in bakteriurijo.
Uporabljamo testne lističe ali pregledamo sedi-
ment seča. 

preiskava pomen/vrednost komentar
videz seča prosojne slamnate barve levkociturija povzroči motnost

relativna gostota razredčeni seč < 1.008
koncentrirani seč > 1.020

razredčeni ali koncentrirani seč vpliva na izsledke testnih
lističev

pH običajni pH 5-6
kisli pH 4,5-5,5
alkalni pH 6.5-8

bakterijska ureaza razgradi sečnino v amonijak in alkalizira seč,
zato pospešuje tudi nastajanje sečnih kamnov

levkocitna esteraza encim v levkocitih pozitivni izvid je skladen z > 5 L v vidnem polju sedimenta
seča pri 400-kratni povečavi; senzitivnost 75-90%; nezanesljiv
pri nevtropeniji, prisotnosti glukoze ali kemoterapevtikov v
seču in veliki relativni gostoti

nitriti nadomestni marker
bakteriurije

zanesljiv test pri koncentriranem seču (jutranji vzorec) ali vsaj
eno uro po zadnji mikciji zaradi časa pretvorbe nitrata v nitrite;
nezanesljiv pri hematuriji in proteinuriji; ni diagnostičen pri
okužbi z enterokoki in po Gramu pozitivnimi povzročitelji

beljakovine testni listič je občutljivejši
za albumine

lažna proteinurija pri vročini, pri prisotnosti krvi, bakterij in
sluzi; pri okužbi običajno 1, redko > 0,1 g/l

eritrociti mikrohematurija
makrohematurija

pri okužbi pogosta mikrohematurija; makrohematurija pri
hemoragičnem cistitisu in sečnih kamnih

Tabela 1. Pomembne ugotovitve pri okužbi sečil in pregledu nativnega seča s testnimi lističi. 



Preiskava sedimenta seča
Levkociturija pomeni prisotnost 5 ali več levkocitov
v vidnem polju pri mikroskopskem pregledu centri-
fugiranega seča.
Za dokaz bakteriurije je najcenejša in najhitrejša mi-
kroskopska preiskava sedimenta seča s svetlobnim
ali fazno-kontrastnim mikroskopom pri 400-kratni
povečavi, pri kateri najdemo 15 ali več bakterij v vid-
nem polju, vendar z njo ne moremo opredeliti vrste
bakterij. Nezanesljiva je tudi, kadar je pri simpto-
matskem bolniku v seču majhno število bakterij. 

Opredelitev povzročitelja okužbe
Pri ženskah v rodni dobi z znaki okužbe spodnjih
sečil, ki trajajo manj kot 7 dni, in niso noseče, odv-
zem urinokulture pred prvim zdravljenjem in po
njem ni potreben. Pri vseh bolnikih in pri drugih bol-
nicah z akutnim cistitisom in akutnim pielonefriti-
som je potrebno pred pričetkom zdravljenja napra-
viti urinokulturo in jo ponoviti v prvem tednu po
končanem zdravljenju. Izjema so starostniki.
Bakteriurijo lahko dokažemo s semikvantitativnimi
testi. Na tržišču so številni tovarniški pripravki, ki so
poceni in dovolj zanesljivi za uporabo. Pri teh testih
je testna ploščica na eni strani prekrita z gojiščem za
po Gramu negativne bakterije, na drugi strani pa z
neselektivnim gojiščem, na katerem poraste večina
bakterij, tudi po Gramu pozitivne. Testno ploščico
pri najdbi bakterijskih kolonij pošljemo v laboratorij
za opredelitev vrste bakterij, števila bakterijskih
kolonij in antibiogram. 
Samo s kvantitativno urinokulturo natančno opre-
delimo vrsto bakterij in število bakterijskih kolonij v
mililiru seča. Pomenljiva (signifikantna) bakteriurija v
srednjem curku seča pomeni 105 ali več bakterijskih
kolonij v mililitru seča, kar naj bi ob kliničnih znakih
okužbe zanesljivo dokazovalo okužbo sečil, ki jo
moramo zdraviti. Za simptomatske ženske in moške
z levkociturijo velja, da imajo okužbo sečil, ki jo
moramo zdraviti, že pri 102 ali več koliformnih bak-
terijskih kolonij v mililitru seča.
Mešana (polimikrobna) bakteriurija je največkrat
odraz onesnaženja (kontaminacije) seča pri odvze-
mu. Prava polimokrobna bakteriurija je redka: imajo
jo lahko bolniki s trajnimi urinskimi katetri in bolni-
ki s sečnimi kamni ali tujki v sečilih.  
Asimptomatska bakteriurija je najdba 105 ali več bak-
terijskih kolonij v mililitru seča v dveh zaporedno
vzetih jutranjih vzorcih seča pri osebi brez levkoci-
turije ali kliničnih znakov za okužbo sečil. Pri

odraslih bolnikih je ne zdravimo, razen pri nosečnic-
ah in pri bolnikih s sečnimi kamni ali trajnimi urin-
skimi katetri pred načrtovanim operativnim po-
segom. Zdravimo jo tudi pri bolnikih s presajeno
ledvico v prvih 6 mesecih po presaditvi ledvice. 
V veliko pomoč pri zdravljenju nam je tudi antibi-
ogram, še posebej pri zapletenih ali rekurentnih
okužbah sečil.   
Pri sumu na nespecifični (negonokokni) uretritis je
pri moških diagnostična preiskava bris sečnice, pri
ženskah pa bris cerviksa (najbolj diagnostičen) ali
bris sečnice na Chlamidijo trahomatis, Ureaplasmo
urealyticum in Micoplasmo hominis. Celične kulture
so za dokazovanje zamudne; uporabne so predvsem
tehnike direktnega fluorescenčnega dokazovanja
protiteles ali dokazovanje klamidijskih antigenov.

Preiskave krvi
Pri sistemskih znakih okužbe vedno določimo
število levkocitov v krvi in C reaktivni protein. Pri
prizadetem bolniku in sumu na urosepso pred
pričetkom antibiotičnega zdravljenja odvzamemo
hemokulture, kar opravimo občajno ob sprejemu v
bolnišnico. Odvzem hemokultur je pomemben pred-
vsem pri sumu na zapleteno okužbo sečil, pri sumu
na odpornega povzročitelja okužbe ali pri neučinko-
vitem zdravljenju. Ledvično delovanje pri okužbi
zgornjih sečil okvirno opredelimo s serumsko kon-
centracijo kreatinina, morebitno anemijo ob kronični
ledvični bolezni pa z določitvijo rdeče krvne slike. 

Morfološke preiskave sečil
Napravimo jih pri moških ne glede na lokalizacijo
okužbe in pri ženskah pri ponavljajočih se okužbah
in pri sumu na zapleteno okužbo sečil. Najpogoste-
je se odločimo za ultrazvočno preiskavo sečil, red-
keje za nuklearno-medicinske, rentgenske kontrastne
preiskave ali računalniško tomografijo.
Laboratorijskih in morfoloških preiskav nikoli ne
opravljamo rutinsko brez vzroka. Vodilo pri izboru
preiskav za potrditev okužbe in zdravljenju nam je
vedno: 
- klinična slika z lokalizacijo okužbe sečil, s katero

opredelimo invazivnost okužbe, in 
- opredelitev zapletenosti okužbe, na osnovi katere

lahko sklepamo, ali so prisotni dejavniki, zaradi ka-
terih bo bolnik potreboval daljše zdravljenje, mo-
rebiten interventni poseg ali kasnejšo profilakso.

Bakterijske okužbe sečil
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KLINIČNA SLIKA IN LOKALIZACIJA OKUŽBE
SEČIL
Glede na mesto (lokalizacijo) vnetja sečil ločimo
okužbo spodnjih sečil, kjer okužba prizadene sluz-
nico sečil (akutni uretritis, cistitis) in okužbo zgor-
njih sečil oz. spodnjih s prizadetostjo parenhimskih
organov (pielonefritis, prostatitis). Med posebne en-
titete sodita ledvični ali obledvični absces. Okužbe
sečil potekajo z značilnimi kliničnimi simptomi in
znaki, navedenimi v tabeli 2.

NEZALETENE IN ZAPLETENE OKUŽBE SEČIL
Pri obisku bolnice ali bolnika z okužbo sečil moramo
presoditi, ali bomo okužbo zlahka ozdravili, ker je
verjetno nezapletena, ali pa bomo morali opraviti več
laboratorijskih in morfoloških preiskav in zdravlje-

nje podaljšati, ker sumimo na zapleteno okužbo se-
čil. Pri tem nam pomagajo podatki iz anamneze in
dosedanja medicinska dokumentacija. 

Nezapletena okužba sečil 
Zaradi nezapletenih okužb sečil praviloma zboleva-
jo ženske v rodnem obdobju, ki niso noseče, in ki
predstavljajo tudi največji odstotek tistih, ki zboleva-
jo zaradi okužb sečil. Nezapleten potek imata pri
ženskah lahko tako akutni cistitis, ki ga zdravimo 3
dni, kot akutni pielonefritis, ki ga zdravimo 14 dni.

Zapletena okužba sečil
S starostjo pogostost zapletenih okužb sečil pri lju-
deh obeh spolov narašča zaradi anatomskih in funk-
cijskih motenj, še posebej pri moških. Skupine ljudi
in dejavnike tveganja za zapleteno okužbo sečil pri-
kazuje tabela 3. 

Tabela 3. Skupine ljudi in dejavniki tveganja, pri katerih je
verjetnejša zapletena okužba sečil.

Pri ženskah v rodni dobi tudi nezapleteno okužbo
sečil pred zdravljenjem vedno dokažemo s testni-
mi lističi ali pregledom sedimenta seča; kemote-
rapevtika »na pamet« ne predpisujemo. 
Pri akutnem pielonefritisu poleg preiskav seča z
urinokulturo opravimo tudi preiskave krvi: dolo-
čitev serumske koncentracije kreatinina, levkoci-
tov in CRP. 
UZ preiskavo sečil vedno opravimo pri moškem s
simptomi in znaki okužbe sečil in pri bolnicah s
sumom na zapleteno okužbo sečil. Pri ženskah v
rodnem obdobju, ki niso noseče, pri prvem akut-
nem pielonefritisu UZ sečil še ni potreben, razen,
če je zdravljenje neuspešno in nakazuje zapleten
potek.

Okužbo sečil s pomočjo simptomov in znakov jas-
no opredelimo kot akutni pielonefritis, akutni cis-
titis, akutni uretritis ali akutni prostatitis.

Tabela 2. Značilni klinični simptomi in znaki pri bolnikih z
okužbo sečil.

akutno vnetje klinični simptomi/znaki komentar
uretritis postopen nastanek, pogosta in pekoča mikcija,

nožnični izcedek ali krvavitev (vaginitis), izcedek
iz sečnice (moški)

najpogostejša spolno prenešena bolezen,
nedavna menjava spolnega partnerja

cistitis nenaden nastanek, izrazite težave, pogosta in
boleča mikcija, manjše porcije seča, bolečina nad
sramno kostjo, makrohematurija

najpogostejša okužba sečil pri ženskah 

pielonefritis vročina, mrzlica, ledvene bolečine, slabost in
bruhanje, driska, dizurične težave

pri moških sum na obstrukcijo (prostata,
sečni kamni)

prostatitis vročina, mrzlica, slabost in bruhanje, bolečine pri
odvajanju blata, tanjši curek seča, oligo/anurija,
driska

možen je sočasni akutni pielonefritis zaradi
obstrukcije

skupine ljudi
- nosečnice
- moški
- starostniki
- bolniki s sladkorno boleznijo
- bolniki z ledvično boleznijo
- imunsko zavrti bolniki (transplantacija, 

kemoterapija, rak)
- simptomi okužbe sečil več kot 7 dni

dejavniki tveganja

- funkcijske in anatomske nepravilnosti sečil
- trajni urinski kateter
- nedavna urološka endoskopska preiskava
- nedavno zdravljenje z antibiotiki
- hospitalizacija
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Zapletene okužbe potekajo s klinično sliko okužbe
spodnjih in/ali zgornjih sečil; zaradi ustreznega 
zdravljenja je pred uvedbo kemoterapevtika poleg
pregleda sedimenta seča nujen odvzem urinokulture
in antibiogram. 
Zapletene okužbe spodnjih sečil najpogosteje nasta-
nejo pri zapori toka seča zaradi hiperplazije ali karci-
noma prostate pri moških in pri strikturi sečnice;
ženske zdravimo praviloma 7 dni, moške pa 14 dni;
zdravljenje po prejemu antibiograma ustrezno prila-
godimo. 
Kot zapleteni akutni pielonefritis opredelimo vsak
akutni pielonefritis, kjer kljub zdravljenju v 48 do 72
urah ni izboljšanja bolnikovega stanja. Pri polovici
takšnih bolnikov najdemo sečne kamne, zaporo to-
ka seča ali vezikoureteralni refluks, pri ostalih pa so
med vzroki striktura  ali tumor sečnice, papilarna
nekroza pri bolniku s sladkorno boleznijo ali anal-
getično nefropatijo, prirojene nenormalnosti sečil,
kot je ureterokela, nevrogeni sečni mehur in pred-
hodne ginekološke ali urološke operacije. Akutni
pielonefritis je pri bolniku z avtosomno dominantno
policistično boleznijo ledvic zapleten zaradi razši-
ritve okužbe v ciste in nastanka ognojkov. Okužbe
enostavnih cist v ledvicah so redke. Pri bolnikih s
sladkorno boleznijo lahko akutni pielonefritis pote-
ka brez posebnih bolečin zaradi prizadetosti živčev-
ja ob diabetični nevropatiji. Potek je običajno težji,
pogosteje nastanejo ledvični ognojki in papilarna
nekroza. Pri sladkornih bolnikih je pogost emfize-
matozni pielonefritis s tvorbo plinov v ledvičnem
tkivu, ki ima brez nefrektomije veliko smrtnost. Red-
ki obliki ledvične okužbe sta ledvična malakoplakija,
ki je granulomatozno vnetje ledvic zaradi bakterijske
okužbe, in ksantogranulomatozni pielonefritis – pri
obeh je pogosto nujen kirurški poseg z nefrektomi-
jo ali delno nefrektomijo. 

Nosečnost. Pri nosečnicah z okužbo sečil je potre-
bno vedno pred pričetkom zdravljenja napraviti pre-

iskave seča in odvzeti urinokulturo. Akutni cistitis
zdravimo 7 dni peroralno s cefalosporini ali penici-
lini. Nosečnice z akutnim pielonefritisom zdravimo
v bolnišnici parenteralno s cefalosporini ali penicili-
ni 14 dni, ker je tveganje za zaplete pri plodu in ma-
teri povečano (splav, prezgodnji porod, sepsa). Zdra-
viti je potrebno tudi asimptomatsko bakteriurijo, ki
jo v prvem trimestru aktivno iščemo. Običajno za-
došča 3 do 7-dnevno peroralno zdravljenje.
Moški. Pri moških vedno pomislimo na zapleteno
okužbo sečil, saj ponavadi ne zbolevajo. Zaradi
možnega žarišča v prostati ali ledvičnem parenhimu
jih zdravimo dlje časa: akutni zapleteni cistitis 14 dni,
akutni zapleteni pielonefritis pa 4 do 6 tednov, ko-
likor sicer zdravimo tudi akutni prostatitis. Z mor-
fološkimi preiskavami vedno iščemo anatomske ali
funkcijske motnje. Kronični prostatitis zdravimo 6
do 12 tednov.
Starostniki. S starostjo nastajajo v sečilih hormon-
ske in druge spremembe, zaradi katerih so starostni-
ki bolj dovzetni za okužbe sečil. Pri starostnikih je
pogosta bakteriurija, ki ji je lahko pridružena tudi lev-
kociturija, čeprav simptomov okužbe sečil pri tem ni
(slika 1).

Slika 1. S starostjo se povečuje odstotek bolnikov z
bakteriurijo, še posebej pri tistih, ki živijo v institucijah, kot so
domovi za starejše. 

Kot vzroke za bakteriurijo navajajo telesno oslabe-
lost, demenco, inkontinenco za seč, inkontinenco za
blato, nevrogeni mehur in vstavljeni trajni urinski ka-
teter. Ker zdravljenje takšne bakteriurije pri starost-
nikih ne zmanjša incidence simptomatskih okužb se-
čil, ampak celo povzroči več okužb z odpornimi
povzročitelji, zdravljenja bakteriurije ne priporoča-
mo in je tudi aktivno ne iščemo. Preiskave seča opra-
vimo samo pri simtomatskih bolnikih in tistih, ki

V praksi zelo pogosto uporabljan izraz »uroinfekt«
ali zgolj okužba sečil ne pove ničesar ne o lokali-
zaciji ne o zapletenosti okužbe, še manj pa o us-
trezni diagnostiki in zdravljenju, zato ga ne
uporabljamo. Okužbo vedno opišemo kot akutno
nezapleteno ali zapleteno okužbo spodnjih ali
zgornjih sečil in čim natančneje opredelimo mesto
okužbe, npr.: akutni nezapleteni cistitis, akutni
zapleteni cistitis, akutni nezapleteni pielonefritis,
zapletena okužba zgornjih sečil. Že na osnovi
postavljene diagnoze vemo, kakšni so nadaljnji di-
agnostični in terapevtski ukrepi.
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imajo sečne kamne in se pripravljajo na operacijo ali
cistoskopijo. V primeru bakteriurije napravimo uri-
nokulturo in antibiogram in pred posegom aplicira-
mo odmerek ustreznega kemoterapevtika. Tudi lev-
kociturija pri starostnikih ni diagnostična za okužbo
sečil, saj jo ima več kot 90% starostnikov z bakteriu-
rijo in kar 30% starostnikov brez bakteriurije. Na-
sprotno pa ima odsotnost levkociturije kar 80 do
90% napovedno vrednost za izključitev okužbe sečil. 
Po zdravljenju simptomatske okužbe sečil je zgod-
nja rekurenca bakteriurije pravilo, pojavi se že po 4
do 6 tednih pri kar 50 do 70% zdravljenih starostni-
kov. Odvzem kontrolne urinokulture in seča za pre-
iskave po zdravljenju okužbe sečil pri starostnikih za-
to ni indiciran. 
Kateterizacija sečnega mehurja. Pri starostnikih
je pogosta potreba po vstavitvi trajnega urinskega
katetra. Indikacija za to je predvsem retenca seča
(npr. zaradi hiperplazije prostate ali nevrogenega me-
hurja); kateterizacija zaradi inkontinence ni upravi-
čena, razen, če je dodaten vir obolevnosti, saj ni na-
domestilo dobre nege. Vedno vstavimo najtanjši ka-
teter, ki služi svojemu namenu (npr. Ch. 14 do 16).
Po enomesečni trajni urinski kateterizaciji je bakte-
riurija pravilo in postane kronična, saj se vsak dan
poveča za 5%, zato rutinske preiskave seča in urino-
kulture pri kateteriziranih bolnikih z bakteriurijo brez

kliničnih znakov okužbe sečil niso upravičene. Zdra-
vimo samo febrilne bolnike, pri katerih izključimo
okužbo dihal in prebavil, če imajo novonastale simp-
tome (slika 2). Samo 12% bolnikov z bakteriurijo in
urinskim katetrom ima namreč okužbo sečil; če je
prisotna še levkociturija, je okužba prisotna pri 43%
kateteriziranih bolnikov. Potrebno se je zavedati, da
so simptomi lahko neizraziti in febrilnost zaradi osla-
belosti imunskega sistema ni vedno prisotna. Dobro
poznavanje starostnika in sprememb v vedenju je
marsikdaj ključnega pomena pri prepoznavi bolezni.
Blago prizadete bolnike lahko zdravimo doma, bolj
prizadete pa napotimo v bolnišnico. Po prejemu uri-
nokulture izbiro kemoterapevtika prilagodimo anti-
biogramu. Ob začetku zdravljenja je potrebno zara-
di biofilma odstraniti ali vsaj zamenjati urinski kate-
ter in seč za urinokulturo odvzeti iz novega katetra,
ker bi sicer ugotovili polimikrobno bakteriurijo za-
radi kolonizacije in ne bi vedeli, kateri povzročitelj je
pravi. Čas trajanja zdravljenja kateteriziranih bolni-
kov ni dorečen. Običajno zdravimo blago prizadete
bolnike 7-14 dni, v primeru urosepse zdravljenje po-
daljšamo. 
Jasnega odgovora, kako pogosto je pri trajno katete-
riziranem bolniku potrebno menjavati urinski kate-
ter, ni. Zagotovo ga je potrebno zamenjati pri simp-
tomatski okužbi, ko je zamašen, če ne drenira dobro

Slika 2. Algoritem zdravljenja febrilnega bolnika z vstavljenim trajnim urinskim katetrom.
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in pri bolnikih, ki se jim maši zelo pogosto (tako ime-
novani »blokerji«) – tudi na 3 do 7 dni, če je potre-
bno. Mašenje lahko povzročajo precipitirani kristali
zaradi premajhnega vnosa tekočine ali alkalnega pH.
V alkalnem seču nastajajo okužbeni sečni kamni. Ki-
slost seča povečamo z uživanjem temno zelene zele-
njave, brusnice ali C vitaminom.

ZDRAVLJENJE OKUŽB SEČIL
Trimetoprim s sulfametoksazolom ali brez njega in
fluorokinoloni so še vedno temelj pri zdravljenju
bakterijskih okužb sečil. Koncentracija trimetoprim-
sulfametoksazola in fluorokinolonov je v nožničnih
izločkih zelo visoka, eliminacija E. coli in drugih uro-
patogenov zelo dobra, učinek na normalno anaer-
obno in mikroaerobno nožnično floro, ki ščiti pred
razrastom uropatogenih sojev, pa je v nasprotju z be-
ta laktamskimi antibiotiki minimalen. Novejši fluo-
rokinoloni (sparfloksacin, trovafloksacin) se ne izlo-
čajo v zadostnih koncentracijah s sečem, zato jih za
zdravljenje okužb zgornjih sečil ali zapletenih okužb
ne priporočajo. Norfloksacin se izloča s sečem; v na-
sprotju s sistemskimi fluorokinoloni (ciprofloksacin,
levofloksacin, ofloksacin) ga zaradi slabega kopičenja
v ledvičnem parenhimu uporabljamo le za zdravlje-
nje okužb spodnjih sečil. V Skandinaviji uporabljajo
za zdravljenje okužb spodnjih sečil predvsem fosfo-
micin in mecilinam, ki pri nas še nista registrirani
zdravili. Pri okužbah zgornjih sečil lahko uporablja-
mo cefalosporine 2. in 3. generacije. Pri izolaciji fe-
kalnih enterokokov uporabimo kombinacijo amok-
sicilina s klavulansko kislino. Pri veliki bakterijski od-
pornosti na amoksicilin in ampicilin njune samo-
stojne uporabe ne priporočajo več. Pri zapletenih
okužbah zgornjih sečil in prizadetih bolnikih upora-
bljamo poleg naštetih kemoterapevtikov še amino-

glikozide in imipenem-cislatin. Kemoterapevtike in
odmerke, ki jih uporabljamo pri zdravljenju okužb
sečil, prikazuje tabela 4.

Izkustveno zdravljenje bakterijskih okužb
sečil 
Pri empiričnem predpisovanju kemoterapevtika je
pomembno, da bakterijska odpornost na izbrani ke-
moterapevtik v populaciji ne presega 10 do 20%. Če
je rezistenca višja, je empirično zdravljenje s takšnim
kemoterapevtikom zaradi slabše eradikacije bakterij
in neustreznega kliničnega učinka vprašljivo.  Zaradi
pogoste uporabe trimetoprim-sulfametoksazola pri
zdravljenju okužb sečil v svetu in pri nas odpornost
E. coli narašča. Sočasno z naraščanjem odpornosti
E. coli na trimetoprim-sulfametoksazol se zaradi po-
goste uporabe povečuje tudi odpornost na fluoroki-
nolone. Med dejavniki tveganja za razvoj odporno-
sti na trimetoprim-sulfametoksazol je najpomemb-
nejše zdravljenje s trimetoprim-sulfametoksazolom
v zadnjih 6 mesecih; odpornost E. coli je pogostej-
ša pri nedavno hospitaliziranih bolnikih, bolnikih po
predhodni antibiotični terapiji in oskrbovancih do-
mov starejših občanov.
Trimetoprim-sulfametoksazol zaenkrat ostaja zdra-
vilo izbire pri empiričnem zdravljenju mlajših žensk
s prvim akutnim nezapletenim cistitisom, če nimajo
dejavnikov tveganja za morebitno odpornost E. co-
li na trimetoprim-sulfametoksazol. Zaradi narašča-
nja odpornosti E. coli nanj pa kot zdravilo izbire pri
empiričnem zdravljenju akutnega nezapletenega pie-

Nosečnice z akutnim pielonefritisom zdravimo v
bolnišnici s parenteralnim ustreznim antibiotikom.
Moškega s prvim akutnim prostatitisom zdravimo
4 do 6 tednov, ker antibiotiki slabo prodirajo v
prostato in so pri kratkotrajnem zdravljenju relap-
si pogosti.
Večina starostnikov ima bakteriurijo, ki je ne išče-
mo in zdravimo. Zdravimo samo simptomatskega
bolnika. Ker je rekurenca bakteriurije hitra, kon-
trolne preiskave seča in urinokulture pri starost-
nikih, ki po zdravljenju nimajo simptomov, niso in-
dicirane. 
Urinski kateter ni nadomestek za dobro nego.
Preiskav seča pri kateteriziranem bolniku ne
opravljamo rutinsko, ampak samo pri novonasta-
lih simptomih okužbe.

zdravilo priporočeni
dnevni odmerek

trimetoprim-sulfametoksazol 160/800 mg/12 ur

ciprofloksacin 500 mg/12 h

pefloksacin 400 mg/12 h

ofloksacin 200 mg/12 h

levofloksacin 250 mg/24 h

norfloksacin* 400 mg/12 h

amoksicilin** 500 mg/8 ur

amoksicilin s klavulansko kislino** 1000 mg/12 ur

Tabela 4. Kemoterapevtiki s priporočenim peroralnim
dnevnim odmerkom za zdravljenje okužb sečil pri
normalnem ledvičnem delovanju.
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Pri izkustvenem zdravljenju je pri nezapletenih
okužbah sečil na prvem mestu trimetoprim-sul-
fametoksazol. Pri alergiji, možni rezistenci zaradi
nedavnega jemanja ali nedavne hospitalizacije
izberemo za zdravljenje okužb spodnjih sečil
uroantiseptik, pri okužbi zgornjih sečil pa sistem-
ski fluorokinolon. Pri izbiri kemoterapevtika se opi-
ramo na lokalne podatke o odpornosti bakterij.

lonefritisa predpišemo fluorokinolon s sistemskim
učinkom in zdravljenje prilagodimo izsledkom uri-
nokuture in antibiograma. Pri širši uporabi fluoroki-
nolonov pričakujemo, da se bo bakterijska odpor-
nost nanje še povečala, zato mora biti njihova sicer-
šnja uporaba premišljena in res ustrezna. 
Najboljše vodilo pri izbiri kemoterapevtika za emir-
ično zdravljenje so podatki o odpornosti E. coli v

posamezni regiji, kjer bolnik živi, ki pa žal pri nas še
niso rutinsko na voljo. V nekaterih državah so ti po-
datki dostopni preko spleta. 
Princip zdravljenja zgornjih in spodnjih okužb sečil
prikazuje slika 3, akutnega pielonefritisa pa slika 4. 
Okužbe s klamidijo trahomatis, ureaplazmo urealiti-
ko ali mikoplazmo pnevmonije zdravimo z azalidi in
makrolidi. 

Bakterijske okužbe sečil
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Slika 3. Princip zdravljenja okužb sečil. 



Uspešnost zdravljenja 
Največkrat bolnico ozdravimo že pri prvem zdra-
vljenju s kemoterapevtiki. Po uspešno končanem
zdravljenju se občasno kljub izginotju simptomov in
bakteriurije težave in bakteriurija ponovijo po nekaj
dneh ali tednih (rekurenca). Glede na čas nastanka
ponovnih simptomov ločimo relaps ali reinfekcijo. 
Relaps. Nastane v prvih dveh tednih po končanem
zdravljenju zaradi nepopolno ozdravljene okužbe
sečil. V urinokulturi izoliramo isto bakterijo kot pri
predhodni okužbi sečil. Relaps je posledica neoz-
dravljenega žarišča v sečilih, zato so vedno potrebne
dodatne morfološke preiskave zaradi iskanja funkcij-
skih ali anatomskih nepravilnosti in podaljšano
zdravljenje s kemoterapevtikom.  

Bakterijske okužbe sečil
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Slika 4. Algoritem zdravljenja akutnega pielonefritisa pri
ženskah.

kemoterapevtik dnevni ali enkratni
odmerek 

trimetoprim 100 mg
trimetoprim-sulfametoksazol 40/200 mg
norfloksacin 200 mg
nitrofurantoin 100 mg
nifurtoinol 40 mg

Tabela 5. Kemoterapevtiki za postkoitalno in neprekinjeno
profilakso s priporočenimi odmerki zdravil pri normalnem
ledvičnem delovanju. 

Reinfekcija. Reinfekcija pomeni okužbo z istim ali
drugim povzročiteljem po dveh tednih ali več po
končanem zdravljenju okužbe sečil. Je najpogostejši
vzrok rekurence pri mladih spolno aktivnih ženskah
in ženskah, ki uporabljajo za kontracepcijo diafrag-
mo ali kemična spermicidna sredstva z nonoksi-
nolom, ker omogočajo razrast uropatogenih bakte-
rijskih sojev. Priporočimo jim drugačen način kon-
tracepcije in svetujemo, da po spolnem odnosu
izpraznijo sečni mehur. Že ti ukrepi bistveno zmanj-
šajo možnost ponovitve bolezni. Reinfekcijo lahko
preprečimo s preventivno (profilaktično) uroan-
tiseptično terapijo (slika 5, tabela 5), ki jo bolnica
prejema vsaj 6 mesecev. Pri ženskah v menopavzi se
cistitisi pojavljajo zaradi sprememb v nožnični flori
ob pomanjkanju estrogena, kar povzroči povečano
kolonizacijo z E. coli. Dodaten vzrok je lahko zasta-
janje seča v sečnem mehurju (rezidualni seč) pri pro-
lapsu maternice ali sečnega mehurja. Pri zdravljenju
uporabljamo estrogensko vaginalno kremo in nepre-
ki-njeno profilakso z nizkimi odmerki kemotera-
pevtikov (tabela 5).
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Splošna navodila pri okužbah sečil 
Najpomembnejša je zadostna količina izločenega
seča (npr. 2 litra dnevno), zato je potrebno popiti do-

volj tekočine. Uroantiseptično delovanje imajo brus-
nice, kapsule z brusnico, sok grenivke in zeliščni »Ur-
si« čaj. Po spolnih odnosih naj ženska čim prej
izprazni seči mehur, po defekaciji pa naj se nikoli ne
očisti s potegom od zadaj navzpred, ampak vedno
od spredaj nazaj. Pripomočki za urogenitalno higi-
eno ne smejo vsebovati razkužil; odsvetujemo tudi
peneče kopeli in izpiranje nožnice s pripravki za in-
timno higieno. Včasih težave poslabša celo ne-
izprani pralni prašek ali mehčalec perila.
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Slika 5. Načini profilaktičnega zdravljenja ponavljajočih se okužb sečil pri ženskah. 

Relaps nastane v prvih dveh tednih po končanem
zdravljenju in pomeni, da nismo pozdravili pri-
marne okužbe, povzročitelj je isti. Reinfekcija nas-
tane več kot 2 tedna po zdravljenju primarne
okužbe zaradi okužbe z novim povzročiteljem. Pri
pogostih reinfekcijah lahko predpišemo profilak-
tično terapijo.



Ena tretjina ljudi, starejših od petdeset let, ima led-
vične ciste. Cista nastane v področju šibkega dela led-
vičnega tubula, ki se razširi in napolni s tekočino.
Razvoj ciste omogočijo proliferacija tubulnega
epitelija, nenormalni tubulni ciliji in prekomerno
izločanje tekočine. Ciste rastejo in odrivajo normal-
no ledvično tkivo, zato se ledvica na račun cist lahko
zelo poveča. Čeprav gre v večini primerov za enos-
tavne ciste, pa cistična bolezen ledvic lahko odraža
različna stanja, ki se dedujejo ali so pridobljena. Pri
večjih cistah pomislimo na pridobljene ciste, enos-
tavne ciste in na avtosomno dominantno policistično
bolezen ledvic. Manjše ciste pa lahko predstavljajo
avtosomno recesivno policistično bolezen ledvic,
medularno cistično ledvično bolezen in juvenilno ne-
fronoftizo ter medularno gobasto ledvico. Pri
odraslih imajo cistične komponente tudi tumorji kot
sta cistični karcinom ledvičnih celic in ledvični an-
giomiolipom.

ETIOLOGIJA
Cistične bolezni ledvic so lahko pridobljene,  priro-
jene ali podedovane. Razdelitev cističnih bolezni led-
vic prikazuje tabela 1.

Enostavne ciste ledvic
Enostavne ciste so najpogostejše cistične spremem-
be v ledvicah. Število in velikost cist naraščata s
starostjo in se večinoma nahajajo v ledvični skorji.
Velike so od enega centimetra do deset in več cen-
timetrov. Cista je lahko solitarna ali pa se razvijeta
dve ali več cist. Pred tridesetim letom starosti so ciste

redke, po petdesetem letu jih ima vsak drugi do tretji
človek in so pogosto obojestransko. 
Posamezne enostavne ciste navadno ne delajo težav,
niso klinično pomembne in ne zmanjšajo ledvičnega
delovanja. Če pa cista zraste na več kot pet cen-

CISTIČNE BOLEZNI LEDVIC
Andreja Marn Pernat

Katera je najbolj pogosta cistična bolezen ledvic pri odraslih?
Kakšne so ultrazvočne značilnosti benigne ciste?
Kaj je najhujši zaplet pri pridobljeni cistični bolezni ledvic?
Katera  preiskava je diagnostična za potrditev medularno gobaste ledvice?
Katera je najbolj pogosta policistična bolezen ledvic?
Kaj so najpogostejši zapleti, ki jih lahko povzroči velika cista? 

nededne cistične bolezni ledvic

pridobljene ciste
enostavne ciste ledvic
pridobljena cistična ledvična bolezen
- povezana s kronično ledvično boleznijo
- povezana s hipokaliemijo
prirojene cistične bolezni ledvic
medularno gobasta ledvica (redko dedna)
enostranska multicistična ledvična bolezen

dedne cistične bolezni ledvic

policistična bolezen ledvic
avtosomno dominantna policistična bolezen ledvic
(ADPBL)
- PBL tip 1
- PBL tip 2
avtosomno recesivna policistična bolezen ledvic
(ARPBL)
medularne cistične ledvične bolezni 
- družinska juvenilna nefronoftiza
- medularna cistična bolezen ledvic
ciste pri tuberozni sklerozi in pri sindromu
Hippel-Lindau

Tabela 1. Razdelitev cističnih bolezni ledvic glede na
etiologijo.
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timetrov, lahko povzroča občasno ali stalno bolečino
(slika 1). Pritisk velike ciste na okolno ledvično tkivo
povzroči arterijsko hipertenzijo preko aktivacije
reninsko-angiotenzinskega sistema. Lahko pride do
rupture in krvavitve v cisto, hematurije ali okužbe v
cisti oziroma redkeje do ledvičnega abscesa. Enos-
tavna cista zelo redko povzroči zaporo v odtoku seča
zaradi pritiska na votli sistem sečil. 

Slika 1. Velika enostavna ledvična cista.

Enostavne ciste pogosto naključno ugotovimo pri
ultrazvočni preiskavi ledvic ali računalniški tomo-
grafiji. Večinoma imajo izgled benigne ciste s tanko
in gladko steno, ki je okrogla in dobro ločena od
okolice, ter vsebuje homogeno vodeno vsebino. Če
teh značilnosti ni in je cista atipična oziroma so pris-
otne kalcinacije in pregrade v cisti, je potrebna raču-
nalniška tomografija brez in z intravenskim kon-
trastom, magnetnoresonančna preiskava ali celo
perkutana punkcija ciste. Za malignom je sumljiva
cista, ki se hitro veča. Povprečno povečevanje ciste je
dobra dva milimetra letno. Če je cist veliko in so obo-
jestransko, jih je težko ločiti od avtosomne domi-
nantne policistične bolezni (družinska prizadetost,
zelo povečane ledvice) ali od pridobljene cistične

bolezni ledvic pri kronični ledvični bolezni oziroma
kronični dializi, kjer so ledvice manjše ali normalno
velike.
Enostavnih manjših cist ni potrebno zdraviti.
Občasne bolečine blažimo z nesteroidnimi pro-
tivnetnimi zdravili. Lažje krvavitve v cisto zaradi
spontane rupture ali po udarcu v področje ciste
zdravimo s počitkom in protibolečinskimi zdravili.
Arterijsko hipertenzijo zdravimo v prvi vrsti z zavi-
ralcem konvertaze ali antagonistom receptorjev an-
giotenzina II. Antibiotično zdravljenje okuženih cist
je intravensko, običajno podaljšano. Izberemo tiste
antibiotike, ki lažje prehajajo v cisto. Pri velikih cis-
tah, ki povzročajo hujšo bolečino, arterijsko
hipertenzijo, krvavitev ali okužbo, je potrebna perku-
tana izpraznitvena punkcija ciste ali kirurški poseg.

Pridobljena cistična bolezen ledvic
Pridobljena cistična bolezen je značilna za bolnike s
kronično ledvično boleznijo ne glede na osnovno
ledvično bolezen. Pogostost, število cist in njihova
velikost naraščajo s trajanjem dializnega nadomest-
nega zdravljenja. Pred začetkom dialize jo ima ena
desetina kroničnih ledvičnih bolnikov, po desetih
letih dialize pa več kot 90%. Značilna je prisotnost
cist obojestransko in sicer vsaj štirih cist na eno led-
vico.  
Čeprav natančen vzrok nastanka pridobljenih cist ni
poznan, menijo, da kopičenje rastnih faktorjev in
drugih stimulatornih snovi med uremijo sproži
hiperplazijo tubulnih epitelnih celic in nastanek cist.
Možno je tudi, da ciste rastejo zaradi obstrukcije led-
vičnih tubulov s fibrozo in oksalatnimi kristali.
Klinično so pridobljene ciste navadno neme, lahko
pa pride do rupture ciste z bolečino in krvavitvijo v
cisto, v okolico ali hematurijo. Najhujši zaplet je
razvoj ledvičnega adenokarcinoma v cistah, saj naj
bi se pojavil kar v 5 do 25%. Pogosto je obojestran-
ski in metastazira v 15%. Svetujejo redno letno sle-
denje z ultrazvočno preiskavo ali računalniško to-
mografijo vsaj pri mlajših bolnikih na dolgoletnem
dializnem zdravljenju, ali če se ledvice povečajo
oziroma se pojavita bolečina ali hematurija.

Enostavne ciste so pogosta najdba v normalnih
ledvicah, še posebno po petdesetem letu starosti.
Enostavnih cist ne zdravimo, pri ultrazvočno be-
nignem izgledu ciste nadaljnja diagnostika ni
potrebna.
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Medularno gobasta ledvica
Za medularno gobasto ledvico so značilne do 8
milimetrov velike ciste v papilah, ki nastanejo veči-
noma obojestransko zaradi razvojne nenormalnosti
zbiralc v ledvični sredici. Pogostost medularno gob-
aste ledvice ni natančno znana, pri natančnem pre-
gledu intravenske urografije jo ugotovijo pri manj
kot 1% preiskovancev. Prisotna je pri približno
vsakem petem bolniku s kalcijevimi sečnimi kamni.
Bolezen je prirojena in je prisotna ob rojstvu. Veči-
noma ne najdemo družinske prizadetosti, le v red-
kih primerih so dokazali avtosomno dominantno de-
dovanje. Klinični potek je benigen, saj sama bolezen
ne vodi v končno ledvično odpoved. 
Bolniki z medularno gobasto ledvico pogosto nima-
jo težav in bolezni sploh ne prepoznamo. Lahko jo
ugotovimo naključno pri intravenski urografiji zara-
di drugega vzroka. Vodilna klinična znamenja so
hematurija, sečni kamni in bakterijska okužba sečil.
Zaradi motene reabsorpcije in acidifikacije prizade-
tih zbiralc pogosto spremljajo medularno gobasto
ledvico hiperkalciurija, hiperurikozurija, hiper-
oksalaturija in hipocitraturija, kar vse vodi v tvorbo
sečnih kamnov, ki so pretežno iz kalcijevega fosfata
(apatita) in kalcijevega oksalata. Sečni kamen sproži
ledveno ali količno bolečino. Hematurija je lahko
povezana s sečnimi kamni ali okužbo, lahko pa je
edini simptom. 
Značilne so kalcinacije ledvične sredice na pregledni
sliki sečil in tomografiji, razvrščene žarkasto v papi-
lah zaradi odlaganja apatita in kalcijevega oksalata v
razširjena zbiralca. Diagnostična je intravenska uro-
grafija s tipičnim kopičenjem kontrasta v zbiralcih
zaradi zastoja pretoka seča (slika 2). Težko jo je loči-
ti od avtosomno recesivne policistične bolezni ledvic,
ki jo spremlja tudi jetrna prizadetost.
Preprečevati moramo nastanek sečnih kamnov in
zdraviti bakterijsko okužbo sečil, saj lahko povzroči-
ta prehodno ali postopno kronično ledvično
bolezen.

Enostranska multicistična ledvična bolezen 
Približno pri enem na 1000 do 4000 živorojenih
otrok pride do motenega razvoja ene ledvice, katere
oblika je zaradi številnih in različno velikih cističnih
sprememb popolnoma razobličena in ne deluje.
Druga delujoča ledvica ni prizadeta. Displastično
ledvico pogosto prepoznajo že med prenatalno ul-
trazvočno preiskavo in je pogostejša pri fantkih. 
Klinično jo ugotovimo kot tipno tumorsko maso v
trebuhu. Povzroča bolečine in hematurijo. Če je pris-
otna zapora odtoka seča, se razvije pielonefritis. V
primeru zapletov je potrebna kirurška odstranitev
prizadete ledvice.

Medularno gobasto ledvico loči od drugih cističnih
ledvičnih bolezni benigni klinični potek in je
brezsimptomna, dokler se ne pojavijo zapleti kot
so sečni kamni, hematurija in bakterijska okužba
sečil. Značilne so kalcinacije na pregledni sliki sečil
in tipičen izgled pri intravenski urografiji.

Pridobljena cistična ledvična bolezen je povezana
s kronično ledvično boleznijo in napreduje med  
dializnim nadomestnim zdravljenjem. V teh cistah
se lahko razvije adenokarcinom, zato svetujejo let-
no sledenje z ultrazvočno preiskavo ali računal-
niško tomografijo vsaj pri mlajših bolnikih na dol-
goletnem dializnem zdravljenju in v primeru novo-
nastale bolečine ali hematurije. 

Slika 2. Intravenska urografija s tipičnim žarkastim
kopičenjem kontrasta v ledvičnih papilah zaradi zastoja
pretoka seča v razširjenih distalnih zbiralcih pri bolniku z
medularno gobasto ledvico
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Policistična bolezen ledvic 
Policistična bolezen ledvic je najpogostejša med
genetskimi cističnimi boleznimi, saj naj bi jo imelo
dvanajst milijonov ljudi na svetu. Je četrti naj-
pogostejši vzrok za kronično ledvično bolezen in
predstavlja 10% bolnikov na kroničnem dializnem
nadomestnem zdravljenju. Ledvice se zelo povečajo
zaradi številnih in različno velikih cist, ki se nahajajo
v ledvični skorji in sredici. Bolezen se kaže v dveh
oblikah. Večina ima avtosomno dominantno obliko.
Avtosomno dominantna policistična bolezen
ledvic (ADPBL). Značilno je nastajanje cist v obeh
ledvicah in tudi v drugih organih, najpogosteje v
jetrih in trebušni slinavki. Prizadene enega na 400 do
1000 živorojenih otrok in lahko privede do končne
ledvične odpovedi, najpogosteje med 40. in 60.
letom starosti. Če ima eden od staršev ADPBL, ima
vsak otrok 50% verjetnost, da jo bo podedoval. Veči-
na družin ima spremenjen gen na kratki ročici šest-
najstega kromosoma (PBL tip 1), preostale družine
pa na dolgi ročici četrtega kromosoma (PBL tip 2).
V nekaj odstotkih se bolezen lahko pojavi na novo
zaradi spontane mutacije. Omenjena gena kodirata
nenormalni beljakovini v celični membrani policistin
1 in 2, kar vodi v nenormalno diferenciacijo
epitelijskih tubulnih celic. Nastajajo fokalne cistične
dilatacije tubulov. Prizadetih je ponavadi manj kot
5% tubulov, čeprav nosijo nenormalni genetski zapis
vse celice. Bolezen se izrazi pri vseh nosilcih genske
mutacije, pa čeprav pri nekaterih šele v osmi dekadi
življenja.
Tvorba cist se lahko prične že v najzgodnejšem
otroštvu, vendar je bolezen ponavadi klinično dolgo
brezsimptomna. Bolezen se najprej manifestira z
bolečino ledveno, občasno hematurijo, arterijsko
hipertenzijo, okužbo sečil in ledvičnimi kamni. Prib-
ližno pri polovici prične usihati ledvično delovanje
zaradi pritiska velikih cist na okolno ledvično tkivo,
a ponavadi šele po 30. letu. Pri PBL tipa 1 je potek
bolezni hitrejši. Ledvice se hitreje večajo, hipertenz-
ija in končna ledvična odpoved se pojavita pri mla-
jših. Dializno nadomestno zdravljenje je potrebno
pri PBL tipa 1 povprečno pri 54. letih, pri PBL tipa
2 pa po 70. letu. Policistični ledvici sta povečani in ra-
zokroženi zaradi številnih različno velikih cist po vsej
ledvici (slika 3). Taka ledvica lahko doseže tudi 30 do

40 cm in tehta do pet kilogramov, zato je potrebno
pred načrtovano presaditvijo napraviti nefrektomijo
in narediti prostor za presajeno ledvico. Če velike
ciste povzročajo stalne močne bolečine, jih
poskušamo zmanjšati s perkutano aspiracijo in
sklerozacijo ali celo s kirurško odstranitvijo.
Pri ADPBL so od zunajledvične prizadetosti naj-
pogostejše jetrne ciste, ki naraščajo s starostjo. Lahko
povzročajo bolečino, vendar ne pride do jetrne
odpovedi. Ciste so redkejše v trebušni slinavki, ja-
jčniku, ščitnici, vranici, pljučih. Najbolj nevarne so
možganske anevrizme, ki spremljajo ADPBL v pri-
bližno 15%. Pri bolnikih s prisotno družinsko anam-
nezo o intrakranialni krvavitvi, je potreben takojšen
presejalni test z magnetnoresonančno angiografijo.
Če je izvid negativen, ga je potrebno ponoviti vsak-
ih pet let. Pogost je tudi prolaps mitralne zaklopke,
redkejše so druge nenormalnosti srčnih zaklopk in
aorte ter divertikli debelega črevesa in dimeljske ali
trebušne kile.
Avtosomno recesivna policistična bolezen led-
vic (ARPBL). ARPBL je vezana na šesti kromosom
in nastane zaradi mutacije gena PKHD1. Ta veliki
gen nosi zapis za fibrocistin-poliduktin, ki nadzoru-
je proliferacijo in sekrecijo epitelijskih celic ter tako
razvoj ledvičnih tubulov in zbiralc ter žolčnih vodov
v jetrih. Ledvični tubuli in zbiralca se zato cistično
raztezajo v skorji in sredici obeh ledvic (slika 4).
Pogostost heterozigotnih nosilcev je 1 na 70. Ker se
deduje avtosomno recesivno, je bolezen redkejša in
se pojavi pri enem na 6000 do 55000 živorojenih

Slika 3. Ultrazvočna slika ledvice bolnika z avtosomno
dominantno policistično ledvično boleznijo, kjer so vidne
številne, različno velike ciste.
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Multicistična bolezen ledvice je redka, enostranska
in nastane zaradi motnje v razvoju ledvice, ki je cis-
tično spremenjena in nedelujoča že ob rojstvu.



otrok. Če ima gen ARPBL samo eden od staršev,
otrok ne zboli. Če pa imata oba starša gen za ARP-
BL, ima otrok 25% verjetnost, da podeduje bolezen.
Ena tretjina novorojenčkov umre zaradi hipoplas-
tične prizadetosti pljuč in ledvične odpovedi. Tisti,
ki preživijo, pa jih več kot polovica potrebuje dializo
pred 20. letom starosti. Pri otrocih je ARPBL vzrok
za končno ledvično odpoved v 5%. 
Pri majhnih otrocih se najprej pojavita hipertenzija in
zmanjšana koncentracijska sposobnost ledvic ter
presnovna acidoza. Ledvično delovanje se hitro zma-
njšuje. Pri starejših otrocih so ledvice manj prizadete
in je v ospredju okvara jeter. Zaradi kongenitalne
jetrne fibroze z zvišanim bilirubinom in jetrnimi
encimi zgodaj nastaneta portalna hipertenzija z vari-
cami želodca in požiralnika ter povečana vranica s
posledično trombocitopenijo.
Ledvice so obojestransko povečane s številnimi
žarkasto potekajočimi drobnimi cistami, ki se s ča-
som večajo. Povečana so tudi jetra s cistami in dilati-
ranimi hepatičnimi vodi. Ultrazvočni pregled ledvic,
lahko dopolnjen z računalniško tomografijo, je glav-
na diagnostična preiskava. Tipičen izgled je tudi na
intravenski urografiji z žarkastimi črticami v sredici,
kar predstavlja razširjena zbiralca.

Pri lažji otroški obliki ledvične bolezni zdravimo ote-
kanje in hipertenzijo predvsem z diuretikom zanke,
zmanjšanim vnosom soli in zaviralci konvertaze ali
antagonisti receptorjev angiotenzina II. Končno led-
vično odpoved zdravimo z dializo, lahko tudi s pre-
saditvijo ledvice. Zaradi fibrozirajoče jetrne bolezni
je možna presaditev jeter, zaradi hipersplenizma pa
splenektomija.

Medularne cistične bolezni ledvic
Družinska juvenilna nefronoftiza in medularna cis-
tična ledvična bolezen sta dedni bolezni z značilnimi
številnimi majhnimi cistami v notranji ledvični sredi-
ci in na meji sredice z ledvično skorjo. Etiopato-
geneza ni razjasnjena, morda gre za segmentno anti-
gensko nenormalnost bazalne membrane distalnih
tubulov, ki vodi v tvorbo cist in difuzno tubulointer-
sticijsko sklerozo. Od drugih cističnih bolezni ledvic
se razlikujeta po zmanjšanih ledvicah in naglim pre-
hodom v končno ledvično odpoved. Nefronoftizo
ima 50% bolnikov, nefronoftizo z displazijo
mrežnice 15%, medularno cistično ledvično bolezen
20% in sporadično obliko bolezni preostalih 15%
bolnikov, pri katerih ni družinske prizadetosti.
Družinska juvenilna nefronoftiza. Deduje se av-
tosomno recesivno z dokazano genetično okvaro na
drugem kromosomu in se klinično predstavi v
otroštvu ali zgodnji adolescenci. Prvi bolezenski
znak je nefrogeni diabetes insipidus s posledično
poliurijo in polidipsijo zaradi prekomernega izgubl-
janja soli s sečem, kar lahko privede do hiponatrem-
ične izsušitve. Ko bolezen napreduje, pa pride do
zadrževanja soli in vode ter arterijske hipertenzije.
Značilni sta huda slabokrvnost in osteodistrofija, za-
to sta rast in razvoj teh otrok zavrta. Ledvično
odpovedovanje hitro napreduje, tako da je nado-
mestno dializno zdravljenje potrebno povprečno po
treh do štirih letih od odkritja bolezni. Ledvično
bolezen lahko spremlja displazija mrežnice s slepoto. 
Medularna cistična ledvična bolezen. Deduje se
avtosomno dominantno, klinično se bolezen odkri-

Slika 4. Histološka slika avtosomne recesivne policistične
ledvične bolezni z razširjenimi zbiralci, med katerimi so
stisnjeni normalni glomeruli.

Policistična ledvična bolezen je najbolj pogosta
genetska cistična bolezen ledvic in predstavlja sko-
raj 10% bolnikov na kronični dializi. Večina ima av-
tosomno dominantno obliko, ki se klinično izrazi v
odraslem obdobju. Avtosomno recesivna oblika pa
pogosto že v otroštvu privede do končne ledvične
odpovedi in lahko prizadene brate in sestre, nikoli
pa staršev.
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bolezen velikost ledvic velikost cist nahajanje cist jetra
enostavne ledvične
ciste normalna različno velike 

(nekaj mm - 10 cm) povsod normalna

pridobljena cistična
bolezen

večinoma zmanjšana,
včasih večja 0,5 cm – 2 cm povsod normalna

medularna gobasta
ledvica

normalna ali blago
povečana nekaj mm pred čašicami normalna

ADPBL povečana različno velike 
(mm – 10 cm) povsod ciste

(večinoma)

ARPBL povečana nekaj mm, 
naraščajo s starostjo povsod kongenitalna fibroza

jeter
nefronoftiza zmanjšana nekaj mm – 2 cm sredica normalna

Tabela 2. Klinične značilnosti najbolj pogostih cističnih bolezni ledvic.
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je bolj pozno, najpogosteje do 30. leta starosti, ter
poteka blažje kot juvenilna nefronoftiza.
Na obe bolezni moramo pomisliti predvsem pri kro-
nični ledvični bolezni v otroštvu, še posebej, če je
družinska. Ker so ciste v začetku zelo majhne, je ul-
trazvočna in radiološka postavitev diagnoze težavna.
Od drugih kroničnih ledvičnih bolezni z zmanjšani-
mi in atrofičnimi ledvicami ju lahko ločimo le z led-
vično biopsijo. 
Medularne cistične bolezni ali nefronoftize ne
znamo zdraviti. V začetnem obdobju je potrebna
slana hrana z dovolj tekočine, kar lahko prehodno
izboljša ledvično delovanje. Kronično ledvično
bolezen zdravimo simptomatsko, končno odpoved
pa z dializo in presaditvijo ledvice.

POSTAVITEV DIAGNOZE
Značilnosti cističnih ledvičnih bolezni, ki jih vidimo
s slikovnimi preiskovalnimi metodami kot so ultra-
zvočna preiskava, računalniška tomografija in mag-
netna resonanca, nam ob poznani družinski anam-
nezi in kliničnem pregledu večinoma zadoščajo za
postavitev diagnoze. Pri kalcinacijah je kot dodatna
preiskava pomembna intravenska urografija. Le v
redkih primerih je potrebna ledvična biopsija.
Genetskega testiranja se poslužujemo takrat, ko so
slikovne metode negativne, a je diagnoza zaželena
zaradi kakšnega drugega vzroka npr. pred morebit-
nim darovanjem žive ledvice ali genetskega sveto-
vanja pred zanositvijo. Klinične značilnosti najbolj
pogostih cističnih bolezni ledvic so prikazane v
tabeli 2. 

Pri juvenilni nefronoftizi in medularni cistični
bolezni so ledvice zmanjšane. Ledvično delovanje
se hitro slabša, kar vodi v končno ledvično odpo-
ved že v otroštvu ali do zgodnjega odraslega ob-
dobja. Značilni so poliurija, polidipsija in hipona-
triemična izsušitev zaradi izgubljanja soli in vode. 

Okrajšave:  ADPBL – avtosomna dominantna policistična bolezen ledvic, ARPBL – avtosomna recesivna policistična bolezen ledvic.
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Fabryjevo bolezen uvrščamo med redke dedne lizo-
somske bolezni. Vzrok je mutacija gena na X-kro-
mosomu, ki je odgovoren za lizosomski encim α
galaktozidazo A (α Gal A), zato je zmanjšana ak-
tivnost tega encima v celicah in v serumu. Posledično
prihaja do progresivnega kopičenja sfingolipidov, še
posebej globotriaosilceramida (GL-3), v celicah ra-
zličnih tkiv. 
Pri tipični obliki bolezni je kopičenje najbolj izrazito
v žilnem endoteliju, ledvičnih in srčnih celicah  in tu-
di v celicah centralnega živčnega sistema. Potek
bolezni je počasen, prvi znaki se pojavijo v otroštvu,
z leti pa prihaja do vedno bolj izraženih simptomov
prizadetosti organov in tudi do zgodnje smrti teh
bolnikov. Bolezen je panetnična, incidenco bolezni
pa se ocenjuje na okoli 1:120.000 živorojenih otrok.
V zadnjih letih raziskave kažejo, da je bolezen ver-
jetno bolj pogosta. Podobno kot pri ostalih redkih
dednih boleznih tudi Fabryjevo bolezen pogosto ne
prepoznamo dovolj zgodaj. Običajno traja več kot
deset let od prvih znakov bolezni do trenutka, ko se
bolezen tudi dokaže.
Fabryjeva bolezen prizadene predvsem moške, pri
katerih je običajno tudi aktivnost encima zelo nizka
ali popolnoma odsotna. Obolevajo pa tudi ženske,
pri katerih bolezen poteka zelo heterogeno, saj je ak-
tivnost encima praviloma zelo različna. Vzrok za ra-
zlično ekspresijo gena za encim α Gal A je v nepred-
vidljivi inaktivaciji X-kromosoma (lionizaciji).

KLINIČNA SLIKA
Prvi bolezenski znaki se pri moških bolnikih poja-
vijo običajno v starosti okoli 6 do 10 let in sicer v
obliki močnih, pekočih (nevropatičnih) bolečin v
okončinah. V začetku se pojavljajo pri zvišani telesni
temperaturi in pri fizičnem naporu, kasneje pa tudi
spontano v obliki napadov, ki lahko trajajo tudi po
več dni. Praviloma  se te bolečine ne zmanjšajo pri
uporabi običajnih analgetikov, ampak šele po upora-
bi karbamazepina. V hudih primerih je potrebno
uporabiti celo morfine. Zgodaj se pojavijo tudi mot-
nje znojenja (hypohydrosis, anhydrosis), zaradi česar
je otežena regulacija telesne temperature. Že v
otroštvu se po koži pojavijo tipične spremembe (an-
giokeratoma corporis) v ingvinalnem področju, okoli
spolovila, popka, precej redkeje pa na drugih po-
dročjih (vzorec »kopalnih hlačk«). Kožne spremem-
be so v obliki drobnih makulopapuloznih privzdi-
gnjenih sprememb, ki so modro-vijolične barve (sli-
ka 1).
Postopoma se pojavijo bolezenski znaki tudi na os-
talih organih, ki običajno ostajajo neprepoznani še

Fabryjeva bolezen je redka dedna lizosomska
bolezen. 
Vzrok je mutacija gena na X-kromosomu. 
Zaradi zmanjšane aktivnosti encima α galaktozi-
daze A se progresivno kopičijo sfingolipidi v celi-
cah različnih tkiv.
Obolevajo vsi moški, zaradi inaktivacije X-kromo-
soma pa tudi ženske.

FABRYJEVA BOLEZEN
Bojan Vujkovac

Kaj je Fabryjeva bolezen?
Kakšen je mehanizem nastanka bolezni?
Kateri so tarčni organi, ki jih bolezen najbolj prizadene?
Ali lahko zbolijo tudi ženske?
Kakšna je tipična kožna sprememba pri Fabryjevi bolezni?
S katerimi preiskavami dokončno potrdimo diagnozo?
Ali je nadomestno encimsko zdravljenje učinkovito?

155



več let. Eden najpogostejših zgodnjih simptomov je
pojav postprandialnih drisk in krčevitih bolečin v tre-
buhu. Zanimivo je, da se bolniki hitro navadijo na te
težave in jih niti ne motijo. Patognomonične so mot-
njave na roženici (cornea verticillata), ki so prav tako
zgodnji in pogost znak bolezni. Sicer pa te motnjave
ne vplivajo na ostrino vida. Po 20. letu se pojavijo
prvi znaki ledvične prizadetosti, najprej kot protein-
urija, kasneje pa pride do hitrega poslabšanja led-
vičnega delovanja in do končne odpovedi ledvic,
tako da je potrebno začeti z nadomestnim dializnim
zdravljenjem. Sfingolipidi se kopičijo v vseh srčnih
celicah, zato se pojavljajo vedno pogostejše motnje
srčnega ritma, okvare zaklopk in postopoma težka
oblika hipertrofične kardiomiopatije. Zaradi spre-
memb na koronarnih arterijah se razvije ishemična
bolezen srca in prihaja posledično do miokardnih in-
farktov. Po 40. letu se pridružijo še znaki okvare cen-
tralnega živčnega sistema. Pogosto so izražene mot-
nje ravnotežja, redkeje tudi sluha. Že zgodaj lahko
pride do ishemičnih možganskih infarktov ali kr-
vavitev, kar je tudi pogost vzrok smrti. Moški s Fab-
ryjevo boleznijo živijo povprečno okoli 50 let.

Za ženske bolnice je dolgo veljalo, da so samo pre-
našalke mutiranega gena. Danes jih obravnavamo
kot bolnice, saj ima večina vsaj nekaj simptomov
bolezni. Bolezenski znaki se običajno pojavijo 10 do 
20 let kasneje kot pri moških. Tudi klinična slika je
pri ženskah zelo  različna, od tipične  težke oblike
bolezni (kot pri moških), ki se razvije že zelo zgodaj,
pa do zelo blage, skoraj asimptomatske oblike v vi-
soki starosti. Običajno je korelacija med klinično
sliko in aktivnostjo encima.  

DIAGNOZA
Samo na osnovi klinične slike se bolezen zelo težko
in redko prepozna. Če ima bolnik po koži značilne
spremembe (angiokeratomi), nam te lahko pomaga-
jo, da pomislimo na Fabryjevo bolezen. Več izkušenj
je potrebno, da se prepoznajo patognomonične mot-
njave na roženici (cornea verticillata). Najpogosteje
pa bolezen odkrijemo z biopsijo kože ali ledvice (sli-
ka 2). V raznih celicah, še posebej v endotelnih ce-
licah žil, so vidne značilne intracelularne inkluzije.

Hude pekoče (nevropatične) bolečine v okončinah
se običajno pojavijo že v otroštvu.
Angiokeratomi so značilne kožne spremembe, ki
nas lahko pripeljejo do zgodnje in hitre diagnoze.
Tarčni organi pri Fabryjevi bolezni so: ožilje, led-
vice, srce in možgani.
Nezdravljena ali neprepoznana bolezen povzroča
hude zaplete in zgodnjo smrt.
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Slika 2. Glomerul v poltanki eponski rezini, obarvan z Azur II
pri bolniku s Fabryjevo boleznijo. Značilni modro obarvani
koncentrično lamelarni (mieloidni) in granularni
citoplazemski vključki so posebno številni v podocitih (vir:
Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani). 

Slika 1. Angiokeratomi v dimljah. Foto: Jožica Kotnik, dr. med.



Diagnozo je potrebno potrditi z merjenjem ak-
tivnosti encima α galaktozidaze A (α Gal A) in z gen-
sko analizo in identifikacijo genske mutacije. Pri
moških bolnikih je praviloma zelo znižana aktivnost
encima α Gal A, ki jo merimo v plazmi, kulturi fi-
broblastov ali v perifernih levkocitih. Pri ženskih bol-
nicah pa je pogosto aktivnost encima celo normalna,
zato lahko bolezen potrdimo šele z gensko analizo.

ZDRAVLJENJE
Dolgo je bilo zdravljenje omejeno le na simpto-
matske ukrepe. Bolniki so zaradi bolečin že zelo zgo-
daj prejemali velike odmerke analgetikov. Z leti in z
razvojem bolezni pa so bile pogosto potrebne srčne
operacije in tudi dializno zdravljenje. Kljub temu

zdravljenju pa je bila kvaliteta njihovega življenja ze-
lo slaba in bolniki so zgodaj umirali.
V zadnjih letih imamo na voljo nadomestno zdrav-
ljenje z rekombinantnim encimom. Zdravilo se daje
v obliki intravenske infuzije vsaka dva tedna. Tak
način zdravljenja se je pokazal kot učinkovit, še pose-
bej, če začnemo z zdravljenjem dovolj zgodaj, ko še
ni prišlo do hujših okvar tarčnih organov. Stranski
učinki zdravljenja so zelo pogosti, še posebej na za-
četku zdravljenja, vendar so večinoma blagi in
kratkotrajni (utrujenost, slabosti in višja telesna tem-
peratura).
Ker bolezen prizadene več organskih sistemov, je pri
obravnavi in zdravljenju potreben multidisciplinarni
pristop. Zaradi tega se v svetu organizirajo speciali-
zirani, referenčni centri za zdravljenje redkih bolezni,
tudi Fabryjeve bolezni, ki zagotavljajo visok
strokovni nivo zdravljenja teh bolezni.

S prepoznavanjem kožnih sprememb lahko hitro
postavimo sum na bolezen.
Pogoste in značilne so motnjave na roženici.
Pri nenadnem poslabšanju ledvičnega delovanja,
nepojasnjeni hipertrofični kardiomiopatiji ali
zgodnjih možganskih infarktih je potrebno kot
možen vzrok izključiti tudi Fabryjevo bolezen.
Diagnozo je potrebno potrditi z dokazom znižane
aktivnosti encima α Gal A in z gensko analizo.

Nadomestno encimsko zdravljenje je učinkovito,
če začnemo z zdravljenjem dovolj zgodaj, ko še ni
prišlo do hujših okvar tarčnih organov.
Pri obravnavi in zdravljenju je potreben multidis-
ciplinarni pristop.
Bolezen ni tako redka, zato moramo nanjo pomis-
liti bolj pogosto. 
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Ledvični kamni so ena najpogostejših bolezni, ki jih
poznamo v sodobni medicini. Ocenjujejo, da naj bi
v zahodnem svetu približno 5 do 10% ljudi vsaj
enkrat tekom življenja obolelo zaradi ledvičnih kam-
nov. Z morda ne najbolj posrečenim skupnim
imenom ledvični kamni oz. nefrolitiaza, se označu-
jejo vsi kamni, ki se tvorijo primarno v ledvičnih zbi-
ralcih in v ledvičnem mehu, kasneje v poteku bolezni
pa lahko potujejo in se posledično lahko nahajajo tu-
di v sečevodu, mehurju in tik pred izločanjem v
sečnici. V ekonomsko manj razvitih državah se
srečujejo tudi z drugačno vrsto sečnih kamnov. To
so kamni, ki primarno nastajajo v mehurju in se po-
javljajo skorajda izključno pri bolnikih, ki so izrazito
podhranjeni ter terjajo drugačen pristop k zdravlje-
nju in preprečevanju. V pričujočem prispevku se bo-
mo osredotočili izključno na »klasično« nefrolitiazo,
ki jo poznamo pri nas in v nam podobnih državah.

VRSTE LEDVIČNIH KAMNOV
Glede na sestavo poznamo več vrst ledvičnih kam-
nov (slika 1). Najpogostejši so kalcijevi kamni, ki
večinoma vsebujejo kalcijev oksalat, redkeje pa kalci-
jev fosfat. 
Bistveno redkejši so uratni in cistinski kamni. Kam-
ni, ki nastajajo zaradi nekaterih okužb sečil, so stru-
vitni kamni. Izjemno redke so druge vrste kamnov,
na primer ksantinski kamni in kamni, ki nastajajo
zaradi obarjanja nekaterih zdravil (npr. indinavir, tri-
amteren).  

KAKO NASTAJAJO LEDVIČNI KAMNI
Osnovna naloga ledvic je na videz zelo enostavna.
Vsak dan morajo izločiti natanko toliko vode in
topljencev, kot jih je bilo tisti dan v telo vnesenih, pri
tem pa upoštevati še neledvične izgube vode in
topljencev. Na ta način ledvice v telesu vzdržujejo
vodno in elektrolitno ravnovesje. Ker uživamo
raznoliko hrano in tekočino ob različnem času dne-

Približno 5 do 10% ljudi v zahodnem svetu bo vsaj
enkrat tekom življenja obolelo zaradi ledvičnih
kamnov.
Najpogostejši so kalcijevi kamni, redkejši pa stru-
vitni, uratni in cistinski kamni.

LEDVIČNI KAMNI
Andrej Škoberne

Kako prepoznamo bolnika z ledvičnimi kamni?
Katere so najpogostejše bolezni, ki lahko potekajo s podobno klinično sliko?
Katero slikovno diagnostiko moramo opraviti pri vseh bolnikih z ledvičnimi kamni?
Katere druge preiskave moramo opraviti pri vseh bolnikih z ledvičnimi kamni?
Kakšno je začetno zdravljenje bolnikov z ledvično koliko?
Kako kamne iz sečil odstranimo? 
Pri katerih bolnikih lahko pričakujemo spontano izločitev kamna,  katere pa moramo napotiti k
urologu za aktivno odstranitev kamna?
Kateri so najpogostejši ukrepi za preprečevanje kamnov?
Katere bolnike s sečnimi kamni naj bi napotili na presnovno obravnavo?
Kako obravnavamo bolnike z naključno odkritimi asimptomatskimi kamni?

Slika 1. Pogostnost različnih vrst kamnov.
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va, se tudi sestava seča lahko v različnih trenutkih ze-
lo razlikuje. Odvisna je tudi od drugih dejavnikov, na
primer klimatskih. Kadar je zelo vroče in se zelo po-
timo, izgubljamo s potenjem veliko vode, zato bodo
ledvice izločile bistveno manjše količine vode kot
običajno, še posebej, če nismo spili veliko tekočine.
V takih pogojih bo seč zelo nasičen s topljenci. Seve-
da pa v majhnih količinah vode ni mogoče izločiti
neomejene količine topljencev. To lahko ponazori-
mo z enostavnim poizkusom dodajanja soli v
kozarec vode. Če to počnemo dovolj dolgo, bomo
slej ko prej dosegli trenutek, ko se bo na dnu kozarca
pričela nabirati usedlina soli. Dosegli smo namreč
zgornjo mejo topnosti soli v vodi. Več soli se v vodi
enostavno ne more raztopiti. V takih pogojih nasta-
jajo tudi ledvični kamni. Zato nas ne bi smelo pre-
senetiti, da je v toplejših krajih bistveno večja inci-
denca ledvičnih kamnov in da so ti tudi veliko
pogostejši v določenih poklicih, na primer pri livar-
jih, ki so med delom izpostavljeni zelo visoki zunan-
ji temperaturi. Na Arabskem polotoku naj bi kar 20
do 30% prebivalstva enkrat v življenju obolelo zara-
di ledvičnih kamnov.
Na topnost različnih topljencev v seču vpliva tudi
pH seča. Urat in cistin sta slabo topna v kislem seču
in dobro topna v alkalnem. Nasprotno je kalcijev
fosfat slabo topen v alkalnem seču in dobro v kislem.
Na topnost kalcijevega oksalata pH nima bistvenega
vpliva. V seču se izločajo tudi različni inhibitorji nas-
tajanja ledvičnih kamnov. Najbolj znan je citrat, ki se
dobro veže s kalcijem in tako povečuje topnost kalci-
jevega oksalata in drugih kalcijevih soli, posredno pa
vpliva tudi na nastajanje drugih kamnov. Kot in-
hibitorje omenjajo še magnezij, pirofosfat, ne-
frokalcin, osteopontin, Tamm-Horsfalov protein in
nekatere druge snovi. 
Na nastanek ledvičnih kamnov torej vplivajo števil-
ni dejavniki: 
- prehrana, 
- vnos tekočin, 
- klimatski pogoji, 
- pH seča, 
- prisotnost inhibitorjev v seču. 
Vendarle pa nekateri ljudje v enakih omenjenih
pogojih ne zbolijo z ledvičnimi kamni, drugi pa. Ra-
zlog je v tem, da ima velika večina bolnikov z led-
vičnimi kamni eno od številnih možnih presnovnih
okvar, ki lahko vplivajo na nastanek kamnov. Neka-
teri ljudje namreč ob enaki prehrani izločajo več
kalcija s sečem kot drugi, ali pa na primer več urata
kot drugi. Natančen opis vseh možnih presnovnih
motenj, ki so vpletene v nastanek ledvičnih kamnov,

presega okvir tega prispevka. Važno je le, da pojmu-
jemo ledvične kamne kot simptom oziroma glavni
znak presnovne bolezni, na katero lahko v večini
primerov ugodno vplivamo in s tem preprečujemo
nastanek novih kamnov.

KLINIČNA SLIKA IN DIFERENCIALNA
DIAGNOZA
Levični kamni se običajno kažejo s sledečimi simp-
tomi in znaki:
- tipična ledvična kolika z ali brez hematurije,
- bruhanje,
- povišana temperatura,
- anurija in
- dizurija.
Za prisotnost kamnov tipična ledvična bolečina je
zelo huda, neznosna bolečina v ledvenem predelu,
ki je količnega značaja, in se postopoma stopnjuje in
pojenja v intervalih, ki trajajo približno 30 minut.
Bolniki se običajno zvijajo od bolečine. Za razliko
od bolnikov s peritonitisom, ki se skušajo čim manj
premakniti, bolniki z ledvičnimi kamni ne morejo
ležati pri miru. Kadar prične bolečina sevati od led-
venega področja navzdol proti spolovilu, je to znak,
da se je kamen premaknil iz ledvičnega meha proti
sečevodu in mehurju. Seveda pa bolečina ni vselej
tako tipična, zato moramo na ledvične kamne pomis-
liti tudi v diferencialni diagnozi nejasnih bolečin v
trebuhu ali spolovilu. Skupaj z ledvično koliko je
lahko prisotna tudi makro- ali mikrohematurija, ven-
dar ne nujno. Prisotni sta lahko tudi slabost in blago
povišana temperatura. Ob povišani temperaturi
moramo vselej pomisliti na sočasno okužbo sečil in
jo tudi izključiti. Okužbe sečil ob prisotnih kamnih

Na nastanek ledvičnih kamnov bistveno vpliva se-
stava seča. 
Ledvični kamni nastajajo predvsem v seču, ki vse-
buje malo vode in veliko topljencev, kot se na
primer zgodi v vročih dnevih, ko spijemo premalo
tekočin.
Na topnost nekaterih kamnov vpliva tudi pH seča.
Uratni in cistinski kamni nastajajo predvsem v
kislem seču, kamni s kalcijevim fosfatom v alkal-
nem, na kamne kalcijevega oksalata pa pH nima
vpliva.
Zelo pomembni pri nastajanju kamnov so tudi in-
hibitorji v seču (npr. citrat, magnezij, pirofosfat).
Ledvični kamni so simptom presnovne motnje
oziroma bolezni. Z zdravljenjem presnovne bolezni
preprečujemo nastanek kamnov.
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lahko hitro povzročijo sepso, še posebej, če je zara-
di kamna pridružena motnja v odtoku seča (ob-
strukcija) in posledični pionefros. Potrebno je tudi
opozoriti, da je lahko zaradi popolne zapore toka
seča v sečevodu mikroskopski pregled seča povsem
normalen, brez levkociturije in bakteriurije, ker se ni-
ti kaplja seča ne izloči v mehur. Ob popolni zapori
odtoka seča iz mehurja ali pa iz sečevoda ob solitarni
ledvici, lahko pride tudi do anurije. Dizurija je lahko
znak sočasne okužbe sečil, ali pa prisotnosti kamna
v mehurju. Ledvični kamni so lahko tudi asimpto-
matski in so naključna najdba ob slikovnih
preiskavah, napravljenih zaradi drugih vzrokov.

Diferencialna diagnoza
Podobne težave lahko povzročajo tudi druge
bolezni, vendar so te bistveno redkejše kot ledvični
kamni. Kot najpogostejše omenjajo naslednje:
- nekroza ledvične papile, na primer v sklopu anal-

getične ali diabetične nefropatije (kaže se z makro-
hematurijo in ledvično koliko),

- makrohematurija drugega vzroka, ki povzroči nas-
tanek koagulov, ti pa posledično zaradi zapore
odtoka seča ledvično koliko (redko, npr. pri
hipernefromu),

- tromboza ledvične vene, največkrat v sklopu ne-
frotskega sindroma (makrohematurija in tope led-
vene bolečine),

- ektopična nosečnost,
- akutna zapora črevesja (ileus),
- anevrizma abdominalne aorte.

OSNOVNE DIAGNOSTIČNE PREISKAVE

Preiskave ob odkritju bolezni
Ko se prvič srečamo z bolnikom z ledvično koliko,
običajno napravimo več preiskav, ki jih lahko razde-
limo na preiskave krvi, preiskave seča (tabela 1) in
slikovne preiskave .

Ob pojavu ledvične kolike so med krvnimi
preiskavami najpomembnejše določitev serumske
koncentracije kreatinina, s katero izključimo akutno
ledvično odpoved, že ob najmanjšem sumu na
okužbo pa tudi krvna slika in CRP. Glavni namen
določanja kalcija, fosfata in urata je izključitev
morebitnega primarnega hiperparatiroidizma in
protina, ki terjata posebno zdravljenje. Serumsko
koncentracijo bikarbonata določimo predvsem zato,
da izključimo renalno tubulno acidozo tip 1, v sklopu
katere lahko nastajajo tudi ledvični kamni. Na to
motnjo posumimo, kadar ugotovimo presnovno aci-
dozo s hipokaliemijo in povišano vrednostjo klora. 
Od preiskav seča nas zanima predvsem pH seča.
Kadar je pH izrazito zvišan ali znižan nas opozori
na določene vrste kamnov, ki se pojavljajo ob teh ek-
stremnih vrednostih, predvsem na struvitne kamne
pri zelo visokem pH in na uratne kamne pri zelo
nizkem pH. Ob prisotnosti levkociturije je urinokul-
tura smiselna zaradi diagnostike sočasne okužbe sečil
in najdbe bakterij, ki povzročajo struvitne kamne.
Pred morebitnim urološkim posegom izključimo
morebitno bakteriurijo, ker je lahko vzrok za
zapleteno okužbo sečil po posegu.
Rentgensko slikanje in ultrazvočna preiskava
sečil. Ob sumu na ledvične kamne je potrebna tudi
slikovna diagnostika, ki kamne potrdi ali ovrže, in
lahko občasno potrdi tudi zaplete, ki nastanejo zara-
di kamnov. V vsakdanji klinični praksi najpogosteje
napravimo rentgensko slikanje in ultrazvočno
preiskavo sečil. Vselej je potrebno napraviti obe
preiskavi, saj v nasprotnem primeru tvegamo na-
pake. Nekateri kamni namreč niso radioopačni in za-
to na rentgenskem posnetku niso vidni. Običajno ne
vidimo uratnih kamnov. Tudi cistinski so lahko slabo
radioopačni. Brez težav pa lahko te kamne ugotovi-
mo z ultrazvočno preiskavo, če to omogočajo
anatomske razmere. Prednost UZ preiskave je tudi,
da pokaže obstrukcijo sečil, ki jo povzroči kamen.
Če za slikovno diagnostiko kamnov uporabimo

Ledvični kamni se običajno kažejo z ledvično ko-
liko, ki jo lahko spremljajo slabost, povišana tem-
peratura in makrohematurija. 
Vedno moramo izključiti sočasno okužbo sečil, ki
lahko poteka ob ledvičnih kamnih s hitro napre-
dujočo klinično sliko.
Vedno moramo izključiti sočasno akutno ledvično
odpoved.
Druge bolezni, ki lahko potekajo s podobno kli-
nično sliko, so praviloma bistveno redkejše od led-
vičnih kamnov.
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kri

- kalij, natrij, klor, sečnina, kreatinin, kalcij, fosfat, urat,
bikarbonat

- krvna slika, C reaktivni protein (pri sumu na okužbo)

seč
- relativna gostota in kemične lastnosti seča (s testnim

lističem)
- urinokultura

Tabela 1. Preiskave ob odkritju ledvičnih kamnov.



kombinacijo rentgenskega slikanja in ultrazvočno
preiskavo, se izognemo uporabi kontrastnega sred-
stva in bolnika izpostavimo relativno majhnemu
odmerku sevanja. 
Intravenska urografija. Kot zlati standard slikovne
diagnostike je dolgo časa veljala intravenska uro-
grafija. Kamen vidimo kot radiopačno okroglo for-
macijo v poteku sečil (kot pri običajni rentgenski
preiskavi), uratne kamne, ki niso radiopačni pa kot
defekt v kontrastu, ki ga obliva. S sekvenčnim slikan-
jem lahko sklepamo tudi na motnjo v odtoku seča,
kadar je čas, ki je potreben, da kontrastno sredstvo
obarva ledvico in nato preko sečevoda preide v
mehur, podaljšan. Slabost te preiskave je uporaba
kontrastnega sredstva, ki lahko poslabša ledvično de-
lovanje, še posebej pri bolnikih z že prisotno kro-
nično ledvično boleznijo, sladkorno boleznijo ali
plazmocitomom.
Spiralni CT trebuha. V zadnjem času se kot nov
zlati standard priporoča spiralni CT trebuha. Pri tej
preiskavi ni potrebna uporaba kontrastnega sredstva,
tako da se izognemo njegovim morebitnim stran-
skim učinkom. Zelo dobro prikaže vse vrste kam-
nov, ob prisotni dilataciji votlega sistema pa lahko
sklepamo tudi na obstrukcijo. Preiskava velikokrat
tudi razjasni vzrok bolečin v trebuhu, kadar le te niso
posledica kamnov. Na žalost pri nas rutinska upora-
ba spiralnega CT v diagnostiki ledvičnih kamnov
večinoma ni logistično izvedljiva.

Preiskave, ki jih napravimo v nadaljevanju
zdravljenja
Poleg osnovnih preiskav, ki jih napravimo ob pojavu
ledvične kolike, moramo v nadaljnji obravnavi
napraviti še naslednje preiskave:
- mikroskopski pregled sedimenta seča,
- določitev cistina v seču,
- kemična analiza izločenega kamna.
Mikroskopski pregled sedimenta seča je smiseln
predvsem zato, ker lahko najdemo specifične kristale.
Najdba cistinskih in struvitnih kristalov je patogno-
monična za te kamne (slika 2), medtem, ko najdemo
v seču kristale kalcijevega oksalata in urata tudi pri
osebah, ki nimajo kamnov. 
V seču bi morali vselej in pri vseh bolnikih tudi kvan-
titativno določiti cistin, saj terjajo cistinski kamni
posebno zdravljenje, ki je nemalokrat zahtevno in
dolgotrajno. 
Kemična analiza kamna je zelo pomembna, saj je to
edini zanesljiv način, da ugotovimo vrsto kamna. In-
formacija je bistvena za učinkovito preprečevanje

kamnov. Zato moramo vse bolnike poučiti o
pomembnosti te preiskave, da bodo motivirani, saj
bodo morali sami, tako ali drugače, prestreči kamen,
če ga bodo spontano izločili.

ZAČETNO ZDRAVLJENJE LEDVIČNE KOLIKE
Prva prioriteta zdravljenja ledvične kolike je seveda
lajšanje bolečine. Kot glavno zdravilo se priporoča-
jo nesteroidni antirevmatiki (NSAR) bodisi per os, v
obliki svečk ali pa intramuskularno. Do sedaj ni
znano, da bi bil kateri od NSAR bolj učinkovit od
drugih. Priporočajo redno jemanje zdravila, saj je ta
pristop dokazano bolj učinkovit, kot jemanje po
potrebi. Pomisliti moramo na kontraindikacije, pred-
vsem na alergijo na NSAR in nosečnost. Strah pred
morebitnimi škodljivimi učinki NSAR na ledvično
delovanje v tem primeru zaradi kratkotrajnega je-
manja ni potreben, razen če s preiskavami ne ugo-
tovimo zvišane serumske koncentracije kreatinina.
Ob kontraindikacijah za NSAR ali kadar le-ti niso
učinkoviti, predpišemo opiate. 
V zadnjem času se veliko raziskuje vpliv nekaterih
zdravil na olajšanje izločanja kamna iz sečevoda v
mehur. Raziskave in metaanalize potrjujejo, da je ver-
jetno najbolj učinkovit v tem oziru tamsulozin (0,4

Kamne moramo potrditi ali ovreči s slikovno diag-
nostiko, ki lahko prikaže tudi nekatere zaplete
zaradi kamnov.
V vsakdanji praksi običajno napravimo rentgensko
slikanje sečil in ultrazvočno preiskavo sečil. Vselej
moramo napraviti obe preiskavi, sicer tvegamo na-
pake.
V diagnostiki kamnov nam pomagajo tudi
nekatere osnovne krvne preiskave in preiskave
seča.
Za učinkovito obravnavo bolnikov z ledvičnimi
kamni je potrebno napraviti kemično analizo
izločenega kamna.
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Slika 2. Značilni kristali v sedimentu seča. A - v alkalnem seču
se obarjajo kristali iz tripel-fosfata, ki tvorijo struvitne kamne.
B - cistinski kristali (z dovoljenjem: prof. Fogazzi, CME Slides
Forum. XLII ERA-EDTA Congress 2005). 



mg dnevno), ki ga večina avtorjev priporoča za
zdravljenje vseh bolnikov s kamni. Tamsulozin
povzroča relaksacijo gladkih mišic v sečevodu in s
tem olajša prehod kamna. Ob uporabi tamsulozina
so opažali tudi spontano izločanje večjih kamnov, za
katere je do nedavnega veljalo, da se spontano ne
morejo izločiti.

NAPOTITEV K UROLOGU
Kadar kamni povzročijo ledvične kolike, potem
lahko težave z zdravili le lajšamo, pravo razrešitev
težav pa pomeni le odstranitev kamna. Kamni, ki so
v premeru manjši kot 5 mm, se v veliki večini
primerov izločijo spontano in urološki poseg veči-
noma ni potreben. Te bolnike spremljamo, dokler se
kamen ne izloči, kar običajno sami opazijo. Izločitev
kamna potrdimo še s slikovnimi preiskavami.
Kamni, ki so večji od 6 do 7 mm, se praviloma ne
bodo spontano izločili, zato moramo take bolnike
napotiti k urologu. Urgentni pregled pri urologu
potrebujejo vsi bolniki, ne glede na velikost kamna,
ki imajo sočasno z ledvičnimi kolikami tudi znake
okužbe sečil ali sepse, so anurični, ali masivno in
nekontrolirano krvavijo. Indikacija za napotitev je tu-
di neobvladana bolečina ob ustrezni analgetični tera-
piji. V priporočilih za zdravljenje ledvičnih kamnov
enostranska obstrukcija sečil, ob dobro delujoči dru-
gi ledvici, ni opisana kot indikacija za nujno napotitev
k urologu. Taki bolniki imajo zaradi dobro delujoče
nasprotne ledvice sicer normalno diurezo in v labo-
ratorijskih izvidih ne zasledimo porasta serumske
koncentracije kreatinina. Kljub temu pa bo popolna
zapora na oboleli strani hitro privedla do ireverzibil-
nih okvar in v nekaj tednih do popolne odpovedi te
ledvice, zato je čimprejšnja napotitev bolnika z led-
vično koliko in obstrukcijo k urologu zelo smotrna.
Urolog se bo glede na različne dejavnike odločil za
enega od sledečih posegov: drobljenje kamnov s po-
močjo ultrazvočnih valov (»ESWL«), perkutano ne-
frolitotomijo, odstranitev kamna z ureteroskopom
ali v zelo redkih primerih za klasični operativni
poseg. Neodvisno od tega, za katero metodo se bo
urolog odločil, veljajo pred posegom sledeča pri-
poročila:

- bolniki s pozitivno urinokulturo morajo v času
posega prejemati ustrezen antibiotik,

- testi hemostaze morajo biti normalni, 
- 10 dni pred postopkom bolniki ne smejo prejemati

antiagregacijskih zdravil (razen če bi opustitev an-
tiagregacijske terapije bolnika življenjsko ogrožala),

- priporoča se, da tri dni pred postopkom ne jemlje-
jo NSAR.

KAKO PREPREČUJEMO NOVE KAMNE
Ledvični kamni se zelo pogosto ponavljajo. Približno
50% bolnikov bo v 10 letih po prvem napadu imelo
vsaj še en napad ledvičnih kamnov, v 20 letih pa 75%
bolnikov. Zato ni presenetljivo, da so številni bolni-
ki motivirani za preprečevanje nastanka kamnov.
Dandanes ni več dvoma, da so ukrepi, ki jih za
preprečevanje kamnov poznamo, učinkoviti, in da
pomembno zmanjšajo ponovitve kamnov. 
Ukrepe lahko delimo na osnovne in ciljane. Osnovni
ukrepi so tisti, ki pri vseh ali pa vsaj pri veliki večini
zmanjšajo možnost za ponovitev kamna. O ciljanih
ukrepih govorimo takrat, ko z zdravili skušamo omi-
liti ali odpraviti presnovno motnjo, ki je povzročila
kamne. 
Glavne presnovne motnje, ki povzročajo ledvične
kamne, so: 
- hiperkalciurija, 
- hiperoksalurija, 
- hiperurikozurija, 
- hipocitraturija in 
- cistinurija.
Vzrok za nastanek kamnov je torej lahko povečana
količina topljencev, ki tvorijo kamne, v seču ali pa
zmanjšana količina inhibitorjev v seču. Če želimo iz-
vajati ciljane ukrepe, potem moramo opraviti pres-

Kamni premera manj kot 5 mm se ponavadi izloči-
jo spontano. Bolniki z večjimi kamni običajno
potrebujejo urološki poseg. 
Urgentni pregled pri urologu potrebujejo vsi bol-
niki, ne glede na velikost kamna, ki imajo sočasno
z ledvičnimi kolikami znake okužbe sečil ali sepse,
so anurični, ali masivno in nekontrolirano krvavi-
jo.
Na čimprejšni pregled je smotrno napotiti vse bol-
nike z obstrukcijo sečil zaradi kamna kljub dobro
delujoči drugi ledvici.  
Indikacija za napotitev je tudi neobvladana boleči-
na ob analgetični terapiji.
Bolnike je treba na urološki poseg ustrezno pripra-
viti.
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Ledvične kolike praviloma lajšamo z nesteroidni-
mi antirevmatiki, če za to ni kontraindikacije.
V primeru kontraindikacij ali neučinkovitosti NSAR
uporabljamo opiate.
Priporoča se tudi zdravljenje s tamsulozinom, ki
olajšuje prehod kamna skozi sečevod.



novno obravnavo bolnika, ki pa je dolgotrajna in
kompleksna. Potrebne so namreč številne meritve
24-urnega seča, velikokrat pa tudi razni provokacijs-
ki testi. To seveda ne pomeni, da presnovna obrav-
nava ni smiselna. Nasprotno. To je najbolj natančen
in dokazano najbolj učinkovit način preprečevanja
kamnov. Dileme so le glede vprašanja, koga je smisel-
no napotiti na presnovno obravnavo. Večina avtor-
jev meni, da je ni potrebno opraviti pri prvi epizodi
ledvičnih kamnov, priporočajo pa, da se opravi pri
bolnikih in stanjih, navedenih v tabeli 2.
Če se odločimo za presnovno obravnavo, je najbol-
je bolnika napotiti k zdravniku, ki se s tem specifično
ukvarja. Če se za presnovno obravnavo ne odloči-
mo, potem bolnikom predlagamo osnovne ukrepe
za preprečevanje kamnov:
- vnos tekočin vsaj 3 litre dnevno, oziroma toliko, da

bo izločanje seča vsaj 2,5 litra dnevno (verjetno
daleč najpomembnejši ukrep od vseh),

- omejitev vnosa oksalatov s prehrano (hrana z ve-
liko oksalati: špinača, rabarbara, rdeča pesa, drob-
njak, čokolada, lešniki, pravi čaj, gazirane pijače,
jagode, soja),

- omejitev vnosa živalskih beljakovin (zmanjša hipe-
rurikozurijo in zviša nivo citrata v seču)

- priporočamo sadje in zelenjavo (vsebujejo in-
hibitorje),

- preveriti moramo, če bolnik prejema zdravila, ki
lahko vplivajo na nastanek kamnov in ponovno
premisliti o nujnost njihove indikacije ali o morebit-
ni zamenjavi (kalcijevi nadomestki, vitamin D, vi-
tamin C v visokih odmerkih (> 4 g/dan), acetazo-
lamid, kortikosteroidi, sulfonamid, triamteren, in-
dinavir).

Omejitve vnosa kalcija brez presnovne obravnave ne
priporočamo, saj lahko s tem povečamo izločanje
oksalatov v seču in, paradoksno, še povečamo tvor-
bo kamnov. 

KRATEK OPIS PREPREČEVANJA OZIROMA
PRESNOVNEGA ZDRAVLJENJA POSAMEZNIH
VRST KAMNOV

Kalcijevi kamni
Za preprečevanje kalcijevih kamnov načeloma pri-
poročamo zgoraj opisane osnovne ukrepe. Poleg teh
pa priporočamo še ciljane ukrepe glede na motnjo, ki
smo jo odkrili:
- hiperkalciurija: če prilagoditev prehrane in vnosa

tekočin ni učinkovita, največkrat zdravimo s tiazidi
ali fosfatnimi praški,

- hipocitraturija: zdravljenje s kalijevim citratom,
- hiperurikozurija: dieta, alopurinol,
- primarna hiperoksalurija: piridoksin, transplantaci-

ja jeter,
- sekundarna hiperoksalurija: omejitev vnosa oksala-

tov s prehrano, dodatek kalcijevih nadomestkov s
hrano.

Struvitni kamni
Stuvitne kamne je običajno težko preprečevati. Stru-
vitni kamni namreč nastajajo zaradi okužb sečil z

Tabela 2. Bolezni in stanja, kjer priporočamo presnovno
obravnavo zaradi sečnih kamnov.

Ledvični kamni se praviloma ponavljajo (pri 50%
bolnikov v 10 letih, pri 75% bolnikov v 20 letih).
Preprečevanje kamnov je dokazano učinkovito.
Poznamo osnovne ukrepe za preprečevanje in cil-
ja-ne ukrepe.
Pri vsakem bolniku pomislimo, ali je primeren kan-
didat za presnovno obravnavo, s katero bomo
določili ciljane ukrepe za preprečevanje kamnov.
Dovolj velik vnos tekočin je daleč najpomembnej-
ši ukrep za preprečevanje katerekoli vrste kamna.
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indikacije za presnovno obravnavo 
sečnih kamnov

ponavljajoče se epizode ledvičnih kamnov

prva epizoda, kadar so prisotni sledeči dejavniki
tveganja za ponavljajoče se kamne
- nizka starost (< 25 let)
- pozitivna družinska anamneza kamnov
- solitarna ledvica (ne zato, ker bi bili kamni pogostejši,

ampak ker so lahko zapleti bolj usodni)
- malabsorpcijski sindrom, kronična vnetna črevesna

bolezen, stanje po obsežni resekciji črevesja (vsi ti
bolniki imajo lahko hiperoksalurijo)

- bolezni, ki povzročajo hiperkalciurijo (primarni
hiperparatiroidizem, hipertiroidizem, sarkoidoza,
renalna tubulna acidoza tip 1)

- protin
- znane urološke bolezni, ki povečajo možnost za

nastanek kamna (obstruktivna uropatija, refluksna
nefropatija, ciste in divertikli v sečilih, podkvasta
ledvica, medularno cistična ledvica…)

uratni, struvitni ali cistinski kamen



bakterijami, ki izločajo ureazo. To so predvsem
nekatere vrste proteusov, klebsiel in psevdomonasa,
Staphylococcus saprophyticus in Ureaplasma ure-
alyticum. Ureaza cepi sečnino, v tem procesu pa nas-
taja amonijev ion. Ta se v alkalnem seču, ki je posle-
dica obilice amoniaka, veže z magnezijem in fos-
fatom v struvitni kamen. Ker imajo ti bolniki običaj-
no anatomske ali fiziološke motnje sečil, ki povzro-
čajo ponavljajoče se okužbe, se velikokrat sočasno
ponavljajo tudi kamni. Priporoča se velik vnos
tekočin in hitro zdravljenje okužb. Redko se uporab-
ljajo zdravila, ki inhibirajo ureazo.

Uratni kamni
Uratni kamni običajno nastajajo le v kislem seču,
nasičenem z dovolj visoko količino urata. Zato so za
preprečevanje učinkoviti naslednji ukrepi:
- alkalizacija seča, največkrat s kalijevim citratom,
- povečano pitje tekočine,
- omejitev vnosa hrane z veliko vsebnostjo uratov,
- alopurinol.

Cistinski kamni
Cistinski kamni so izrazito trdovratni in se kljub na-
jboljšim namenom lahko ponavljajo. Nastanejo zara-
di cistinurije. To je avtosomna recesivna genetska
bolezen zaradi mutacije v genu za transporter v led-
vičnih tubulih, ki omogoča reabsorpcijo cistina iz
seča. Posledično imajo bolniki v seču zelo visoke
koncentracije cistina. Cistinske kamne poizkušamo
preprečevati:
- s povečanim vnosom tekočine – običajno je

potrebno zaužiti več kot 3,5 litre na dan,
- alkalizacija seča s kalijevim citratom (cistinski kam-

ni so bolj topni v alkalnem seču),
- včasih uporabljamo tudi zdravila, ki vežejo cistin:

tiopronin, penicilamin, kaptopril.

OBRAVNAVA ASIMPTOMATSKEGA BOLNIKA Z
NAKLJUČNO ODKRITIM KAMNOM
Bolnika, pri katerem smo naključno odkrili ledvični
kamen, ki ne povzroča težav, ni potrebno takoj
napotiti k urologu, saj odstranitev asimptomatskega
kamna ni potrebna. Nedvomno pa je velika verjet-
nost, da bo kamen rasel in bo nekoč v prihodnosti
povzročal težave. Zato je smiselno pri bolniku z ra-
dioopačnim kamnom obdobno (npr. na 2 do 4 leta)
opraviti rentgensko slikanje sečil in preveriti, kakšen
je razvoj kamna. Pri hitri rasti je smiselna presnovna
obravnava. Podobno velja, če so prisotne druge, že
prej omenjene indikacije za presnovno obravnavo.

Kalcijeve kamne največkrat preprečujemo s pove-
čanim vnosom tekočin, prilagoditvijo prehrane, s
tiazidi in kalijevim citratom.
Struvitne kamne preprečujemo s povečanim vno-
som tekočin in pravočasnim zdravljenjem okužb
sečil.
Uratne kamne preprečujemo s povečanim vnosom
tekočin, alkalizacijo seča, prilagojeno prehrano in
alopurinolom.
Cistinske kamne preprečujemo s povečanim vno-
som tekočin, alkalizacijo seča in nekaterimi zdra-
vili, ki vežejo cistin.

Bolniki z naključno odkritimi asimptomatskimi
kamni ne potrebujejo takojšnje urološke obrav-
nave. Smiselno je obdobno sledenje (npr. na 2 do 4
leta) s slikovnimi preiskavami. Potrebno je pomi-
sliti na presnovno obravnavo.
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Obstrukcija (zapora) sečil je pogost vzrok akutne ali
kronične ledvične odpovedi, zato je pravočasno pre-
poznavanje in hitro ukrepanje pri obstrukciji od-
ločilno za ohranitev ledvične funkcije. Znaki ob-
strukcije se lahko v akutni fazi jasno pokažejo, pri
kronični obstrukciji pa so manj izraziti in se dlje časa
najavljajo. 
Sečna izvodila so povezani sistem, ki poteka od led-
vičnih zbiralnih tubulov preko sečevoda in mehurja
do sečnega izvodila. Ovira v spodnjih delih sečil
povzroči povišan tlak seča pred oviro, ki se sčasoma
prenese na zgornji del sečil vse do ledvičnih tubulov.
Obstrukcija je lahko popolna ali delna, enostranska
ali obojestranska, akutna ali kronična. 
V življenjskem obdobju opazujemo dva ali celo tri
vrhove, ko se pogosteje pojavlja obstrukcija. Prvi vrh
opazujemo v otroštvu kot posledico prirojenih
nepravilnosti v razvoju sečil, ki so v 30 do 50% vzrok
končne ledvične odpovedi pri otrocih. Drugi, manj-
ši vrh, se pojavlja v srednji življenjski dobi med 30. in
50. letom kot posledica obstrukcije zaradi sečnih
kamnov ali pritiska bolezenskih procesov od zunaj,

kot so bezgavke, retroperitonealna fibroza in
poškodbe. V tem obdobju je obstrukcija pogostejša
pri ženskah zaradi malignih ali benignih procesov v
mali medenici. Tretji vrh se pokaže po 60. letu,
pogostejši je pri moških, vzrok je najpogosteje ob-
strukcija v spodnjih sečilih, zlasti na vratu mehurja in
rakasti procesi na sečilih ali v njihovi okolici.

Pri obstrukciji uporabljamo dva pojma: obstruktiv-
na uropatija in obstruktivna nefropatija. Obstruktiv-
na uropatija pomeni motnjo v odtoku seča, pri kateri
je ledvično delovanje lahko celo normalno, navadno
pa je zmanjšano. Če jo pravočasno spoznamo in
odpravimo, pride do popolne normalizacije led-
vičnega delovanja. Navadno je obstrukcija akutna,
delna in enostranska. Pri obstruktivni nefropatiji
odtočna motnja privede do zmanjšanja ledvičnega
delovanja, ki se po odstranitvi obstrukcije ne popravi. 

OBSTRUKCIJA SEČIL
Andrej  Kmetec

Kakšna je pogostnost pojavljanja obstrukcije glede na življenjska obdobja?
Razmejitev med obstruktivno uropatijo in obstruktivno nefropatijo.
Kakšno vlogo igra čas pri zapori sečil?
Kakšen je vpliv akutne in kronične obstrukcije?
Kako delimo obstrukcijo glede na mesto in vrsto  zapore?
Kaj se dogaja v posameznih fazah obstrukcije v ledvici?
Kakšne spremembe opažamo v delovanju tubulov ?
Kateri so temeljni diagnostični postopki?
Kako razlikujemo obstruktivno dilatacijo od neobstruktivne?
Kakšna je vloga kontrastnih rentgenskih preiskav?
Katera preiskava je priporočljiva pri razpoznavanju obstrukcije?
Kateri posegi so priporočljivi za sprostitev obstrukcije?
Katera metoda je najpogostejša za sprostitev obstrukcije?
Kaj so notranje opornice ali JJ stenti?
Kdaj se odločimo le za začasno sprostitev obstrukcije?
Kateri zapleti so možni pri vstavljenih umetnih materialih v telesu?
Kateri so najpogostejši vzroki zapore pri presajeni ledvici?

V življenjskem obdobju so trije starostni vrhovi, ko
se pojavlja obstrukcija sečil: v otroštvu, med 30. in
50. letom in po 60. letu starosti.
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Če traja obstrukcija 24 ur, se ledvično delovanje po
razrešitvi obstrukcije normalizira šele po 7 do 10
dneh (akutna obstrukcija). Po 2 do 3 tednih ob-
strukcije je tubulna funkcija trajno prizadeta in lahko
govorimo o prehodu iz obstruktivne uropatije v ne-
fropatijo (kronična obstrukcija). Po 4 do 8 tednih tra-
janja obstrukcije ledvica ne deluje več in govorimo o
afunkciji ledvice. Najpogosteje se to dogaja pri
postopno nastali tihi kronični obstrukciji v spodnjih
sečilih s kroničnim zastajanjem seča in višanjem pri-
tiska v mehurju, ki se prenaša na zgornji del sečil ali
pa kot posledica retroperitonealne fibroze, ki posto-
poma stiska sečevoda.

VZROKI OBSTRUKCIJE
Vzroke za nastanek obstrukcije sečil razdelimo na
infravezikalne in supravezikalne (tabela 1). Obstruk-
cija je posledica zapore svetline ali jo povzroča pritisk
od zunaj. 

Tabela 1. Vzroki obstrukcije sečil.

Patoanatomske spremembe
Okvara, ki jo povzroča obstrukcija, se najprej pokaže
v tubulih in intersticiju, kjer nastanejo mehanske in
imunološke spremembe. Sproščajo se vazoaktivni
mediatorji kot so prostaglandini, tromboksan, an-
giotenzin II, atrijski natriuretični peptid, dušikov ok-
sid (NO), endotelin, transformirajoči rastni faktor-
beta (TGF-β). Pojavijo se makrofagi, T-limfociti in
fibroblasti. Zlasti kronična obstrukcija povzroči ne-
ravnovesje med nastankom in razgradnjo intersticij-
skega beljakovinskega matriksa, ki ga uravnava TGF-
β in se vse bolj razrašča. Povzroča atrofijo tubulov in
pritiska na peritubulne kapilare. V matriksu se po-
javijo poleg limfocitov še levkociti in makrofagi,
razrastejo se fibroblasti, zlasti okoli Bowmanove kap-
sule. Ta pojav lahko opazimo že po 28 dneh ob-
strukcije. Okvare tubulov nastanejo predvsem zara-
di močne vazokonstrikcije in ishemije. Tubulne celice
sproščajo mediatorje, ki privlačijo makrofage in lev-
kocite. Zlasti citokin TGF-β  ima važno vlogo pri
razvoju intersticijske fibroze in vpliva na reninsko-
angiotenzinski sistem. Ledvično tkivo se postopoma
tanjša - atrofira. Razraščanje fibroblastov in odla-
ganje kolagena opazujemo ob ledvičnih tubulih že
po 2 tednih, ko se zadebeli tubulna bazalna mem-
brana.

Patofiziološke spremembe
Bolezenske spremembe se kažejo v prvih 18 urah po
začetku obstrukcije v treh fazah: kot sprememba
ureternega pritiska, ledvičnega krvnega pretoka in
glomerulne filtracije (GF) ter tubulne funkcije. 
V prvi fazi obstrukcije, ko se sproščajo vazodilata-
torni prostaglandini, nastane vazodilatacija in
povečan ledvični pretok krvi; v kasnejši fazi se
sprošča tromboksan, ki sproži vazokonstrikcijo. Vse
te spremembe so zlasti v prvi fazi usmerjene v
povečano izločanje seča, zaradi česar se zviša tlak
seča v izvodilih z namenom premagati nastalo oviro.
Povečan intrarenalni tlak aktivira reninsko-angioten-
zinski sistem, ki sprošča vazokonstriktorne snovi,
zlasti tromboksan, kar zmanjša ledvični krvni pre-
tok. Angiotenzin II pospešuje prehod v obstruktivno
nefropatijo zaradi nastanka TGF-β, ki pospešuje fi-
brozo in razgradnjo NO. Slednji namreč ščiti ledvi-
co pred vdorom makrofagov, razraščanjem matriksa

infravezikalna obstrukcija
- uretralne strikture
- zadajšnje uretralne valvule
- benigna hipertrofija prostate
- absces prostate
- rak prostate

supravezikalna obstrukcija

- zunanja (ekstrinzična) obstrukcija: anomalije ven in
arterij (retrokavelen ureter, anevrizme aorte),
ginekološki procesi, bolezni prebavil (Crohnova
bolezen, rak prebavil, pankreatitis), retroperitonealni
procesi - fibroza, krvavitve, tumorji, bezgavke

- obstrukcije svetline izvodil (intraluminalna):
pieloureterna stenoza, kamni v sečilih, krvni strdki,
nekrotične papile, rak urotelija, strikture ureterja

iatrogene poškodbe
- pri ginekoloških operacijah ali operacijah debelega
črevesja

obstrukcija pri presajeni ledvici

- krvni strdki, kamni, nekroza in stenoza ureterja,
stenoza in edem ostija ureterja, limfokela
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Obstrukcija je akutna ali kronična. Obstruktivna
uropatija preide po 2 do 3 tednih v obstruktivno
nefropatijo.

Obstrukcija je infravezikalna ali supravezikalna.
Zajema svetlino ali jo povzroča pritisk od zunaj.
Lahko nastane po operaciji in bolezenskih procesih
v mali medenici.



in preprečuje prekomerno vazokonstrikcijo. V
naslednjih fazah pa skuša ledvica zmanjšati škodo, ki
jo povzroča obstrukcija. Dogajanje med akutno led-
vično obstrukcijo je prikazano v tabeli 2.
Tubulna funkcija pri akutni in kronični obstrukciji je
prikazana na tabeli 3. Koncentracijska sposobnost
ledvic je pri obstrukciji najprej prizadeta, kar se kaže
kot nastajanje velike količine hipotoničnega seča. V
tej fazi je to reakcija organizma z namenom prema-
gati oviro. Pri obstrukciji se namreč sproščajo
prostaglandini, ki zavrejo delovanje antidiuretičnega
hormona (ADH). Poleg tega pride do pomanjkljive
acidifikacije in ledvične tubulne acidoze. Sprva se re-
absorpcija K+ zmanjša, po 24 urah pa poveča, kar vo-
di do nastanka hiperkaliemije. Poveča se tudi pre-
pustnost tubulov. 

Tabela 3. Tubulna funkcija pri obstrukciji.

Po sprostitvi obstrukcije, ki je prizadela ledvično
uravnavanje vode in elektrolitov, nastane obilna di-
ureza, ker tubuli niso sposobni resorbirati vode. Z
vodo se izgubljajo še fosfati in natrij, bolniku grozi
hipofosfatemija, hipokaliemija in hiponatriemija.

DIAGNOSTIKA OBSTRUKCIJE SEČIL
Osnovni preiskavni metodi sta anamneza in fizikalni
pregled. Iritativna ali obstruktivna znamenja kažejo
na motnje pretoka v spodnjih sečilih. Količna boleči-
na v ledvenem predelu govori za nenadno nastalo
obstrukcijo, ker se bolečina pojavi pri hitri razteg-
nitvi votlega sistema, in poteka z ali brez hematurije.
Zmanjšana količina seča ali odsotnost seča,
nekotrolirano uhajanje seča, pogoste okužbe sečil,
arterijska hipertenzija, lahko pa tudi začetna ledvič-
na odpoved so pogosti znaki. Značilno je, da bolni-
ki z ledvično odpovedjo izgubijo sposobnost kon-
centracije seča preko noči in izločajo večje količine
seča ter zato pogosteje urinirajo ponoči.

Pri fizikalnem pregledu ugotovimo spremembe v
trebušni votlini, kot so povečan in napet mehur,
hidronefrozo ali velike policistične ledvice ter druge
tumorje izven sečil.
S slikovnimi preiskavnimi metodami ugotavljamo
vrsto, mesto in stopnjo obstrukcije. Glavni pokaza-
telj obstrukcije sečil je dilatacija votlega sistema. Na-
men preiskavnih metod je ne le prepoznati obstruk-
tivno dilatacijo votlega sistema, ampak jo ločiti od
neobstruktivne - funkcionalne dilatacije (slika 1). Kar
22% hidronefroz ni obstruktivne narave. Slednjo
lahko opažamo pri ektopični ledvici, po predhodnih
operativnih posegih na ledvici, ekstrarenalnem led-
vičnem mehu, prirojenih megakaliksih, divertiklih
kaliksov in vezikoureteralnem refluksu visoke stop-
nje. Prvi diagnostični preiskavi sta rentgenska pre-
gledna slika sečil in ultrazvočna preiskava (UZ). Pr-
va lahko pokaže kamne (razen uratnih) in tujke, dru-
ga pa razširjen votli sistem, vendar pa mesta ob-
strukcije ni možno natančneje določiti nižje od
pieloureternega ustja. 

Tabela 2. Ledvični odgovor na akutno obstrukcijo. Povzeto po: Leahy AL, et al. J Urol 1989; 142: 199-203.

faza ureterni pritisk glomerulna filtracija ledvični krvni pretok

faza 1
(0 - 90 min) se poveča na 50 - 70 mmHg se hitro zmanjša sprva poraste zaradi

preglomerulne vazodilatacije

faza 2 
(90 min - 5 h) doseže  plato po 4 h se zmanjša na 52%

zmanjšan zaradi
poglomerulnega dviga
upornosti

faza 3 
(5 - 18 h)

postopno znižanje vzporedno z
manjšanjem krvnega pretoka

po 12 h zmanjšana na 23% in
po 48 h na 2% 

postopno zmanjšanje zaradi
preglomerulne
vazokonstrikcije

funkcija akutna 
obstrukcija

kronična
obstrukcija

reabsorpcija Na+ zvišana znižana
reabsorpcija K+ znižana zvišana

koncentracijska 
sposobnost

zmanjšana ali
normalna

zmanjšana

izločanje kislin normalna ali
nekoliko

zmanjšana

zmanjšana

Najzgodnejša ledvična okvara pri obstrukciji je
zmanjšana koncentracijska sposobnost ledvic.

Zaradi manjše koncentracijske sposobnosti ledvic
imajo bolniki z obstruktivno nefropatijo nokturijo.
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Na osnovi subjektivne interpretacije preiskovalca so
možni lažno pozitivni izvidi UZ  v 20%. Zlasti v
akutni fazi, ko je dilatacija votlega sistema še manjša,
nam lahko doppler UZ preiskava z določanjem rezis-
tenčnih indeksov omogoča razlikovanje med ob-
strukcijo in funkcionalno dilatacijo. Pri obstrukciji so
rezistenčni indeksi povišani nad mejno vrednostjo
0,7. 

Dodatne informacije nam poda izotopska scinti-
grafija ledvic, ki ima 90% občutljivost pri ugotavl-
janju hidronefroze oziroma obstrukcije, vendar ne
more določiti mesta zastoja. Pri akutni obstrukciji
nam pogosto lahko pokaže slabšo funkcijo ledvice
kot je sicer, zlasti, če je preiskava narejena v drugi in
tretji fazi akutne obstrukcije. 
Intravenska kontrastna urografija je z urološkega
stališča, še vedno koristna preiskava, ker nam pokaže
anatomske in funkcionalne spremembe pri ugotavl-
janju mesta obstrukcije, zlasti pri kamnih v sečilih
(slika 2). Vedeti je potrebno, da je kontrast pri uro-

S preiskavami moramo ločiti obstruktivno od ne-
obstruktivne dilatacije.
Z doppler UZ preiskavo in merjenjem rezistenčnih
indeksov ločimo med obstruktivno in neobstruk-
tivno dilatacijo votlega sistema. 
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Slika 1. Neobstruktivna dilatacija ledvice. Slika 2. Intravenska urografija: hidronefroza zaradi kamna  v
sečevodu.

Slika 3. Retrogradna pielografija - rak urotelija.



grafiji še posebej nefrotoksičen pri obstruktivni ne-
fropatiji. 
Tudi  retrogradna pielografija, kljub temu, da je bolj
invazivna metoda, je uporabna zlasti pri ugotavljan-
ju nejasnih polnitvenih defektov v sečevodu in
votlem sistemu ledvic, istočasno pa lahko neposred-
no iz votlega sistema ledvic odvzamemo seč za
citološko preiskavo (slika 3).
Kontrastno rentgensko slikanje sečnice je kljub
temu, da jo ponekod že nadomešča UZ preiskava, še
vedno metoda, ki nam jasno prikaže mesto in dolži-
no zožitve sečnice ali zožitve na vratu mehurja. 
Računalniška tomografija (CT) se danes šteje za
izbirno metodo pri akutni obstrukciji, zlasti spiralni
CT brez kontrasta. Je enako učinkovit pri hitrem
ugotavljanju obstrukcije kot urografija (slika 4).

Slika 4. Obstrukcija spodnjega dela sečevoda.

SPROSTITEV OBSTRUKCIJE
Ukrepe pri obstrukciji delimo na tiste, s katerimi le
začasno razbremenimo zastoj v votlem sistemu in
čakamo, da se normalizira ledvično delovanje in
razširjeni votli sistem sečil, in na dokončne ukrepe
za razrešitev obstrukcije.
Ko speljemo seč po umetni poti navzven, znižamo
tlak seča v votlem sistemu, ledvična funkcija se
izboljša, lažje pozdravimo morebitne okužbe in se v
naslednji fazi, po dodatnih preiskavah, odločamo o
dokončni razrešitvi obstrukcije. Za urološko dia-
gnostiko in zdravljenje je bil pomemben napredek
treh področij oziroma tehnologij: intervencijske ra-
diourologije, razvoj raznih opornic - stentov in
razvoj novih tehnologij pri endoskopiji in kirurški
tehniki.
Obstrukcijo v sečnici, zlasti zožitve, lahko odpravi-
mo z vstavitvijo drobnega katetra ali z bužiranjem,
sicer je najboljša rešitev začasna suprapubična cis-
tostoma. Obstrukcijo na vratu mehurja, ki nastane
navadno zaradi povečanja prostate, razrešimo z vs-
tavitvijo urinskega katetra, dokončna rešitev je
navadno operativni poseg, ki sprosti in zmanjša
mehanično oviro na izhodu iz mehurja. Vstavitev
raznih protez - opornic na izhod iz mehurja in v pro-
statično sečnico, kar naj bi preprečevalo obstrukcijo
- se ni izkazalo kot ugodna rešitev, ker lahko izpade-
jo iz svoje lege, bodisi zdrknejo v mehur ali pa ovi-
rajo sfinkter in povzročijo uhajanje seča. Tudi razne

Pri obstruktivni nefropatiji je kontrast toksičen.
Danes priporočajo spiralni CT kot temeljno meto-
do pri ugotavljanju obstrukcije. Pomožne metode
so sekvenčna scintigrafija in doppler UZ. 
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Slika 5. Vstavljena JJ opornica.



proteze – opornice, vstavljene na mesto strikture
sečnice, se dolgoročno niso izkazale kot ugodna
rešitev, ker lahko dodatno sprožijo razraščanje
vezivnega tkiva na tem mestu, odstranitev proteze
pa je zelo težavna.
Obstrukcija v sečevodih povzroča zaradi zastoja in
hitrega zvišanja tlaka v votlem sistemu močne
količne bolečine. Najpogosteje jih povzročijo kamni,
ki se v 80 do 90%, če niso večji kot 5 do 7 mm,
izločijo spontano. Ustrezna rešitev v akutni fazi, če
so prisotne močne bolečine in zastoj v sečilih z
okužbo, je vstavitev notranje opornice - JJ ali
ureternega katetra - mimo ovire v sečevodu do led-
vice (slika 5).
Dolgotrajna obstrukcija, zlasti zaradi kamnov, je
navadno združena z okužbo, zato je vstavitev perku-
tane nefrostome varnejša in boljša metoda sprostitve
obstrukcije kot retrogradno vstavljanje ureternih
katetrov ali opornic. Kasneje, ko naredimo dodatne
diagnostične preiskave, nadaljujemo ustrezno zdrav-
ljenje. Vstavitev JJ opornice je primerna rešitev, če
ugotavljamo pritisk na sečevod od zunaj zaradi bez-
gavk, vnetja, fibroze v okolici. V kolikor zastoj
povzroča ginekološki rak ali rak črevesja, ki se
razrašča v okolico, pa je svetlina sečevoda navadno
neprehodna zaradi preraščanja procesa v svetlino in
je potrebno vstaviti nefrostomo. Navadno je to kro-
nična obstrukcija, ki je že povzročila trajno okvaro

ledvičnega delovanja. Tudi pri retroperitonealni fi-
brozi ali aterosklerozi aorte z anevrizmo, ki povzroča
v okolici sečevodov razraščanje veziva, je v začetku
bolezni vstavitev nefrostome lažja in bolj pri-
poročljiva metoda razbremenitve kot pa JJ oporni-
ca. Ledvično delovanje se po vstavitvi nefrostome
hitreje popravi, manj je okužb sečil, ni vezikoureter-
alnega refluksa kot pri JJ opornici, ki poleg tega
povzroča na sluznici stisnjenih sečevodov motnje
prekrvitve. Nefrostomski kateter je rešitev in ostane
na mestu, dokler se sečevodi ne sprostijo in gladke
mišice ponovno pridobijo kontraktilnost. Po vs-
tavitvi nefrostome preverimo prehodnost sečevodov
in ugotavljamo mesto obstrukcije s kontrastnim
slikanjem – anterogradno pielografijo. Seveda pa vs-
tavljene nefrostome pomenijo za bolnika poslabšan-
je kvalitete življenja, saj so usodno odvisni od pre-
hodnosti cevk, ki se pogosto mašijo. Vzroki so pred-
vsem okužbe in nastajanje kalcinacij na cevkah. Kas-
neje lahko vstavimo notranje opornice anterogradno
preko nefrostome ali endoskopsko retrogradno in z
njimi nadomestimo nefrostome (slika 6).
Vstavitev katetrov, stentov in nefrostom je navadno
le začasen poseg, s katerim sprostimo obstrukcijo in
ohranimo ledvično funkcijo. Le v redkih primerih,
kot je pri bolnikih z  rakasto boleznijo in slabo prog-
nozo, je tak poseg lahko dokončna rešitev, sicer pa
kirurško ali endoskopsko skušamo vzpostaviti na-
raven odtok seča. 

Zapleti pri sprostitvi obstrukcije
Vsak zastoj v sečilih lahko hitro povzroči razvoj
okužbe ali celo nastanek urosepse. Že s samimi pose-
gi lahko dodatno vnesemo okužbo v votli sistem.
Urinski kateter že po treh dneh povzroči vnos bak-
terij v spodnji del sečil. Ureterni kateter ali splinti
vnesejo okužbo v zgornji del sečil in ledvico. Opor-
nica v sečevodu lahko povzroči zaplet, kot je premik
opornice v zgornji del sečil, ali pa izpade v mehur,
pojavijo se lahko tope bolečine v ledvenem predelu
zaradi refluksa seča, hematurija, draženje mehurja in
nehotno uhajanje seča. Tudi z vstavitvijo nefrostome
se lahko vnesejo bakterije v razširjen votli sistem led-
vic, pojavi se lahko krvav seč in kasneje kalcijeve

Slika 6. Retroperitonealna fibroza- vstavljena nefrostoma v
desni ledvici in opornica v levem sečevodu.

Zaporo v sečilih moramo čimprej sprostiti. Pri za-
pori v spodnjem delu sečil vstavimo kateter ali
suprapubično cistostomo. Pri zapori zgornjih sečil
vstavimo ureterni kateter, notranjo opornico ali
nefrostomo. Kontrastno slikanje preko nefrostome
pokaže mesto in naravo zapore.
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obloge na nefrostomi, kar povzroča pogoste za-
mašitve svetline cevke. Bolnike je potrebno redno
nadzorovati in drenažne sisteme redno menjavati
zaradi oblog in kolonizacije z bakterijami s
posledično okužbo. 

Presajena ledvica
Bolniki s presajeno ledvico prejemajo imunosupre-
sivno terapijo in so bolj občutljivi za okužbe. Razšir-
jeni votli sistem presajene ledvice se pojavi lahko še
ob normalnih vrednostih serumske koncentracije
kreatinina. Pogosto ugotavljamo stenozo sečevoda v
spodnji tretjini, ki sega do mesta implantacije v
mehur, ali pa stenozo na samem všitem ustju. Ret-
rogradna vstavitev ureternega katetra ali notranje
opornice je redko uspešna, zato je potrebno vstaviti
perkutano nefrostomo in kasneje s kontrastom
prikazati mesto in dolžino zapore. Stenoza ureterja je
navadno posledica slabe prekrvitve tega dela sečevo-
da, redkeje pritiska na sečevod od zunaj. Stenoza
povzroči kasneje popolno zaporo svetline, zato je
dokončna rešitev zapore kirurška. Vstavitev notran-
je opornice anterogradno preko nefrostome lahko
sprosti obstrukcijo le začasno,  lahko pa še dodatno
okvari prekrvitev sečevoda zaradi pritiska na sluzni-
co. Pri kirurškem posegu se sprosti sečevod, odreže
neprekrvljeni del, nato pa ponovno napelje sečevod,

navadno v podaljšan reženj mehurja, da se premosti
skrajšanje sečevoda. Obstrukcijo sečevoda presajene
ledvice lahko povzroči tudi pritisk napete vsebine
limfokele. Spraznitev limfokele z vstavitvijo drena v
votlino povzroči dolgotrajno iztekanje limfe z izgubo
beljakovin in vnosom bakterij. Limfno vsebino je
potrebno operativno izpeljati preko okna v potre-
bušnici v trebušno votlino, kjer se limfa resorbira.
Obstrukcijo v sečevodu presajene ledvice povzroča-
jo lahko tudi kamni in krvni strdki. Če traja zapora
dalj časa in se slabša delovanje ledvice, je potrebno
vstaviti nefrostomo, vsaj dokler se zapora ne sprosti
in se kamni ali strdki spontano izločijo.

Pri mehanski sprostitvi obstrukcije je možen vnos
okužbe v telo. Na umetnih materialih se lahko
naberejo kalcinacije, se poškodujejo ali izpadejo. 

Obstrukcijo sečil je potrebno hitro prepoznati in
omogočiti neoviran odtok seča, da preprečimo 
trajno poškodbo ledvic in okužbo sečil. Vstavitev
notranjih opornic, ureternih katetrov, nefrostom
in urinskih katetrov je navadno le začasen poseg,
ki odpravi akutno bolezensko stanje in bolnika
pripravi na dokončno rešitev, ki je izpeljava seča
po naravni poti. Nefrostome ali opornice kot traj-
ne rešitve so mogoče le v izjemnih primerih pri bol-
nikih s slabo prognozo, ko bi kirurška rešitev
poslabšala bolnikovo stanje. Pri vsaki dalj časa tra-
jajoči zapori se lahko razvije okužba, lahko jo vne-
semo še sami z vstavitvijo umetnih materialov za
premostitev obstrukcije. Preudarna kombinacija
med načinom sprostitve akutne obstrukcije in
dokončno rekonstrukcijo sečnih poti zagotavlja
najboljši izhod bolezni. 
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RAK  LEDVIC
Rak ledvic sodi s pojavnostjo 2 do 3% vseh vrst ra-
ka v odrasli dobi med redke vrste raka.  Pri moških
se pojavlja 2-krat pogosteje kot pri ženskah, največ-
jo incidenco raka ledvic beležimo v starostni skupi-
ni od 50 do 70 let. 
Dejavniki tveganja za razvoj raka ledvic so: 
- prekomerna telesna teža, 
- kajenje, 
- arterijska hipertenzija, 
- pogosta raba nesteroidnih analgetikov, še zlasti v

primeru pojava posledične analgetične nefropatije, 
- v redkih primerih pa se rak ledvic pojavlja tudi v
okviru nekaterih družinsko pogojenih bolezni (sin-
drom von Hippel-Lindau).

Patologija
Klinično s pojmom primarni rak ledvic označujemo
samo rak ledvičnega parenhima, rak ledvičnega me-
ha skupaj z rakom sečevodov in sečnega mehurja pa
uvrščamo v rak votlega sistema sečil. Gre za biološko
različni vrsti raka sečil, kar posledično pomeni tudi
razliko v načinu zdravljenja.
Primarni rak ledvic delimo na več histopatoloških ra-
zličic: 
- svetlocelični adenokarcinom (slika 1 A),
- papilarni adenokarcinom (slika 1 B),

- kromofobni adenokarcinom (slika 1 C),
- sarkomatoidni karcinom ledvic in še nekatere. 
Približno 80% raka ledvic predstavlja svetlocelični
adenokarcinom ledvic, ki izhaja iz proksimalnih led-
vičnih tubulov. 

Slika 1. Različne histopatološke vrste primarnega ledvičnega
raka. A – svetlocelični karcinom, B – papilarni
adenokarcinom, C – kromofobni karcinom ledvic.

Klinična slika 
Pogosta uporaba slikovnih diagnostičnih preiskav
rentgenogram pljuč (RTG pc), ultrazvok trebuha
(UZ), računalniška tomografija (CT), nuklearna ma-

TUMORJI SEČIL
Breda Škrbinc

Kaj v klinični praksi pomeni diagnoza rak ledvic?
Kateri so znani dejavniki tveganja za raka ledvic, sečnega mehurja in sečevoda?
Kdaj moramo v klinični praksi pomisliti na raka ledvic oz. raka sečnih izvodil?
Kako diagnostično opredelimo rak ledvic, sečnega mehurja in sečevoda?
Kakšne so sodobne metode zdravljenja lokalno omejenega in metastatskega raka ledvic?
Kakšne so sodobne metode zdravljenja lokalno omejenega in metastatskega raka sečnega mehurja
in pa raka ledvičnega meha ter sečevoda?

Prekomerna telesna teža, kajenje, arterijska hiper-
tenzija in uživanje nesteroidnih antirevmatikov so
dejavniki tveganja za razvoj raka ledvic.

S pojmom rak ledvic v klinični praksi označujemo
rak ledvičnega parenhima. Rak ledvičnega pielona,
sečevodov in sečnega mehurja biološko predstav-
lja drugo vrsto raka. Ta biološka različnost med
rakom ledvic in rakom votlega sistema sečil se
odraža tudi v drugačnem načinu zdravljenja obeh
vrst raka sečil. 

A B C
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gnetna resonanca (NMR) in pa tudi v povprečju do-
bra preventivna naravnanost ljudi vse pogosteje pri-
vedejo do naključnega odkritja zgodnjih stopenj ra-
ka ledvic, ko bolezen klinično še ni očitna. 
Klasični znaki sicer lokaliziranega, večinoma pa že
obsežnega raka ledvic so:
- hematurija, 
- ledvena bolečina in 
- tipna tumorska masa v trebuhu v predelu ledvic. 
Z napredovanjem bolezni se lahko dodatno pojavi-
jo še splošni, nespecifični simptomi, kot so slabo po-
čutje s hujšanjem, porasti telesne temperature in ane-
mija. Z razvojem razširjene - metastatske bolezni pa
se pridružijo še bolezenski znaki s strani prizadetih
organov, kot so kašelj, bolečine v kosteh, izguba ape-
tita, slabost, bruhanje, hujšanje in še nekateri drugi. 
Pogosto pri bolnikih z rakom ledvic odkrijemo tudi
paraneoplastično simptomatiko. V okviru raka ledvic
je paraneoplastična simptomatika, ki je zelo raznoli-
ka. V sklop endokrinih paraneoplastičnih sindromov
raka ledvic štejemo arterijsko hipertenzijo, policite-
mijo, hiperkalciemijo, nemetastatsko jetrno disfunk-
cijo, Cushingov sindrom in motnje presnove gluko-
ze. Med najpogostejše neendokrine sindrome pa šte-
jemo amiloidozo in anemijo, nekatere nevromiopa-
tije, vaskulopatije, nefropatije in koagulopatije.   

Diagnostika
Pri kliničnem pregledu bolnikov s karcinomom led-
vic lahko odkrijemo znake lokalno omejene ali pa tu-
di metastatske bolezni. Klinični znaki, ki jih lahko
odkrijemo pri teh bolnikih, so: 

- tumorska masa ledveno, 
- povečane obodne bezgavke, 
- otekline spodnjih okončin, 
- varikokela, 
- povečana jetra, 
- skeletne bolečine in še nekateri drugi. 
Ob sumu na raka ledvic sta poleg samoumevnih la-
boratorijskih preiskav osnovni  preiskavi za potrdi-
tev, hkrati pa že tudi za zamejitev bolezni in načrto-
vanje zdravljenja, UZ in CT (slika 2) abdomna, s ka-
terima ocenimo lokalno razširjenost primarnega tu-
morja ledvic in ugotavljamo morebitne zasevke v ab-
dominalnih organih (slika 3). UZ abdomna sicer ni
dovolj zanesljiva metoda za razlikovanje med beni-
gnimi in malignimi solidnimi tumorji ledvic, je pa do-
volj zanesljiva preiskava za razlikovanje tipičnih be-
nignih cističnih lezij od solidnih tumorjev. Po UZ
ugotovljenem solidnem tumorju ledvic je zato po-
treben še CT abdomna s kontrastom. Na nativnih
CT posnetkih so adenokarcinomi ledvic izo-, hipo-
ali hiperdenzne lezije, ob dodatku intravenskega kon-
trasta pa postanejo tipično hiperdenzne z nekroti-
čnimi predeli znotraj tumorja. V času sodobne CT
diagnostike angiografija, ki je bila še pred dobrimi 10
leti preiskava izbora za potrditev karcinoma ledvic,
diagnostično nima več veljave, v poštev prihaja le, če
se v načrtovanju zdravljenja odločimo za preopera-
tivno ali paliativno embolizacijo primarnega tumor-
ja, lahko tudi oddaljenih zasevkov.
Med osnovne preiskave za zamejitev karcinoma led-
vic sodi tudi RTG pc. Morebitne druge preiskave na-
črtujemo usmerjeno, glede na obstoječo klinično sli-
ko. V primeru metastatske bolezni je vedno potreb-
na histološka ali vsaj citološka potrditev metastatske
bolezni. 

Če ima bolnik hematurijo, ledveno bolečino in tip-
no tumorsko maso v predelu ledvic v trebuhu je rak
ponavadi že obsežen.

Ob sumu na rak ledvic je prva diagnostiča preiska-
va UZ pregled trebuha.
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Slika 2 . Adenokarcinom leve ledvice (CT preiskava).

Slika 3. Razvrstitev raka ledvic v stadije glede na velikost
tumorja, preraščanje v okolico, žilje in zasevanje v druge
organe.



Diferencialna diagnoza tumorjev ledvic
Vsaka radiološko odkrita tumorska formacija ledvi-
ce seveda ni karcinom ledvic, 10 do 15% tumorjev
ledvic je benignih. Diferencialno diagnostično pri-
hajaja v poštev veliko benignih tumorjev, ki jih v gro-
bem glede na histogenezo in histopatologijo delimo
na štiri skupine: 
- tumorji ledvičnih celic, 
- metanefrični tumorji, 
- mezenhimski tumorji ter 
- mešani epitelni in mezenhimski tumorji. 
Med benignimi tumorji ledvičnih celic se najpogo-
steje pojavlja onkocitom, ki predstavlja 5% vseh tu-
morjev ledvic odraslih in ima najvišjo incidenco med
60. in 70. letom starosti. Onkocitom je tumor s pra-
viloma dokaj homogeno strukturo, vendar ga radio-
loško v večini primerov ni možno razločevati od kar-
cinoma ledvic, neredko se celo pojavi v kombinaciji
z njim.
Papilarni adenom ledvičnih celic je po nekaterih po-
ročilih naključno odkrit kar pri 40% obduciranih po
70. letu strosti. Pogosteje ga odkrijemo tudi pri bol-
nikih s pridobljeno policistično boleznijo ledvic in
pri bolnikih, ki se zdravijo z dializo. Po definiciji so
papilarni adenomi ledvic tumorji premera 5 mm ali
manj, večinoma so solitarni in ležijo subkapsularno. 
Metanefrični tumorji so z izjemo metanefričnega
adenoma, ki se najpogosteje pojavlja med 40. in 60.
letom starosti, pretežno tumorji otroške dobe. Me-
tanefrični adenom se niti klinično niti radiološko za-
nesljivo ne loči od karcinoma ledvic.
Med benignimi mezenhimskimi tumorji ledvic rela-
tivno pogosto odkrijemo angiomiolipome. To so tu-
morji sestavljeni iz variabilnih deležev krvnih žil,
gladkomišičnih struktur in maščobnega tkiva. Klasi-
čni angiomiolipom se pojavlja sporadično ali v okvi-
ru kompleksa tuberozne skleroze. Sporadični angio-
miolipomi so pri ženskah 4-krat pogostejši kot pri
moških, praviloma so solitarni, pogosto povzročajo
klinično simptomatiko, ki je enaka kot pri adenokar-
cinomu ledvičnih celic. Radiološka  slika klasičnega
angiomiolipoma je dokaj tipična, odvisna sicer od re-
lativnega deleža maščobe, muskulature in krvnega ži-
lja. Manjši angiomiolipomi so običajno tumorji ena-
komerne hiperehogene strukture, večji angiomioli-
pomi pa so strukturno precej raznoliki. Tvorijo jih
areali maščobnega tkiva, hemoragična področja in
hipervaskularizirane mehkotkivne komponente (sli-
ka 4).

Slika 4. Angiomiolipom leve ledvice (CT preiskava).

Med benignimi mezenhimskimi tumorji ledvic ob-
časno srečujemo tudi hemangiome, limfangiome,
leiomiome, in še naketere. Sicer zelo redko, pa ven-
dar, med tumorji ledvic odkrijemo tudi maligne me-
zenhimske tumorje, limfome, karcinoid, izjemoma
tudi zasevke drugih vrst raka.
Na splošno sicer velja, da je »večina« tumorjev ledvic,
ki so manjši od 1,5 cm, benignih, »večina« tumorjev
večjih od 1,5 cm pa malignih. Vendar je to pravilo v
praksi absolutno nezanesljiv pokazatelj biološke na-
rave tumorja, še zlasti, ker so pri majhnih tumorjih
potencialne radiološke značilnosti posameznih hi-
stoloških različic redko očitne. Pravila, kako obrav-
navati majhne tumorje ledvic, žal ni. Možne so po-
goste UZ ali CT kontrole v nekajmesečnih interva-
lih, možna je citološka ali histološka opredelitev tu-
morja s tanko- oz. debeloigelno biopsijo, lahko se
odločimo za operativno odstranitev tumorja, ali pri
starejših bolnikih, ki za operacijo niso primerni, za
enega od interventnih radioloških posegov. 

Zdravljenje bolnikov z rakom ledvic
Ob postavitvi diagnoze ima približno 50% bolnikov
z rakom ledvic lokalno omejeno bolezen (omejeno
na ledvični parenhim), 15% lokalno razširjeno bole-
zen (razširjeno preko Gerotove fascije in v podro-
čne bezgavke), 25% pa napredovalo - metastatsko
bolezen. Približno 50% bolnikov razvije metastatsko
bolezen kasneje, tudi več let po uspešnem operativ-
nem zdravljenju sprva lokalno omejene bolezni. Pri
85% bolnikov se metastatska  bolezen pojavi v prvih
3 letih po operaciji primarnega tumorja.
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Operativno zdravljenje
Prvi korak v zdravljenju bolnikov z lokalno omeje-
nim rakom ledvic kot tudi z metastatskim rakom led-
vic je operacija. V primeru lokalno omejene bolezni
je potrebna radikalna operacija primarnega tumorja
(slika 5). Radikalna operacija primarnega tumorja in
odstranitev vseh vidnih zasevkov je indicirana tudi
pri bolnikih z metastatskim rakom ledvic, ker na ta
način lahko dosežemo dolgotrajne zazdravitve me-
tastatske bolezni. Tudi če operativna odstranitev
vseh vidnih znakov metastatskega raka ledvic ni mo-
žna, je pri bolnikih z metastatskim rakom ledvic in-
dicirana čim obsežnejša citoredukcija, ker na ta način
lahko pričakujemo boljše obvladovanje rezidualne
metastatske bolezni s sistemskim zdravljenjem s  tar-
čnimi zdravili.

Slika 5. Makroskopski izgled adenokarcinoma pri prerezu
ledvice.

Pri manjših, lokalno omejenih tumorjih z negativni-
mi področnimi bezgavkami je tako možnost ozdra-
vitve 90%, s povečevanjem primarnega tumorja, nje-
govim preraščanjem v okolna tkiva in pojavom za-
sevkov v področnih bezgavkah se možnosti ozdra-
vitve zmanjšujejo. Pomembno je, da je pri nekaterih
bolnikih z manjšim obsegom metastaske bolezni z

radikalno operacijo primarnega tumorja in zasevkov
mogoče doseči tudi dolgotrajne remisije. 
V primerih, ko bolniki s karcinomom ledvic zaradi
spremljajočih bolezni niso primerni za operativno
zdravljenje, ali pa ga odklanjajo, imamo na voljo tu-
di nekatere interventne radiološke  metode, kot so
embolizacija, visokofrekventna radioablacija (HFRA;
angl.: high frequency radio ablation), krioterapija in
termoterapija primarnega tumorja, pa tudi oddalje-
nih zasevkov.

Sistemsko zdravljenje metastatskega raka
ledvic
Rak ledvic je praktično neobčutljiv na sistemsko ke-
moterapijo, pa tudi na hormonsko zdravljenje. Na
podlagi kliničnih opažanj, da se pri 1 do 6% bolnikov
z manjšim obsegom metastatske bolezni zasevki
spontano zmanjšajo, so bile izvedene številne klini-
čne raziskave imunomodulatornega zdravljenja brez
klinično pomembnih rezultatov. Kljub temu sta bila
v klinični praksi dobri 2 desetletji uveljavljena kot
standardni zdravili za sistemskego zdravljenje meta-
statskega raka ledvic interferon alfa (IF-alfa) in in-
terleukin 2 (IL-2). Vendar pa sta bila oba učinkovita
le za zelo majhno število bolnikov z manjšim obse-
gom metastatskega raka ledvic (10 - 15% ), pravilo-
ma z zasevki v mehkih tkivih in pljučih. 
Tarčna zdravila. Nova spoznanja na področju bio-
logije rakave celice so s tarčnimi zdravili šele po letu
2000 v zdravljenje matastatskega raka ledvic prinesla
prva učinkovita zdravila. Razvoju tarčnih zdravil za
zdravljenje bolnikov z rakom ledvic  je botrovalo od-
kritje biološke vloge gena  von Hippel – Lindau
(VHL), ki je pri večini bolnikov s sporadično obliko
raka ledvic mutiran oz. zaradi epigenetskih modifi-
kacij zavrt. Proteinski produkt  gena VHL je sicer
eden ključnih dejavnikov uravnavanja odziva ledvi-
čnega parenhima na stanje tkivne oksigenacije. V raz-
merah normoksemije deluje VHL proteinski kom-
pleks inhibitorno na sistem transkriptorskih protei-
nov za številne rastne dejavnike, ki med drugim
spodbujajo tudi tkivno proliferacijo in angiogenezo
(žilni endotelijski rastni dejavnik - VEGF, iz trom-
bocitov izhajajoči rastni dejavnik - PDGF, transfor-
mirajoči rastni dejavnik alfa – TGF-alfa, eritropo-
etin). V primeru hipoksije inhibitorno delovanje
VHL proteinskega kompleksa popusti, stimulirani
rastni dejavniki pa omogočijo prilagoditev ledvične-
ga parenhima hipoksičnemu okolju. Enak učinek, to-
rej stimulacijo številnih rastnih dejavnikov, ima ob
pojavu raka ledvic tudi zaradi mutacije oziroma epi-
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genetične supresije inaktivirani VHL gen, le da v tem
primeru ni regulatornega mehanizma, ki bi zamejil
nenadzorovano stimulacijo rastnih dejavnikov, kar se
končno odraža v malignem fenotipu RCC. Tarčna
zdravila, kot so sunitinib, sorafenib, temsirolimus in
bevacizumab, ki jih danes uporabljamo v zdravljenju
metastatskega raka ledvic, se na različnih nivojih
vpletajo v te patološke signalne celične poti.
Tarčna zdravila so učinkovitejša pri bistveno večjem
deležu bolnikov kot citokini, tako npr. delne remisi-
je v zdravljenju s sunitinibom ugotavljamo pri pri-
bližno 40% bolnikov in večmesečno stagnacijo bo-
lezni pri nadaljnih 30% bolnikov. Sunitinib je sicer
multitarčni tirozinkinazni inhibitor, ki ga uporablja-
mo v zdravljenju bolnikov z metastatskim karcino-
mom ledvic z dobro in srednje dobro prognozo, kar
ocenimo s pomočjo kombinacije nekaterih kliničnih
in laboratorijskih dejavnikov (»Memorial Sloan Kat-
tering Cancer Center« kriteriji - MSKCC). V klinični
raziskavi tretje faze, ki je primerjala sunitinib z IF-al-
fa, je bil pri bolnikih, zdravljenih s sunitinibom, ugo-
tovljen srednji čas preživetja do progresa bolezni 11
mesecev, pri bolnikih zdravljenih z IF-alfa pa 5 me-
secev. Zdravilo je v peroralni obliki, polni dnevni od-
merek je 50 mg, zdravilo se jemlje 28 dni zaporedo-
ma, nato sledi 14-dnevna prekinitev zdravljenja, ki je
namenjena umiritvi morebitnih neželenih učinkov
zdravljenja. Potencialni neželeni učinki zdravljenja s
sunitinibom so: utrujenost, anoreksija, pekoča ustna
sluznica, lahko tudi stomatitis, slabost, disfagija, dia-
reja, palmoplantarni eritem, kožni eritem, arterijska
hipertenzija, hipotiroidizem, epistaksa, srčno popuš-
čanje in še nekateri drugi. Supresija kostnega mozga
z levkopenijo, anemijo in trombocitopenijo je obi-
čajno brez kliničnih posledic. Zdravljenje bolnikov z
metastatskim karcinomom ledvic s sunitinibom si-
cer poteka, dokler lečeči internist onkolog ocenjuje,
da zdravljenje bolniku koristi, to je do progresa bo-
lezni oz. do morebitnega razvoja prekomerno izra-
ženih neželenih učinkov tarčnega zdravljenja. Ta
princip velja za vse vrste tarčnega tdravljenja meta-
statskega karcinoma ledvic.
Bolnike z dobro in srednje dobro prognozo lahko
zdravimo tudi s kombinacijo monoklonskega proti-
telesa proti VEGF (bevacizumab) in IF-alfa. Srednji
čas do progresa bolezni, ki je bil prav tako ugoto-
vljen v klinični raziskavi tretje faze, ki je primerjala
učinek zdravljenja kombinacije bevacizumab + IF-
alfa z IF-alfa v monoterapiji, je 10,2 meseca proti 5,4
mesecem v prid kombiniranega zdravljenja, objekti-
vni odziv na zdravljenje je bil ugotovljen pri 31% teh
bolnikov. Infuzijo bevacizumaba bolniki prejemajo

v 14-dnevnih intervalih, aplikacije IF-alfa pa poteka-
jo v obliki podkožnih injekcij trikrat tedensko. Ne-
želeni učinki zdravljenja so praviloma prehodna gri-
pozna simptomatika, ki jo povzroča IF-alfa, pogo-
sto arterijska hipertenzija, epistaksa, proteinurija,
trombembolični zapleti in še nekateri.
Bolnike, ki so bili predhodno že zdravljeni s citoki-
ni, ob ponovnem progresu bolezni lahko zdravimo
s sorafenibom, pričakovan srednji čas do progresa
bolezni pri takih bolnikih je 6 mesecev. Tudi sorafe-
nib je multikinazni inhibitor v peroralni obliki s pod-
obnim profilom neželenih učinkov zdravljenja, kot
jih ima sunitinib. 
Bolnike s slabo prognozo po MSKCC kriterijih zdra-
vimo z mTOR inhibitorjem temsirolimusom. V kli-
nični raziskavi, ki je primerjala celokupno preživetje
bolnikov, zdravljenih s temsirolimusom in bolnikov,
zdravljenih z IF-alfa, je bilo ugotovljeno podaljšanje
celokupnega preživetja  s 7,3 na 10,9 mesecev v prid
temsirolimusa. Zdravljenje poteka v obliki tedenskih
i.v. infuzij neprekinjeno do progresa bolezni. Neže-
leni učinki zdravljenja so pretežno presnovni – hi-
perglikemija, hiperlipidemije, pa tudi arterijska hi-
pertenzija, anemija, intersticijski pnevmonitis, pogo-
stejše okužbe in še nekateri drugi.
Iz vsega povedanega je razvidno, da je zdravljenje
metastatskega karcinoma ledvic s tarčnimi zdravili
zahtevno in zelo diferentno. Potekati mora pod stro-
gim nadzorom specialista internista onkologa z iz-
kušnjami na tem področju zdravljenja. Zaradi razre-
ševanja relativno pogostih zapletov zdravljenja, ki so
večinoma sicer blagi do zmerni, za bolnika bolj nad-
ležni kot pa ogrožujoči, pa je v tarčnem zdravljenju
bolnikov z metastatskim rakom ledvic občasno po-
trebno tudi sodelovanje specialistov drugih kliničnih
strok.

Zdravljenje z obsevanjem
Obsevanje bolnikov z rakom ledvic je praviloma
omejeno na paliativno obsevanje večinoma kostnih
zasevkov in zasevkov v centralni živčni sistem. Smi-
selnost pooperativnega obsevanja ledvene lože ob
preraščanju karcinoma v perirenalno maščevje ali v
primeru R1/R2 resekcije, kot tudi smiselnost palia-
tivnega oziroma radikalnega obsevanja primarnega
tumorja ledvic ni jasno opredeljena.

Primarno bolnike z rakom ledvic v vseh stadijih
bolezni zdravimo operativno. V primeru lokalno
omejene bolezni je cilj operativnega zdravljenja
radikalna operacija. Tudi v primeru metastatske
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RAK SEČNEGA MEHURJA, LEDVIČNEGA MEHA
IN SEČEVODA
Rak sečnega mehurja sodi med najpogostejše vrste
raka moških, medtem ko se rak ledvičnega meha in
rak sečevoda na splošno pojavljata bistveno redkeje
(razmerje 50:3:1). Rak sečnega mehurja se pri mo-
ških pojavlja 3-krat pogosteje kot pri ženskah, naj-
večjo incidenco raka sečnega mehurja pa ugotavlja-
mo v starostni skupini 50 do 79 let. 
Najpomembnejši dejavniki tveganja za razvoj raka
sečnega mehurja so:
- kajenje, 
- dolgotrajna raba nekaterih nesteroidnih analgeti-

kov in 
- izpostavljenost karcinogenom, pri čemer so pose-

bej ogroženi zaposleni v določenih poklicih npr.
delavci v kemični, lesni, usnjarski, gumarski indu-
striji ter v industriji plastičnih mas.

Sicer med dejavnike tveganja raka sečnega mehurja
sodijo tudi kronični cistitis in stalno draženje sečne-
ga mehurja zaradi trajnega urinskega katetra ali kam-
na.

Patologija
Patohistološko je rak votlega sistema sečil v več kot
90% prehodnocelični karcinom, bistveno redkeje pa
se pojavljata ploščatocelični karcinom in adenokar-
cinom (v 6%, 8% oz. v 2%). Glede na morebitno
invazijo v globino karcinome sečnega mehurja deli-
mo na površinske, ki ne preraščajo lamine proprije,
in na invazivne, ki vraščajo v mišični sloj ali tudi
globje v perivezikalno maščevje, pa tudi v okolne or-
gane (slika 6).

Slika 6. Razvrstitev raka mehurja v stadije glede na vraščanje
v steno sečnega mehurja in okolico.

Prehodno celični karcinom votlega sistema sečil sicer
nadalje diferenciramo še po stopnji malignosti v do-
bro, srednje dobro in slabo diferenciran karcinom
oz. v novejšem času v papilarno urotelno neoplazmo
nizke stopnje malignosti, urotelni karcinom nizke
stopnje malignosti in urotelni karcinom visoke stop-
nje malignosti.

Klinična slika
V večini primerov (>80%) se rak sečnega mehurja
pokaže z nebolečo mikro- ali makrohematurijo, red-
keje so prisotne pogoste pekoče ali pogoste nebole-
če mikcije. Ko se tumor lokalno razširi, se lahko po-
javi tudi suprapubična bolečina oz bolečina v po-
dročju medeničnega dna, v primeru zapore izstopišč
sečevodov tudi bolečina ledveno kot posledica hi-
dronefroze. Z zasevanjem bolezni v področne in re-
troperitonealne bezgavke se pojavijo tudi otekline
spodnjih okončin, ob katerih je diferencialno dia-
gnostično potrebno upoštevati tudi možnost globo-
ke venske tromboze. Z zasevanjem bolezni v odda-
ljene organe se razvije simptomatika s strani priza-
detih organov.
V večini primerov je prvi znak raka votlega sistema
sečil hematurija, občasno tudi bolečine v poteku se-
čnih izvodil.

bolezni je naš cilj radikalna operacija primarnega
tumorja in vseh zasevkov, če je to tehnično izvedlji-
vo, sicer pa čim boljša citoredukcija.

Najpomembnejši dejavniki tveganja za razvoj ra-
ka sečnega mehurja so kajenje, dolgotrajna raba
nesteroidnih analgetikov in izpostavljenost kar-
cinogenom, pri čemer so posebej ogroženi za-
posleni v določenih poklicih npr. delavci v kemični,
lesni, usnjarski, gumarski industriji ter v industriji
plastičnih mas.

Patohistološko je rak votlega sistema sečil v več kot
90% prehodnocelični karcinom, ki je lahko
površinski ali pa invazivni z vraščanjem v mišične
plasti sečnega mehurja ali v perivezikalno maščev-
je oz. v okolne organe. Prehodnocelični karcinom
sečnega mehurja opredelimo po stopnji malignos-
ti v urotelni karcinom nizke oz. visoke stopnje ma-
lignosti, kar je pomembno za oceno prognoze
bolezni in načrtovanje zdravljenja.

Tumorji sečil
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Diagnostika
Ob sumu na karcinom votlega sistema sečil lahko na-
redimo citološko preiskavo seča, vendar je zaradi ze-
lo nizke občutljivosti te preiskave (10% občutljivost
za karcinome nizkega gradusa in 60% za karcinome
visokega gradusa) bolnika ob negativnemu izvidu in
sumu na tumor sečnega mehurja nujno potrebno na-
potiti na cistoskopijo (slika 7). 

Slika 7. Makroskopski izgled polipoidne rakave rašče pri
cistoskopskem pregledu sečnega mehurja.

Ob sumu na tumor ledvičnega meha oz. sečevodov
med osnovne preiskave sodijo tudi intravenska uro-
grafija ali retrogradna ureterografija in UZ oz. CT
preiskava trebuha, po možnosti tudi endoskopska
ureteroskopija z biopsijo. V primeru cistoskopsko
vidnega tumorja sečnega mehurja je za histopatolo-
ško opredelitev in za oceno globine invazije tumor-
ja potrebno opraviti še biopsijo tumorja in za oceno
velikosti in premakljivosti tumorja tudi palpacijo se-
čnega mehurja. Dodatne preiskave za zamejitev bo-
lezni so CT ali NMR preiskava trebuha in v primeru
mišično invazivnega karcinoma tudi RTG pc. V pri-
meru suma na metastatsko bolezen dodamo še gle-
de na klinično sliko smiselne preiskave. 

Zdravljenje
Ob postavitvi diagnoze ima približno tri četrtine bol-
nikov površinski karcinom, četrtina bolnikov pa mi-
šično invazivni karcinom sečnega mehurja.

Kirurško zdravljenje
Zdravljenje izbora pri bolnikih s površinskim karci-
nomom sečnega mehurja je transuretralna resekcija
(TUR) oz. elektrokoagulacija tumorja, ki ji v prime-
ru multiplih tumorjev sledi še intravezikalna imuno-
terapija ali pa kemoterapija (BCG, mitomicin). Bol-
nike je potrebno po zaključenem zdravljenju zaradi
možnosti ponovitve površinskega karcinoma in na-
predovanja v invazivno obliko slediti z rednimi ci-
stoskopijami. V primeru zelo obsežnih ali pa kljub
dopolnilni intravezikalni terapiji ponavljajočih se po-
vršinskih tumorjev je zdravljenje izbora radikalna ci-
stektomija.
Radikalna cistektomija z odstranitvijo področnih be-
zgavk je tudi standardna oblika zdravljenja invaziv-
nega karcinoma sečnega mehurja. Gre za obsežno
operacijo, pri kateri ženskam poleg sečnega mehur-
ja in bezgavk odstranijo še maternico, prednjo steno
nožnice, ovarije in sečnico, moškim pa prostato in
semenske mešičke.
Pri bolnikih s karcinomom ledvičnega meha in seče-
voda je standarna operacija nefroureterektomija oz.
v primeru površinskega karcinoma distalne tretjine
sečevoda delna resekcija sečevoda. 
Prognoza bolnikov s površinskim karcinomom led-
vičnega meha in sečevoda je enaka kot pri bolnikih
s površinskim rakom sečnega mehurja (10-letno pre-
živetje >90%), pri bolnikih z invazivnim karcino-
mom ledvičnega meha in sečevoda pa bistveno slab-
ša kot pri bolnikih z invazivnim karcinomom sečne-
ga mehura (10-letno preživetje 10-15%).

Zdravljenje z obsevanjem
V določenih primerih je s kombinacijo TUR, si-
stemske kemoterapije in obsevanja sečnega mehurja
ter področnih bezgavk možno ohranitveno zdravlje-
nje bolnikov z lokalno omejenim invazivnim karci-
nomom sečnega mehurja. Preživetje teh bolnikov je
enakovredno preživetju po radikalni kirurgiji. S sod-
obnimi obsevalnimi tehnikami po ohranitvenem
kombiniranem zdravljenju večina bolnikov ohrani
relativno normalno delovanje sečnega mehurja, kar
pa je v primeru samo radikalnega obsevanja, kjer so
potrebne višje doze obsevanja, prej izjema kot pra-
vilo.

Citološka preiskava seča je za izključitev raka
votlega sistema sečil premalo zanesljiva diagnos-
tična metoda. Ob sumu na rak sečnega mehurja je
potrebna cistoskopija, ob sumu na rak ledvičnega
meha in sečevodov pa i.v. urografija  v kombinaci-
ji z UZ ali CT preiskavo trebuha. Za načrtovanje
zdravljenja znanega tumorja votlega sistema sečil
je potrebna biopsija tumorja, dodatno pa tudi
preiskave za zamejitev bolezni.

Tumorji sečil
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Standardna metoda zdravljenja lokalno omejene-
ga raka votlega sistema sečil je radikalna operaci-
ja. Pri posameznih bolnikih z lokalno omejenim
rakom sečnega mehurja  je možno ohranitveno
zdravljenje s kombinacijo sistemske kemoterapije
in obsevanja sečnega mehurja. Za radikalno obse-
vanje sečnega mehurja se zaradi kasnih posledic
obsevanja z okrnjeno funkcijo sečnega mehurja
odločimo le izjemoma. 
Bolnike z metastatskim rakom votlega sistema
sečil zdravimo s kombinirano kemoterapijo, s
katero zaradi kemosenzibilnosti prehodnocelične-
ga raka sečnega mehurja lahko dosežemo tudi
večletne zazdravitve metastatske bolezni, medtem
ko je prognoza bolnikov z metastatskim rakom led-
vičnega meha in sečevoda kljub zdravljenju s kom-
binirano kemoterapijo bistveno slabša.

Tumorji sečil

Sistemsko zdravljenje
Karcinom sečnega mehurja je kemosenzitiven rak,
zato pri bolnikih z metastatsko boleznijo s kombini-
rano kemoterapijo, ki temelji na citostatiku cisplati-
nu, dosežemo tudi večletne zazdravitve oz. mirova-
nje bolezni. Glede na dober uspeh zdravljenja meta-
statske bolezni je podaljšanje preživetja pričakovati
tudi z uporabo kemoterapije v obliki neoadjuvante-
ga (preoperativnega) ali pa adjuvantnega (poopera-
tivnega) sistemskega zdravljenja bolnikov z lokalno
omejenim rakom sečnega mehurja. Ker pa ti dve do-
polnilni metodi zdravljenja za enkrat še nista zado-
voljivo podprti z rezultati kliničnih raziskav, se zanju
ne odločamo rutinsko, pač pa na podlagi tehtnega
konziliarnega razmisleka.
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AKUTNA OKVARA LEDVIC 
Rafael Ponikvar

Ali lahko intenzivna rehidracija pomembno zmanjša incidenco akutne okvare ledvic (AOL)? 
Katero infuzijsko tekočino bi uporabili pri rehidraciji: 0,9% NaCl, 5% albumine ali ringer laktat?
Ali hiperhidracija lahko poveča diurezo in izboljša funkcijo pri razviti AOL?
Ali kontinuirne metode v primerjavi s hemodializo zmanjšajo smrtnost pri AOL?
Ali se CVVH pri septični akutni okvari ledvic priporoča zaradi odstranjevanja citokinov?
Ali dopamin v ledvičnem odmerku vpliva na potek AOL?
Ali hemodializa po rentgenski kontrastni preiskavi prepreči kontrastno nefropatijo?
Ali je pri AOL v nosečnostni toksemiji indiciran porod oz. prekinitev nosečnosti?
Ali sta TTP in HUS etiopatogenetsko različni bolezni?
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Pri 70 kg težkem človeku steče skozi obe ledvici
(0,4% telesne teže) v mirovanju 1200 ml krvi v mi-
nuti (21% minutnega volumna srca), dnevno okrog
1730 litrov krvi oz. 1000 litrov plazme, ki se filtrira
v glomerulih. Nastane okrog 180 litrov primarnega
filtrata, ki se praktično v celoti (v 99%) v tubulih
reabsorbira. Le majhen del pa se izloči kot seč (1 do
1,5 litra dnevno). Ledvični tubuli so zelo obreme-
njeni z resorpcijo vode in elektrolitov in drugimi
presnovnimi funkcijami, zaradi česar se ledvice uvrš-
čajo med metabolno najaktivnejše organe. Za oprav-
ljanje svojega dela porabijo veliko kisika in energije
(srce 11,0, ledvice 6,8, možgani 3,7, jetra 2,2 ml/
O2/ min/100 g tkiva), zato je razumljiva velika ran-
ljivost ledvic pri motnjah v prekrvljenosti (s posledi-
čno ishemijo) ali toksičnim delovanjem različnih en-
do- in eksotoksinov. Oboje namreč poseže v pres-
novne procese ledvičnih celic (predvsem tubulnih),
pri čemer je usodna zmanjšana oz. prekinjena tvor-
ba energije v celici. 
Normalno ledvično delovanje zagotavlja stalno ses-
tavo in volumen telesnih tekočin, tako da v daljšem
časovnem obdobju vzdržuje ničelno bilanco vode,
elektrolitov in nekaterih endogenih snovi, ki nastaja-
jo pri presnovi (npr. sečnine in kreatinina). Normal-
no ledvično delovanje opredeljujejo  glomerulna fil-
tracija (GF)(normalne vrednosti pri moških 120 ±
25 ml/min/ 1,73 m2, pri ženskah 95 ± 20
ml/min/1,73 m2), koncentracijska sposobnost
(sposobnost ledvic spreminjati osmolalnost seča, od

50 do 1200 mOsm/kg) in acidifikacijska sposobnost
(sposobnost spreminjanja kislosti seča od pH 4,5 do
pH 8).

DEFINICIJA IN KLASIFIKACIJA AKUTNE
LEDVIČNE ODPOVEDI
Akutna  okvara ledvic (AOL) (angl.: acute kidney
injury - AKI) je sindrom hitrega (od nekaj ur do ne-
kaj tednov) zmanjševanja ledvičnega delovanja zara-
di zmanjševanja glomerulne filtracije, ki se kaže s po-
večevanjem serumske koncentracije sečnine in krea-
tinina. Izraz »akutna okvara ledvic« namesto »akutna
odpoved ledvic«, je bil uveden pred nekaj leti in naj
bi bolj subtilno zajel tudi blage akutne ledvične okva-
re, ki so, kar se je pokazalo v zadnjem času, napo-
vednik slabšega izida zdravljenja osnovne bolezni,
čeprav bolnik ni potreboval dialize. 
Akutno okvaro ledvic zaradi posebnosti v diagnosti-
ki in zdravljenju delimo v 3 skupine:
- AOL zaradi ledvične hipoperfuzije (prerenalna

AOL, prerenalna azotemija,  funkcijska AOL), za-
jema 55 do 60% bolnišničnih AOL;

- intrinzična AOL zaradi poškodbe ledvičnega pa-
renhima (parenhimska AOL, renalna azotemija),
zajema približno 35 do 40% bolnišničnih AOL in
obsega:
- akutno tubulno nekrozo (ATN) (AOL v ožjem

smislu, parenhimska AOL), kot posledico akutne
okvare tubulov zaradi ledvične ishemije ali delo-



vanja nefrotoksičnih snovi. ATN zajema v sku-
pini intrinzične AKI 90% AKI; 

- bolezni majhnih ledvičnih žil (vaskulitisi) in/ali
glomerulov (glomerulonefritisi); 

- akutne procese v tubulointersticiju; 
- bolezni velikih ledvičnih žil (npr. tromboza led-

vične arterije ali vene);
- porenalna AOL zaradi akutne obstrukcije votlega

sistema sečil (obstruktivna AOL, postrenalna azo-
temija), zajema <5% AOL.

V preteklosti so AOL definirali s porastom koncen-
tracije dušičnih retentov v serumu, sečnine za 3,3 do
6,6 mmol/l/dan oz. v katabolnih stanjih za 33
mmol/l/dan, in kreatinina za 44 do 88 µmol/l/dan.
Od leta 2004 pa se vse bolj uveljavlja in uporablja
RIFLE klasifikacija. RIFLE je akronim za:
- »risk« - tveganje za okvaro, ki jo označuje poveča-

nje serumske koncentracije kreatinina za 1,5-krat
ali znižanje GF za >25%, z diurezo <0,5ml/kg/h
v 6 urah;

- »injury« - okvara, ki jo označuje povečanje serum-
ske koncetracije kreatinina za 2-krat ali znižanje
GFR za >50%, z diurezo <0,5 ml/kg/h v 12 urah;

- »failure« - odpoved, ki jo označuje povečanje se-
rumske koncentracije kreatinina za 3-krat oz. zni-
žanje GFR za >75% ali serumska koncentracija
kreatinina >350 µmol/l oz. porast serumske kon-
centracije kreatinina za >44 µmol/dan, z diurezo
<0,3 ml/kg/h v 24 urah ali anurijo, ki traja 12 ur;  

- »loss« - izguba ledvične funkcije, ki traja več kot 4
tedne;

- »ESKD« (angl.: end stage kidney disease) - končna
odpoved ledvic, ki traja več kot 3 mesece.

Incidenca 
Po grobi oceni razvije AOL 3 do 7% hospitaliziranih
bolnikov, v enotah intenzivne terapije pa 25 do 30%
bolnikov, od teh jih 5 do 6% potrebuje dializno 

zdravljenje. Po nekaterih podatkih potrebujeta diali-
zo v intenzivnih enotah celo dve tretjini bolnikov z
AOL. Razlogi so visoka starost, komorbidnost in
preeksistentna ledvična okvara.

Prerenalna akutna okvara ledvic
Prerenalna AOL je najpogostejša oblika ledvične od-
povedi in je ustrezen fiziološki odgovor na zmanjša-
no prekrvavitev (hipoperfuzijo) ledvic. Ledvični pa-
renhim ostane patomorfološko intakten, neprizadet,
zmanjšana GF pa se normalizira takoj, ko je odstra-
njen vzrok za hipoperfuzijo, in ko se  glomerulni ul-
trafiltracijski pritisk normalizira. Huda in dlje časa
trajajoča ledvična hipoperfuzija pa vodi v ishemično
ATN. Prerenalna AOL in ishemična ATN sta dve
skrajni manifestaciji istega spektra dogodkov pri led-
vični hipoperfuziji. Ledvice, ki jih od oseb s prere-
nalno AOL presadijo prejemnikom z normalnim
kardiocirkulatornim sistemom, delujejo normalno.
Prerenalno AOL povzročijo bolezni in stanja, ki
povzročijo hipovolemijo, majhen minutni volumen
srca, sistemsko vazodilatacijo ali ledvično vazokon-
strikcijo (tabela 1).  Hipovolemija vodi v znižanje
srednjega sistemskega arterijskega tlaka in v posledi-
čno stimulacijo arterijskih (karotidni sinus) in srčnih
baroreceptorjev, in sproži  nevrogene in humoralne
odgovore, kot npr. stimulacijo simpatičnega živčne-
ga sistema, renin-angiotenzin-aldosteronskega siste-
ma in izločanje antidiuretičnega hormona. Noradre-
nalin, angiotenzin II (AT II) in antidiuretični hor-
mon naj bi zagotovili zadostno prekrvavitev srca in
možganov, predvsem z vazokonstrikcijo v vitalno
manj pomembnih tkivih oz. organih, kot so koža,
sluznice in prebavila. Zmanjša se izguba soli z zno-
jenjem in izguba vode in soli skozi ledvice. Med bla-
go hipoperfuzijo ledvic ostaneta glomerulni filtracij-
ski tlak in GF ohranjena zaradi delovanja kompen-
zacijskih mehanizmov: receptorji za napetost v arte-
rioli aferens ob znižanju krvnega tlaka (perfuzije)
povzročijo vazodilatacijo aferentne arteriole (avtore-
gulacija), v ledvicah sintetizirani vazodilatatorni pro-
staglandini (prostaciklin, prostaglandin E2), kalikrein,
kinini in dušikov oksid pa ta učinek še ojačajo. AT II
povzroči večjo konstrikcijo eferentne arteriole (efe-
rentna arteriola ima več receptorjev za AT II kot afe-
rentna arteriola). Vse to  omogoča ohraniti ustrezni
intraglomerulni kapilarni tlak in GF. Avtoregulator-
na dilatacija aferentne arteriole je največja pri sred-
njem arterijskem tlaku 70 do 80 mmHg. Pri zniževa-
nju tlaka pod to mejo se znižata glomerulni filtracij-
ski tlak in GF. Pri starejših in pri bolnikih s patolo-
škimi spremembami aferentne arteriole (hipertenzi-

Akutna ledvična odpoved je lahko preledvična, in-
trinzična ledvična in poledvična.
Količina seča je pogosto zmanjšana na manj kot
400 ml/dan (oligurična AOL), lahko pa je normal-
na, več kot 400 ml/dan (neoligurična AOL). Diurezo
manjšo od 100 ml/dan imenujemo anurija.

RIFLE klasifikacija na eni strani zagotavlja primer-
ljivost AOL pri kliničnem raziskovanju, po drugi
strani pa omogoča odkrivanje zgodnejših faz AOL
in pomaga zgodaj uvesti ustrezne preventivne in
terapevtske ukrepe.
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vna nefroskleroza, diabetična nefropatija) pa nastane
prerenalna AOL že prej, pri višjem srednjem arterij-
skem tlaku kot 80 mmHg. Visoke koncentracije AT
II, ki so značilne za bolnike s popuščanjem cirkula-
cije, izgubijo selektivnost in povzročijo hudo vazo-
konstrikcijo tako aferentne kot eferentne arteriole.
Tudi nesteroidni antirevmatiki, vključno selektivni
COX-2 zaviralci, inhibirajo sintezo vazodilatatornih
prostaglandinov, ki vzdržujejo hiperfiltracijo v pre-
ostalih nefronih, in lahko zato sprožijo nastanek pre-
renalne AOL pri dehidriranih in bolnikih s pred-
hodno ledvično, srčno in jetrno okvaro. 

Prav tako zaviralci angiotenzinske konvertaze (zavi-
ralci ACE) in blokatorji receptorjev angiotenzina II
(ARB) lahko povzročijo prerenalno AOL pri bolni-
kih, pri katerih je glomerulni filtracijski tlak odvisen
od vpliva AT II. Običajno se to zgodi pri bolnikih z
obojestransko  zožitvijo ledvičnih arterij ali z zožit-
vijo ledvične arterije pri solitarni ledvici (npr. po pre-
saditvi ledvice). AT II vzdržuje filtracijski tlak v glo-
merulih z dvigom sistemskega arterijskega tlaka in s
konstrikcijo eferentne arteriole. Zaviralci ACE ali
ARB kompenzatorne mehanizme motijo ali odpra-
vijo in povzročijo prerenalno AOL pri približno 30%
takih bolnikov. 
Zaviralci ACE, ARB in nesteroidni antirevmatiki lah-
ko povzročijo prerenalno AOL tudi pri bolnikih s
kompenzirano ledvično hipoperfuzijo. Nekatere va-
zoaktivne snovi, zdravila in diagnostična sredstva
povzročijo hudo vazokonstrikcijo s posledično hi-
poperfuzijo, ki lahko pripelje do prerenalne azote-
mije (npr. hiperkalciemija, endotoksini, rentgenska
kontrastna sredstva, ciklosporin, amfotericin B, adre-
nalin, noradrenalin, ergotamin in dopamin v visokih
odmerkih).
Značilni izvida seča je pri prerenalni azotemiji viso-
ka relativna gostota (>1,018) oz. osmolalnost (>500
mOsm/kg), majhna koncentracija Na+ v vzorcu se-
ča (<10 mmol/l) in neznačilen sediment. 

Akutna tubulna nekroza oziroma parenhimska
akutna okvara ledvic 
V skupini intrinzične renalne azotemije zajema ATN,
ki jo bomo obravnavali v nadaljevanju, večino akut-
nih okvar ledvic. Vaskulitisi, glomerulonefritisi, tu-
bulointersticijske bolezni in prizadetost velikih žil, ki
tudi privedejo do AOL, so zaradi obširnosti obrav-
navani drugje.
Za ATN je značilno, da se kljub popolni odpovedi
funkcije ledvic le-ta popolnoma obnovi (restituira).
Vzrok za AOL je huda ishemija ali nefrotoksična
okvara, ki pripelje do okvare ledvičnega tkiva, pred-
vsem tubulov. V skrajni obliki se ledvična hipoper-
fuzija izrazi s kortikalno nekrozo in nepopravljivo
(ireverzibilno) ledvično odpovedjo.
Potek akutne tubulne nekroze. Klinični potek
ATN sestavljajo 3 faze. V inicialni je bolnik izposta-
vljen škodljivemu delovanju ledvične ishemije ali ne-

Zaviralci ACE, ARB in nesteroidni antirevmatiki
lahko povzročijo prerenalno AOL pri bolnikih s KLB,
nefrotskim sindromom, srčnim popuščanjem in
cirozo jeter.
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hipovolemija (zmanjšan intravaskularni volumen
cirkulirajoče krvi)
- krvavitve - po  poškodbi, po kirurškem posegu, iz

prebavil, po porodu      
- izguba prek prebavil - bruhanje, driska, nazogastrična

sukcija 
- izguba skozi ledvice - obilna diureza zaradi uporabe

diuretikov, osmotska diureza, diabetes insipidus,
hipofunkcija nadledvične žleze

- izguba prek kože in sluznic - opekline, znojenje ipd.

izgube v tretji prostor 
- pankreatitis
- kraš sindrom
- hipoalbuminemija
zmanjšan minutni volumen srca
- bolezen miokarda, zaklopk, perikarda ali prevodnega

sistema srca
- pljučna hipertenzija, pljučni embolizmi, mehanična

ventilacija s pozitivnim pritiskom
sistemska vazodilatacija
- zdravila - antihipertenzivi, anestetiki
- sepsa 
- anafilaksija
- jetrna insuficienca
ledvična vazokonstrikcija
- noradrenalin
- ergotamin
- jetrna bolezen
- sepsa
- hiperkalciemija

zdravila, ki akutno okvarijo avtoregulacijo in
zmanjšajo GF
- zaviralci ACE pri stenozi ledvičnih arterij ali pri hudi

ledvični hipoperfuziji     
- inhibicija sinteze prostaglandinov z nesteroidnimi

antirevmatiki pri KLB

Tabela 1. Najpomembnejši vzroki prerenalne AOL.



Slika 1. Patogeneza akutne tubulne nekroze
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frotoksinu. Do neke mere lahko še preprečimo oz.
omilimo naslednjo, vzdrževalno fazo AOL. Pri sled-
nji, ki traja običajno 1 do 2 tedna, je že prisotna  ok-
vara parenhima. Običajno jo označuje GF od 5 do
10 ml/min in oligoanurija. V kolikor traja vzdrže-
valna faza 4 do 6 tednov, je potrebno ponovno oce-
niti vzroke za AOL in eventuelno napraviti ledvično
biopsijo. Dejavniki, ki delujejo med vzdrževalno fa-
zo AOL, so intrarenalna vazokonstrikcija zaradi
poškodbe endotelnih celic (zmanjšanje intrakapi-
larnega glomerulnega tlaka in pretoka plazme),
tubulna obstrukcija in zatekanje filtrata prek
poškodovanih tubulnih celic v intersticij. Tretja faza
je faza regeneracije okvarjenega parenhima in resti-
tucije ledvične funkcije. Čim dlje traja oligurija, tem
slabša je restitucija parenhima in ledvičnega delo-
vanja. Redko nastane končna ledvična odpoved.
Patomorfologija akutne tubulne nekroze. Tubul-
na okvara je glavni znak ATN. Najbolj prizadeti so v
zunanjem delu medule ležeči ravni del proksimalnih
tubulov (pars recta, segment S3) in zadebeljeni as-
cendentni krak Henleyjeve pentlje (mTAL). 
Svetlobnomikroskopsko je vidna izguba resic na po-
vršini tubulnih celic, različne stopnje njihove okvare
(od apoptoze do nekroze) in mestoma denudirana
bazalna membrana. V tubulnem lumnu so cilindri
odluščenih (še živih in že nekrotičnih) celic in celični
drobir. Tkivo, pridobljeno pri ledvični biopsiji, kaže
tako znake sveže tubulne okvare kot tudi tubulno re-
generacijo, kar opozarja na ponavljajoče se delova-

nje škodljivih dejavnikov, ki prekinjajo regeneracijo.
Patomorfološke spremembe so podobne tako pri
ishemični kot pri nefrotoksični ATN.
Patofiziologija ATN. Vazokonstrikcija v ledvicah
in motnja v delovanju tubulov sta osnovna vzroka
za hudo zmanjšanje GF pri AOL (slika 1). Eksperi-
mentalno so po ishemiji ledvic pri živalih, pa tudi pri
ljudeh, po ugotovili zmanjšanje krvnega pretoka sko-
zi ledvice na 40 do 50%. Četudi so povečali pretok s
plazmaekspanderji in vazodilatatorji (npr. dopamin,
acetilholin) se GF ni povečala. Ultrafiltracijski koefi-
cient (Kf) se (zaradi kontrakcije mezangijskih celic)
pri nefrotoksičnih AOL zmanjša, pri ishemični pa se
le malo spremeni. V zadnjem času so ugotovili, da
so motnje v krvnem pretoku in preslaba oskrba s ki-
sikom v zunanjem delu medule lahko vzdrževalni de-
javnik AOL. Že normalno je zunanja medula slabše
oksigenirana: pO2 je v korteksu okrog 50 mmHg, v
zunanji meduli pa samo 10 do 20 mmHg, zato tudi
majhno zmanjšanje krvnega pretoka pripelje v anok-
sično okvaro. Hipoksija podaljšuje okvaro celic pres-
novno najzahtevnejših proksimalnih tubulov (pars
recta) in medularnega zadebelenega ascendentnega
kraka Henleyjeve zanke. Intrarenalna vazokonstrik-
cija je posledica endotelina, ki se sprošča iz poško-
dovanih endotelnih celic. Z blokado učinka en-
dotelina (endotelinski receptorski antagonist) so
omilili funkcijske in histološke nenormalnosti pri
eksperimentalni ATN, povzročeni z ishemijo, rab-
domiolizo, ciklosporinom in rentgenskimi kontrast-
nimi sredstvi. Vazokonstrikcijo povzroča tudi zmanj-
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šana produkcija in sproščanje dušikovega oksida
(NO) iz hipoksično okvarjenih endotelnih celic.
Možno je tudi, da endotelne celice sproščajo še
druge vazokonstriktorne substance, ki sodelujejo pri
AOL. Slabši pretok krvi v ledvični mikrocirkulaciji
je lahko tudi posledica »zagozditve«  eritrocitov v
kapilarah (kongestija), ki je posledica interakcije med
eritrociti in okvarjenimi endotelnimi celicami. Pre-
tok se izboljša z znižanjem hematokrita. Krvni pre-
tok se nazadnje normalizira v peritubulnih kapilarah.
Vdor ionov natrija in vode v poškodovane celice
makule dense aktivira tubuloglomerulno povratno
zvezo s posledično konstrikcijo aferentne arteriole.
Okvara tubulov (tubulna obstrukcija in zatekanje fil-
trata preko tubulne stene v intersticij) ima osrednjo
vlogo pri zmanjšanju GF. Tubuli se zamašijo z odluš-
čenimi epitelnimi celicami in s celičnim drobirjem,
ki preprečujejo pretok filtrata. Pri hujši okvari po-
stane tubulna stena prehodna za filtrat, ki zateka v
intersticij in se resorbira v sistemsko cirkulacijo.
Znižanje koncentracije celičnega ATP povzroči vdor
prostega kalcija v celice in njihovo okvaro in smrt.
Zmanjša se aktivnost kalcijeve ATP-aze s posledično
okvaro aktivnega odstranjevanja kalcija iz celic. Kal-
cij vdira tudi v mitohondrije, kjer se prekine oksida-
tivna fosforilacija. Pomemben je učinek blokatorjev
kalcijevih kanalov: diltiazem in verapamil sta zmanj-
šala incidenco AOL po presaditvah kadavrske ledvi-
ce. Blokatorji kalcijevih kanalov so med redkimi
zdravili, ki so bili pri ljudeh do določene mere učin-
koviti pri preprečevanju AOL.
Intracelularna acidoza je značilna za hipoksijo in v
hudih oblikah pospešuje ishemično okvaro. Zmerna
intracelularna acidoza pa najverjetneje ščiti celice
pred škodljivim učinkom ishemije. Zato nagla po-
prava celičnega pH ob vzpostavitvi krvnega pretoka
s posledično izboljšano oskrbo tkiv s kisikom lahko
prispeva k »reperfuzijski« okvari. Mehanizem protek-
tivnega učinka acidoze zajema več dejavnikov in ni
povsem jasen. Acidoza zmanjša metabolizem AMP
in ohranja ustrezno količino nukleotidov v celici.
Zmanjša se aktivnost nekaterih encimov (fosfolipa-
za A2) in reakcij odvisnih od kalcija, ki vodijo v celi-
čno okvaro.
Aktivacija fosfolipaz povzroči spremembe v sestavi
membran celic in celičnih organelov. Aktivacija lizo-
somskih proteaz ima verjetno pomembno vlogo pri
okvarjanju celic, inhibicija ene od teh (calpain) je
zmanjšala hipoksično okvaro v poskusnem modelu.
Aktivacija cistinskih proteaz ima osrednjo vlogo pri
apoptozi poškodovanih celic.

Reperfuzijska okvara ishemičnih tubulov je posledi-
ca nastanka kisikovih radikalov ob ponovni oksige-
naciji hipoksičnega tkiva. Med hipoksijo in pomanj-
kanjem ATP se ksantin dehidrogenaza konvertira v
ksantin oksidazo, sočasno se ATP metabolizira v hi-
poksantin. Med reperfuzijo in reoksigenacijo nasta-
ja pod vplivom ksantin oksidaze iz hipoksantina
ksantin, ob tem pa nastaja superoksid. Le-ta se spre-
meni v vodikov peroksid (encim superoksid dismu-
taza), ta pa v hidroksilni ion (Fentonova reakcija, ki
jo katalizira Fe2+), ki okvarja celično membrano, ce-
lične proteine in DNA s posledično celično dis-
funkcijo, okvaro in nekrozo. Med zelo učinkovitimi
oksidanti sta poleg hidroksilnega radikala pri okvari
celic pomembna še peroksinitrit in hiperklorna kisli-
na. Slednja nastaja v aktiviranih levkocitih (kataliza-
tor je mieloperoksidaza), ki z oksidacijsko okvaro di-
rektno poškodujejo endotelne in tubulne celice. Nev-
trofilci imajo važno vlogo pri vnetju, ki sledi ishemi-
čni okvari: delujejo tako pritrjeni na endotelne celice
kot infiltrirani v ledvično tkivo. Presenetljivo je od-
kritje, da T celice infiltrirajo peritubulne kapilare. Fe-
notip T celic Th1 deluje destruktivno, fenotip Th2
pa deluje protektivno.
Pri večini tubulnih celic pride po poškodbi do rege-
neracije, manj poškodovane se same odstranijo z
apoptozo, najhuje prizadete pa nekrotizirajo. Različni
deli nefrona so različno prizadeti: kortikalni ascen-
dentni krak Henleyjeve pentlje, zbiralca in tubuli v
notranjem delu medule so najmanj poškodovani.
Kritično zmanjšanje ATP povzroči porušenje struk-
ture aktinskega »citoskeleta« v tubulni celici, zaradi
česar se Na+/K+-ATPaza iz normalne lokalizacije v
bazolateralnem delu membrane premakne v apikal-
no (sprememba celične polarnosti). Izguba polarno-
sti celice pa vodi v moten enosmerni transport vode
in topljencev iz tubulne tekočine v kri. »Odpadanje«
resic s površine celic, okvara tesnih vezi (»tight junc-
tion«) med celicami in okvara pritrjenosti (adheren-
ce) celic med seboj in celic na bazalno membrano
povzroči obstrukcijo tubulov in zatekanje filtrata v
intersticij. Tubuli se zamašijo z odpadlimi resicami
in odluščenimi tubulnimi celicami, ki se zlepljajo med
seboj (cilindri) in s celicami, ki so še »in situ«. Zate-
kanje filtrata pa omogoči okvara tesne vezi in odluš-
čenje živih in nekrotičnih tubulnih celic z razgalja-
njem bazalne membrane.
Nekroza in apoptoza sta pomembna mehanizma
smrti ledvičnih tubulnih celic neposredno po hudi
poškodbi. Nekroza, ki nastane zaradi hudega zmanj-
šanja celične energije (oz. koncentracije ATP), se ka-
že z zgodnjim nabrekanjem celice, s spremembami
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mitohondrijev in razpadom celične membrane s po-
sledičim izlitjem proteolitičnih encimov v okolico.
Neposredna poškodba okolice celice in začetek vnet-
nega odgovora dodatno poškoduje okolico nekroti-
čne celice. Apoptoza se od nekroze pomembno ra-
zlikuje in predstavlja od energije odvisni proces celi-
čne smrti, ki ne okvari okolice in ne inducira vnet-
nega odgovora. Epitelne celice se najprej odluščijo
od podlage in od sosednjih celic. Celično jedro se
skrči in se razdrobi v kromatinske fragmente, celica
razpade v mehurčke, ki so obdani z intaktno mem-
brano, v katerih je celična vsebina (apoptotična te-
lesca), ki se naglo fagocitirajo. Apoptoza nastane obi-
čajno 24 do 48 ur po krajši ishemiji (5 do 10 minut).
Dlje časa trajajoča ishemija vodi v nekrozo. Apopto-
za je pomembna tudi v fazi regeneracije, 5 do 7 dni
po poškodbi, ker omogoča pravilno razporeditev (re-
modeliranje) celic v tubulih v primerih, ko je rege-
neriranih celic preveč ali pa so neustrezno namešče-
ne. 
Zelo pomembna lastnost toksične in ishemične
ATN je regeneracija poškodovanega tkiva in restitu-
cija ledvične funkcije, ki omogoča normalno življe-
nje. Nastopi regeneracija poškodovanih celic in od-
stranitev nekrotičnih celic in cilindrov, kar morfolo-
ško in funkcijsko restituira nefrone. Z zaviranjem
apoptoze so na živalskih modelih zmanjšali reperfu-
zijsko okvaro. Zaviralec apoptoze je tudi epoetin.
Tudi poškodovane endotelne celice imajo pomem-
bno vlogo pri nastanku AOL: ni več ustrezne regu-
lacije toka krvi, ni vpliva na migracijo celic v tkivo in
ni preprečevanja koagulacije. Poškodba endotelnih
celic vzdržuje tubuloglomerulni »feedback« in one-
mogoča avtoregulacijo.
Pri restituciji tkivnih poškodb naj bi, kot kažejo ži-
valski poskusi, igrale vlogo tako hematopoetske ma-
tične celice kot mezenhimske matične celice, ki pri-
dejo v ledvico iz kostnega mozga, iz katerega jih mo-
bilizira ishemična ledvična okvara. Hematopoetske
matične celice naj bi se diferencirale v tubulne celice,
mezenhimske matične celice pa naj bi imele bolj pa-
rakrini učinek preko sproščanja raznih rastnih dejav-
nikov. V zadnjem času  pridobiva na pomenu razla-
ga, da nastane v intrarenalnih celicah dediferenciaci-
ja in nato transformacija v celico, ki jo je treba na-
domestiti. Nedavno so našli dokaze za matične celi-
ce v ledvičnih papilah.

Vpliv akutne okvare ledvic na druge organe
AOL je sistemska bolezen in prizadene tudi druge,
oddaljene organe, kar se kaže v nesorazmerno veliki

obolevnosti in smrtnosti ob sočasno blagi ledvični
okvari. Vpliv ledvične okvare na okvaro drugih or-
ganov (»organ cross talk«) so preučevali na pljučih,
srcu, črevesju, jetrih in kostnem mozgu. Eksperi-
mentalna AOL  pri podganah poveča permeabilnost
pljučnega žilja. Ko so sočasno prizadeti ledvice in
pljuča, se smrtnost poveča s 50% na 80%. V kulturi
celic medularnega dela zadebeljenega ascendentnega
kraka Henleyjeve pentlje (mTAL) so našli nastajanje
granulocitnega stimulirajočega dejavnika, ki stimuli-
ra kostni mozeg. V okvarjeni ledvici nastaja IL-6, ki
stimulira Kupfferjeve celice k sintezi in izločanju IL-
10, ki ima protektivni učinek na ledvično tkivo. AOL
stimulira nastajanje IL-6 tudi v možganih, mišicah in
črevesju. Število receptorjev za IL-10 se v okvarje-
nem ledvičnem tkivu poveča. Pri miših je AOL pov-
zročila apoptozo srčne mišice.

Etiopatogeneza akutne okvare ledvic 
Ishemična AOL je največkrat posledica velikih ope-
rativnih posegov, poškodb, hude hipovolemije,
neobvladljive sepse in opeklin.
Kadar so ledvice zdrave, običajno ne nastane ATN
zaradi dehidracije ali krajše hipoperfuzije (zastoj srca,
zažem aorte).
Verjetnost nastanka AOL po operaciji srca je soraz-
merna dolžini trajanja  kardiopulmonalnega obvoda,
dodatni dejavniki pa so še hemoliza in hipotenzija
zaradi osnovne bolezni in stopnje okvare srca. 
Pogosto je AOL posledica operacije rupture abdo-
minalne aorte, kjer je potrebna instrumentalna za-
pora aorte (>60 min) nad izstopišči renalnih arterij.
Vseeno pa je 50% pooperativnih AOL brez doku-
mentirane hipotenzije.
Operacije za razrešitev obstruktivnega ikterusa ima-
jo 2-krat večjo incidenco zmanjšanja GF kot druge
abdominalne operacije. Vzrok je verjetno v absorp-
ciji endotoksinov iz črevesa, ki jo pri zdravih pre-
prečuje detergentni učinek žolča na lipopolisaharid-
no molekulo endotoksina. Preliminarne raziskave so
pokazale, da dodajanje žolčnih soli pri takih bolni-
kih lahko prepreči endotoksemijo in vazokonstrikci-
jo v ledvici.
Pri AOL po poškodbah so pomembni dejavniki hi-
povolemija, mioglobin in druge toksične snovi, ki se
sproščajo iz poškodovanih tkiv.
AOL nastane pri 20 do 40% bolnikov z več kot 15%
opečene površine kože. Pri nastanku AOL so po-
membni hipovolemija, rabdomioliza, sepsa in nefro-
toksični antibiotiki. 
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Pri sepsi  endotoksinemija pripelje do hipoperfuzije
zaradi sistemske vazodilatacije in intrarenalne vazo-
konstrikcije. Endotoksini še dodatno povečajo ran-
ljivost ledvičnega tkiva za ishemijo. Sproščajo se ci-
tokini, aktivirajo se nevtrofilci, ki s sproščanjem ela-
staze in kisikovih radikalov dodatno okvarjajo tu-
bulne celice. Pri neobvladljivi sepsi lahko nastane
kortikalna nekroza, ki je posledica tromboze  glo-
merulnih kapilar zaradi endotoksinske okvare endo-
telnih celic.
Nefrotoksične snovi (mnoga zdravila in strupi) pov-
zročijo vazokonstrikcijo v ledvicah, delujejo pa tudi
direktno toksično na tubulne celice in povzročijo tu-
bulno obstrukcijo. Ranljivost ledvic je velika pred-
vsem zaradi njihove dobre prekrvitve in sposobno-
sti koncentriranja strupov v intersticiju. Zelo se po-
veča toksični učinek strupov med ishemijo in v okvi-
ru sepse. 
Rentgenska kontrastna sredstva povzročijo intrare-
nalno vazokonstrikcijo in so direktno toksična za tu-
bulne celice (kontrastna nefropatija). Običajno se 24
do 48 ur po aplikaciji kontrastnega sredstva zmanjša
GF, ledvična funkcija se slabša še nekaj dni, nato pa
se izboljšuje in je po 7 dneh  spet normalna. Posebej
so za to obliko AOL ranljivi bolniki s kronično led-
vično okvaro (s-kreatinin >150 µmol/l), bolniki s
sladkorno boleznijo, bolniki s hudo srčno insufici-
enco, dehidracijo, ikterusom, s plazmocitomom ali s
sočasno uporabo zaviralcev ACE ali nesteroidnih an-
tirevmatikov. Žal so tudi novejša nizko osmolarna
kontrastna sredstva nefrotoksična, pomemben je tu-
di odmerek uporabljenega kontrasta. 
Ciklosporin povzroči intrarenalno vazokonstrikcijo,
s kontrakcijo mezangijskih celic pa še dodatno
zmanjša  glomerulno filtracijsko površino. Hiperkal-
ciemija, prosti hemoglobin in prosti mioglobin v se-
rumu povzročijo vazokonstrikcijo in perfuzijsko led-
vično okvaro.  
Med zdravila, ki so direktno toksična za tubulne ce-
lice, sodijo aminoglikozidi, amfotericin B, aciklovir,
pentamidin, foskarnet in kemoterapevtiki, kot sta ci-
splatin in ifosfamid. 
Pri 10 do 30% bolnikov, ki jih zdravimo z aminogli-
kozidi, nastane neoligurična AOL. Aminoglikozidi
so polikationi, ki se v ledvicah filtrirajo in akumuli-
rajo v lizosomih proksimalnih tubulnih celic. Motijo
sintezo proteolitičnih encimov in s tem normalno
presnovo fosfolipidov celične membrane. Pomem-
ben dejavnik nefrotoksičnosti je število NH3+ sku-
pin v molekuli: najbolj toksičen je neomicin (6 sku-
pin), sledijo gentamicin, tobramicin, netilmicin (5

skupin), amikacin (4 skupine) in najmanj nefrotoksi-
čen streptomicin (3 skupine). Poskusi na živalih in
preliminarne raziskave na ljudeh kažejo, da je nefro-
toksičnost najmanjša pri aplikaciji polnega odmerka
aminoglikozida enkrat dnevno: transportni meha-
nizmi za prehod v tubulno celico se namreč zasitijo,
tako da se višek filtriranega aminoglikozida izloči s
sečem. Nefrotoksičnost pa lahko zmanjšamo tudi s
sočasnim dajanjem katijonskih molekul, kot npr. za-
viralcev kalcijevih kanalčkov, verapamila in nitrendi-
pina, ki tekmujeta za vezalno mesto na fosfolipidnih
anionih celične membrane. Aplikacija polianionske
poliaspartične kisline povzroči nastanek netoksične-
ga kompleksa z aminoglikozidom v lizosomih, ne
moti pa akumulacije zdravila v celicah. Alkalizacija
seča zmanjša  pozitivni naboj aminoglikozidov in s
tem zmanjša njihov prehod v celice. Prehod v celice
zmanjša tudi penicilin tikarcilin. Pri 80% bolnikov, ki
dobivajo amfotericin B, nastane funkcijska okvara
ledvic; GF se običajno zmanjša za polovico. Hujša
ledvična odpoved je redka, razen če ne gre za sočas-
no dehidracijo ali uporabo nefrotoksičnih antibioti-
kov. Verjetnost ledvične okvare je pri dnevnem od-
merku 0,5 mg/kg oz. pri kumulativnem odmerku <1
g majhna. Mehanizem delovanja je vazokonstrikcija
(aktivacija tubulo glomerulne povratne zveze zaradi
vdora ionov natrija v celice makule denze zaradi po-
večane prepustnosti celične membrane) in direktna
toksičnost za tubulne celice (toksičen je deoksiholat,
ki v sklopu zdravila deluje kot detergent za poveča-
nje topnosti amfotericina). Nefrotoksičnost zmanj-
šamo tudi z infuzijami fiziološke raztopine – 0,9%
NaCl (poprava volemije in vsebnost soli). V zadnjem
času priporočajo uporabo amfotericina v fosfolipid-
nih vezikulah (liposomih). Liposomi se manj razpo-
redijo v tubulne celice, večinoma se razporedijo v re-
tikuloendotelni sistem, kjer amfotericin učinkuje na
»ujete« glive. 
Visoki intravenski odmerki aciklovirja povzročijo pri
10 do 30% bolnikov v 1 do 2 dneh neoligurično
AOL, ker se v tubulih precipitirajo kristali aciklovira.
Ranljivost za nastanek AOL povečata dehidracija in
aplikacija aciklovira v bolusu. Precipitacija kristalov
nastaja tudi pri uporabi antiretrovirusnega zdravila
indinavira. Adefovir, inhibitor nukleotidne reverzne
transkriptaze, je toksičen za mitohondrije tubulnih
celic. Nefrotoksična sta tudi tenofovir in cidofovir.
Pentamidin povzroči AOL običajno v drugem tednu
zdravljenja pri 25 do 90% bolnikov, mehanizem je
verjetno imunski. Foskarnet povzroči neoligurično
ATN in intersticijsko fibrozo, ki se restituira počasi,
več mesecev. Cisplatin okvarja mitohondrije, inhibi-



ra ATP-azno aktivnost in okvarja membrano s pro-
stimi radikali. Metotreksat povzroča AOL z depozi-
cijo metotreksata v tubulih. AOL po intravenozni
aplikaciji imunoglobulinov je posledica ozmotske
okvare tubulnih celic s filtriranim disaharidom (glu-
koza in fruktoza) sukrozo. Vankomicin ne povzroča
hude ledvične okvare: le pri 5 do 15% bolnikov pri-
de do blagega zmanjšanja ledvičnega delovanja. Lah-
ko pa poveča nefrotoksičnost sočasno uporabljenih
aminoglikozidov.
AOL nastane pri približno 30% rabdomioliz, število
AOL zaradi delovanja prostega hemoglobina pa je
manjše. Oba pigmenta povzročita (zaradi zmanjše-
vanja dušikovega oksida v mikrocirkulaciji) vazo-
konstrikcijo v ledvicah, tubulno obstrukcijo in tok-
sično tubulno okvaro (stimulirata lokalno produkci-
jo kisikovih radikalov). V acidozi nastaja ferihemat, ki
blokira tubulni transport zato acidoza pa tudi dehi-
dracija povečujeta nevarnost za pigmentno nefropa-
tijo.
Osnovni mehanizem nastanka AOL pri multiplem
mielomu, hiperurikemiji in hiperoksaluriji (tudi za-
strupitev z etilenglikolom) je zamašitev tubulov z
lahkimi verigami imunoglobulinov oz. s kristali se-
čne ali oksalne kisline. Razen vzročnega zdravljenja
osnovne bolezni je pomembna tudi dobra hidrira-
nost in vzdrževanje normalne diureze.
Anestetiki, ki vsebujejo fluor, lahko pri dolgotrajnej-
ši anesteziji povzročijo neoligurično, nefrotoksično
AOL (poškodba zadebelenega ascendentnega kraka

Henleyjeve pentlje zaradi sproščanja večje količine
fluoridov). To velja predvsem za metoksifluran, del-
no za efluran, redko za izofluran. Za halotan to ne
velja. Po uporabi omenjenih anestetikov pride tudi
do povečane oksalurije in precipitacije kristalov kal-
cijevega oksalata, kar je lahko dodaten vzrok ledvične
okvare.

Diagnostika akutne okvare ledvic 
Diagnostika AOL sloni na skrbni anamnezi, fizikal-
nem pregledu, pregledu uporabljanih zdravil, na la-
boratorijskih testih, prikazu sečil z ultrazvokom in
drugimi tehnikami, pa tudi na ledvični biopsiji. Dia-
gnoza AOL je preprosta, kadar pride do naglega po-
rasta serumske koncentracije sečnine in kreatinina.
Na kronično ledvično okvaro kažejo anemija, hiper-
paratireoidizem in majhne ledvice, čeprav so ledvice
kljub kronični okvari lahko včasih normalno velike
(diabetična nefropatija, policistične ledvice, amiloi-
doza). 

V praksi je najpogostejši vzrok preledvične AOL
hipovolemija oz. dehidracija. 
Nefrotoksičnost aminoglikozida je najmanjša pri
aplikaciji odmerka aminoglikozida enkrat dnevno.
Pri bolnikih z okrnjeno GF je potrebno skrbno nad-
zorovati serumsko koncentracijo aminoglikozida v
krvi.
Aciklovir povzroči AOL zaradi kristalizacije v led-
vičnem parenhimu. 

parameter prerenalna AOL parenhimska AOL
frakcijsko izločanje Na+* <1 >1
Na+ v seču (mmol/l) <10 >20
U-kreatinin/S-kreatinin >40 <20
U-sečnina/S-sečnina >8 <3
relativna gostota seča >1.018 <1.012
indeks ledvične insuficience** <1 >1

Tabela 2. Diferencialno diagnostični indeksi za razlikovanje prerenalne in parenhimske AOL.

U-Na+ x S-kreatinin
*frakcijsko izločanje Na+ =  —————————-

S-Na+ x U-kreatinin

U-Na+ x S-kreatinin
**indeks ledvične insuficience =  —————————

U-kreatinin

Označbe: U-Na+ - koncetracija Na+ v vzorcu seča, S-kreatinin – serumska koncentracija kreatinina, U-kreatinin – koncentracija kreatinina v vzorcu
seča, U-sečnina – koncentracija sečnine v vzorcu seča, S-sečnina – serumska koncentracija sečnine.
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Anamneza nam je v pomoč pri ugotavljanju preek-
sistentne kronične ledvične bolezni pri boleznih, kot
so: kronični glomerulonefritis, vaskulitis, analgetična
nefropatija, diabetična nefroskleroza in trenutnih
okoliščin, ki so pripeljale do AOL, kot npr. dehidra-
cija (hujše krvavitve, driska, hudo znojenje, pretirana
uporaba diuretikov, hujše opekline, akutni pankrea-
titis; simptomi in znaki dehidracije se pojavijo šele,
ko se prostornina zunajcelične prostornine zmanjša
za 10 do 20%), odpovedovanje srca kot črpalke (aku-
tni miokardni infarkt, tamponada osrčnika, akutna
huda motnja v delovanju zaklopk), povečanje kapa-
citete žilja (sistemska vazodilatacija pri sepsi ali ana-
filaktični reakciji) in hipertrofija prostate pri starej-
ših moških ter radioterapija malignoma rodil pri žen-
skah (retroperitonealna fibroza) s posledično pore-
nalno AOL. 
AOL pri zdravljenju malignomov je posledica sin-
droma razgradnje tumorja (angl.: tumor lysis syn-
drome) in uratne nefropatije.
Pigmentna ATN je posledica rabdomiolize po krčih,
po hudem fizičnem naporu, po abuzusu alkohola in
ishemiji okončin ali hemolize po nekompatibilni
transfuziji.
Ledvena bolečina je lahko vodilni simptom pri trom-
bozi ledvičnih arterij in ven. Bolečina je prisotna pri
vseh stanjih, kjer se poveča napetost (raztegnjenost)
kapsule: intersticijski edem pri intersticijskem nefri-
tisu, akutnem pielonefritisu in včasih pri nekroti-
zantnem glomerulonefritisu. 
Pomemben  je tudi podatek o jemanju zaviralcev
ACE ali ARB ter nesteroidnih antirevmatikov ob že
znani predhodni kronični ledvični bolezni.
Še vedno je praktično precej uporaben kazalec led-
vičnega delovanja dnevni porast serumske koncen-
tracije kreatinina ( >44 µmol/l/dan). Diureza, ki je
lahko tudi normalna, je nezanesljiv kazalec AOL.  S
tako imenovanimi sečnimi indeksi ločimo prerenal-
no AOL od parenhimske AOL (tabela 2).
Ultrazvok sečil je  zaradi neinvazivnosti in neškodlji-
vosti za parenhim (v primerjavi s kontrastnimi pre-
iskavami, kot so intravenska urografija in ledvična
angiografija), slikovna preiskava izbire. Zaradi ne-
frotoksičnosti kontrastnega sredstva je intravenska
urografija škodljiva, zaradi slabega izločanja kon-
trastnega sredstva pa je pri zelo okrnjenem ledvi-
čnem delovanju neuporabna. Z ultrazvočno preiska-
vo lahko hitro potrdimo ali izključimo obstrukcijo
(porenalno AOL), kronično ledvično odpoved
(majhne ledvice) ali (pri anuričnem bolniku) trom-
bozo renalnih arterij ali ven. Lep prikaz ledvic omo-

gočata tudi računalniška tomografija in magnetno re-
sonančna peiskava. Pri slednji se kot kontrast upora-
blja gadolinij, ki ga pri bolnikih s kronično ledvično
boleznijo povezujejo z nefrogeno sistemsko sklero-
zo. Z dopplerjem, magnetno resonanco in spiralno
računalniško tomografijo pa izključujemo trombozo
ledvičnih arterij in ven. V nejasnih stanjih naredimo
ledvično biopsijo, predvsem takrat, ko sumimo na
hitro potekajoč glomerulonefritis, hemolitično-ure-
mični sindrom (HUS), trombotično trombocitope-
nično purpuro (TTP), akutni intersticijski nefritis in
na zavrnitveno reakcijo presajene ledvice.

Preventiva in zdravljenje prerenalne akutne
okvare ledvic 
Prerenalna okvara ledvične funkcije se popravi takoj,
ko se normalizira perfuzija ledvic. Največkrat je
vzrok hipoperfuziji hipovolemija. Kadar gre za krva-
vitev z zelo majhno koncentracijo hemoglobina v
krvi je transfuzija koncentriranih eritrocitov najbolj-
ši ukrep. Pri cirkulatorno stabilnih bolnikih, ki ne
krvavijo več, zadošča 0,9% NaCl (fiziološka raztopi-
na). Fiziološka raztopina oz. raztopine kristaloidov
so najboljši izbor pri rehidraciji kritično bolnih dehi-
driranih bolnikov: poročila randomiziranih kontroli-
ranih raziskav so pokazala več stranskih učinkov pri
uporabi koloidnih raztopin kot pri uporabi kristaloi-
dov, plazmaekspanderji z vsebnostjo škroba (npr.
»hydroxyethylstarch«) so se pokazali kot neodvisni
dejavnik tveganja za nastanek AOL; pri primerjavi
intenzivnega infuzijskega zdravljenja (»fluid resusci-
tation«) kritično bolnih s 4% albumini oz. fiziološko
raztopino pa niso našli razlik v smrtnosti oz. v pri-
zadetosti organov oz. v dolžini hospitalizacije. 
Pomembno vodilo pri rehidraciji in vodenju vodne
bilance pri zapletenih bolnikih je merjenje central-
nega venskega pritiska (CVP), ne pa, kot kažejo ne-
davne raziskave, tudi zagozditvenega pritiska. 
Posebno občutljivo je vodenje tekočinske bilance pri
AOL in cirozi. Razen hude intrarenalne vazokon-
strikcije je za razvoj AOL pomembna tudi hipovole-

Simptomi in znaki dehidracije se pojavijo šele, ko
se prostornina zunajcelične prostornine zmanjša
za 10 do 20%. 
Ledvena bolečina je lahko vodilni simptom pri
trombozi ledvičnih arterij in ven.
Z indeksi (Na+ v seču, frakcijska ekskrecija Na+…)
ločimo prerenalno AOL od parenhimske AOL; za
analizo je primeren vzorec seča, ki ga bolnik odda
še pred zdravljenjem z infuzijo ali diuretikom.
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mija (zmanjšan arterijski cirkulirajoči volumen), pri
čemer pa je volumen plazme v splanhničnem po-
dročju povečan.   Hipovolemijo lahko ugotavljamo s
»hidracijskim poskusom«, ki pa mora biti izpeljan s
počasno infuzijo, da pravočasno opazimo preobre-
menitev s tekočino in grozeči pljučni edem. Sponta-
ni bakterijski peritonitis lahko pri bolnikih s cirozo
povzroči hepatorenalni sindrom (HRS). Razen anti-
biotikov je incidenco HRS zmanjšalo in povečalo
preživetje tudi zdravljenje z infuzijo humanih albu-
minov (prvi dan 1,5 g/kg in čez 2 dni 1 g/kg). Od-
stranitev večjih količin ascitesa s paracentezo lahko
povzroči AOL in polno razvit HRS. Tveganje za
njun nastanek se zmanjša s sočasno infuzijo albumi-
nov. Po drugi strani pa evakuacija ascitesa zmanjša
intraabdominalni tlak in poveča pretok skozi renalne
vene, zaradi česar se poveča GF. Praznenje ascitesa iz
trebušne votline v centralno veno (transjugularna in-
trahepatična portosistemska opornica oz. šant), ki se
lahko uporablja pri refrakternem ascitesu, poveča
GF in natriurezo, ker se zaradi povečanega venske-
ga priliva poveča izločanje atrijskega natriuretičnega
peptida (ANP) in zmanjša izločanje aldosterona in
noradrenalina. Žal se pri tem razvije hepatična ence-
falopatija. 
Agonisti receptorjev vazopresina lahko izboljšajo že
razviti HRS. Konstriktorni učinek vazokonstriktor-
jev v splanhnični cirkulaciji poveča periferni žilni
upor in perfuzijo ledvic. K povečanju perfuzije pa
pomaga tudi infuzija albuminov. Več o hepatorenal-
nem sindromu je opisano v posebnem poglavju.

Preventiva in zdravljenje intrinzične akutne
okvare ledvic 
Med najpomembnejšimi ukrepi pri bolnikih z AOL
(ATN) je zagotoviti optimalno delovanje srčno-žil-
nega sistema in normalen volumen cirkulirajoče krvi.
Odločna in nagla poprava intravaskularnega volum-
na (izključno do stanja normovolemije) pomembno
zmanjša incidenco AOL po velikih operacijah, po-
škodbah, opeklinah in izgubah tekočine prek preba-
vil. Dobra hidriranost lahko v dobršni meri prepre-
či nastanek AOL zaradi rentgenskih kontrastnih
sredstev, aciklovirja, aminoglikozidov, amfotericina
B, cisplatina, uratne nefropatije, rabdomiolize, he-
molize, multiplega mieloma, hiperkalciemije in dru-
gih toksinov. 
Pri bolnikih z AOL, ki je posledica sepse, je smrtnost
80%. V zadnjem času se je pokazalo, da je zgodnje
(pravočasno) in intenzivno nadomeščanje tekočin
pomembno zmanjšalo funkcijsko prizadetost orga-

nov, pa tudi smrtnost. Infundirali so kristaloidne raz-
topine skupaj s koncentriranimi eritrociti in aplicira-
li vazopresorje (najpriporočljivejši je noradrenalin).
Začetni ciljni srednji arterijski krvni tlak (MAP) je bil
>65 mmHg, CVP 10 do 12 cm H2O,  diureza >0,5
ml/h in saturacija Hb s O2 >75%.
Kontrastna nefropatija je pomemben vzrok za na-
stanek AOL in predstavlja 11% hospitalnih AOL.
Definirana je s porastom serumskaga kreatinina za
25 do 50% od osnovne vrednosti oz. z dnevnim po-
rastom koncentracije serumskega kreatinina za 44 do
88 µmol/L. Za že razvito kontrastno nefropatijo ni
specifičnega zdravljenja. Izjemno pomembna pa je
dobra hidriranost in vzdrževanje normovolemije pri
rizični skupini bolnikov, ki imajo preeksistentno led-
vično okvaro (npr. s-kreatinin >140 µmol/l), diabe-
tično nefropatijo, srčno popuščanje ali plazmocitom.
V randomiziranih kliničnih raziskavah se je kot na-
jučinkovitejša rehidracijska raztopina izkazala 0,9%
NaCl, ki je bila boljša kot 0,45% NaCl oz. furosemid
(v odmerku 80 mg) ali manitol (v odmerku 25 g), ki
so jo infundirali 12 ur pred in 12 ur po kontrastni
preiskavi s hitrostjo 1 ml/kg/h. Omenja se tudi ugo-
den učinek izotonične raztopine natrijevega bikar-
bonata, ki jo priporočajo v intravenskem bolusu 3
ml/kg 1 uro pred preiskavo in nato 1 ml/kg/h 6 ur
po preiskavi (infuzijska raztopina vsebuje 150 mmol
NaHCO3 in 850 ml 5% glukoze). Zaradi kontradik-
tornih izsledkov, ki kažejo da natrijev bikarbonat po-
večuje tveganje za nastanek kontrastne nefropatije,
morda zaradi prooksidativnega učinka, trenutno
zdravljenje z bikarbonatom ni priporočljivo.
Skladno z izsledki raziskav so manj toksična neioni-
zirana nizkoosmolarna (500-850 mOsm/kg) in izoo-
smolarna (290 mOsm/kg) kontrastna sredstva. Če-
prav trenutno še ni jasno prikazana prednost izoo-
smolarnih sredstev pred nizkoosmolarnimi, pa iz-
kušnje z uporabo drugih hiperosmolarnih raztopin
(npr. saharoza v raztopini imunoglobulinov), ki lah-
ko povzročijo okvaro tubulnih celic in AOL, govo-
rijo v prid uporabe izoosmolarnih neioniziranih kon-
trastnih sredstev. Pomembna je količina uporablje-
nega kontrasta. Varen odmerek je manj kot 10 ml.
kontrastnega slikanja ni priporočljivo ponavljati prej
kot po 48 do 72 urah.
N-acetilcistein, ki je antioksidant in tudi vazodilata-
tor, se trenutno kljub neskladnim poročilom iz lite-
rature priporoča za preventivo kontrastne nefropati-
je. Priporočajo 600-1200 mg/12 ur na dan pred in
na dan preiskave. Intravenska aplikacija N-acetilci-
steina (150 mg/kg v 500 ml fiziološke raztopine 30
minut pred kontrastno preiskavo in 50 mg/kg v 500



ml fiziološke raztopine, ki teče 4 ure po preiskavi) se
zaradi potencialne nevarnosti anafilaktične reakcije
ne priporoča.
Randomizirane kontrolirane klinične raziskave niso
pokazale učinkovitosti dializnih metod pri preventi-
vi kontrastne nefropatije in se zato njihova uporaba
ne priporoča. Celo več, poleg tega, da je dializa in-
vazivna zunajtelesna metoda, lahko tudi sama pov-
zroči akutno okvaro ledvic. Sicer je potreba po na-
domestnem zdravljenju z dializo potrebno le pri 1
do 3% kontrastnih nefropatij.
Potrebna je previdna uporaba diuretikov, nesteroid-
nih antirevmatikov (tudi selektivnih COX-2 inhibi-
torjev), zaviralcev ACE in ARB pri dehidriranih bol-
nikih in pri bolnikih s kronično ledvično odpovedjo.
Nesteroidnih antirevmatikov, zaviralcev ACE in
ARB v času AOL ne smemo uporabljati.
Dopamin v »ledvičnem odmerku« (1-3 µg/kg/min)
poveča pretok krvi skozi ledvice in v manjši meri GF.
Prospektivne kontrolirane klinične raziskave niso po-
kazale, da bi dopamin preprečil ali spremenil potek
ishemične ali nefrotoksične AOL. Pri kritično bol-
nih lahko povzroči celo tahiaritmije, ishemijo mio-
karda in ishemijo črevesja. Pri slednji lahko pride do
vdora črevesnih bakterij v kri zaradi ishemične poš-
kodbe črevesne stene. Zaradi povečane natriureze se
poveča tudi delo tubulnih celic s posledično večjo
porabo kisika in medularno ishemijo. Eksperimen-
talni in klinični podatki ne opravičujejo rutinske upo-
rabe dopamina pri bolnikih z oligurično AOL.
Fenoldopam, ki je selektivni agonist ledvičnih dopa-
minskih D1 receptorjev, deluje samo na ledvice, za
razliko od neselektivnega dopamina.Poveča krvni
pretok skozi ledvice in natriurezo, ni pa še kliničnih
podatkov, ki bi lahko podprli njegovo uporabo pri
AOL.
Atrijski natriuretični peptid (ANP) je polipeptid (28
aminskih kislin), ki nastaja v mišicah atrijev, poveča
GF z  vazodilatacijo aferentne arteriole, poveča glo-
merulni ultrafiltracijski koeficienti (Kf) in zmanjša
transport natrija s posledičnim zmanjšanjem potreb
po kisiku. Sintetični analog (anaritide) v veliki multi-
centrični, randomizirani, s placebom kontrolirani
študiji ni pokazal klinično pomembnega izboljšanja
glede dializne odvisnosti in glede smrtnosti bolnikov
z AOL.
Ularitide (urodilantin) je ledvični pronatriuretični
peptid, ki se sintetizira v tubulnih celicah in se se-
cernira v distalnih tubulih. Povzroča vazodilatacijo v
ledvicah in natriurezo, podobno kot ANP. Rando-
mizirana, s placebom kontrolirana študija, ni poka-

zala zmanjšanja potrebe po hemodializi pri bolnikih
z AOL, ki so dobivali urodilantin. 
Manitol se v glomerulih filtrira in deluje v tubulih kot
osmotski diuretik. Teoretično »izpira« celični drobir
v tubulih in preprečuje njihovo zamašitev. Poveča tu-
di pretok krvi skozi ledvice in deluje kot vezalec pro-
stih kisikovih radikalov, ki se sproščajo po ishemični
okvari.  V živalskih poskusih so uspeli preprečiti oli-
gurijo in omiliti ledvično okvaro, klinične študije pa
tega niso potrdile. Trenutno ni racionalne osnove za
uporabo manitola za preventivo ali zdravljenje AOL. 
Diuretiki Henleyjeve pentlje (npr. furosemid), ki
zmanjšajo potrebo tubulnih celic po kisiku in z va-
zodilatacijo povečajo krvni pretok v ledvicah, sicer
lahko prevesijo oligurično v neoligurično AOL, kar
olajša vodenje vodne bilance, ni pa dokazov o zmanj-
šanju potrebe po hemodializi in o zmanjšanju
smrtnosti bolnikov z AOL. Vsekakor pa se je in-
traoperativna preventivna uporaba furosemida po-
kazala kot škodljiva. Furosemid je v visokih odmer-
kih ototoksičen in povzroči ireverzibilno gluhost.
Kontinuirna infuzija je varnejša in učinkovitejša od
aplikacije v bolusu. Priporočljiv je le pri konzerva-
tivnem zdravljenju hipervolemije.

Zdravljenje zapletov akutne odpovedi ledvic 
Najpogostejše komplikacije pri AOL so: hiperhidra-
cija, hiperkaliemija, hiperfosfatemija, presnovna aci-
doza, pomanjkljiva prehrana in neprilagojeni od-
merki zdravil.
Hiperhidracija. Že med rehidracijo bolnika je tre-
ba vedeti, da pretirana hidracija ne vzpostavi diure-
ze ali popravi ledvično delovanje, temveč kasneje na-
redi bolniku več škode kot koristi. Edem tkiv namreč
poveča transportno razdaljo med kapilarami in celi-
cami in spodbuja sindrom »bolne celice« v sklopu
uremičnega sindroma, ki se pri akutnih bolnikih, kjer
ni adaptacije, razvije prej kot pri kroničnih. Pomem-
ben vpliv ima edem tudi na steno črevesja, ki izgubi
funkcijo pregrade za črevesne bakterije, ki z vdorom
v kri pripeljejo do sepse in multiorganske odpovedi.

Hitra poprava znotrajžilnega volumna pomembno
zmanjša incidenco AOL po velikih operacijah,
poškodbah, opeklinah in izgubah tekočine preko
prebavil.
Kontrastno nefropatijo uspešno preprečujemo z in-
fuzijo 0,9% NaCl in aplikacijo N-acetilcisteina. 
Dializne metode niso učinkovite pri preprečeva-
nju kontrastne ledvične okvare.
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Hiperkaliemija. Pri serumski koncentraciji K+, ki je
na zgornjem območju normalne vrednosti (<5,5
mmol/l), je potrebno omejiti vnos kalija v telo in uki-
niti diuretike, ki čuvajo kalij. Pri blagi hiperkaliemiji (se-
rumska koncentracija K+ 5,5 - 6,5 mmol/l) brez EKG
sprememb, je potrebna prekinitev vzroka, ki je pripe-
ljala do hiperkaliemije, aplicira se 15 do 30 g natrijeve-
ga polistiren sulfonata (Sorbisterid®) per os na 3 do 4
ure, skupaj z odvajalom. Serumska koncentracija K+

>6,5 mmol/l predstavlja ogrožujočo hiperkaliemijo, pri
kateri je potrebno aplicirati kalcijev glukonat, insulin,
40 ali 50% glukozo v bolusu (če ni hiperglikemije) in
pri presnovni acidozi NaHCO3. V kolikor ni ustrezne-
ga znižanja koncentracije K+, je potrebna urgentna dia-
liza.  
Presnovna acidoza. Presnovne acidoze ni potrebno
zdraviti dokler je serumski bikarbonat >10 mmol/l.
Pri nižjih vrednostih se nadomešča deficit, pri čemer
je potrebno paziti na druge posledice presnovne al-
kaloze: hipokalciemije, hipokaliemije in preobreme-
nitve s tekočino.
Hiperfosfatemija in hipokalciemija. Pri hiperfos-
fatemiji se omeji fosfor v hrani, dodajo se še vezalci
fosfatov s hrano (kalcijev karbonat, aluminijev hi-
droksid, sevelamer). Le hudo hipokalciemijo je po-
trebno korigirati. Navadno se pojavi pri rabdomioli-
zi ali akutnem pankreatitisu.
Prehrana. Bolnikom z AOL je potrebno zagotoviti
od 25 do 30 kcal/kg telesne teže (TT), odsvetujejo
več kot 35 kcal/kg TT. Če pričakujemo hitro resti-
tucijo ledvičnga delovanja, lahko z omejitvijo belja-
kovin v hrani (<0,8 g/kgTT/dan) zaviramo tvorbo
sečnine in nastanek uremičnega sindroma, kadar pa
je zdravljenje dolgotrajno, morajo bolniki dobivati
več kot 1,4 g beljakovin/kg TT/dan. 

Dializno zdravljenje
Dializno zdravljenje niti ne pospeši zdravljenje AOL
niti ne vpliva na prognozo, četudi ga pričnemo zgo-
daj. Trenutno ni dokazov, da bi kontinuirne metode
zagotavljale boljše preživetje kot intermitentna he-
modializa.
Peritonealna dializa. Je manj učinkovita kot he-
modializa in je manj primerna za zdravljenje
hiperkatabolnih bolnikov z AOL. Absolutna kon-

traindikacija so tudi operacije v trebuhu in prsnem
košu. Uporabljajo jo tam, kjer so slabše možnosti za
hemodializo. Prednost peritonealne dialize je, da ne
povzroča cirkulatorne nestabilnosti in da ni potrebe
po antikoagulaciji, slaba plat pa so zapleti pri vsta-
vitvi peritonealnega katetra in peritonitisi.
Hemodializa. To je postopek z zunajtelesnim
krvnim obtokom, ki potrebuje žilni pristop (femo-
ralni ali jugularni kateter), antikoagulacijo (heparin,
nizkomolekularni heparin, citrat ali prostaciklin), he-
modializni monitor in dializator s krvnimi linijami za
enkratno uporabo. Uporabljajo se dializatorji z umet-
no membrano, ki je »biokompatibilna« (t.j. z nizko
aktivacijo komplementa pri stiku krvi z umetno
membrano) in teoretično primernejša za zdravljenje
od celuloznih. Randomizirane raziskave pa prednos-
ti niso mogle dokazati. Vsakodnevna hemodializa, ki
traja 4 ure in več, s pretokom krvi od 200 do 300
ml/min in pretokom dializata ≥500 ml/min je v pri-
merjavi s hemodializo vsak drugi dan pomembno
povečala preživetje. Cirkulatorna stabilnost se po-
večuje z raznimi ukrepi, kot so znižanje temperatu-
re dializata, spreminjanje osmolarnosti dializata s po-
večevanjem koncentracije Na+, višjo koncentracijo
Ca2+.
Kontinuirne metode (angl.: continuous renal re-
placement therapy, CRRT). To so kontinuirna ven-
ovenska hemofiltracija (CVVH), kontinuirna ven-
ovenska hemodializa (CVVHD) in kontinuirna ven-
ovenska hemodiafiltracija (CVVHDF). Potekajo
neprekinjeno, dan za dnem, in omogočajo odlično
vodenje vodne bilance, kar je posebej pomembno pri
najtežjih bolnikih z multiorgansko prizadetostjo.
Cirkulatorna stabilnost je velika zaradi majhnih in
postopnih sprememb v osmolarnosti seruma in
volemiji, pa tudi stalnega hlajenja krvi, kar povečuje
aktivnost adrenergičnega sistema in stabilizira krvni
tlak. Priporočljiva ultrafiltracija oz. nadomeščanje in-
fuzata je okrog 35 ml/kg/h. CRRT postopki ne od-
stranjujejo citokinov v klinično pomembnih ko-
ličinah. 
»Slow low-efficiency daily dialysis« (SLEDD).
Metoda je nekje vmes med hemodializo in CRRT.
To je hemodializa, ki teče do 12 ur z majhnim pre-
tokom krvi (okrog 175 ml/min) in majhnim preto-
kom dializata (<350 ml/min). V dializnih centrih, ki
so zadosti veliki, da obvladujejo vse tri procedure, jih
pri zdravljenju ves čas komplementarno uporabljajo
skladno s potrebami zdravljenja. 
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Pretirana hidracija ne vzpostavi diureze ali popravi
ledvično delovanje, temveč naredi bolniku več
škode kot koristi.
Nevaren zaplet oligurične AOL je hiperkaliemija.
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Prognoza 
Smrtnost pri intrinzični AOL je 50% in se v zadnjih
treh desetletjih ni bistveno spremenila kljub po-
membnemu izboljšanju možnosti zdravljenja. Vzrok
je najverjetneje v zmanjševanju izoliranih AOL na
račun zapletenih z multiorgansko prizadetostjo bol-
nikov. Vse več je starih bolnikov, ki se zdravijo in-
tenzivno tako kirurško kot z zdravili in ob tem pre-
živijo toliko časa, da razvijejo AOL. Smrtnost je ra-
zlična pri različnih vzrokih za AOL: 15% v zvezi z
zapleti v nosečnosti, 30% pri toksični AOL in 60 do
90% v sklopu sepse. Nekdanje mnenje, da dializno
zdravljenje pomembno izboljša prognozo pri AOL,
ne drži. Izgleda, da AOL neposredno prispeva k sla-
bi prognozi. Dejavniki, ki označujejo slabo progno-
zo, so starost, moški spol, oligurija in naraščanje se-
rumske koncentracije kreatinina za >150
µmol/l/dan. Celo blago zmanjšanje ledvičnega de-
lovanja je povezano s slabšo prognozo. Pri bolnikih,
ki se zdravijo z dializo, je smrtnost višja kot pri pri-
merljivih bolnikih brez AOL, daljša je tudi hospitali-
zacija in z njo povezani stroški. 
Za oceno prognoze se uporabljajo različni točkoval-
ni sistemi (npr. APACHE II), ki pa so slabi napo-
vedniki prognoze posameznega bolnika. Za celostno
oceno smrtnosti bi bilo potrebno spremljati bolnike
še 2 meseca po odpustu iz bolnišnice. Po AOL se
vzpostavi ledvično delovanje, ki pa je pri 50% bolni-
kov okrnjeno (zmanjšana GF, motnje v izločanju H+

in koncentriranju seča). Ledvična biopsija pokaže tu-
bulointersticijsko fibrozo. Pri 5% bolnikov se AOL
ne popravi in ostanejo dializno odvisni. Pri 5% se
delovanje ledvic progresivno slabša. Bolniki, ki so
preboleli AOL, imajo večje tveganje za ponovni raz-
voj ishemične ali nefrotoksične AOL, kar je z daljša-
njem življenjske dobe lahko pomembno. 

AKUTNA OKVARA LEDVIC PRI NEKATERIH
DRUGIH BOLEZNIH

Trombotična trombocitopenična purpura in
hemolitično uremični sindrom 
Trombotična trombocitopenična purpura (TTP) in
hemolitično-uremični sindrom (HUS) sodita v sku-
pino trombotičnih mikroangiopatij, za katere je zna-

čilna trombocitopenija, mikroangiopatična hemoli-
za z anemijo in prizadetost nekaterih organov. Še
pred nedavnim smo ju obravnavali kot obliki iste bo-
lezni (HUS/TTP). V zadnjih letih pa so ugotovili
med HUS in TTP razlike v patofiziologiji in patoge-
nezi, kar kaže, da gre za različni bolezni in vpliva na
način zdravljenjenja. TTP označuje pet simptomov
in znakov: 
- trombocitopenija,
- mikroangiopatična hemolitična anemija, 
- nevrološke motnje, 
- ledvična insuficienca in 
- zvišana telesna temperatura. 
Pri vsakodnevnem  delu že trombocitopenija, frag-
mentirani eritrociti in zvišana serumska aktivnost
laktat dehidrogenaze (LDH) zadostujejo za sum na
bolezen. HUS označujejo: 
- trombocitopenija, 
- mikroangiopatična hemolitična anemija in 
- akutna ledvična odpoved. 
Pri TTP nastajajo v mikrocirkulaciji možganov in
drugih organov (prebavila, ledvice) agregati trom-
bocitov (brez ali z malo fibrina), ki povzročajo ishe-
mijo in posledične okvare. Za HUS pa je značilno,
da nastajajo agregati trombocitov skupaj s fibrinom,
ki okludirajo predvsem mikrocirkulacijo ledvic.
Osnovna motnja pri TTP je prisotnost »neobičajno«
velikih multimerov von Willebrandovega faktorja v
krvnem obtoku (pritrjenih na endotelne celice), na
katere se adherirajo trombociti, ki se aktivirajo in
sprožajo nadaljno agregacijo s posledičnim nastan-
kom trombocitnih trombov v mikrocirkulaciji tkiv
oz. organov. Slednje še dodatno intenzivno stimuli-
ra sekrecijo »neobičajno« velikih multimerov von
Willebrandovega faktorja. Multimeri von Willebran-
dovega faktorja nastajajo v trombocitih (shranjeni so
v alfa granulih) in endotelnih celicah (shranjeni so v
Weibel - Paladijevih telescih) in normalno v cirkula-
ciji niso prisotni, ker jih metaloproteaza,
ADAMTS13 (angl.: a disintegrin and metalloprotea-
se with thrombospondin-1-like domains) na površi-
ni endotelnih celic cepi v manjše enote. Pri TTP je
aktivnost ADAMTS13 zelo zmanjšana (<5%)  bo-
disi zaradi zelo znižane koncentracije v serumu, bo-
disi zaradi motene adhezije encima na endotelne ce-
lice, ki je pogoj za delovanje, pri čemer je serumska
koncentracija encima normalna. Aktivnost
ADAMTS13 je zelo zmanjšana:
- pri familiarni TTP (kronična TTP z relapsi), kot po-

sledica mutacije gena, ki kodira encim (pojavlja se
tako v otroštvu kot kasneje),

Dializno zdravljenje ne pospeši zdravljenje AOL in
ne vpliva na prognozo, čeprav ga pričnemo zgodaj.
Kontinuirne metode so glede preživetja bolnikov
enakovredne intermitentni hemodializi. 



- pri (avtoimuni) pridobljeni idiopatični TTP, ki je
lahko prehodna TTP (pojavi se le enkrat) ali reku-
rentna (intermitentna) TTP in je posledica nastan-
ka in delovanja IgG avtoprotiteles, ki blokirajo en-
cim (sem spada tudi s tiklopidinom / klopidogre-
lom povzročena TTP),

- pri prehodni motnji produkcije in »življenjske do-
be« encima (brez dokazljivih protiteles) (pridoblje-
na idiopatična TTP), 

- pri moteni adherenci encima na endotelno celico
(ob normalni koncentraciji v serumu) (familiarna
in pridobljena TTP).

Hemolitično uremični sindrom nastane običajno pri
otrocih (v 9 do 30%) kakšen teden po krvavi driski,
ki jo povzroči E. coli (sev 0157: H7). HUS pa lahko
povzročijo tudi drugi serotipi E. coli, Shigella dy-
senteriae in druge bakterije. Bakterije izločajo ekso-
toksin, »shiga toksin«, ki se veže na receptorje na
membranah epitelijskih in endotelnih celic glomeru-
lov, širokega črevesa in možganov, ledvičnih mezan-
gijskih in tubulnih celic in monocitov ter tromboci-
tov. Enterohemoragične bakterije najprej vdrejo v
epitelne celice širokega črevesa, kjer se razmnožijo,
destruirajo celice in nato vdrejo v intestinalno cirku-
lacijo. Shiga toksin pride s plazmo in na površini
trombocitov in monocitov do ledvic, kjer se veže na
glomerulne endotelne in epitelne celice, na mezan-
gijske in na tubulne celice. Shiga toksin po eni strani
inducira izdelavo in sproščanje »neobičajno dolgih
multimerov« von Willebrandovega faktorja iz endo-
telnih celic, po drugi strani pa aktivira trombocite in
pospešuje njihovo adhezijo in agregacijo na multi-
mere von Willebrandovega faktorja, ki »plapolajo«
pritrjene na endotelne celice. Razen tega shiga toksin
z blokado sinteze beljakovin povzroči smrt celic. Po-
škodba glomerulov se potencira tudi z delovanjem
nevtrofilcev in monocitov, ki se aktivirajo pod vpli-
vom citokinov. HUS običajno ne poteka z odsot-
nostjo ali hudo zmanjšano aktivnostjo encima
ADAMTS13. Če pa shiga toksin okvari aktivnost
ADAMTS13, je cepitev  »neobičajno dolgih« poli-
merov von Willebrandovega faktorja na površini en-
dotelnih celic toliko podaljšana, da pride do adhezi-
je aktiviranih trombocitov nanje.
Družinski HUS se pojavlja v 5 do 10%. Smrtnost  je
okrog 54% (pri tipičnem HUS otrok 3 do 5%). Pri
polovici teh bolnikov nastanejo relapsi, pri tretjini je
potrebna kronična hemodializa. Pri bolnikih, ki jim
presadijo ledvico, pri 16% nastane odpoved presad-
ka v 1 mesecu. Večina teh bolnikov ima pomanjka-
nje plazemskega faktorja H (plazemska beljakovina,
150 kD), ki sicer ščiti celice pred akcidentalno po-

škodbo po aktivaciji komplementa (C3) po alterna-
tivni poti: pojača se okvara glomerulov zaradi delo-
vanja protiteles ali imunskih kompleksov.
Trombotična mikroangiopatja se pojavlja tudi po
zdravljenju z mitomicinom, ciklosporinom, takroli-
musom in po kombinaciji kemoterapije in radiaciji
vsega telesa. Mehanizmi omenjenih mikroangiopatij
niso znani.
Zdravljenje družinske TTP pri dojenčkih in majhnih
otrocih, ki imajo funkcijsko okvarjen ADAMTS13,
vključuje infuzijo sveže zmrznjene plazme (brez
trombocitov), plazme z odstranjenim krioprecipita-
tom (»kriosupernatant«) ali plazme, obdelane z or-
ganskimi topili in detergenti. Plazmafereza ni po-
trebna, ker vsebujejo omenjene infuzijske tekočine
aktivno metaloproteazo. Čeprav je razpolovni čas in-
fundiranega encima 2 dni, zadošča infuzija metalo-
proteaze na 3 tedne. V bodoče bo najverjetneje na
voljo rekombinantna metaloproteaza, učinkovita pa
je tudi genska terapija.
Pri pridobljeni akutni idiopatični TTP (starejši otro-
ci in odrasli) so potrebne dnevne plazmafereze: od-
stranjujejo se »neobičajno dolgi multimeri« von Wil-
lebrandovega faktorja in protitelesa proti
ADAMTS13 na eni strani, na drugi pa se nadomeš-
ča metaloproteaza s plazmo, kot nadomestno teko-
čino. Pri nekaterih bolnikih z visokim titrom proti-
teles proti ADAMTS13 je zaradi premajhne učinko-
vitosti plazmafereze potrebno dodati še glukokorti-
koide ali napraviti splenektomijo. V redkih poročilih
priporočajo kombinacijo imunske adsorpcije in
membranske plazmafereze s svežo zmrznjeno plaz-
mo.
Plazmafereza s svežo zmrznjeno plazmo pri zdrav-
ljenju HUS nima zanesljivega učinka. Potrebno je
skrbno simptomatsko zdravljenje in, če je potrebno,
dializa. Zdravila, ki zmanjšujejo peristaltiko črevesja,
povečujejo nevarnost za HUS pri infekciji z E. coli
O157:H7, prav tako antibiotiki, ki z destrukcijo bak-
terij povzročijo sprostitev shiga toksina v kri.

Ko še ni jasno, ali gre za TTP ali HUS, se vedno od-
ločimo za takojšnje zdravljenje z vsakodnevno
plazmaferezo in svežo zmrznjeno plazmo kot
nadomestno tekočino.
Pri TTP je aktivnost ADAMTS13 zelo zmanjšana
(<5%).
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Akutna ledvična okvara v nosečnosti 
V razvitem svetu je AOL v povezavi z nosečnostjo,
ki potrebuje dializo, redka, 1 na 20.000 porodov. Ne-
strokovno opravljeni abortusi, ki se zapletejo s sep-
so in AOL, so značilnost nerazvitih dežel. Kasneje v
nosečnosti so najpogostejši vzroki za AOL noseč-
nostna toksemija, poporodni HUS ali TTP in ishe-
mične ATN kot posledice poporodne krvavitve ali
abrupcije placente, manj pa embolije z amnijsko te-
kočino ali sepse. 
Pri blagi do zmerni preeklampsiji je ledvična funkci-
ja normalna, pri hudi obliki pa se pojavi AOL (kot
posledica intrarenalne vazokonstrikcije), spremlja pa
jo še huda arterijska hipertenzija, nevrološke motnje
(krči), laboratorijski znaki motenj v delovanju jeter,
trombocitopenija in motnje v koagulaciji. Varianta
preeklampsije je HELLP sindrom (angl.: hemolysis,
elevated liver enzymes, low platelets), ki lahko iz be-
nignega poteka preide v hude motnje koagulacije in
v jetrno in ledvično insuficienco. Pri zdravljenju je
prvi ukrep takojšnji porod oz. prekinitev nosečno-
sti. 
Akutna maščobna degeneracija jeter v nosečnosti
(angl.: acute fatty liver of  pregnancy -AFLP) se po-
javlja pri 1 od 7.000 nosečnosti, in povzroči tudi
ATN zaradi hude intrarenalne vazokonstrikcije. Na-
tančnega vzroka bolezni še ne poznamo, je pa po-
gostejša pri bolnicah, ki nosijo otroka z genetsko
mutacijo, ki moti oksidacijo maščobnih kislin v mi-
tohondrijih, ali pa če so same nosilke omenjene gen-
ske napake. AOL lahko povzroči tudi obojestranski
akutni pielonefritis, kjer je prvi ukrep antibiotično
zdravljenje in dobra hidriranost.

Akutna okvara ledvic po kardiovaskularnih
operacijah  
Pri 1% do 5% bolnikov po koronarnih obvodih na-
stane AOL, ki potrebuje zdravljenje z dializo. Že
pred operacijo na srcu imajo bolniki kompenzirano
ledvično hipoperfuzijo zaradi sočasne diabetične ne-
fropatije, hipertenzivne nefroskleroze, ishemične bo-
lezni ledvic in drugih ledvičnih bolezni. Pooperati-
vna AOL je lahko posledica hipoperfuzije med ope-
racijo, ateroembolične poškodbe ali poškodbe z ra-
diokontrastnim sredstvom pred operacijo. Zaradi
pretirane uporabe diuretikov in sistemskih vazodila-
tatorjev nastane pri starejših prerenalna AOL: zara-
di ateroskleroze ledvičnih žil in okvarjene avtoregu-
lacije je za dobro ledvično funkcijo potreben višji si-
stemski krvni tlak. Neodvisni preoperativni dejavni-
ki tveganja za nastanek AOL po srčno-žilnih opera-

cijah so: visoka starost, GF <60ml/min, periferna
žilna bolezen, kardiomegalija in iztisna frakcija
<35%, pooperativni dejavniki tveganja pa so ur-
gentna operacija, trajanje operacije obvoda >100 mi-
nut, uporaba aortne črpalke in kombinirana operaci-
ja zaklopk in koronarnih žil. Nekatere študije so po-
kazale manjše tveganje za AOL, če niso uporabili zu-
najtelesnega krvnega obtoka.

Akutna okvara ledvic po presaditvi solidnih
organov in kostnega mozga 
Presaditve solidnih organov, če izvzamemo ledvice,
so visoko tveganje za nastanek AOL zaradi okvare
in poslabšanja delovanja srca, pljuč in jeter oz. ne-
frotoksičnosti antimikrobnih sredstev in imunosu-
presijskih zdravil. AOL se razvije pri 25% vseh bol-
nikov po presaditvi solidnih organov, 8% od teh po-
trebuje dializo: pri slednjih se smrtnost poveča za 9
do 12-krat. AOL se pojavi pri 35% bolnikov po pre-
saditvi srca, pri 15% po presaditvi pljuč in pri 20 do
30% bolnikov po presaditvi jeter. Trenutno ni jasno,
če preeksistentna kronična ledvična bolezen vpliva
na izhod transplantacije jeter, znano pa je, da je ho-
spitalizacija daljša kot pri bolnikih z zdravimi ledvi-
cami.
Pri mieloablativni homologni presaditvi kostnega
mozga je incidenca AOL 50%. Od teh jih 20 do 31%
potrebuje dializo, prognoza pa je zelo slaba, smrtnost
je več kot 80%. Pri avtologni presaditvi kostnega
mozga je incidenca AOL 21%, smrtnost pa 18%.
Vzroki za AOL so: hipovolemija, sepsa, sindrom tu-
morske lize, direktna toksična okvara tubulov z an-
tibiotiki, citotoksičnimi zdravili, kalcinevrinskimi in-
hibitorji. Najpogostejši vzrok AOL pri mieloablativ-
ni homologni presaditvi je hepatorenalni sindrom
kot posledica veno-okluzivne bolezni jeter po ira-
diaciji vsega telesa in aplikaciji ciklofosfamida in/ali
busulfana. Smrtnost je 100%. 
Akutni intersticijski nefritis in hepatorenalni sindrom
sta opisana v posebnih poglavjih. 

Pooperativna AOL je lahko posledica hipoperfuzi-
je med operacijo, ateroembolične poškodbe ali
poškodbe z radiokontrastnim sredstvom pred ope-
racijo.

AOL se razvije pri 25% vseh bolnikov po presaditvi
solidnih organov, 8% od teh potrebuje dializo.
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Kontrastna okvara ledvic (kontrastna nefropatija) je
z radiološkimi kontrastnimi sredstvi povzročena
okvara ledvičnega delovanja. V prispevku je opisana
kontrastna okvara ledvic, ki nastane po znotrajžilnem
vbrizganju jodnih kontrastnih sredstev pri angiolo-
ških diagnostičnih in terapevtskih posegih. Klinično
se kaže kot sindrom akutne ledvične okvare (ALO).

OPREDELITEV
Po zadnjih priporočilih je kontrastna okvara ledvic
opredeljena kot zvišanje serumske koncentracije
kreatinina za 44 µmol/l (0,5 mg/dl) ali za ≥ 25% od
izhodiščne vrednosti znotraj 48 ur po vbrizganju
kontrastnega sredstva.

EPIDEMIOLOGIJA
Kontrastna okvara ledvic je pogost vzrok ALO v
bolnišničnem okolju. Incidenca je po podatkih v li-
teraturi različna in znaša od 2 do preko 50%. To je
posledica neenotne opredelitve kontrastne nefropa-
tije, različnih vrst uporabljenih kontrastnih sredstev
in radioloških posegov ter razlik v proučevani po-
pulaciji z različnimi dejavniki tveganja. Po eni od ra-
ziskav je bila incidenca kontrastne nefropatije pri
zgoraj opisani opredelitvi 14,5%. Znatno višja je pri
bolnikih s sladkorno boleznijo in diabetično ledvi-

čno boleznijo (10 do 40% pri kronični ledvični bo-
lezni 2. do 3. stopnje in preko 50% pri napredovali
diabetični ledvični bolezni 4. stopnje). Pogostnost
kontrastne nefropatije je v splošni populaciji brez
znane ledvične bolezni majhna, incidenca je manjša
od 2%.

ETIOLOGIJA IN PATOGENEZA
Vzrok nastanka kontrastne okvare ledvic ni razjas-
njen. Eksperimentalne raziskave na živalskih mode-
lih kažejo, da je kontrastna nefropatija posledica he-
modinamskih sprememb zaradi ledvične vazokon-
strikcije ter neposrednega toksičnega učinka jodnih
kontrastnih sredstev na ledvične tubule.
Po vbrizganju kontrastnih sredstev nastane ledvična
vazokonstrikcija in posledična ishemija zaradi zveča-
nega sproščanja vazokonstriktornih snovi (vazopre-
sin, angiotenzin II, endotelin, adenozin) in pomanj-
kanja ledvičnih vazodilatatorjev (dušikov oksid in
prostaglandini). Pretok krvi skozi ledvice zmanjšuje
tudi večja viskoznost kontrastnih sredstev in zveča-
na agregacija eritrocitov. Najbolj prizadeta je ledvi-

KONTRASTNA OKVARA LEDVIC
Miha Arnol

S katerim sindromom ledvične okvare se kaže kontrastna okvara ledvic?
Kako je opredeljena kontrastna okvara ledvic?
Kateri je najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek kontrastne okvare ledvic?
Kateri so drugi dejavniki tveganja za nastanek kontrastne okvare ledvic?
Katere ledvične bolezni sodijo v diferencialno diagnozo kontrastne okvare ledvic?
Katera kontrastna sredstva lahko zmanjšajo verjetnost kontrastne okvare ledvic?
Katera je najbolj primerna infuzijska raztopina za preprečevanje kontrastne okvare ledvic in kako jo
nadomeščamo pri načrtovanih in nujnih posegih?
Kako uporabljamo N-acetilcistein za preprečevanje kontrastne okvare ledvic?
Ali je dializno zdravljenje učinkovito za preprečevanje kontrastne okvare ledvic?
Ali je pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo magnetno resonančno angiografija z uporabo
gadolinijevih kontrastnih sredstev varna diagnostična alternativa?

V bolnišničnem okolju je več kot 10% ALO posledi-
ca kontrastne nefropatije.
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čna sredica, ki je za ishemično okvaro najbolj občut-
ljiva. Hemodinamsko posredovana okvara je bolj iz-
razita pri zmanjšanem znotrajžilnem volumnu (hi-
povolemiji).
Patohistološke spremembe (vakuolizacija tubulnih
epitelnih celic, vnetje in celična nekroza) kažejo na
neposreden toksičen učinek kontrastnih sredstev na
ledvične tubule. Poleg celične nekroze pride tudi do
apoptoze tubulnih celic. Raziskave na živalskih mo-
delih kažejo, da kontrastna sredstva zmanjšujejo
aktivnost celičnih antioksidantnih encimov. Citotok-
sičen učinek je zato tudi posledica zvečanega nasta-
janja reaktivnih kisikovih spojin.
Vsi opisani mehanizmi ledvične okvare so izrazitejši
pri uporabi hiperosmolalnih kontrastov kot pri upo-
rabi hipo- ali izo-osmolalnih kontrastov.

DEJAVNIKI TVEGANJA
Dejavnike tveganja, ki povečujejo tveganje za nasta-
nek kontrastne okvare ledvic, prikazuje tabela 1. De-
javniki tveganja so najbolj raziskani pri bolnikih po
perkutanih koronarnih intervencijah. Raziskave ka-
žejo, da so najpomembnejši dejavniki, ki povečujejo
tveganje za kontrastno okvaro ledvic:
- zmanjšano ledvično delovanje z glomerulno filtra-

cijo < 60 ml/min/1,73m2,
- sladkorna bolezen (zlasti diabetična ledvična bole-

zen s proteinurijo),
- diseminirani plazmocitom,
- srčno popuščanje (zlasti potreba po intra-aortni ba-

lonski črpalki),
- hipotenzija,
- nujen interventni poseg,
- starost >75 let,
- količina kontrasta > 200 ml.
Tveganje za nastanek kontrastne okvare ledvic so
skušali oceniti z različnimi prognostičnimi modeli.
Večina raziskav kaže, da zmanjšano ledvično delo-
vanje z glomerulno filtracijo <60 ml/min/1,73m2 ali
prisotnost treh ali več drugih dejavnikov tveganja (ta-
bela 1) pomembno zveča verjetnost kontrastne
okvare ledvic. Poleg tega so raziskave jasno pokaza-
le, da se tveganje za kontrastno okvaro ledvic strmo
povečuje z večanjem števila pridruženih dejavnikov
tveganja. Zato je pomembno oceniti tveganje za na-
stanek kontrastne nefropatije pri vsakem bolniku,

preden bo izpostavljen kontrastnemu sredstvu. Dia-
gram za oceno tveganja in potrebe po preprečeva-
nju kontrastne okvare ledvic prikazuje slika 1.

KLINIČNE ZNAČILNOSTI
Akutna ledvična okvara, ki je posledica kontrastne
nefropatije, je pri večini bolnikov blaga, prehodna in
neoligurična. Ponovno izboljšanje ledvičnega delo-
vanja lahko pričakujemo po treh do petih dneh. Re-
zultati velikih retrospektivnih raziskav so pokazali,
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Kontrastna okvara ledvic je posledica ledvične va-
zokonstrikcije ter neposrednega toksičnega učin-
ka kontrastnih sredstev na ledvične tubule.

Najpomembnejši dejavniki tveganja za kontrastno
okvaro ledvic so zmanjšano ledvično delovanje,
sladkorna bolezen, diseminirani plazmocitom,
srčno popuščanje, hipotenzija, višja starost, nujen
interventni poseg in večja količina kontrastnega
sredstva.

dejavniki tveganja za kontrastno okvaro ledvic
zmanjšana glomerulna filtracija
sladkorna bolezen
zmanjšan znotrajžilni volumen
- srčno popuščanje
- jetrna ciroza
- nefrotski sindrom
- zdravljenje z diuretiki
- bruhanje, driska
hipotenzivna stanja
presnovne motnje
- hiperurikemija
- hiperlipidemija
- hiperkalciemija
diseminirani plazmocitom
nefrotoksična zdravila
- nesteroidni antirevmatiki
- aminoglikozidi
- amfotericin
- ciklosporin
- sulfonamidi
večja starost 
arterijska hipertenzija 
proteinurija 
sepsa 
atopija oz. alergija 
kontrastna sredstva
- večja količina
- hiperosmolalnost
- ponovno injiciranje znotraj 72 ur

Tabela 1. Dejavniki tveganja za kontrastno okvaro ledvic.



da je zaradi poslabšanja delovanja ledvic potrebno
hemodializno zdravljenje pri 1-10% bolnikov. Inci-
denca je odvisna od stopnje predhodne ledvične
okvare in pridruženih bolezni. Potreba po nado-
mestnem zdravljenju s hemodializo je bolj verjetna
pri bolnikih z izhodiščno serumsko koncentracijo
kreatinina nad 350 µmol/l. Tudi pri večini teh bol-
nikov se ledvično delovanje izboljša. Končna ledvi-
čna odpoved je bila opisana pri bolnikih z napredo-
valo kronično ledvično boleznijo, zlasti pri diabeti-
čni ledvični bolezni.
Pomembno je dejstvo, da kontrastna okvara ledvic
podaljša bolnišnično zdravljenje in je povezana z
večjo obolevnostjo in umrljivostjo bolnikov. Umrlji-
vost v bolnišnici je največja pri bolnikih, ki zaradi
kontrastne nefropatije potrebujejo nadomestno
zdravljenje s hemodializo (tudi do 30%). Večja umr-

ljivost je deloma povezana s težjo naravo akutne bo-
lezni in pridruženih bolezni. Ne glede na to razvoj
ALO zaradi kontrastne nefropatije, zlasti potreba po
hemodializi, predstavlja neodvisni napovedni dejav-
nik zvečane umrljivosti.

DIAGNOZA IN DIFERENCIALNA DIAGNOZA
Diagnozo kontrastne okvare ledvic postavimo na os-
novi akutnega poslabšanja ledvičnega delovanja z
značilnim zvišanjem serumske koncentracije kreati-
nina, ki nastane znotraj 48 ur po intravenskem vbri-
zganju kontrastnega sredstva. V diferencialni dia-
gnozi moramo upoštevati ishemično akutno tubulno
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Kontrastna okvara ledvic je povezana z večjo
obolevnostjo in umrljivostjo bolnikov.

Ali ima bolnik  zmanjšano glomerulno filtracijo 
in/ali 

sladkorno bolezen?

da

ne zagotovitev ustrezne
hidracije

1. ocena možnosti odložitve diagnostičnega/terapevtskega posega

2. posvet z lečečim zdravnikom glede:
- stopnje nujnosti diagnostičnega/terapevtskega posega,

- možnosti uporabe alternativnih diagnostičnih/terapevtskih metod (UZ, MR)

3. ocena ledvičnega delovanja:
- ocena očistka kreatinina (po Cockcroft-Gaultu) ali ocena GF (po MDRD)

4. ocena tveganja

veliko tveganje

ali- zmanjšano ledvično delovanje z ocenjeno 
GF < 60 ml/min/1,73m2

trije ali več naslednjih dejavnikov:
- starost > 75 let
- sladkorna bolezen
- srčno popuščanje
- jetrna ciroza
- nefrotski sindrom
- diuretiki
- NSAR, ciklosporin, aminoglikozidi
- arterijska hipertenzija
- diseminirani plazmocitom
- hiperurikemija, hiperlipidemija
- že prejet kontrast znotraj 72 ur

Slika 1. Ocena verjetnosti in potrebe po preprečevanju kontrastne
okvare ledvic. UZ - ultrazvok, MR - magnetna resonanca, GF -
glomerulna filtracija, NSAR - nesteroidni antirevmatiki.



nekrozo, akutni intersticijski nefritis in ateroemboli-
čno bolezen ledvic. Zlasti pri bolnikih z napredova-
lo aterosklerozo je po invazivnih angiografskih po-
segih potrebno kontrastno nefropatijo razlikovati od
ledvičnih ateroembolizmov. Za ateroembolično bo-
lezen ledvic je značilna prisotnost drugih emboličnih
lezij (npr. na konicah prstov), livedo reticularis, sin-
drom modrega prsta, prehodna oezinofilija, eozino-
filurija in hipokomplementemija, pri pregledu očes-
nega ozadja pa so značilni Hollenhorstovi kristali.
Ledvična okvara je subakutna, razvije se več dni ali
tednov po posegu in ima kroničen potek. Ledvično
delovanje se po ateroembolizmih pogosto bistveno
ne popravi.

PREPREČEVANJE
Pri že razviti kontrastni okvari ledvic ni specifičnega
zdravljenja. Zdravljenje je podporno in simptomat-
sko, podobno kot pri drugih vzrokih ALO (glej po-
glavje Akutna ledvična okvara). Najboljše zdravlje-
nje kontrastne okvare ledvic je njeno preprečevanje.
Na razpolago imamo vrsto preventivnih ukrepov.
Najpomembnejši so uporaba alternativnih slikovnih
diagnostičnih metod, kadar je to mogoče (npr. ul-
trazvok, slikanje z magnetno resonanco ali računal-
niško tomografijo brez kontrasta), uporaba majhne
količine neionskih nizko- ali izo-osmolalnih kon-
trastnih sredstev, preprečevanje hipovolemije ali upo-
rabe nefrotoksičnih zdravil (zlasti nesteroidnih anti-
revmatikov), parenteralna hidracija z 0,9% raztopi-
no NaCl ali izotonično raztopino natrijevega bikar-
bonata in uporaba antioksidanta N-acetilcisteina.

Vrsta in količina kontrastnega sredstva
Jodna kontrastna sredstva delimo na osnovi njihove
kemične zgradbe in farmakoloških lastnosti na ion-
ska in neionska ter monomerna in dimerna. Njiho-
va nefrotoksičnost je predvsem posledica njihovih
osmotskih lastnosti. Starejši kontrasti so ionski mo-
nomeri, ki so hiperviskozni in hiperosmolalni (1500-
1800 mOsm/kg). Pri uporabi novejših neionskih
nizko-osmolalnih monomernih kontrastov (npr. io-
hexol) je incidenca kontrastne nefropatije manjša.
Kljub njihovemu poimenovanju je njihova osmolal-
nost še vedno višja od osmolalnosti plazme (600-850

mOsm/kg). So najpogosteje uporabljeni kontrasti v
radiologiji. Najnovejši kontrasti so izo-osmolalni di-
meri (npr. iodixanol). Njihova osmolalnost je pod-
obna osmolalnosti plazme (približno 290 mOsm/
kg). Prospektivne raziskave niso potrdile jasne pred-
nosti uporabe izo-osmolalnih kontrastov pred niz-
ko-osmolalnimi. Po rezultatih metaanalize prospek-
tivnih randomiziranih raziskav naj bi imeli izo-osmo-
lalni kontrasti prednost pri bolnikih s sladkorno bo-
leznijo in diabetično nefropatijo.
Poleg vrste kontrastnega sredstva je za preprečevanje
kontrastne okvare ledvic pomembna tudi uporaba
čim manjše količine kontrasta. Količina, večja od 200
ml, je povezana z večjim tveganjem za ledvično
okvaro. Po nekaterih raziskavah lahko ocenimo naj-
večjo dopustno količino kontrasta po naslednji enač-
bi:
(5 x telesna teža) / (serumska koncentracija kreatini-
na/88,4).
Kadar je razmerje med prejeto in največjo dopustno
količino kontrasta >1, je tveganje za kontrastno
okvaro ledvic večje. Tveganje se poveča tudi pri po-
novnih preiskavah s kontrastom, zlasti kadar je od
predhodne preiskave minilo manj kot 72 ur.

Hidracija
Zagotovitev zadostne hidracije bolnika je najeno-
stavnejši in najpomembnejši ukrep za preprečevanje
kontrastne okvare ledvic. Številne raziskave so pre-
verjale učinkovitost različnih intravenskih hidracij-
skih raztopin (0,9% raztopina NaCl, 0,45% raztopi-
na NaCl, izotonična raztopina natrijevega bikarbo-
nata).
0,9% raztopina NaCl je za preprečevanje kontrastne
nefropatije bolj učinkovita od 0.45% raztopine NaCl.
Dajemo jo v stalni infuziji v periferno veno s hi-
trostjo 1 ml/kg/uro 6-12 ur pred posegom in 12-24
ur po posegu. Potrebno je spremljanje tekočinskega
stanja bolnika. Previdnost je potrebna predvsem pri
bolnikih s srčnim popuščanjem.
Izotonična raztopina natrijevega bikarbonata se upo-
rablja za preprečevanje kontrastne okvare, ker alka-
lizacija seča lahko varuje pred okvaro z reaktivnimi

Kontrastna okvara ledvic

V diferencialni diagnozi kontrastne okvare ledvic
moramo upoštevati akutno tubulno nekrozo, akut-
ni intersticijski nefritis in ateroembolično bolezen
ledvic.

Neionska nizko- ali izo-osmolalna kontrastna sred-
stva zmanjšajo tveganje za kontrastno okvaro led-
vic. To velja predvsem za bolnike z zmanjšanim led-
vičnim delovanjem, zlasti če imajo tudi sladkorno
bolezen.
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kisikovimi spojinami. Nekatere prospektivne razi-
skave so pokazale na prednost uporabe izotonične-
ga bikarbonata, predvsem pri preprečevanju kontra-
stne nefropatije pri nujnih interventnih posegih.
Predpisovali so kratkotrajno infuzijo izotonične raz-
topine natrijevega bikarbonata (150 mmol NaHCO3
v 1 litru 5% glukoze) s hitrostjo 3 ml/kg/uro eno
uro pred posegom in nato 1 ml/kg/uro šest ur po
posegu. Druge prospektivne raziskave prednosti izo-
tonične raztopine natrijevega bikarbonata v primer-
javi z infuzijo 0,9% raztopine NaCl niso potrdile.
Zadnje večje prospektivne raziskave kažejo, da je pri
nujnih ali ambulantnih posegih kratkotrajna infuzija
0,9% raztopine NaCl (3 ml/kg/uro eno uro pred in
1,5 ml/kg/uro štiri ure po posegu) podobno učin-
kovita kot enako hitra infuzija izotoničnega bikar-
bonata.
Oralna hidracija za preprečevanje kontrastne okvare
ni dovolj učinkovita in se je pri bolnikih z zmanjša-
nim ledvičnim delovanjem ali drugimi pridruženimi
dejavniki tveganja ne priporoča.
Sočasna uporaba diuretikov ali manitola za prepre-
čevanje kontrastne okvare ni priporočljiva, ker ne
zmanjša tveganja za nastanek kontrastne okvare in
je lahko celo škodljiva. Diuretik uporabljamo samo
pri bolnikih, pri katerih bi zaradi parenteralne hidra-
cije lahko povzročili pomembno poslabšanje srčne-
ga popuščanja.

N-acetilcistein
N-acetilcistein je modificirana oblika aminokisline ci-
stein. Je vazodilatator in antioksidant. Raziskave na
živalskih modelih so pokazale, da preprečuje kon-
trastno okvaro ledvic, ker zmanjšuje vazokonstrikci-
jo in nastanek reaktivnih kisikovih spojin. Njegova
učinkovitost pri preprečevanju kontrastne nefropati-
je pri človeku ni jasno dokazana.
Številne prospektivne randomizirane klinične razi-
skave niso dale enotnega odgovora o učinkovitosti
N-acetilcisteina za preprečevanje kontrastne nefro-
patije. To je posledica razlik v opredelitvi kontrastne
okvare ledvic, proučevani populaciji bolnikov z ra-
zličnimi stopnjami predhodne ledvične okvare, ra-
zličnih odmerkov in načinov uporabe N-acetilcistei-

na (peroralno ali intravensko) in protokolov hidraci-
je, vrsti uporabljenih kontrastnih sredstev ter razli-
čnih diagnostičnih oz. terapevtskih posegov (npr. ra-
čunalniška tomografija s kontrastom, invazivna srčna
diagnostika, angiografija perifernega žilja). Ne glede
na to večina raziskav kaže, da N-acetilcistein verjet-
no zmanjša incidenco kontrastne okvare ledvic, če
ga uporabljamo skupaj z ustrezno hidracijo in niz-
ko- ali izo-osmolalnimi kontrastnimi sredstvi. Tudi
zadnje metaanalize prospektivnih raziskav pri upo-
rabi N-acetilcisteina potrjujejo zmanjšanje tveganja
za kontrastno okvaro. Čeprav je prispevek N-acetil-
cisteina k zmanjšanju incidence kontrastne nefropa-
tije verjetno majhen, je glede na nizko ceno in var-
nost njegova uporaba priporočena pri vseh bolnikih
z velikim tveganjem za kontrastno okvaro ledvic (glej
sliko 1).
Optimalen odmerek in način odmerjanja N-acetilci-
steina ni znan. Običajen odmerek je 600 mg/12 ur
peroralno. Novejše raziskave nakazujejo, da je od-
merek 1200 mg/12 ur bolj učinkovit. Če se odločimo
za uporabo N-acetilcisteina, se pri načrtovanih po-
segih uporablja v odmerku 600 do 1200 mg/12 ur
peroralno dan pred posegom in v enakem odmerku
na dan posega.
Pri nujnih interventnih posegih (npr. perkutana ko-
ronarna intervencija), kjer predpriprava dan pred po-
segom ni mogoča, so N-acetilcistein uporabljali tudi
intravensko. Prednosti intravenskega odmerjanja N-
acetilcisteina ostajajo nejasne. V različnih raziskavah
so uporabljali različne odmerke: majhne (500-600
mg), večje (1200 mg) in zelo velike (150 mg/kg pred
posegom in 50 mg/kg v 4-urni infuziji po posegu).
Morebitno prednost intravenskega odmerjanja so
pokazale le raziskave, ki so uporabljale zelo velike
odmerke N-acetilcisteina. Vendar je potrebno opo-
zoriti na dejstvo, da so veliki odmerki N-acetilcistei-
na pri 5-10% bolnikov povzročili hipotenzijo zaradi
anafilaktoidne reakcije. Zato se rutinska uporaba N-
acetilcisteina v intravenski obliki ne priporoča.

Hemodializa in hemofiltracija
Zaradi možnosti odstranjevanja kontrastnih sredstev
z dializnimi metodami so številne raziskave prouče-
vale tudi morebitno njihovo vlogo pri preprečevanju

Kontrastna okvara ledvic

Hidracija z infuzijo 0,9% raztopine NaCl je naj-
pomembnejši način preprečevanja kontrastne ok-
vare ledvic. 0,9% raztopina NaCl je primernejša od
0,45% raztopine natrijevega klorida in verjetno
podobno učinkovita kot infuzija izotonične raz-
topine natrijevega bikarbonata.

Kljub nejasnim dokazom, se danes priporoča
uporaba N-acetilcisteina v odmerku 600 do 1200
mg/12 ur peroralno dan pred in na dan predvi-
denega posega.
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kontrastne okvare ledvic. Intermitentna hemodiali-
za, hemofiltracija ali kontinuirne dializne metode se
večinoma v primerjavi s konzervativnim pristopom
(hidracija z 0,9% raztopino NaCl) niso izkazale kot
učinkovitejše. Nekatere raziskave so celo pokazale,
da je uporaba dializnih metod lahko škodljiva.
Na osnovi rezultatov dosedanjih raziskav uporabe
dializnih metod za preprečevanje kontrastne okvare
ledvic ne priporočajo. Tudi pri bolnikih s končno
ledvično odpovedjo, ki se že zdravijo s hemodializo,
dodatna dializa po uporabi kontrasta za preprečeva-
nje hipervolemije ni indicirana.

Druga zdravila
Ker je kontrastna okvara ledvic deloma posledica va-
zokonstrikcije ledvičnega žilja, so v kliničnih razi-
skavah preverjali tudi učinkovitost različnih inhibi-
torjev vazokonstrikcije kot so teofilin, aminofilin, ni-
fedipin, prostaglandin E, dopamin in fenoldopam.
Večina raziskav ni potrdila koristnost njihove upora-
be za preprečevanje kontrastne nefropatije.
Tudi druga zdravila, kot so analogi natriuretičnega
peptida, statini in vitamin C, se niso izkazala za učin-
kovita pri preprečevanju kontrastne okvare ledvic.

Kontrastno slikanje s magnetno resonanco kot
alternativa za preprečevanje kontrastne
okvare ledvic
Paramagnetna kontrastna sredstva imajo pri slikanju
z magnetno resonanco (MR) podobno vlogo kot
jodni kontrasti pri računalniški tomografiji in angio-
grafiji. Večina kontrastov, ki se uporablja pri slikanju
z MR vsebuje v molekulski sestavi gadolinij in se iz-
loča s sečem.
Na osnovi registracijskih raziskav, kjer so uporablja-
li majhne odmerke paramagnetnih kontrastnih sred-
stev, je bilo podano mnenje, da kontrasti pri MR ni-
so nefrotoksični. Predstavljali naj bi varnejšo alter-
nativo jodnim kontrastom pri angiografskih diagno-
stičnih in interventnih posegih, zlasti pri bolnikih z
zmanjšanim ledvičnim delovanjem ali alergiji na jod-
na kontrastna sredstva.
Kasnejše raziskave so pokazale, da se pri standardnih
radioloških preiskavah z MR pogosto uporabljajo
večji odmerki paramagnetnih kontrastov (> 0,3
mmol/kg). Večji odmerkih so lahko nefrotoksični in

povzročijo kontrastno okvaro ledvic, podobno kot
jodna kontrastna sredstva.
Še pomembnejše je spoznanje, da lahko gadolinijevi
kontrasti pri bolnikih na nadomestnem zdravljenju
z dializo ali z napredovalo kronično ledvično bolez-
nijo (ocenjena glomerulna filtracija < 30 ml/min/
1,73 m2) povzročijo nastanek sindroma nefrogene si-
stemske fibroze. Pri teh bolnikih se zato parama-
gnetnih kontrastov, ki vsebujejo gadolinij, ne upora-
blja. Vprašljiva je tudi varnost gadolinijevih kontras-
tnih sredstev pri bolnikih z zmerno stopnjo ledvične
okvare in ocenjeno glomerulno filtracijo 30-60
ml/min/1,73 m2. V literaturi ni jasnih podatkov in
ni enotnega mnenja, ali je pri bolnikih z blago ali
zmerno stopnjo kronične ledvične bolezni varnejša
izpostavitev gadoliniju ali izpostavitev jodnemu kon-
trastu in tveganju za kontrastno okvaro ledvic. Pre-
ventivni ukrepi pri uporabi gadolinija niso znani.

Najboljšega načina preprečevanja kontrastne okvare
ledvic zaenkrat ne poznamo. Pri bolnikih z normal-
nim ali le blago zmanjšanim ledvičnim delova-
njem (ocenjena glomerulna filtracija ≥ 60 ml/min/
1,73 m2) je tveganje za kontrastno nefropatijo majh-
no. Z izjemo preprečevanja hipovolemije drugi po-
sebni ukrepi niso potrebni. 
Pri vseh bolnikih z zmanjšanim ledvičnim delova-
njem (ocenjena glomerulna filtracija < 60 ml/min/
1,73 m2), zlasti pridruženo sladkorno boleznijo 
ali več drugimi dejavniki tveganja za kontrastno ne-
fropatijo, je ob diagnostičnih oz. terapevtskih pose-
gih z jodnimi kontrasti potrebna ustrezna priprava
(slika 2).
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Dializno zdravljenje za preprečevanje kontrastne
okvare ledvic ni indicirano.

Magnetno resonančna angiografija s paramagnet-
nim kontrastom, ki vsebuje gadolinij, je pri bol-
nikih s končno ledvično odpovedjo ali napredova-
lo kronično ledvično boleznijo nevarna zaradi
možnosti nastanka sindroma nefrogene sistemske
fibroze.

Kontrastna okvara ledvic
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Slika 2. Priporočila za preprečevanje kontrastne okvare ledvic pri bolnikih z velikim tveganjem. GF - glomerulna filtracija.

Kontrastna okvara ledvic

+

ocena glomerulne filtracije in dejavnikov tveganja pred posegom
GF < 60 ml/min/1,73 m2 ali drugi dejavniki tveganja (slika 1)

kontrastna sredstva
uporaba majhne količine (če je mogoče < 200 ml) neionskih nizko- ali izo-osmolalnih kontrastnih sredstev

+
hidracija

infuzija 0,9 % raztopine NaCl 1ml/kg/uro 6-12 ur pred in 12-24 ur po posegu
pri nujnih posegih infuzija 0, 9 % raztopine NaCl 3 ml/kg/uro 1 uro pred in 1,5 ml/kg/uro med in 4 ure po posegu

+

N-acetilcistein
600 do 1200 mg/12 ur per os dan pred in na dan posega

+
spremljanje ledvičnega delovanja

spremljanje serumske koncentracije kreatinina dnevno še 48-72 ur po posegu
pri ambulantnih posegih kontrola serumske koncentracije kreatinina čez 3 dni 

kontrastna okvara ledvic?
posvet z nefrologom

ukinitev zdravil
ukinitev nefrotoksičnih zdravil (zlasti nesteroidnih antirevmatikov) in diuretikov pred posegom (kadar je mogoče 2-3 dni pred posegom)
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Ateroembolična bolezen (sinonimi: ateroembolizmi,
holesterolni embolizmi) je posledica periferne em-
bolizacije malih holesterolnih kristalov, ki se razprši-
jo iz rupturiranega aterosklerotičnega plaka v prok-
simalnem delu žilja - ponavadi v aorti in njenih vejah.
Ateroembolična bolezen je zato sistemska bolezen,
saj je lahko  prizadetih več organov, ki jih oskrbuje-
jo arterije, ki izvirajo iz aorte. Kadar pride do ledvi-
čne odpovedi v sklopu ateroembolične bolezni, go-
vorimo o ateroembolični ledvični bolezni.
Ateroembolizme moramo razlikovati od trombem-
bolizmov. Ateroembolija in trombembolija sta obe
posledici ateroskleroze aorte ter njenih vej, vendar
se patogeneza ter klinična slika obeh močno razliku-
jeta. Trombemboli izvirajo iz strdka (tromba) na ne-
stabilnem aterosklerotičnem plaku, zaustavijo se v
velikih in srednje velikih arterijah in povzročajo po-
polno zaporo s posledičnim infarktom prizadetih or-
ganov (možgani, ledvice, črevo, spodnje okončine).
Ateroembolizmi oz. holesterolni embolizmi pa so
majhni ateromatozni delci (20 do 100 µm), ki izvira-
jo iz aterosklerotičnega plaka in se zaustavijo v majh-
nih arterijah. Sprva ne povzročijo popolne zapore
arterije, ampak ta nastane po dodatnem vnetnem od-
govoru (na tujek oz. kristal) in zabrazgotinjenju ma-
le arterije.

DEJAVNIKI TVEGANJA IN SPROŽILNI
DEJAVNIKI
Pogoj za holesterolne embolizme je generalizirana
ateroskleroza oz. ateroskleroza aorte. Vsi dejavniki
tveganja za aterosklerozo so tudi dejavniki tveganja
za holesterolne embolizme. To so: 
- starost, 
- moški spol, 
- arterijska hipertenzija, 
- sladkorna bolezen, 
- hiperlipidemija in 
- kajenje. 
Tri četrtine holesterolnih embolizmov se pojavi po
angiografskih, interventnih intravaskularnih in ki-
rurških posegih na aorti in njenih vejah, ki pospeši-
jo rupturo aterosklerotičnega plaka  Četrtina hole-
sterolnih embolizmov je spontanih, po nekaterih ra-
ziskavah pa le 13%. Pojavijo se lahko tudi po topih
poškodbah trebuha. 
Kot dejavnik tveganja nekateri opisujejo tudi trom-
bolitično in antikoagulantno zdravljenje, vendar je
incidenca holesterolnih embolizmov pri bolnikih, ki
imajo to zdravljenje majhna (0,7-1%).

ATEROEMBOLIČNA LEDVIČNA BOLEZEN
Andreja Aleš

Kakšna je definicija ateroembolizmov/holesterolnih embolizmov in kako se razlikujejo od tromb-
embolizmov?
Kako pogosti so ateroembolizmi/holesterolni embolizmi?
Kateri organi so poleg ledvic pogosto prizadeti v sklopu ateroembolične bolezni in kako lažje
prepoznamo klinično sliko?
S kakšno obliko ledvične odpovedi se kaže ateroembolična ledvična bolezen?
Kako zdravimo ateroembolično ledvično bolezen?

Ateroembolična ledvična bolezen je del sistemske
ateroembolične bolezni, saj prha holesterolnh
kristalov potuje s tokom krvi po aorti v več njenih
vej, ki prehranjujejo različne organe. Lahko pa so

prizadete samo ledvice. V tem primeru  je ateroem-
bolično ledvično bolezen težje prepoznati.
Prizadetost organov v sklopu ateroembolične
bolezni je odvisna od mesta v aorti, kjer  rupturira
aterosklerotični plak. Tako so največkrat prizadeti
trebušni organi in spodnje okončine, saj je atero-
skleroza najhujša v predelu trebušne aorte.
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INCIDENCA
Točna incidenca  ateroembolične  bolezni ni znana
zaradi različnih kriterijev pri postavitvi diagnoze in
zaradi različno neprimerljivo zastavljenih prospe-
ktivnih raziskav. Retrospektivne raziskave so v glav-
nem analize avtopsij in ledvičnih biopsij. Sistemati-
čne prospektivne raziskave, ki bi analizirala inciden-
co ateroembolične bolezni, pa ni.
V prospektivnih raziskavah po intervencijskih radio-
loških in kirurških posegih na žilju (koronarnih arte-
rijah, aorti) je incidenca holesterolnih embolizmov
0,8 do 2,9%.
V avtopsijskih raziskavah je incidenca holesterolnih
embolizmov od 0,7 do 4%, v eni raziskavi pri starej-
ših bolnikih, ki so umrli po operaciji trebušne aorte,
pa kar 77%.
V prospektivni raziskavi 60 bolnikov po akutnem
miokardnem infarktu so holesterolne embolizme na-
šli pri 12%. Holesterolne embolizme so potrdili z
biopsijo mišice oz. kože, ki so jo opravili približno
en mesec po akutnem miokardnem infarktu sočasno
s premostitveno operacijo na srčnem žilju.
Tudi incidenca ateroembolične ledvične bolezni ni
znana. Retrospektivne analize ledvičnih biopsij so
ugotovile incidenco holesterolnih embolizmov od
1,1 do 1,6%, pri bolnikih starejših od 65 let pa
4,25%. Ocenjujejo, da je ateroembolična ledvična
bolezen v 2,7% vzrok končne ledvične odpovedi, pri
starejših od 65 let pa v 5 - 10%. Po renalni angiogra-
fiji je ugotovljena incidenca ateroembolične ledvične
bolezni 2%, po kirurških posegih na ledvičnem žilju
pa 30%.

KLINIČNA SLIKA 
Klinična slika ateroembolične bolezni je različna in je
odvisna od tega, kateri organi so prizadeti. Ponavadi
je multisistemska.
Prisotni so splošni simptomi in znaki: hujšanje, vro-
čina, mialgije, zvišan krvni tlak.
Pogosto je prizadeta koža: tipični so modri palec
(angl.: »blue toe«) (slika 1), livedo retikularis, ulkusi,

gangrena distalnih delov, majhni infarkti pod nohti
(»splinter« krvavitve). Prisoten je lahko miozitis.

Slika 1. Značilne spremembe na prstih nog pri bolniku s
holesterolnimi embolizmi.

Prizadetost prebavil se kaže kot akutni pankreatitis,
akalkulozni holecistitis, fokalni nekrozantni hepati-
tis,  ishemični enterokolitis s krvavitvami iz prebavil.
Lahko nastane (vendar redkeje kot pri trombembol-
izmih) ishemični infarkt možgan, hrbtenjače, srčne
mišice. Pogosto je prizadeta retina (Hollenhorstovi
plaki), kar se kaže z motnjami vida. Pri avtopsijah so
našli holesterolne embolizme tudi v nadledvičnih žle-
zah, prostati, testistih, ščitnici, vendar se prizadetost
teh organov za časa življenja ni kazala. Opisan je tu-
di primer aseptične nekroze stegnenice glavice kolka. 
V literaturi so tudi opisi pljučne prizadetosti v sklo-
pu holesterolnih embolizmov, ki se je kazala s sliko
pljučnega edema, ki je bil rezistenten na terapijo, brez
drugih sprožilnih dejavnikov, ki se je končal smrtno.
Ob avtopsiji so ugotovili prisotnost holesterolnih
kristalov v malih pljučnih arteriolah. Patofiziologija
holesterolnih embolizmov v pljučih ni znana. Ate-

K majhni  incidenci ateroembolične bolezni prispe-
va tudi nizka prepoznavnost bolezni. V zadnjem ča-
su je ateroembolične bolezni več, saj se število an-
giografskih posegov povečuje. Večji pomen ima tu-
di pri presaditvi ledvice, saj starost donorjev in pre-
jemnikov narašča, s tem pa tudi obseg aterosklero-
ze darovane ledvice.
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roskleroza pljučne  arterije je redka. Verjetno zaide-
jo v pljučni obtok zaradi levo – desnih šantov. 
Ledvična ateroembolična bolezen se kaže z ledvično
odpovedjo, ki je lahko akutna, subakutna ali kroni-
čna. Akutna ledvična odpoved se pojavi nekaj dni po
predhodnem sprožilnem dogodku, npr. po inter-
ventnem angiografskem posegu. Predvidoma traja
več kot 7 dni, kar jo loči od pogostejše kontrastne
ledvične okvare. Najpogostejša je subakutna ledvi-
čna odpoved, ki se pojavi 6 do 8 tednov po sprožil-
nem dogodku ali še nekaj mesecev po njem, kar si
lahko razlagamo z razvojem vnetja ob holesterolnem
kristalu in posledični popolni zapori male žile. Lah-
ko pa se neposredno po angiografskem posegu v
manjšem obsegu  razpršijo holesterolni kristali iz ate-
rosklerotičnega plaka, ki povzročijo manjša območ-
ja ishemije, ki jim kasneje sledijo še dodatne »plohe«
holesterolnih kristalov. Najtežje spoznamo kronično
ledvično bolezen zaradi holesterolnih kristalov, ki po-
teka relativno tiho in ponavadi ni povezana s pred-
hodnim sprožilnim dogodkom (spontani holesterol-
ni embolizmi). Taki bolniki imajo pogosto stenozo
ledvičnih arterij in hudo arterijsko hipertenzijo.
V literaturi so opisani tudi primeri ateroembolične
bolezni presajene ledvice. Diagnozo so postavili ta-
koj po ali več let po presaditvi. Bolezen je lahko ime-
la subklinični potek ali se je kazala z odpovedjo pre-
sajene ledvice.

DIAGNOZA
Najbolj preprosta je postavitev diagnoze, če je pri-
sotna triada kliničnih dogodkov: sprožilni dogodek,
subakutna ledvična odpoved ter kožne spremembe.
Kožne spremembe so lahko zelo subtilne in je po-
trebno skrbno opazovanje bolnika. 
Bolniki z ateroembolično boleznijo imajo v labora-
torijskih izvidih pogosto prisotne znake vnetja: po-
višano sedimentacijo, CRP, v diferencialni krvni sli-
ki je pogosto prisotna eozinofilija. Pogosto je znižan
komplement v krvi. Opisan je pojav ANCA protite-
les, kar razlagajo z večjo izpostavljenostjo nevtrofil-
nih levkocitov ob predhodnem vnetju. 
Pregled seča je lahko normalen (kadar so prisotne is-
hemične spremembe, brez vnetja), lahko pa je pri-
sotna proteinurija glomerulnega ali tubulnega tipa,
eritrociturija, levkociturija in eozinofilurija (če je že
razvito vnetje). Redko je možna tudi nefrotska pro-
teinurija. 
Diagnostičen je prikaz holesterolnih kristalov na
očesnem ozadju (Hollenhorstovi plaki) (slika 2).

Slika 2. Hollenhorstov plak pri pregledu očesnega ozadja je
znak holesterolne embolizacije.

V 80% lahko postavimo diagnozo z biopsijo kožnih
sprememb. Biopsija kože je varna tudi, če bolniki
prejemajo antiagregacijsko terapijo. Opravimo lahko
tudi biopsijo skeletne mišice ali črevesja.
Zanesljivo lahko ledvično ateroembolično bolezen
dokažemo z ledvično biopsijo. Vendar pa velikokrat
bolniki po predhodnem interventnem posegu na ži-
lju (npr. po koronarografiji in vstavitvi opornice v
koronarno arterijo) prejemajo antiagregacijsko tera-
pijo, ki je pred biopsijo ne moremo ukiniti. V tem
primeru je potrebno skrbno opazovanje kožnih spre-
memb, tudi če so subtilne. Z biopsijo kože ali neled-
vičnih organov ali dokazom holesterolnih kristalov
na očesnem ozadju lahko sklepamo tudi na ledvično
prizadetost v sklopu ateroembolične bolezni.
Histopatološke spremembe ledvic. V ledvicah se
holesterolni kristali ponavadi zasidrajo v arkuatnih
arterijah, interlobularnih arterijah ali v aferentni ar-

Slika 3. Značilne špranje v obliki igle v drobni žili vzorca
ledvičnega tkiva zaradi holesterolne embolizacije.
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terioli glomerula. V vzorcu tkiva se vidijo prazne
špranje v lumnu žile, saj se holesterolni kristali z ob-
delavo vzorca raztopijo (slika 3). 
Okoli holesterolnega kristala se lahko razvije vnetje,
sprva se pojavijo nevtrofilni levkociti in eozinofilci,
ki jih kasneje zamenjajo mononuklearne celice in
končno fibroza. Lahko najdemo tudi celice tujkove-
ga tipa. Distalneje od mesta zapore se pojavijo ishe-
mične spremembe, akutna tubulna nekroza, pri kro-
ničnem poteku pa tubulointersticijska fibroza. Opi-
sani so primeri fokalne glomerulne skleroze in mem-
branskega glomerulonefritisa v sklopu ateroemboli-
čne ledvične bolezni. Ker holesterolni kristali ne pri-
zadenejo vsega tkiva ledvice in so spremembe fokal-
ne, z ledvično biopsijo včasih bolezni ne moremo
potrditi.

DIFERENCIALNA DIAGNOZA
V primeru več organske prizadetosti moramo iz-
ključiti sistemske vezivno-tkivne bolezni, vaskulitise,
bakterijski endokarditis, sistemske infekcijske bole-
zni (tuberkuloza).
Akutno ledvično odpoved zaradi holesterolnih em-
bolizmov moramo razlikovati od kontrastne nefro-
patije in prerenalne akutne ledvične odpovedi. 
Akutna ateroembolična ledvična odpoved je dolgo-
trajnejša, bolniki lahko ostanejo trajno odvisni od
dializnega zdravljenja. Pri subakutnem poteku ledvi-
čne odpovedi in proliferativnem sedimentu seča mo-
ramo pomisliti na vaskulitise. V primeru eozinofilije
in eozinofilurije je potrebno izključiti akutni intersti-
cijski nefritis. 
Diferencialna diagnoza kronične ateroembolične led-
vične bolezni je hipertenzivna nefroskleroza in ishe-
mična bolezen ledvic. 

ZDRAVLJENJE IN PREPREČEVANJE
Specifičnega zdravljenja sistemske in ledvične ate-
roembolične bolezni ni. Opisano je izboljšanje led-
vičnega delovanja po majhnih odmerkih metilpred-
nisolona, aplikaciji iloprosta ter zdravljenja z LDL
aferezo. Primerov je malo, tako da algoritmov zdra-
vljenja ni. Metilprednisolon se zdi smiselno uvesti ob
povišanih kazalcih vnetja. 
Nujno je ustrezno simptomatsko zdravljenje, kar
vključuje sekundarno preventivo: ACE zaviralce/sar-
tane, antilipemik, ki stabilizira aterosklerotični plak
in deluje protivnetno, Aspirin, dobro urejanje krvne-
ga tlaka in sladkorne bolezni, prenehanje kajenja. Pri
starejših bolnikih z generalizirano aterosklerozo sve-
tujejo izogibanje interventnim posegom na žilah ko-
likor je le mogoče.

POTEK IN PROGNOZA
Prognoza ateroembolične bolezni je slaba. Smrtnost
je 64 - 80%, še posebej, če so prizadeta prebavila in
pljuča. Smrtnost je velika tudi zaradi srčno-žilnih za-
pletov ob generalizirani aterosklerozi. Pri 30% bol-
nikov z akutno oz. subakutno ateroembolično led-
vično boleznijo pride do končne ledvične odpovedi.
V redkih primerih se ledvično delovanje izboljša tu-
di po letu dializnega zdravljenja. Opisana je tudi
uspešna presaditev ledvice pri bolniku z ateroembo-
lično ledvično odpovedjo. Nekaj tednov po koronarografskih posegih lahko

pride do ledvične odpovedi zaradi holesterolnih
embolizmov in posledičnega srčnega popuščanja
ob hipervolemiji. Velikokrat se misli ravno obratno
in se ledvično odpoved pripisuje primarnemu
srčnemu popuščanju. Ti dve stanji  lahko razlikuje-
mo že samo z analizo seča, saj je ta ob prerenalni
ledvični odpovedi ob srčnem popuščanju norma-
len, ob holesterolnih embolizmih pa sta ponavadi
prisotni vsaj manjša proteinurija in eritrociturija. 

Zaradi preventive ateroembolične ledvične bolezni
svetujejo pri srčni kateterizaciji starejših bolnikov
z generalizirano aterosklerozo name-sto femoral-
nega brahialni pristop. S tem se izognejo manipu-
lacijam s katetrom v predelu aorte. V primeru
femoralnega pristopa svetujejo menjanje kateter-
skih žic v aorti v predelu trebušne prepone in ne
nižje, saj je v trebušnem predelu stopnja atero-
skleroze največja. 
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Hepatorenalni sindrom (HRS) je funkcionalna led-
vična okvara, ki nastane zaradi sistemskih cirkula-
tornih sprememb, ki spremljajo hudo jetrno okvaro.
Pojavlja se pri bolnikih z napredovalo kronično
boleznijo jeter, pa tudi pri bolnikih z akutno jetrno
odpovedjo različne etiologije ali težko potekajočim
akutnim alkoholnim hepatitisom. Najpogosteje
spremlja končno stopnjo jetrne ciroze, predstavlja
njen najresnejši zaplet in ima od vseh zapletov te
bolezni najslabšo prognozo. 
HRS nastane v 5 letih pri 10% bolnikov z jetrno ciro-
zo in ascitesom. V kliničnem statusu imajo znake
napredovale jetrne bolezni in nizek arterijski tlak.
Laboratorijsko ugotovimo znižano serumsko kon-
centracijo Na+, koncentracijo natrija v vzorcu seča
pa pod 10 mmol/l, ker v večji meri zadržujejo Na+.
Vrednosti serumske koncentracije kreatinina, ki
pravzaprav določajo HRS, so zvišane, vendar so pri
cirotikih zaradi zmanjšane mišične mase in manjše
endogene proizvodnje kreatinina relativno nižje kot
pri bolnikih z ledvično odpovedjo zaradi drugih
vzrokov. Bolniki s HRS so zaradi napredovale jetrne
bolezni v najpogosteje uporabljenih prognostičnih
modelih jetrnih bolezni, kot sta matematični model
MELD (»Model for end stage liver disease«) in Child
– Pughova stopenjska lestvica, običajno visoko
uvrščeni.

DEFINICIJA
Diagnoza HRS temelji na kliničnih kriterijih, s ka-
terimi izključimo druge potencialne vzroke akutne

ledvične odpovedi pri bolniku z napredovalo jetrno
okvaro. Pred kratkim je »International ascites club«
nekoliko dopolnil do sedaj veljavne kriterije iz leta
1996. Pomožnih kriterijev, ki so bili v veljavi doslej,
ne uporabljamo več (tabela 1). 

Tabela 1. Diagnostični kriteriji hepatorenalnega sindroma.

Izključimo druge pogostejše vzroke akutne ledvične
okvare pri cirotikih: 
- prerenalno ledvično okvaro zaradi hipovolemije

(npr. zaradi gastrointestinalne krvavitve, bruhanja,
driske ali pretiranega odmerka diuretikov), 

- akutno tubulno nekrozo (ishemične ali toksične
etiologije), 

- akutni glomerulonefritis. 

HEPATORENALNI SINDROM 
Matjaž Hafner

Kako definiramo hepatorenalni sindrom?
Kako ga ločimo od drugih oblik ledvične odpovedi?
Katere spremembe v cirkulaciji privedejo do njegovega nastanka?
Kakšni obliki hepatorenalnega sindroma poznamo?
V katerih kliničnih situacijah in s kakšnim zdravljenjem skušamo njegov razvoj preprečiti? Kakšni so
farmakološki principi zdravljenja hepatorenalnega sindroma? 
Kdaj bolnika s hepatorenalnim sindromom zdravimo  z dializo? 
Kako je s presaditvijo jeter pri bolniku s hepatorenalnim sindromom?

kriteriji hepatorenalnega sindroma

- ciroza z ascitesom
- serumska koncentracija kreatinina  >133 µmol/L
- ni izboljšanja ledvičnega delovanja (znižanja

serumske koncentracije kreatinina pod 133 µmol/l)
po dveh dneh opustitve diuretikov in povečanju
volumna plazme z albumini (priporočeni odmerek
albuminov je 1g/kg telesne teže oziroma največ 100
g/dan)

- izključen je septični šok ali neobvladana bakterijska
okužba

- izključeno je trenutno ali nedavno zdravljenje z
nefrotoksičnimi zdravili

- izključena je parenhimska ledvična bolezen
(odsotnost proteinurije)
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Diagnozo HRS izključuje septično stanje ali druga
neobvladana bakterijska okužba. Znotrajžilni volu-
men povečamo z infuzijo albuminov (1g/kg telesne
teže) in z ukinitvijo diuretičnega zdravljenja.

PATOGENEZA
Poslabšanje ledvičnega delovanja je posredna posled-
ica vpliva napredovale jetrne bolezni na sistemsko
cirkulacijo. Vzroki za zmanjšani pretok krvi skozi
ledvice so zmanjšani ledvični perfuzijski tlak in za
ledvice škodljiva kompenzatorna vazokonstrikcija,
delno pa tudi nezadostno lokalno izločanje vazodi-
latatornih snovi v ledvicah.
Pri portalni hipertenziji se v splanhničnem obtoku
poveča lokalna koncentracija vazodilatatornih snovi
(npr. dušikovega oksida). Posledična dilatacija arteri-
ol v splanhničnem področju povzroči izrazito zmanj-
šanje sistemskega žilnega upora, znižanje srednjega
arterijskega tlaka in zmanjšanje ledvičnega perfuzij-
skega tlaka. Zmanjšanemu sistemskemu žilnemu

uporu sledi kompenzatorno povečan vpliv sim-
patičnega živčevja na sistemsko ožilje, povečano je
izločanje vazopresina in aktiviran reninsko angioten-
zinski sistem. Nastala vazokonstrikcija ledvičnega ži-
lja dodatno zmanjša ledvični pretok (slika 1). Hepa-
torenalni sindrom se pri jetrnem bolniku razvije, ko
so izčrpani še lokalni mehanizmi vazodilatacije v led-
vicah (lokalno izločanje prostaglandinov), ki ne
zmorejo več nevtralizirati povečanih sistemskih va-
zokonstriktornih učinkov na ledvično žilje. 

KLINIČNA SLIKA
Specifičnih kliničnih znakov HRS ni. Večina bol-
nikov ima značilno sliko napredovale jetrne bolezni
z zlatenico, hepatično encefalopatijo, na diuretike
slabo odzivnim obilnim ascitesom, laboratorijsko pa
podaljšan protrombinski čas, trombocitopenijo in
hipoalbuminemijo. Poleg tega imajo znake zmanj-
šanega sistemskega žilnega upora z arterijsko hipo-
tenzijo in tahikardijo. Za ledvično okvaro v sklopu
HRS je značilna oligurija (dnevna diureza pod 500
ml), visoka osmolalnost seča (> 500 mOsm/kg),
izrazito zadrževanje Na+ v telesu (Na+ v seču < 10

Hepatorenalni sindrom je oblika funkcijske led-
vične okvare pri bolnikih z napredovalo jetrno ok-
varo. Za postavitev diagnoze HRS nimamo eno-
stavnega kliničnega testa, ampak ga potrdimo s
pomočjo izključitve drugih vzrokov akutne led-
vične okvare.

Osnovni vzrok za nastanek hepatorenalnega sin-
droma so spremembe v sistemski cirkulaciji zaradi
portalne hipertenzije.

Slika 1. Patogeneza nastanka in možni načini zdravljenja hepatorenalnega sindroma. GF- glomerulna filtracija, SŽS –
simpatični živčni sistem.
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mmol/l) in dilucijska hiponatremija (serumska kon-
centracija Na+ < 130 mmol/l).
Ločimo 2 tipa HRS. HRS tipa 1 predstavlja akutno
ledvično okvaro z naglim slabšanjem ledvičnega de-
lovanja, v manj kot 2 tednih se koncentracija
serumskega kreatinina zviša nad 300 µmol/l. Srednje
preživetje nezdravljenih bolnikov s HRS tipa 1 je le
14 dni. HRS tipa 2 je subakutna oblika s postopne-
jšim pešanjem ledvičnega delovanja, vrednosti
serumskega kreatinina pa so več tednov med 130 in
300 µmol/l. Bolniki s to obliko HRS v povprečju
preživijo 6 mesecev. HRS tipa 1 največkrat nastane
pri bolnikih s sliko HRS tipa 2, v ozadju pa je nek
sprožilni dejavnik: bakterijska okužba (sepsa ali
pogosto spontani bakterijski peritonitis, ki spremlja
ascites), paracenteza velike količine ascitesa brez
nadomestnega zdravljenja z albumini ali akutni alko-
holni hepatitis.

PREPREČEVANJE 
Po obilnejši razbremenilni punkciji ascitesa z
odstranitvijo več kot 5 litrov abdominalne tekočine
dodamo 6-8 g albuminov za vsak liter odstranjenega
ascitesa, s čimer preprečimo znatnejše zmanjšanje
krožečega volumna krvi.
Pri bolnikih s spontanim bakterijskim peritonitisom
(SBP) poleg antibiotičnega zdravljenja (s cefotaksi-
mom) infuzija albuminov (1,5 g/kg telesne teže ob
postavljeni diagnozi in 1g/kg 48 ur kasneje) prepreči
razvoj hepatorenalnega sindroma, ker ohrani efek-
tivni cirkulirajoči volumen in s tem zmanjša škodlji-
vo delovanje sistemskih vazokonstriktornih meha-
nizmov na ledvično delovanje. Raziskave so pokaza-
le, da se HRS pojavi pri 33% bolnikov s SBP, ki jih
ne zdravimo z albumini, in le pri 10% tistih, ki pre-
jmejo albumine po navedeni shemi. Verjetno bo
potrebnih več dodatnih raziskav, s katerimi bo moč
opredeliti optimalni odmerek in način odmerjanja al-
buminov. Nadomestki plazme za preprečevanje HRS
pri tovrstnih bolnikih niso učinkoviti.
Pri bolnikih z alkoholnim hepatitisom zmanjša inci-
denco HRS peroralni pentoksifilin (mesec dni v
odmerku 400 mg 3-krat dnevno). Incidenca HRS je
bila pri skupini bolnikov, zdravljenih s pentoksifili-
nom 8% in  pri skupini bolnikov, zdravljenih s place-

bom, 35%. Zmanjša tudi smrtnost zaradi HRS (24%
pri skupini bolnikov s pentoksifilinom in 46% pri
skupini bolnikov s placebom). Vnetni mediator TNF
(»tumor necrosing factor«), ki je vključen v pato-
genezo alkoholnega hepatitisa, zaradi svojega sis-
temskega vazodilatatornega učinka vpliva na razvoj
HRS - pentoksifilin deluje ugodno, ker zavira učinek
TNF.

ZDRAVLJENJE

Farmakološko zdravljenje
HRS tipa 1 zdravimo s sistemskimi vazokonstriktor-
ji ob hkratnem povečanju volumna plazme. S
splanhničnimi vazokonstriktorji in infuzijami hu-
manih albuminov zavremo vazodilatacijo v
splanhničnem področju, povečamo krožeči volumen
krvi in s tem zmanjšamo škodljivi učinek endogenih
sistemskih vazokonstriktorjev na ledvični pretok.
Uporabljamo vazopresinske analoge (terlipresin) ali
alfa-adrenergične agoniste (midodrin, noradrenalin).
Najobetavnejše rezultate zdravljenja dosegamo s se-
lektivnimi vazopresinskimi analogi (terlipresin), ki
povzročijo vazokonstrikcijo splanhničnega, mini-
malno pa tudi ostalega arterijskega žilja in torej ne
delujejo vazokonstriktorno na ledvično ožilje.
Ishemični zapleti na drugih organskih sistemih se
pojavljajo pri manj kot 10% bolnikov. Običajno
zdravimo z odmerkom terlipresina 1–2 mg/4 h i.v.
Sočasno dajemo infuzije humanih albuminov – prvi
dan zdravljenja 1 g/kg telesne teže, v naslednjih dneh
zdravljenja pa 20 g/dan. Zdravimo do izboljšanja, to
je znižanja serumske koncentracije kreatinina pod
150 µmol/l, oziroma najdlje 14 dni. Zdravljenje je
uspešno pri 60 do 75% bolnikov, vendar se po
ukinitvi terlipresina pri 50% bolnikov ledvično delo-
vanje spet poslabša. Namen farmakološkega zdravl-
jenja HRS tipa 1 je doseči izboljšanje ledvičnega de-
lovanja, s tem pridobiti čas za presaditev jeter in
dokončno ozdravitev. 

Nefarmakološko zdravljenje
Presaditev jeter. Presaditev jeter je trenutno edini
način zdravljenja, s katerim lahko omogočimo nor-
malno delovanje jeter in posledično pozdravimo tu-

S preventivnimi terapevtskimi ukrepi lahko po
večjih razbremenilnih punkcijah ascitesa pri bol-
nikih s spontanim bakterijskim peritonitisom in pri
alkoholnem hepatitisu preprečimo nastanek he-
patorenalnega sindroma.

S stališča prognoze in terapevtskega ukrepanja
moramo razlikovati dve obliki hepatorenalnega
sindroma, naglo napredujoči tip 1 in postopno
napredujoči tip 2.
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di HRS. Od začetka leta 2007 je v Eurotransplantu v
veljavi nov sistem razvrščanja bolnikov na čakalnih
listah za presaditev jeter, ki upošteva »Model of  end
stage liver disease« (MELD). Vrednost serumskega
kreatinina ima v tem matematičnem modelu veliko
težo in to daje bolnikom s HRS na čakalni listi
določeno prednost. Žal so kljub temu možnosti
transplantacijskega zdravljenja zaradi pomanjkanja
darovalcev organov in velikega števila bolnikov na
čakalni listi omejene, kar tovrstnim bolnikom
onemogoča pravočasno transplantacijo. 
Preživetje bolnikov s HRS, ki so bili zdravljeni s pre-
saditvijo jeter, je nekoliko manjše in je  po treh letih
60%. HRS pri bolnikih s presajenimi jetri je povezan
z večjo zgodnjo umrljivostjo in obolevnostjo po
posegu. Zaradi dodatnega zmanjšanja glomerulne fil-
tracije po operaciji potrebuje 35% tovrstnih bolnikov
vsaj prehodno dializno zdravljenje, ki je sicer potreb-
no le pri 5% bolnikov po presaditvi jeter.
Transjugularna intrahepatična portosistemska
opornica (TIPS). Nekirurška vstavitev transjugu-
larne intrahepatične portosistemske opornice med
hepatično in portalno veno pri bolniku s HRS
izboljša ledvično delovanje, ker zmanjša portalno
hipertenzijo, s tem izboljša krvni pretok in zavre
škodljive kompenzatorne vazokonstriktorne meha-
nizme, ki zmanjšujejo ledvični pretok. Ledvično de-
lovanje se po vstavitvi opornice postopno izboljša v
1 do 4 tednih. Vendar pri bolnikih z napredovalo
jetrno boleznijo (s kronično hepatično encefalopati-
jo, z več kot 12 točkami po Child Pughovi lestvici, s
serumsko koncentracijo bilirubina > 85 µmol/l)
tovrstna portalna razbremenitev dodatno poslabša
jetrno delovanje in izzove različne zaplete
(poslabšanje hepatične encefalopatije, okužbe). Ker
tovrstni zapleti močno vplivajo na preživetje bol-
nikov, kljub poročilom o izboljšanju ledvičnega de-

lovanja po vstavitvi TIPS ta način zdravljenja HRS ni
splošno sprejet.
Dializa. Ker so v ozadju hepatorenalnega sindroma
sistemske hemodinamske spremembe, ki so
povezane z jetrnim odpovedovanjem, brez boljšega
delovanja jeter ni mogoče pričakovati izboljšanja led-
vičnega delovanja. S tega stališča je dializno zdravl-
jenje HRS nesmiselno. Tudi zapleti dializnega zdravl-
jenja pri napredovalih jetrnih bolnikih so številčnejši
kot sicer. Pogostejša so hipotenzivna stanja, okužbe
in spontane krvavitve zaradi dodatnega poslabšanja
hemostaze. 
V zadnjem času je več objav o uspešnih rezultatih
dialize z albumini, s katero odstranimo tudi na albu-
mine vezane hepatotoksine. Med njimi so vazoak-
tivne snovi, ki sodelujejo pri nastanku HRS. Tovrst-
no zdravljenje je smiselno kot premostitev za bol-
nike, ki čakajo na skorajšnjo presaditev jeter, to je za
bolnike z akutno jetrno odpovedjo, in za bolnike, pri
katerih se je HRS razvil potem, ko so že bili pripravl-
jeni na presaditev jeter.
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Temeljno zdravljenje HRS tipa 1 predstavlja kom-
binacija parenteralne aplikacije sistemskih va-
zokonstriktorjev in albuminov. Po trenutnih po-
datkih raziskav uporaba vazokonstriktorjev pri
HRS tipa 2 ni upravičena. 
Pri bolnikih, kjer je takšno zdravljenje neuspešno
in nimajo kontraindikacij za poseg, lahko poskusi-
mo z vstavitvijo TIPS. Vstavitev TIPS zmanjša tudi
refraktarni ascites, ki običajno spremlja HRS tipa 2.
Zaenkrat pa še nimamo zadostnih podatkov o
vplivu TIPS na preživetje tovrstnih bolnikov. 
Edini dolgotrajno učinkoviti način zdravljenja HRS
je presaditev jeter. Problem tovrstnega zdravlje-
nja je predvsem pomanjkanje darovanih organov.
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Za meritve krvnega tlaka je značilna velika spontana
spremenljivost v dnevnem času in med dnevi, mese-
ci in letnimi časi. Zato bi morala diagnoza hiperten-
zije temeljiti na več meritvah krvnega tlaka, ki jih
izmerimo ob več priložnostih v določenem
časovnem obdobju.
Če je krvni tlak le rahlo zvišan, je primerno obdob-
je za ponavljanje meritev nekaj mesecev, da čimbolj
natančno določimo bolnikov »običajni« krvni tlak.
Če pa ima bolnik izraziteje zvišan krvni tlak, očitne
znake prizadetosti organov zaradi hipertenzije, ali vi-
soko oz. zelo visoko tveganje za srčno-žilne bolezni,
bi morali ponavljati meritve v krajših časovnih ob-
dobjih – tednih ali dnevih. Na splošno bi morala di-
agnoza hipertenzije sloneti na vsaj dveh meritvah
krvnega tlaka ob vsakem obisku pri vsaj 2 do 3
obiskih. Ob posebej resnih okoliščinah bi lahko
zadoščali le meritvi ali meritve pri enem obisku.

Krvni tlak lahko izmeri zdravnik, medicinska sestra
ali tehnik v ordinaciji ali v ambulanti (krvni tlak v or-
dinaciji), bolnik ali njegov sorodnik doma ali samo-
dejni merilnik v 24 urah. Normalne vrednosti krvne-
ga tlaka so pri vseh treh metodah meritev različne
(tabela 1).

KRVNI TLAK V ORDINACIJI
Krvni tlak običajno v ordinaciji običajno izmerimo z
živosrebrnim sfigmomanometrom – njegovi sestavni
deli morajo biti primerno vzdrževani (gumijaste
cevke, ventili, količina živega srebra, itd.). Lahko
uporabimo tudi druge neinvazivne merilnike (aneroi-
di, avskultatorni ali oscilometrični polavtomatski
merilniki) (tabela 2). 
Njihova uporaba bo vse pomembnejša zaradi op-
uščanja živega srebra v medicinske namene. Te
merilnike bi morali ocenjevati s standardiziranimi
protokoli in njihovo natančnost občasno preverjati z
živosrebrnimi vrednostmi.

NEINVAZIVNO 24-URNO MERJENJE KRVNEGA
TLAKA
Nekateri samodejni merilniki krvnega tlaka (pred-
vsem oscilometrični) omogočajo preiskovancu veči-
no običajnih aktivnosti. Z njimi dobimo podatke o
24-urnem povprečju krvnega tlaka, podobno kot v

METODE MERJENJA KRVNEGA TLAKA
Primož Dolenc

Kakšen je normotenziven krvni tlak?
Kako in kolikokrat naj izmerimo krvni tlak v ordinaciji?
Kdaj se odločamo za neinvazivno merjenje krvnega tlaka?
Na kaj naj bomo pozorni pri neinvazivno izmerjenem krvnem tlaku poleg povprečij krvnega tlaka?
Kateri bolnik je primeren za samomeritve krvnega tlaka?
Kako pogosto naj bolniku priporočimo samomeritve krvnega tlaka?
Kdaj odsvetujemo samomeritve krvnega tlaka?

krvni tlak (mm Hg) sistolični diastolični
ordinacija 140 90
samomeritve 135 85
neinvazivno 24-urno merjenje 

24-urno povprečje 130 80

podnevi 135 85

ponoči 120 70

Tabela 1. Razmejitvene vrednosti krvnega tlaka (mmHg) pri
različnih metodah meritve krvnega tlaka.
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Za diagnozo arterijske hipertenzije sta potrebni
vsaj dve meritvi krvnega tlaka pri vsaj 2 do 3
obiskih.



omejenih obdobjih, npr. podnevi, ponoči ali zjutraj.
Neinvazivno 24-urno merjenje krvnega tlaka
(NMKT) ni zamenjava za konvencionalne meritve
krvnega tlaka, ampak njihovo pomembno klinično
dopolnilo (tabela 3). Presečne in prospektivne
raziskave so pokazale, da ima krvni tlak v ordinaciji
omejeno povezavo z 24-urnim krvnim tlakom, oz. z
vrednostmi, ki se pojavljajo pri vsakodnevnih
okoliščinah. Povprečje 24-urnega krvnega tlaka se
bolje ujema s srčno-žilnimi dogodki in bolje napove-
duje srčno-žilno tveganje kot krvni tlak v ordinaciji
pri zdravljenih in nezdravljenih bolnikih s hiperten-
zijo. NMKT natančneje prikaže znižanje krvnega tla-
ka pri zdravljenju zaradi večje ponovljivosti preiskave
in odsotnosti ali zanemarljivega učinka »bele halje«
in placeba.
Čeprav lahko pridobimo večjo natančnost z večjim
številom meritev v ordinaciji, je NMKT uporabno v
diagnostiki hipertenzije in pri spremljanju zdravljen-
ja z različnimi intervali preiskave. Potruditi se
moramo, da preiskava traja 24 ur, da pridobimo po-
datke o krvnem tlaku podnevi in ponoči, razliko med
obema ter jutranji porast in spremenljivost krvnega

tlaka. Krvni tlak ponoči ima boljšo napovedno vred-
nost kot krvni tlak podnevi. 

Bolniki, pri katerih krvni tlak ponoči ne upada (»non-
dippers«), imajo večjo pogostnost okvar organov in
slabšo prognozo. Srčno-žilni in možganskožilni
zapleti so najpogostejši zjutraj, kar bi bilo lahko
posledica izrazitega naraščanja krvnega tlaka zjutraj
po zbujanju. Poslabševanje okvar na organih in inci-
denca srčno-žilnih zapletov se ujemajo tudi s stan-
dardno deviacijo povprečij meritev, s katero ocenju-
jemo spremenljivost krvnega tlaka.

SPREMLJANJE KRVNEGA TLAKA DOMA
Spremljanje krvnega tlaka doma je metoda, pri ka-
teri si preiskovanec meri krvni tlak izven ordinacije -

meritve krvnega tlaka
- pred meritvijo krvnega tlaka naj bolnik nekaj minut počiva v mirnem prostoru
- merjenje vsaj 2 meritev s presledkom 1-2 minut, in dodatne, če se vrednosti obeh izraziteje razlikujeta (razlika več

kot 10 mmHg)
- primerna velikost manšete: večinoma standardna velikost manšete (široka 12-13 cm in dolga 35 cm), velika in

majhna za ustrezen obseg nadlahti; za otroke obstaja več malih manšet
- manšeta mora biti v višini srca, ne glede na bolnikov položaj 
- za določitev sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka uporabite fazo I (pojav) in V (izginotje) Korotkowovih

tonov
- pri prvem pregledu izmerite krvni tlak na obeh nadlahteh, da bi ugotovili morebitne razlike zaradi periferne žilne

bolezni, in upoštevajte višje meritve
- ob kontrolah merite krvni tlak na nadlahti, kjer je tlak višji
- krvni tlak izmerite stoje po 1 in 5 minutah stanja pri starejših preiskovancih, bolnikih s sladkorno boleznijo in v

okoliščinah, kjer je posturalna hipotenzija pogosta, ali nanjo sumite
- izmerite srčni utrip s palpacijo (vsaj 30 sekund) po drugi meritvi sede

Tabela 2. Meritev krvnega tlaka v ordinaciji.

indikacije za 24-urno merjenje krvnega tlaka
- precejšnja spremenljivost krvnega tlaka med obiskom ali pri zaporednih obiskih bolnika
- visok krvni tlak v ordinaciji pri bolnikih, ki imajo nizko tveganje za srčno-žilne bolezni
- izrazita razlika med meritvami v ordinaciji in doma
- sum na odporno (rezistentno, refraktarno) hipertenzijo
- sum na hipotenzivna obdobja, posebej pri starejših bolnikih in pri bolnikih s sladkorno boleznijo
- zvišan krvni tlak pri nosečnici v ordinaciji in sum na preeklampsijo

Tabela 3. Okoliščine, pri katerih se odločamo za 24-urno merjenje krvnega tlaka.

Krvni tlak ponoči ima boljšo napovedno vrednost
kot krvni tlak podnevi.

Če nočne vrednosti krvnega tlaka ne upadejo, je
pogostnost okvar večja in prognoza slabša.
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doma, v službi ali drugje. Običajno si krvni tlak meri
preiskovanec sam - samomeritve krvnega tlaka.
Spremljanje krvnega tlaka doma je primerno za vse
bolnike z arterijsko hipertenzijo, ki so dovolj motivi-
rani za sodelovanje pri obravnavanju svoje bolezni.
Za samomeritve krvnega tlaka so neprimerni bolni-
ki s fizičnimi omejitvami ali mentalnimi okvarami, ki
si sami ne morejo izmeriti krvnega tlaka ali obvladati
tehničnega postopka. Pri kronični, urejeni atrijski fib-
rilaciji, oscilometrični merilnik običajno zadovoljivo
natančno izmeri krvni tlak. 
Za ustrezno spremljanje krvnega tlaka doma so us-
trezni natančni in oscilometrični merilniki za krvni
tlak, ki so enostavni za uporabo. Merilniki na nad-
lakti so ustreznejši. Neodvisno je bila ocenjenih le
peščica merilnikov za podlaket - le-ti so običajno pre-
cej občutljivi na lego podlakti. Izjemoma jih pri-
poročamo pri starejših ali debelih bolnikih, kjer nale-
timo na težave pri navezovanju merilnikov za nad-
laket.
Izobraževanje bolnikov mora vsebovati informacije
o arterijski hipertenziji in srčno-žilnem tveganju,
postopku meritve, nasvete o opremi in njihovi pravil-
ni uporabi ter oceni podatkov. Bolnika poučimo, da
lahko izmerjene vrednosti nihajo zaradi običajne
spremenljivosti krvnega tlaka. Pri urejenem krvnem
tlaku zadoščajo samomeritve enkrat tedensko do
mesečno (po 2 zaporedni zjutraj in zvečer). Za
pogostejše meritve pa naprošamo bolnike pri diag-
nostiki arterijske hipertenzije ali ko spreminjamo
režim zdravljenja. Po večini smernic je potrebnih 7
zaporednih dni meritev (2 zaporedni meritvi 2-krat
dnevno, zjutraj in zvečer). Meritve prvega dne za-
vržemo, torej pri spremljanju krvnega tlaka upošte-
vamo povprečje 24 meritev za natančno opredelitev
krvnega tlaka doma. Za diagnostično oceno bi
moralo biti najmanjše število samomeritev vsaj 10.

Pri uvajanju sprememb zdravljenja, npr. dodajanju
ali uvajanju novega zdravila, naj bi ocenjevali njegov
učinek šele po 3 ali 4 tednih (oz. 6 tednih pri di-
uretikih), saj se pri dolgodelujočih zdravilih dokončni
terapevtski učinek pojavlja šele po tem času. Običaj-
no prosimo bolnika, naj si meri krvni tlak v času pred
predvidenim kontrolnim pregledom v ordinaciji. Če
je pri obravnavi bolnika dosežen ciljni krvni tlak,
ponavljamo postopek spremljanja krvnega tlaka na 9
do 12 mesecev. V kolikor samomeritve pri preisko-
vancu sprožajo anksioznost, naj jih opusti.

Spremljanje krvnega tlaka doma ne more prikazati
tako podrobnih podatkov o krvnem tlaku kot
NMKT. Lahko pridobimo vrednosti ob različnih
dnevih v okoliščinah, ki so blizu vsakdanjemu živ-
ljenju. Povprečja meritev nekaj dni imajo nekatere
prednosti, podobno kot velja za NMKT: v primer-
javi z meritvami v ordinaciji pri samomeritvah ni več-
jega učinka bele halje, meritve so bolj ponovljive in
bolje napovedujejo prisotnost in napredovanje ok-
var na organih in tveganje za srčno-žilne dogodke.
Spremljanje krvnega tlaka lahko zato uporabljamo
pred in med zdravljenjem tudi zato, ker ta relativno
poceni preiskava lahko izboljša vztrajanje bolnika pri
zdravljenju. Ko svetujemo spremljanje krvnega tlaka,
upoštevamo priporočila, navedena v tabeli 4.
Preiskovanci morajo biti seznanjeni s pravilno
telesno lego pri meritvi: neprekrižani nogi, podprt
hrbet in sproščena podložena roka z manšeto. Čas
meritev bi moral biti enoten, meritve pa dosledno v
podobnih okoliščinah, upoštevaje jemanje zdravil,
telesno aktivnost, kajenje, obroke in uživanje alko-
hola.

priporočila pri samomeritvah krvnega tlaka

- svetujemo nakup naprav, ki so ustrezno neodvisno ocenjene kot kvalitetne
- le redek merilnik na podlakti je ustrezen - če ga bolnik uporablja, naj ima podlaket v višini srca
- samodejni ali delno samodejni merilniki so primernejši od živosrebrnih ali aneroidov
- bolnik naj si izmeri krvni tlak sede po nekaj minutah počitka, po možnosti zjutraj in zvečer, vsakič vsaj 2-krat

zaporedoma
- krvni tlak naj bo izmerjen pred jemanjem zdravil, da pridobimo podatke o trajanju učinka zdravil
- bolnik naj si ne meri krvnega tlaka prepogosto
- normalne vrednosti samomeritev so nižje kot pri meritvah v ordinaciji
- bolnik naj prejme jasna navodila, kako naj ustrezno dokumentira vrednosti meritev in naj se izogiba samostojnih

sprememb zdravljenja

Tabela 4. Priporočila pri samomeritvah krvnega tlaka.

Če je bolnik zaradi samomeritev krvnega tlaka
anksiozen, jih odsvetujmo.
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PRIHODNOST MERITEV KRVNEGA TLAKA
Meritve krvnega tlaka v ordinaciji so »zlati standard«
za obravnavanje bolnika s hipertenzijo. Samomeritve
krvnega tlaka in neinvazivno 24-urno merjenje
krvnega tlaka nam pomagajo pri vodenju bolnika s
hipertenzijo, pri bolnikih s hipertenzijo bele halje,
učinkom bele halje in pri prikriti hipertenziji.
Ob postopni ukinitvi živega srebra v medicini bodo
pri vsakdanjem delu izginili klasični sfigmo-
manometri, ki so bili naš zanesljiv in nespremenjen

spremljevalec več kot sto let. Tudi pri vsakdanjem
kliničnem delu se vse bolj uporablja oscilometrične
merilnike, ki pa imajo svoje posebnosti in hibe, tako
da bo aneroid še vedno uporaben.
Predvidevamo, da bodo samomeritve krvnega tlaka
vse pomembnejše pri spremljanju bolnikovega
zdravljenja, vendar se moramo zavedati vseh ovir in
težav, ki so pri teh meritvah možne. 
Z razvojem telemedicine se bo še dodatno izboljšal
sprotni nadzor krvnega tlaka pri bolniku, ki bo lahko
posredoval svoje meritve po sodobnih elektronskih
poteh sproti ali obdobno in bo tako porabil manj
časa za obiske v zdravstveni ustanovi. Na enak ali
podoben način bo lahko prejel tudi dodatna navodi-
la svojega zdravnika, medicinske sestre ali tehnika.

Samomeritve krvnega tlaka bolje napovedujejo
prisotnost okvar na organih in tveganje za srčno-
žilne dogodke.
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Arterijska hipertenzija je zelo pogost reverzibilni de-
javnik tveganja za življenjsko ogrožujoče srčno-žil-
ne bolezni: koronarno srčno bolezen, odpoved srca,
končno odpoved ledvic in možgansko kap. Epide-
miološke študije so potrdile, da obstaja linearna po-
vezava med povprečnim krvnim tlakom in pojav-
nostjo srčno-žilnih dogodkov, ob tem pa je pojav-
nost srčno-žilnih dogodkov ob že prisotnem dodat-
nem obolenju oz. prizadetosti tarčnih organov še
večja. Arterijska hipertenzija je velik klinični problem
in približno ena tretinja celotne populacije ima krvni
tlak povišan do te mere, da bi bilo potrebno zdra-
vljenje. Okoli 13,5% vseh smrti na svetu je pripisanih
visokemu krvnemu tlaku, od tega 53% zaradi mo-
žganske kapi in 47% zaradi ishemične srčne bolezni. 

DEFINICIJA PRIMARNE ARTERIJSKE
HIPERTENZIJE 
Esencialno, primarno ali idiopatsko arterijsko hiper-
tenzijo definiramo kot krvni tlak nad normalno vred-
nostjo, pri čemer so bili izključeni sekundarni vzro-
ki za nastanek arterijske hipertenzije. Esencialna ar-
terijska hipertenzija predstavlja približno 95% vseh
primerov odkrite arterijske hipertenzije. Kot povišan
krvni tlak lahko označimo tistega, ki povečuje srčno-
žilno tveganje za posameznika. Glede na linearno
pozitivno odvisnost med višino krvnega tlaka in po-
javom srčno-žilnih dogodkov, je zelo težko oprede-

liti tisto vrednost krvnega tlaka, pri kateri lahko že
govorimo o arterijski hipertenizji. Vendar pa je le-to
nujno potrebno, da se lahko medsebojno sporazu-
mevamo. Tako je po smernicah za zdravljenje arte-
rijske hipertenzije in Evropskih smernicah za zdra-
vljenje arterijske hipertenzije ta meja arbitrarno do-
ločena na vrednosti 140/90 mmHg. Glede na veli-
kost krvnega tlaka arterijsko hipertenzijo razvrstimo
v različne stopnje, ki so podane v tabeli 1.

Tabela 1. Opredelitev in razvrstitev krvnega tlaka (mmHg).

PRIMARNA ARTERIJSKA HIPERTENZIJA
Jana Brguljan Hitij

Kakšna je definicija arterijske hipertenzije?
Kakšne so normalne vrednosti krvnega tlaka in stopnje arterijske hipertenzije?
Kako lahko delimo arterijsko hipertenzijo in kakšna je njena etiologija?
Ali je natančna meritev krvnega tlaka pomembna in kako jo izvedemo?
Ali je arterijska hipertenzija ozdravljiva?
Ali si lahko s telesnim pregledom pomagamo pri opredelitvi arterijske hipertenzije?
Katere preiskave priporočamo pred uvedbo zdravljenja arterijske hipertenzije?
Ali je pomembno, s katerim zdravilom zdravimo arterijsko hipertenzijo?
Kako lahko zdravila med seboj kombiniramo?
Ali je dovolj, da zdravimo le arterijsko hipertenzijo?
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razvrstitev sistolični diastolični

optimalen <120 in <80

normalen 120-129 in/ali 80-84

visoko normalen 130-139 in/ali 85-89

arterijska hipertenzija 
1. stopnje 140-159 in/ali 90-99

arterijska hipertenzija 
2. stopnje 160-179 in/ali 100-109

arterijska hipertenzija 
3. stopnje ≥180 in/ali ≥110

sistolična arterijska 
hipertenzija ≥140 in <90



Ciljni krvni tlak je pri vseh bolnikih pod 140/90
mmHg. Pri bolnikih z velikim ali zelo velikim tvega-
njem za srčno-žilne zaplete, kot so sladkorni bolni-
ki, bolniki z ledvično okvaro s proteinurijo pod 1 g
dnevno, po srčnem infarktu ali možganski kapi je ta
vrednost nižja in sicer pod 130/80 mmHg, pri led-
vičnih bolnikih s proteinurijo nad 1 g dnevno pa ce-
lo pod 125/75 mmHg.

ETIOLOGIJA PRIMARNE ARTERIJSKE
HIPERTENZIJE
Etiologija primarne arterijske hipertenzije je hetero-
gena. Približno 30 - 50% variabilnosti krvnega tlaka
lahko pojasnimo z genetsko zasnovo oziroma predi-
spozicijo, ostalo je pripisati različnim patofiziološkim
dejavnikom. Pred leti je že bila pri bolnikih s pri-
marno arterijsko hipertenzijo opisana aktivacija sim-
patičnega živčnega sistema, zmanjšana občutljivost
baroreceptorjev, sledil je opis vpletenosti ledvic s hi-
persekrecijo renina oz. zmanjšanim nastajanjem pro-
stagladinov ali obojega, nato še inzulinska rezistenca
(slika 1). Zagotovo obstajajo še številna druga mul-
tifaktorska dogajanja, ki jih še niti ne poznamo. Med
njimi ima velik pomen tudi občutljivost za sol. Žal
zaenkrat še ne obstajajo metode, s katerimi bi lahko
zagotovo opredelili mehanizem dviga krvnega tlaka
pri individualnem bolniku. 

Kljub genetski predispoziciji seveda ni nujno, da se
pri vsakem človeku razvije arterijska hipertenzija. K
razvoju dodatno lahko pripomorejo debelost, sede-
či način življenja, stres in dislipidemija. Dejavniki tve-
ganja za nastanek primarne arterijske hipertenzije so
našteti v tabeli 1.

Tabela 1. Dejavniki tveganja za nastanek arterijske
hipertenzije.

Ciljni krvni tlak je pri vseh bolnikih pod 140/90
mmHg.
Pri bolnikih s sladkorno boleznijo, po srčnem in-
farktu, možganski kapi ali z ledvično boleznijo s
proteinurijo pod 1 g dnevno je ciljni krvni tlak pod
130/80 mmHg. Pri bolnikih s proteinurijo > 1 g
dnevno je ciljni krvni tlak  pod 125/75 mmHg.

Slika 1.  Shematični prikaz nastanka primarne arterijske hipertenzije. Okrajšava: RAAS – renin-angiotenzin-aldosteronski sistem.
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ZUNANJI DRAŽLJAJI LEDVIČNI DRAŽLJAJI

↑ aktivnost RAAS sistema

endotelna disfunkcija

↑ aktivnost simpatičnega 
živčnega sistema

oksidativni stres

hiperurikemija

drugi dejavniki

ledvična vazokonstrikcija,
ishemija in infiltracija z

vnetnicami

arterioloskleroza

manjše število nefronov

↑resorpcija Na+ ↑ krvni tlak

genetski dejavniki

pozitivna družinska anamneza, polimorfizem (aduktin,
endotelna NO sintaza, angiotenzinogen, beta-
adrenoreceptor, protein beta-3 )

prirojeni dejavniki

majhna porodna teža, majhno število nefronov,
materina hipertenzija, materina preeklampsija,
materina podhranjenost

fizikalni dejavniki

debelost, večja starost, povišana srčna frekvenca, večji
psihični stres

dieta ali toksini

velik vnos soli, majhen vnos kalija, majhen vnos
mlečnih izdelkov, velik vnos alkohola, zastrupitev s
kadmijem

presnovni dejavniki

hiperurikemija, insulinska rezistenca, zvišan hematokrit

drugi dejavniki

socialno-ekonomski položaj



DIAGNOZA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
Kot v vsaki diagnostiki je tudi tukaj zelo pomembno,
kako natančno odvzamemo pri bolniku anamnezo
in opravimo telesni pregled. 

Anamneza
Pri jemanju anamneze moramo vedno natančno
povprašati po podatkih najbližjih sorodnikov: očeta,
matere, bratov in sester. Predvsem nas zanima pri-
sotnost arterijske hipertenzije, zgodnjega srčno-žil-
nega obolenja in sladkorne bolezni. Pomembni so
tudi podatki o otroških in prejšnjih boleznih, ki bi
lahko kazali na ev. sekundarno arterijsko hipertenzi-
jo, kot so npr. ledvična obolenja.
Ob tem moramo povprašati tudi po simptomih bol-
nika kot so: glavobol, motnje vida, epistakse, di-
spneja, klavdikacije, znaki angine pektoris, pridobi-
tev telesne teže, nokturija in hematurija. Pomemben
podatek je jemanje kontraceptivov ali drugih zdravil,
ki bi lahko zviševala krvni tlak, predvsem nesteroid-
nih antirevmatikov. Dobro moramo dokumentirati
tudi prisotno srčno-žilno bolezen, prisotnost slad-
korne bolezni, natančno trajanje arterijske hiperten-
zije, vrednosti krvnega tlaka, jemanje antihipertenzi-
vov in njihove morebitne stranske učinke.  Povpra-
šati moramo tudi o vseh drugih simptomih, ki jih
bolnik ima, kajti povišan krvni tlak je lahko tudi
odraz drugega obolenja, npr. endokrinih žlez. Važen
je podatek o kajenju, o odvajanju blata in vode, uži-
vanju alkohola, kofeina in življenjskem slogu bolni-
ka. 

Telesni pregled 
Ko opravljamo telesni pregled smo predvsem po-
zorni na tri specifične stvari, in sicer:
- natančno in pravilno izmerjeni krvni tlak,
- izključitev morebitnega sekundarnega vzroka arte-

rijske hipertenzije,
- ovrednotenje okvare organov.

Merjenje krvnega tlaka. Pred začetkom merjenja
se mora človek umiriti in sprostiti in tik pred tem ne
sme uživati kofeina oziroma kaditi. Nadlahtna man-
šeta mora biti nameščena v višini srca in paziti mo-
ramo na paralakso pri odčitavanju na skali sfigmo-
manometra. Izmerjeno vrednost moramo odčitati na
2 mmHg natančno, kot je skala na merilcu. Krvni
tlak moramo izmeriti ob prvem pregledu na obeh
nadlahteh in tudi v stoječem položaju, pri mlajših
osebah pa tudi na spodnjih okončinah zaradi izklju-
čitve koarktacije aorte. Uporabiti moramo primerno

nadlahtno manšeto in v kolikor posumimo na hi-
pertenzijo bele halje opraviti še 24-urno neinvazivno
merjenje krvnega tlaka. Pomagamo si lahko tudi s
samomeritvami krvnega tlaka doma. Še vedno je zla-
ti standard živosrebrni sfigmomanometer, zelo dobri
pa so tudi že oscilometrični avtomatski merilci z nad-
lahtno manšeto. Pravilno izmerjeni krvni tlak je ze-
lo pomemben, saj je to osnova zdravljenja. 
Antropometrične meritve. Ob pregledu je potre-
bno zabeležiti telesno težo, višino, obseg pasu in iz-
računati indeks telesne mase. To je pomembno tudi
za kasnejše spremljanje našega bolnika. 
Znaki sekundarne arterijske hipertenzije. Naj-
pogostejši vzroki sekundarne arterijske hipertenzije
so endokrini, renovaskularni in renoparenhimski,
koarktacija aorte in drugi. Pomembno je, da natan-
čno opravimo avskultacijo nad vratnimi arterijami,
nad ledvičnimi arterijami in palpacijo vseh perifer-
nih pulzov. Ob tem je potrebno napraviti tudi pal-
pacijo ledvic in bimanualni poklep ledvic.  
Fizikalni pregled srca in pljuč. Za klinično oceno
prizadetosti srca je pomembna ocena iktusa srca,
srčnih tonov in šumov in iskanje znakov srčnega po-
puščanja.

Preiskave
Cilj laboratorijskih preiskav je odkriti možen sekun-
darni vzrok arterijske hipertenzije in oceniti okvaro
organov. Svetujemo, da se med osnovnimi preiska-
vami krvi določi hemogram, krvni sladkor, serum-
sko koncentracijo K+,  Na+, Ca2+, sečnine, kreatini-
na z oceno glomerulne filtracije, serumsko koncen-
tracijo lipidov (na tešče), opravi osnovna preiskava
seča in ocena proteinurije ali morebitne bolezenske
albuminurije (mikroalbuminurije) v drugem jutra-
njem vzorcu seča.
V nadaljevanju je smiselno glede na klinično sliko in
izvide prej omenjenih opravljenih laboratorijskih
preiskav opraviti še določitev kateholaminov in pres-
novkov v seču in določitev plazemskih koncentracij
renina in aldosterona in njunega razmerja. 
Pri vsakem bolniku je potrebno posneti EKG, RTG
pc, v kolikor je mogoče izvesti tudi 24-urno neinva-
zivno merjenje krvnega tlaka. Potrebno je opraviti
UZ preiskavo trebuha z oceno morfologije ledvic in
pregledati očesno ozadje. 

V anamnezi in statusu je potrebno iskati kazalce za
izključitev sekundarne arterijske hipertenzije in
iskati subklinično oziroma klinično okvaro orga-
nov.
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ZDRAVLJENJE ATRERIJSKE HIPERTENZIJE 
Ko se odločamo o zdravljenju, moramo poleg oce-
ne okvare organov, oceniti tudi srčno-žilno tveganje
bolnika. Na osnovi obojega lahko po tabeli preceni-
mo, kdaj je potrebno pričeti s farmakološkim zdra-
vljenjem (slika 2). 

Nefarmakološko zdravljenje
Sprememba življenjskega stila je v zdravljenju arte-
rijske hipertenzije zelo pomembna, vendar jo je v
vsakdanjem življenju zelo težko doseči, zato je smi-

selno pri ljudeh, ki imajo večje tveganje za srčno-žil-
na obolenja, uvajati modifikacijo življenjskega stila
skupaj z medikamentoznim zdravljenjem. Ko dose-
žemo določene uspehe v spremembi življenjskega
stila, lahko ob tem znižamo odmerke zdravil ali pa
število zdravil.
Najučinkovitejši ukrep je znižanje telesne teže, ki lah-
ko zniža krvni tlak tudi do 11/6 mmHg. Zelo po-
membna je omejitev soli v prehrani. Hrana kot je
kruh, konzervirana hrana, suhomesnati izdelki ali
pripravljene žitarice lahko vsebujejo veliko soli. Po-
membno je, da bolniki hrane ne dosoljujejo in se izo-
gibajo omenjenim izdelkom. Opozorimo jih, da naj
prenehajo kaditi, omejijo vnos kofeina in so redno
fizično aktivni vsaj trikrat tedensko vsaj pol ure dne-
vno. Tudi pretirano uživanje alkohola lahko poviša
krvni tlak. Seveda je stres pomemben faktor, na ka-
terega jih moramo opozoriti; pomembna je tudi za-
dostna količina spanja.

Primarna arterijska hipertenzija
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Pri bolniku z arterijsko hipertenzijo določimo
serumsko koncetracijo glukoze, K+, Na+, Ca2+, seč-
nine, kreatinina z oceno glomerulne filtracije, lipi-
dov, osnovne preiskave seča, oceno proteinurije ali
albuminurijo v vzorcu seča (alubumin/kreatinin v
seču); opraviti je treba EKG, UZ trebuha in pregled
očesnega ozadja. 

Slika 2.  Ukrepi pri različnih vrednostih krvnega tlaka in začetek antihipertenzijskega zdravljenja.

Legenda: OO – okvara organov, MS – metabolni sindrom, SKT – sistolični krvni tlak, DKT – diastolični krvni tlak, AH – arterijska hipertenzija

krvni tlak (mm Hg)

drugi dejavniki
tveganja, OO ali
bolezen

normalen
SKT 120–129
ali 
DKT 80–84

visoko normalen
SKT 130–139
ali 
DKT 85–89

AH stopnja 1
SKT 140–159
ali
DKT 90–99

AH stopnja 2
SKT 160–169
ali
DKT 100–109

AH stopnja 3
SKT ≥180
ali 
DKT ≥110

brez drugih
dejavnikov tveganja

brez
intervencije za
KT

brez intervencije
za KT

spremembe
življenjskega stila
nekaj mesecev,
nato zdravila, če
KT ni urejen

spremembe
življenjskega stila
nekaj tednov, 
nato zdravila, 
če KT ni urejen

spremembe
življenjskega stila 
+ zdravila takoj

1-2 dejavnika
tveganja

spremembe
življenjskega
stila

spremembe
življenjskega stila

spremembe
življenjskega stila
nekaj tednov, 
nato zdravila, 
če KT ni urejen

spremembe
življenjskega stila
nekaj tednov, 
nato zdravila, 
če KT ni urejen

spremembe
življenjskega stila 
+ zdravila takoj

3 ali več dejavnikov
tveganja, MS, OO
ali sladkorna
bolezen

spremembe
življenjskega
stila spremembe

življenjskega stila 
+ zdravila takoj 

spremembe
življenjskega stila 
+ zdravila takoj

spremembe
življenjskega stila 
+ zdravila takoj

spremembe
življenjskega stila 
+ zdravila takoj

sladkorna bolezen
spremembe
življenjskega
stila

spremembe
življenjskega stila 
+ zdravila takoj

izražena srčno-žilna
ali ledvična bolezen

spremembe
življenjskega
stila 
+ zdravila takoj

spremembe
življenjskega stila 
+ zdravila takoj

spremembe
življenjskega stila 
+ zdravila takoj

spremembe
življenjskega stila 
+ zdravila takoj

spremembe
življenjskega stila 
+ zdravila takoj



Farmakološko zdravljenje arterijske
hipertenzije
Po najnovejših slovenskih in evropskih smernicah za
zdravljenje arterijske hipertenzije sta na voljo dva na-
čina zdravljenja. Lahko predpišemo mono terapijo
ali pa kombinacijo dveh zdravil v nizkih odmerkih
in sledimo algoritmu na sliki 3.
Ko se moramo odločiti, kakšno zdravilo bomo pred-
pisali, moramo imeti vedno pred očmi fiziološko sta-
nje bolnika, njegovo telesno aktivnost, prisotnost
morebitne okvare organov in prisotnost dodatnega
kliničnega zapleta oz. njegove dodatne bolezni. Ob
tem moramo vedeti, da imajo zdravila lahko tudi 
možne stranske učinke. Želimo izbrati zdravilo, ki bo
imelo 24-urni učinek in bo za bolnika dosegljivo.
Izbiramo lahko med petimi skupinami zdravil, ki so
med seboj enakovredne. To so:
- zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACE), 

- blokatorji angiotenzinskih receptorjev (ARB), 
- kalcijevi antagonisti, 
- diuretiki in 
- blokatorji beta receptorjev.
Najpogostejša stranska učinka zaviralcev ACE sta
kašelj in hiperkaliemija, kalcijevih antagonistov ote-
kline goleni, blokatorjev beta receptorjev poslabšanje
astme in erektilna disfunkcija, diuretikov hiponatrie-
mija, hipokaliemija, dislipidemija in poslabšanje pu-
tike, spironolaktona pa hiperkaliemija in erektilna
disfunkcija. 

V zadnjem času so na novo na tržišču tudi inhibitorji
renina, ki so glede na dosedanje izsledke raziskav naj-
verjetneje enako učinkoviti kot ostale skupine zdra-
vil, vendar pa jih trenutno v Sloveniji na zeleni re-
cept lahko predpisujemo le z omejitvami. 

Nefarmakološki učinkoviti ukrepi so: znižanje
telesne teže, omejitev vnosa soli, povečanje fizične
aktivnosti, omejitev uživanja alkohola in obvlado-
vanje stresnih dejavnikov.

Pri predpisovanju zdravil enakovredno predpisu-
jemo zaviralce ACE, blokatorje angiotenzinskih re-
ceptorjev, kalcijeve antagoniste, dolgodelujoče di-
uretike in blokatorje beta receptorjev. 

Primarna arterijska hipertenzija

229

IZBRATI MED

enako zdravilo v polnem
odmerku

prehod na drugo zdravilo v
majhnem odmerku

ENO ZDRAVILO 
V MAJHNEM ODMERKU

KOMBINACIJA DVEHZDRAVIL
V MAJHNIH ODMERKIH

majhno / zmerno
srčno-žilno tveganje

veliko / zelo veliko srčno-
žilno tveganje nizek ciljni KT

če ciljni KT ni dosežen

če ciljni KT ni dosežen

zmeren porast KT
SKT > 160 mmHg
DKT > 100 mmHg

prejšnja kombinacija v polnih
odmerkih

dodatek tretjega zdravila v
majhnem odmerku

kombinacija dveh/treh
zdravil v polnem odmerku

eno zdravilo v polnem
odmerku

kombinacija dveh / treh
zdravil v polnem odmerku

Slika 3. Algoritem zdravljenja arterijske hipertenzije. Okrajšave: KT – krvni tlak, SKT – sistolični krvni tlak, DKT – diastolični krvni tlak.



Na osnovi ugotovljenih okvar organov, predhodnih
kliničnih zapletov oz. pridruženih bolezenskih stanj
imajo določena zdravila pri predpisovanju prednost
(tabela 2).

Kombinacijsko zdravljenje
Glede na rezultate mnogih študij in tudi klinične iz-
kušnje lahko rečemo, da potrebuje velika večina hi-
pertonikov za dosego ciljnih vrednosti krvnega tla-
ka kombinacijo dveh ali več zdravil. Nekatere kom-
binacije so bolj in druge manj smiselne. Velja pravi-
lo, da mora biti kot tretje zdravilo v kombinaciji na-
vadno dolgo delujoči diuretik v nizkem odmerku (pri
nas na tržišču npr. hidroklortiazid 12,5 mg ali inda-
pamid), če to ni mogoče pa diuretik zanke v delje-
nem dnevnem odmerku. Pri predpisovanju spirono-
laktona bolnikom s kronično ledvično boleznijo
stopnje 3 ali več, moramo biti zelo previdni, ker lah-
ko povzroči hiperkaliemijo, zato so potrebne pogo-
stejše kontrole elektrolitov. Večinoma pri kronični
ledvilni bolezni stopnje 3 ali več spronolaktona ne
predpisujemo.

Skupino kalcijevih antagonistov lahko razdelimo v 2
skupini: v dihidropiridinsko (nifedipin, amlodipin,
lerkanidipin) in nedihidropiridinsko (verapamil, dil-
tiazem). Kombinacija nedihidropiridinskih kalcijevih
antagonistov in blokatorjev beta receptorjev je zelo
redko smiselna, saj obe zdravili znižujeta srčno fre-
kvenco in moramo biti zato ob tej kombinaciji zelo
previdni. Skupina kalcijevih antagonistov je sicer do-
bro učinkovita, vendar so pogosti stranski učinki v
smislu perifernih edemov. Res je, da tudi v sami sku-
pini obstajajo razlike v pojavnosti perifernih edemov,
zato je smiselna tudi zamenjava zdravila znotraj sku-
pine, predvsem pa svetujemo, da se zdravilo jemlje v
večernih urah, ker je pojavnost edemov na ta način
manjša. 
V kombinacijskem zdravljenju se osnovni skupini
petih zdravil pridružijo še blokatorji alfa receptorjev,
po potrebi pa tudi centralno delujoča zdravila in ne
nenazadnje tudi minoksidil. Smiselnost kombinacij
antihipertenzivov nam kaže slika 4.
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splošna pravila:

znižaj sistolični in diastolični krvni tlak do ciljnih vrednosti; uporabi učinkovito zdravilo v ustreznem odmerku; če je
potrebno, uporabi kombinacije zdravil; uporabljaj dolgo delujoča zdravila, ki znižajo krvni tlak za 24 ur; kolikor je le
mogoče zmanjšaj neželene učinke 

subklinična okvara organov
hipertrofija levega prekata ACEI, CaA, ARB
asimptomatska ateroskleroza CaA, ACEI
mikroalbuminurija ACEI, ARB
ledvična okvara ACEI, ARB 
klinični zaplet
predhodna možganska kap katero koli antihipertenzivno zdravilo
predhodni srčni infarkt BB, ACEI, ARB
angina pektoris BB, CaA
srčna odpoved D, BB, ACEI, ARB, antialdosteronska zdravila
atrijska fibrilacija
- ponavljajoča se ACEI, ARB
- obstojna BB, ne-DHP, CaA
ledvična okvara/proteinurija ACEI, ARB, D zanke
periferna arterijska bolezen CaA 
bolezensko stanje
sistolična arterijska hipertenzija (starejši) D, CaA
metabolični sindrom ACEI, ARB, CaA
nosečnost CaA, metildopa, BB
benigna hiperplazija prostate AB

Tabela 2. Izbira antihipertenziva na osnovi bolnikove okvare organov, kliničnega zapleta in pridruženega bolezenskega stanja.

Legenda: AB – blokator alfa receptorjev, ACEI – zaviralec anigotenzinske konvertaze, ARB – blokator angiotenzinskih receptorjev, BB – blokator beta
receptorjev, CaA – blokator kalcijevih kanalov, D – diuretik, DHP – dihidropiridinski kalcijev antagonist



Slika 4. Smiselnost kombinacij antihipertenzivnih zdravil.

Ob izboru zdravila moramo biti pozorni ne samo na
višino krvnega tlaka, pač pa tudi na srčno frekvenco
bolnika. Kadar je le-ta visoka, je navadno potrebno
v terapijo dodati blokator beta receptorjev. Posega-
mo po novejših blokatorjih beta receptorjev, kot so
bisoprolol, nebivolol in karvedilol. 
Kombinacije diuretika in beta blokatorja so manj za-
želene, ker lahko poslabšajo presnovni status bolni-
ka. Vedno moramo misliti tudi na ta zaplet in redno
kontrolirati glikemijo in lipide v krvi.
Doseganje ciljnih vrednosti krvnega tlaka je po po-
datkih raziskav slabo. Vzrokov za to je sigurno več.
Sodelovanje bolnika pri zdravljenju je zelo pomem-
bno, zato so dobrodošle fiksne kombinacije antihi-
pertenzivov, ki so dosegljive tudi pri nas. Pomembno
je, da poznamo sestavine določene fiksne kombina-
cije zdravil, da ne bi bolnik po nepotrebnem dobival
prevelik odmerek diuretika oz. da ne bi kombinirali
blokatorja beta receptorjev in verapamila. 

UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI ZDRAVLJENJA
Ko uvedemo zdravila, moramo bolnike pogosteje
kontrolirati. Smiselno je, da bolniku ob prvem pre-
gledu povemo, kakšen je njegov ciljni krvni tlak, ki ga
bomo skušali doseči. Vzpodbudimo ga k jemanju
zdravil in mu priložimo brošure, iz katerih lahko pre-
bere, kakšne posledice ima nezdravljena arterijska hi-
pertenzija. 
Ob znižanju krvnega tlaka se lahko prehodno po-
slabša ledvično delovanje, zato je smiselna kontrola
serumske koncentracije kreatinina 2 do 3 tedne po
začetku jemanja antihipertenzivov (odvisno od za-
četne stopnje ledvične okvare), nato pa ob dobrem in
stabilnem ledvičnem delovanju vsaj enkrat letno. Po-
membno je tudi, da kontroliramo okvare tarčnih or-
ganov z UZ preiskavo srca in vratnih žil in sprem-
ljamo mikroalbuminurijo. 

ZDRAVLJENJE VSEH DEJAVNIKOV TVEGANJA
Zavedati se moramo, da je izmed petih bolnikov z
arterijsko hipertenzijo med njimi le eden, ki poleg
povišanega krvnega tlaka nima še povišanega krvne-
ga sladkorja, motene tolerance za glukozo ali povi-
šanih maščob v krvi. Zato moramo vedno pomisliti
tudi na zdravljenje teh dejavnikov, kajti le na ta način
bomo zmanjšali tveganje za srčno-žilno obolenje na-
šega bolnika. Obstajajo že fiksne kombinacije antili-
pemika in antihipertenziva. V bodočnosti lahko upa-
mo na »polipilulo«, s katero bi verjetno izboljšali so-
delovanje bolnika.
Če na kratko povzamemo, na kaj moramo pomisliti
in storiti, če imamo pred seboj bolnika z rezistentno
arterijsko hipertenzijo, lahko povzamemo naslednje: 
- Preverimo, če je meritev krvnega tlaka pravilna.
- Ocenimo sodelovanje bolnika.
- Spodbujajmo izgubo prekomerne telesne teže,

omejitev vnosa soli in izboljšanje življenjskega sti-
la.

- Ukinimo zdravila, ki bi lahko povečevala krvni tlak
(kontraceptive in nesteroidne antirevmatike).

- Optimizirajmo medikamentozno terapijo s pove-
čanjem odmerkov zdravil oziroma izboljšanjem
kombinacije zdravil.

- Tretje zdravilo naj bo vedno diuretik.
- Ocenimo potrebo po morebitnih dodatnih pre-

iskavah oz. napotitvi na bolnišnično zdravljenje.

Kombinacijsko zdravljenje je zelo pomembno, izbi-
ramo čim bolj smiselne kombinacije, kot tretje
zdravilo v kombinaciji naj bo vedno diuretik. 

Po uvedbi zdravljenja moramo bolnikom v 2 do 3
tednih po pričetku jemanja zdravil določiti serum-
sko koncentracijo kreatinina.
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optimalno

možno

ni priporočljivo

CAVE!

blokatorji beta
receptorjev

blokatorji
angiotenzinskih

receptorjev

blokatorji alfa
receptorjev

kalcijevi
antagonisti

diuretiki

zaviralci ACE
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Med sekundarne vzroke arterijske hipertenzije sodi-
jo tudi nekatere endokrine bolezni. Če jih zdravnik
prepozna, ima edinstveno priložnost, da bolnika z
arterijsko hipertenzijo z operacijo dokončno ozdra-
vi ali pa mu vsaj omogoči usmerjeno zdravljenje z
zdravili, kar ima običajno prav tako dramatično
ugodne učinke. Povišan krvni tlak predstavlja osred-
nji del klinične slike primarnega aldosteronizma in
feokromocitoma, medtem ko pri Cushingovem sin-
dromu, akromegaliji, hipotirozi, hipertirozi in pri-
marnem hiperparatiroidizmu večinoma prevladuje-
jo drugi simptomi in znaki. Ker je primarni aldoste-
ronizem poleg tega verjetno najpogostejša oblika se-
kundarne arterijske hipertenzije, sicer bistveno red-
kejši feokromocitom pa lahko pripelje do smrtno ne-
varnih porastov krvnega tlaka ali hipertenzivnih kriz,
bomo na kratko predstavili ti dve z vidika arterijske
hipertenzije vsekakor najpomembnejši endokrino-
patiji.

PRIMARNI ALDOSTERONIZEM
Primarni aldosteronizem (PA) je skupina bolezni z
neustrezno velikim in relativno avtonomnim izloča-
njem aldosterona, ki ga ni moč zavreti z obremenit-
vijo s soljo. To vodi do okvare srčno-žilnega sistema,
zavore izločanja renina, povišanja krvnega tlaka, za-
drževanja Na+ in izgubljanja K+, kar lahko sčasoma
pripelje do hipokaliemije. PA je pogosto posledica
adenoma ali enostranske oziroma obojestranske hi-
perplazije nadledvičnic, redko pa gre za dedne obli-
ke, kot je z glukokortikoidi ozdravljiv aldosteroni-
zem (angl.: glucocorticoid-remediable aldosteronism;
GRA). Presečne in prospektivne raziskave, narejene
na primarnem in sekundarnem nivoju, kažejo, da ima
PA 5 do 10% bolnikov z arterijsko hipertenzijo. Po
zadnjih podatkih ima le manjši del (9 do 37%) teh
bolnikov tudi hipokaliemijo. 
PA ni pomemben le zaradi visoke prevalence, pač pa
tudi zaradi tega, ker imajo ti bolniki višjo obolevnost
in umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni kot njihovi
vrstniki z enako hudo esencialno arterijsko hiper-
tenzijo, na voljo pa je usmerjeno zdravljenje.

ENDOKRINI VZROKI ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
Tomaž Kocjan

Katere endokrine bolezni lahko povzročijo povišanje krvnega tlaka?
Katera endokrina bolezen je najpogosteje vzrok za arterijsko hipertenzijo?
Kdaj je smiselno iskati primarni aldosteronizem?
Kaj je najboljša presejalna metoda ob sumu na primarni aldosteronizem?
Kakšne pogoje je potrebno izpolniti pred določitvijo aldosterona in plazemske reninske aktivnosti?
Kako postavimo diagnozo primarnega aldosteronizma?
Kako ločimo različne oblike bolezni?
Kakšno zdravljenje lahko svetujemo bolnikom s primarnim aldosteronizmom?
Naštej stranske učinke spironolaktona!
Kaj je paragangliom? 
Naštej pet tipičnih simptomov in znakov feokromocitoma!
Kateri je ključni presejalni test za feokromocitom?
Kakšne morfološke in funkcijske preiskave za dokaz feokromocitoma poznaš?
Kako pripravimo bolnika s feokromocitomom na operativni poseg?
Kakšna je diferencialna diagnoza feokromocitoma?
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Odkrivanje bolnikov s primarnim
aldosteronizmom
Najbolj zanesljiva presejalna metoda je določanje
razmerja med plazemskim aldosteronom (nmol/l) in
plazemsko reninsko aktivnostjo (PRA, µg/l/h) pri
naslednjih skupinah bolnikov z arterijsko hiperten-
zijo, ki imajo relativno visoko prevalenco PA (nave-
dena v oklepaju):
- bolniki z arterijsko hipertenzijo 2. ali 3. stopnje (8%

oz. 13%),
- bolniki z rezistentno arterijsko hipertenzijo (17 do

23%),
- bolniki z arterijsko hipertenzijo in spontano hipo-

kaliemijo ali hipokaliemijo po zdravljenju z diureti-
ki (prevalenca ni znana, PA bolj pogost), 

- bolniki z arterijsko hipertenzijo in incidentalomom
nadledvičnice (približno 2%),

- bolniki z arterijsko hipertenzijo in družinsko anam-
nezo zgodnje arterijske hipertenzije ali CVI v mla-
dosti (< 40 let),

- najbližji sorodniki bolnikov s PA, ki imajo arterijsko
hipertenzijo.

Razmerje aldosteron/PRA (angl.: aldosterone to uri-
ne ratio; ARR) je le začetni test in ga vedno kadar
smo v dvomih ponovimo. Pred odvzemom krvi mo-
ramo korigirati morebitno hipokaliemijo. Bolniki vsaj
štiri tedne pred tem ne smejo jemati spironolaktona,
eplerenona, triamterena in amilorida, po možnosti
pa tudi ne diuretikov, ki izplavljajo kalij. Vnosa soli
jim ne omejujemo. Le v dvomljivih primerih ukine-
mo še vsa ostala zdravila, ki motijo določanje ARR
za vsaj dva tedna. V to skupino spadajo nesteroidni
antirevmatiki in večina antihipertenzivov, razen ne-
dihidropiridinski kalcijevi antagonisti in blokatorji
receptorjev alfa, ki lahko služijo kot nadomestna te-
rapija. 
Odvzem vzorcev krvi opravimo pri bolniku, ki je bil
pred tem že vsaj dve uri pokonci, torej običajno
okrog 10. ure dopoldan po 10-minutnem počitku v
sedečem položaju. 
Interpretacija izvida ARR zaradi pomembnih razlik
med laboratoriji, metodami in uporabljenimi enota-
mi žal ni enostavna. Če uporabljamo naše enote, na
PA posumimo, ko znaša ARR več kot 1. Nekateri av-
torji zahtevajo, da je istočasno povišana tudi kon-
centracija plazemskega aldosterona (v našem labora-
toriju > 0,44 nmol/l), drugi pa temu nasprotujejo,
saj so opisani številni primeri PA že z vrednostmi al-
dosterona več kot 0,25 nmol/l . Smernice tu niso do-
rečene in dopuščajo možnost svobodne klinične pre-
soje. 

Potrditev diagnoze
Pri vseh bolnikih s pozitivnim ARR moramo avto-
nomnost izločanja aldosterona zaradi možnih lažno
pozitivnih rezultatov šele potrditi z enim od funkcij-
skih testov. Zlati standard ne obstaja, uporabimo pa
lahko supresijski test s fludrokortizonom, obreme-
nitev s soljo, infuzijo fiziološke raztopine ali test s
kaptoprilom. Velja opozoriti, da je lahko izvajanje teh
testov zaradi dodajanja soli ali fiziološke raztopine
pri bolnikih z neobvladanim krvnim tlakom ali
srčnim popuščanjem nevarno.
Ker pri nas pomislimo na PA prepozno in le malo-
krat, večinoma obravnavamo starejše bolnike z dol-
goletno, slabo urejeno ali zelo rezistentno arterijsko
hipertenzijo, ki imajo že številne okvare na tarčnih
organih. Druga značilna skupina so bolniki z močno
izraženo obliko PA in hudo hipokaliemijo, ki naj bi
bili vsaj teoretično v veliki manjšini. Zaradi tega smo
v praksi prisiljeni opuščati funkcijske teste za potr-
ditev diagnoze, saj so zaradi zelo izrazite klinične sli-
ke pogosto nepotrebni ali pa bi bili enostavno pre-
nevarni. Večinoma se torej še vedno zanašamo na
pragmatično priporočilo, da je diagnoza PA že potr-
jena, če znaša ob povišani plazemski koncentraciji al-
dosterona (>0,44 nmol/l) izračunano ARR več kot
2,5. 

Kako ločimo različne oblike bolezni
Zaradi različnih možnosti zdravljenja je pomembno
razlikovati med obojestransko idiopatsko hiperpla-
zijo skorje nadledvičnic (angl.: idiopathic hiperaldo-
steronism; IHA), ki jo ima približno 2/3 bolnikov,
in enostranskim adenomom, ki izloča aldosteron
(angl.: aldosteron producing adenoma; APA oz. kla-
sični Connov sindrom) ali enostransko hiperplazijo.
V ta namen najprej napravimo ortostatski test, med
katerim določamo aldosteron in kortizol v plazmi le-

Primarni aldosteronizem ima 5 do 10% bolnikov z
arterijsko hipertenzijo, pri čemer le pri manjšem
delu teh bolnikov ugotovimo hipokaliemijo. Pri
bolnikih z rezistentno arterijsko hipertenzijo in v
drugih ogroženih skupinah je zato najbolj zaneslji-
va presejalna metoda določanje razmerja med
plazemsko koncentracijo aldosterona in plazem-
sko reninsko aktivnostjo (PRA).
Na primarni aldosteronizem posumimo, če to
razmerje znaša več kot 1, plazemska koncentraci-
ja aldosterona pa je ob tem povišana (>0,44
nmol/l) ali vsaj v zgornjem območju normale. Dia-
gnozo moramo nato še potrditi z dodatnimi testi.
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že in po štirih urah pokončnega položaja. Test je raz-
meroma enostaven, zavedati pa se je treba njegovih
omejitev in upoštevati le tipičen izvid z znižanjem
plazemske koncentracije aldosterona ob koncu testa,
kar govori za APA, če je v skladu z ostalimi izvidi. 
Ne glede na izvid testa morajo vsi bolniki, pri kate-
rih smo potrdili PA, opraviti CT nadledvičnic kot za-
četno preiskavo v diferencialni diagnostiki in za iz-
ključitev velikih tumorskih mas, ki bi lahko predsta-
vljale karcinom skorje nadledvičnic. APA je večino-
ma manjši od 2 cm, če pa gre za IHA sta lahko nad-
ledvičnici povsem normalni ali nodularno spreme-
njeni. Karcinom je običajno večji od 4 cm in ima
vedno tipične morfološke značilnosti. Ker so APA
zelo majhni in se na CT ne ločijo od zelo pogostih,
hormonsko neaktivnih adenomov nadledvičnic, je
pomen CT za ločevanje med enostransko in oboje-
stransko boleznijo majhen. Enako velja za MR nad-
ledvičnic, ki nima nikakršnih prednosti pred CT ra-
zen odsotnosti sevanja. Če je bolnik z zanesljivo po-
trjenim PA kandidat za kirurško zdravljenje, je torej
za dokaz enostranskega prekomernega izločanja al-
dosterona običajno potrebno opraviti selektivno ka-
teterizacijo nadledvičnih ven (angl.: adrenal vein sam-
pling; AVS).
Razlikovanje med APA in IHA je pomembno, saj
uspešna enostranska adrenalektomija vedno odpravi
hipokaliemijo in olajša vodenje arterijske hipertenzi-
je, medtem ko je 30 do 60% bolnikov dokončno
ozdravljenih. Selektivna kateterizacija nadledvičnih
ven je draga, invazivna in tehnično zahtevna pre-
iskava s 95% senzitivnostjo in 100% specifičnostjo
za dokaz enostranske bolezni, ki jo mora izvesti iz-
kušen radiolog. Zapleti, kot so krvavitev v nadledvi-
čnico, hematom na vbodnem mestu in paroksizem
atrijske fibrilacije, so redki (2,5% ali manj). Obstaja
več protokolov za izvedbo selektivne kateterizacije
nadledvičnih ven z in brez stimulacije z ACTH. V
odvzetih vzorcih krvi poleg aldosterona določamo
tudi kortizol, ki služi kot dokaz za uspešnost dia-
gnostičnega posega. Sledi izračun razlike razmerij al-
dosterona in kortizola med nadledvičnimi venami in
periferijo. Vrednost gradienta, ki pomeni prag za po-
trditev enostranske bolezni in napotitev na operaci-
jo zavisi od protokola, ki smo ga uporabili.
Pri kandidatu za kirurško zdravljenje adenoma nad-
ledvičnice, ki meri na CT vsaj 1 cm, lahko opravimo
tudi scintigrafijo skorje nadledvičnic z 131I-norhole-
sterolom po supresiji z deksametazonom. Senzitiv-
nost te metode v kombinaciji s CT je za APA, ki me-
ri vsaj 1 cm blizu 100%. Zato lahko odpravi potre-

bo po selektivni kateterizaciji nadledvičnih ven, ki je
invazivna metoda in ni povsem brez tveganja. 
Če dokažemo PA pri bolniku, ki je mlajši od 20 let ali
ima pozitivno družinsko anamnezo za PA ali CVI
pred 40. letom, priporočajo genetsko testiranje. Ugo-
tovimo lahko z glukokortikoidi ozdravljiv aldostero-
nizem (GRA) oziroma familiarni hiperaldosteroni-
zem tip I (FH-I). Ta sindrom se deduje avtosomno
dominantno in povzroči manj kot 1% vseh prime-
rov PA. Izraženost arterijske hipertenzije je zelo ra-
zlična, bolniki pa so že zgodaj nagnjeni k pojavu he-
moragičnih CVI. Nedavno odkrita dedna oblika PA
je familiarni hiperaldosteronizem tip II (FH-II), ki
ga klinično sicer ni mogoče ločiti od sporadičnih
APA ali IHA, se pa primeri kopičijo v določenih dru-
žinah. APA se lahko redko pojavi še v sklopu multi-
ple endokrine neoplazije tip 1 (MEN 1).

Zdravljenje
Če smo zanesljivo dokazali enostransko bolezen,
bolniku kot terapijo prvega izbora svetujemo eno-
stransko laparoskopsko adrenalektomijo. Končni
učinek operacije na krvni tlak je razviden po enem
do šestih mesecih, redko tudi še nekoliko kasneje do
enega leta. Dolgoročno je operacija cenejša možnost
kot doživljenjsko zdravljenje z zdravili. Kadar bol-
nik operacije ne želi ali ima IHA, ga zdravimo z an-
tagonistom mineralokortikoidnih receptorjev
(AMR), ki je učinkovito zdravilo za znižanje krvne-
ga tlaka pri teh bolnikih, poleg tega pa jim nudi še
dodatno, od višine krvnega tlaka neodvisno zaščito
tarčnih organov. Cilja zdravljenja sta normokaliemi-
ja in normotenzija. Zdravilo prvega izbora je nesele-
ktivni AMR spironolakton v odmerku 12,5 do 25 mg
dnevno z možnostjo povišanja odmerka do 100 mg
dnevno ali več, ki je učinkovit, poceni in ga lahko da-
jemo enkrat dnevno. Žal ima od višine odmerka od-
visne moteče stranske učinke, zlasti ginekomastijo in
zmanjšan libido pri moških ter motnje menstrualne-
ga ciklusa pri ženskah. Alternativa je eplerenon, se-
lektivni AMR brez zgornjih stranskih učinkov, ki je
bistveno dražji in manj učinkovit od spironolaktona.
Zaradi kratke razpolovne dobe, ga je potrebno je-
mati dvakrat dnevno. Še manj učinkovit, a včasih
uporaben, je amilorid, ki sicer nima motečih stran-
skih učinkov, vendar tudi ne nudi specifične zaščite
tarčnih organov tako kot oba AMR. Z omenjenimi
zdravili, ki zadržujejo kalij, smo posebej previdni pri
bolnikih s kronično ledvično boleznijo 3. stopnje
(očistek kreatinina <60 ml/min), medtem, ko jih ne
dajemo pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo 4.
stopnje (očistek kreatinina <30 ml/min). Pogosto



potrebujejo bolniki s PA za ureditev krvnega tlaka
dodatna zdravila. V poštev pridejo verjetno antago-
nisti kalcijevih kanalov, zaviralci angiotenzinske kon-
vertaze in blokatorji angiotenzinskih receptorjev, če-
pravdo sedaj ni bilo večjih raziskav s temi zdravili pri
bolnikih s PA.
Bolnike z GRA zdravimo z najmanjšim, še učinko-
vitim odmerkom deksametazona ali metilprednizo-
lona z ali brez dodatka AMR. Pri otrocih mora biti to
eplerenon.

FEOKROMOCITOM
Feokromocitom sintetizira, shranjuje, presnavlja in
izloča kateholamine (adrenalin, noradrenalin), ki so
odgovorni za tipično klinično sliko. Gre za redek tu-
mor z letno incidenco 2 do 8 primerov na milijon
prebivalcev in ocenjeno prevalenco približno 0,1%.
Verjetno ga ima 0,2% do 0,6% hipertonikov. Obi-
čajno zraste iz celic sredice nadledvične žleze (85%),
lahko pa tudi iz celic simpatičnega živčevja oz. gan-
glijev (15%). V tem primeru ga imenujemo paragan-
gliom ali ekstraadrenalni feokromocitom. Feokro-
mocitom se pojavlja večinoma sporadično (<80%),
lahko pa tudi v sklopu različnih, večinoma avtosom-
no dominantnih dednih sindromov (>20%), kot so
multipla endokrina neoplazija (MEN) tip 2A ali 2B,
nevrofibromatoza tip 1, sindrom von Hippel-Lindau
in različni familiarni sindromi z mutacijami gena za
sukcinatno dehidrogenazo (angl.: succinate dehy-
drogenase subunit, B gene, C gene, D gene; SDHB,
SDHC, SDHD). V različnih raziskavah so ugotovi-
li, da je okrog 10% feokromocitomov malignih. 

Klinična slika
Pri dobri polovici bolnikov s feokromocitomom se
zaradi nekontroliranega izločanja kateholaminov iz
tumorja pojavljajo nenadni napadi zelo zvišanega
krvnega tlaka (hipertenzivne krize). Klasično sliko
takšnega napada si lahko zapomnimo po pravilu 5
P:
- »Pressure« – krvni tlak,
- »Pain« – glavobol,
- »Palpitations« – palpitacije,

- »Perspiration« – znojenje,
- »Pallor« – bledica.
Pri veliki večini ostalih bolnikov (90%) je krvni tlak
stalno povišan in težko obvladljiv. Značilna sta tudi
ortostatska hipotenzija in izmenjevanje epizod zvi-
šanega in nizkega krvnega tlaka. Glavobol se pojavlja
pri 90% bolnikov in je lahko podoben tenzijskemu.
Prekomerno znojenje (60 - 70% bolnikov) je prisot-
no predvsem na trupu. Bledica (25%) je bistveno po-
gostejša od rdečice (10%). Tahiaritmije so prisotne
pri dobri tretjini bolnikov in sestavljajo skupaj z gla-
vobolom in znojenjem tipični klinični trias, ki mora
pri hipertoniku takoj vzpodbuditi sum na feokro-
mocitom. Hude epizode anksioznosti, nervoze in pa-
nike se pojavljajo pri tretjini bolnikov, še pogosteje pa
ti hujšajo, imajo težave z vidom in utrujenostjo (40 -
50%). Manj specifični simptomi so: tresenje, poviša-
na telesna temperatura, sladkorna bolezen, zaprtje in
srčno popuščanje. Tipični feokromocitomski napadi
lahko trajajo od nekaj sekund do nekaj ur, pojavljajo
pa se v različnih intervalih, včasih tudi le vsakih ne-
kaj mesecev. Sprožijo jih lahko diagnostični postop-
ki (endoskopije, kateterizacije), indukcija anestezije,
razna zdravila (metoklopramid, fenotiazini, tricikli-
čni antidepresivi.) in zaužitje alkohola ali določene
hrane, ki vsebuje tiramin (npr. čokolada, sir). Bolni-
ki s feokromocitomom v sklopu MEN 2 imajo simp-
tome le v dobri polovici primerov.

Diagnoza
Diagnozo lahko postavimo z ugotovitvijo povišanih
kateholaminov (adrenalina, noradrenalina) v 24-ur-
nem seču in njihovih presnovkov (metanefrini, nor-
metanefrini) v 24-urnem seču ter plazmi. Pri bolni-
kih z majhno verjetnostjo feokromocitoma uporabi-
mo za presejanje določitev kateholaminov in njiho-
vih presnovkov v 24-urnem seču, saj je to test z naj-
večjo specifičnostjo (98%) in istočasno veliko senzi-
tivnostjo (98%). Pri bolnikih z velikim kliničnim su-
mom na feokromocitom določimo še koncentracijo
plazemskih prostih metanefrinov in normetanefri-
nov, saj s tem zagotovimo najvišjo možno senzitiv-
nost (96 - 100%). Napovedna vrednost negativnega

Če smo zanesljivo dokazali enostransko avtonom-
no izločanje aldosterona iz nadledvične žleze, bol-
niku kot zdravilo prve izbire svetujemo enostran-
sko laparoskopsko adrenalektomijo, vse ostale
bolnike s primarnim aldosteronizmom pa zdravi-
mo z enim od antagonistov mineralokortikoidnih
receptorjev, običajno s spironolaktonom.

Feokromocitom je redek tumor iz celic sredice na-
dledvične žleze ali iz celic simpatičnega živčevja.
Pri polovici bolnikov občasno nekontrolirano
izloča kateholamine, kar pripelje do smrtno
nevarnih porastov krvnega tlaka z glavobolom,
bledico, potenjem in tahikardijo. Pri večini ostalih
bolnikov je krvni tlak stalno povišan in težko ob-
vladljiv.
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testa je zelo velika in negativni plazemski metanefri-
ni zanesljivo izključijo feokromocitom z izjemo ti-
stih tumorjev, ki izločajo le dopamin ali pa so v zgod-
nji predklinični fazi. Slabša je specifičnost, ki se giblje
med 85 - 89% in je pri bolnikih, starejših od 60 let,
samo 77%.
Preiskovanci v času zbiranja seča oz. 12 ur pred odv-
zemom krvi ne smejo kaditi, uživati prave kave, ča-
ja, alkohola, banan in čokolade. Lažno pozitivne
vrednosti lahko izmerimo tudi zaradi jemanja trici-
kličnih antidepresivov, antipsihotikov, fenoksibenza-
mina, simpatikomimetikov, teofilina, levodope in ko-
kaina. Včasih motijo še nekateri blokatorji receptor-
jev alfa in beta ter paracetamol. 
Kot rečeno, obstajajo tudi feokromocitomi, ki izlo-
čajo le dopamin in jih z običajnimi testi ne zaznamo.
V tem primeru svetujejo določitev dopamina v plaz-
mi. V poštev pride tudi določitev kromogranina A v
plazmi, ki se sicer ni uveljavil zaradi nizke senzitiv-
nosti in specifičnosti v primerjavi s kateholamini in
njihovimi presnovki. V redkih, dvomljivih primerih
lahko naredimo še supresijski test s klonidinom. 
Šele po biokemičnem dokazu feokromocitoma, sle-
dijo lokalizacijske preiskave. Zaradi možnosti, da ima
bolnik istočasno več tumorjev, tumor izven nadled-
vičnic ali metastatski feokromocitom (cca. 10%), na-
redimo scintigrafijo telesa z 123I MIBG ali 131I MIBG.
(angl.: metaiodobenzylguanidine; MIBG). Senzitiv-
nost preiskave je okrog 90%, specifičnost pa blizu
100%. V primeru negativnega izvida je možen slabo
diferenciran feokromocitom, ki ga lahko prikažemo
z oktreoskenom (senzitivnost <50%), še bolje pa s 6-
[18F]fluorodopamin-PET (angl.: positron emission
tomography; PET), ki je superioren tudi glede na 123I
MIBG. Preiskavo s CT ali MR, ki je še nekoliko bolj
senzitivna (>95%), napravimo nato usmerjeno glede
na izvid prejšnje preiskave. V veliki večini primerov
je potrebno slikati trebuh. Za feokromocitom je zna-
čilno, kar je različno od adenomov skorje nadledvi-
čnice, da ima višje število Hounsfieldovih enot na
nativnem CT posnetku, se obarva z i.v. kontrastom,
ima visoko intenziteto signala na T2-obteženem MR,
cistične in hemoragične spremembe in možnost tu-
morjev na obeh nadledvičnicah. Glede na soraz-
merno pogostost dednih oblik feokromocitoma je
potrebno biti pozoren na morebitne pridružene
simptome in znake familiarnih sindromov, v sklopu
katerih se lahko pojavlja feokromocitom.
Genetsko testiranje priporočajo, če je bolnik mlajši
od 21 let, ima feokromocitom v obeh nadledvičnicah
ali paragangliom, pozitivno družinsko anamnezo gle-
de feokromocitoma ali katerikoli znak, ki govori v

prid genetskemu vzroku (npr. medularni karcinom
ščitnice, primarni hiperparatiroidizem, znamenja »ca-
fe-au-lait«, angiome na mrežnici itd.). V primeru po-
zitivnih genetskih testov genetsko testiranje razširi-
mo še na bolnikove sorodnike v prvem kolenu, če
pa gre za sporadičen tumor, pri njih opravimo dolo-
čitev kateholaminov in presnovkov v 24-urnem seču.

Diferencialna diagnoza
Pri bolnikih s sumom na feokromocitom le redko
potrdimo diagnozo. V eni izmed raziskav so feokro-
mocitom našli npr. le pri enem od 300 preiskanih.
Pogosto posumimo na feokromocitom pri bolnikih
z neprepoznanimi paničnimi atakami, pri katerih so
številni simptomi posledica povečane aktivnosti sim-
patikusa. Pri bolnikih z labilno esencialno arterijsko
hipertenzijo se kaže za razliko od feokromocitoma
izrazita povezava višine krvnega tlaka s stresom in
razburjenjem. Paroksizmalna arterijska hipertenzija
se lahko pojavi še pri anksioznosti, hipertirozi, reno-
vaskularni arterijski hipertenziji, migreni ali glavo-
bolu v rojih, karcinoidu, lezijah v centralnem živ-
čevju, epilepsiji, koronarni insuficienci, zaužitju ko-
kaina, amfetaminov, klozapina in tiramina v kombi-
naciji z MAO inhibitorji.

Zdravljenje
Metoda prve izbire za tumorje manjše od 8 cm je la-
paroskopska, sicer pa klasična, adrenalektomija, ven-
dar šele po temeljiti, 2 do 3-tedenski predoperativni
pripravi z zdravili, ki zavirajo delovanje kateholami-
nov. To je predvsem fenoksibenzamin, ki je dolgo-
delujoči blokator receptorjev alfa. Pričnemo z od-
merkom 10 mg en do 2-krat dnevno. Končni odme-
rek običajno ne presega 1 mg/kg telesne teže, dose-
žemo ga postopno. Če normaliziramo krvni tlak in
odpravimo ortostatsko hipotenzijo to pomeni, da
smo povzročili zadostno vazodilatacijo in povečanje
znotrajžilnega volumna. Bolniku naročimo, naj pije
mnogo tekočine, kar preverjamo s tehtanjem. Po do-
seženi blokadi adrenergičnih receptorjev alfa in še
zlasti, če je bolnik tahikarden, po potrebi dodamo še
enega od blokatorjev receptorjev beta. Če je bloka-

Diagnozo feokromocitoma potrdimo z ugotovitvi-
jo povišanih kateholaminov in njihovih pre-
snovkov v 24- urnem seču in v plazmi. Tumor
lokaliziramo s pomočjo CT in scintigrafije. Pogosto
pri bolnikih s sumom na feokromocitom bolezni ne
potrdimo, ampak ugotovimo le do tedaj nepre-
poznane panične atake.
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tor receptorjev beta prvo zdravilo, ki ga dobi bolnik
s feokromocitomom, se poveča vazokonstrikcija in
dodatno poraste krvni tlak, zato je tak postopek se-
veda kontraindiciran. Pri pripravi si lahko pomagamo
tudi s kalcijevimi antagonisti, predvsem z nikardipi-
nom, v posebej rezistentnih primerih pa dodamo še
metirozin, ki deluje kot zaviralec encima tirozinske
hidroksilaze in s tem sinteze kateholaminov. More-
bitno akutno hipertenzivno krizo, ki se lahko pojavi
pred ali med operacijo, uspešno obvladamo z nitro-
prusidom i.v., medtem ko fentolamina, ki se je tradi-
cionalno uporabljal v ta namen, v Sloveniji že dlje ča-
sa ni na voljo. Zdravljenje blažjih porastov krvnega
tlaka se ne razlikuje od običajnega ukrepanja s pero-
ralnimi hitro delujočimi antihipertenzivi. Pooperati-
vna hipotenzija terja obilno nadomeščanje tekočine,
hipoglikemijo po posegu (do 15%) pa preprečimo z
glukozo v infuziji. 
Maligni feokromocitom je potrebno odstraniti, prav
tako tudi zasevke, če je to le mogoče. Za nekatere
bolnike z agresivnimi tumorji pride v poštev še kom-
binirana kemoterapija (ciklofosfamid, vinkristin, da-
karbazin). Simptome presežka kateholaminov blaži-
mo z dolgotrajnim jemanjem bokatorjev receptor-
jev alfa in beta.

Prognoza
Večini bolnikov se po operaciji krvni tlak normalizi-
ra v nekaj dneh, če le stanje ni trajalo predolgo ali ni
pridružena esencialna arterijska hipertenzija. Pri ne-
katerih bolnikih (15%), zlasti tistih, ki so imeli feo-
kromocitom v sklopu prirojenih bolezni oz. sindro-
mov ali paragangliom, se tumor lahko ponovi. V vsa-

kem primeru je potrebno dolgoletno spremljanje. V
glavnem priporočamo biokemične presejalne pre-
iskave enkrat letno. Petletno preživetje bolnikov z
malignim feokromocitomom je pod 50%. 

Zaključek
Endokrini vzroki arterijske hipertenzije so med red-
kimi ozdravljivimi razlogi za zvišan krvni tlak, zato
jih je pomembno čimprej prepoznati in ustrezno
zdraviti. Klinična slika je ponavadi tako značilna, da
diagnoza ne predstavlja večjega problema, če seveda
pomislimo na te, z izjemo primarnega aldosteroniz-
ma, sorazmerno redke bolezni. Primarni aldostero-
nizem v zadnjem času doživlja pravo renesanso, kar
je v celoti upravičeno, saj lahko z uporabo ARR kot
nove presejalne metode, odkrijemo do 6-krat več
bolnikov, ki so kandidati za kirurško zdravljenje, kot
nekoč. Ker so bolniki s primarnim aldosteronizmom
bistveno bolj ogroženi za srčno-žilne zaplete in raz-
voj ledvične okvare kot bolniki z esencialno arterij-
sko hipertenzijo, jih bo potrebno iskati precej bolj
aktivno kot do sedaj. 
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Zdravljenje je operativno, vendar šele po temeljiti
2 do 3-tedenski predoperativni pripravi z zdravili,
ki zavirajo delovanje kateholaminov. To je pred-
vsem dolgodelujoči blokator receptorjev alfa
fenoksibenzamin, kasneje po potrebi dodamo še
enega od blokatorjev receptorjev beta. Večini bol-
nikov se krvni tlak po operaciji normalizira,
potrebno pa je doživljenjsko spremljanje, ker se
tumor lahko ponovi.
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Renovaskularna hipertenzija (RVH) je najpogostejši
vzrok sekundarne arterijske hipertenzije. Prevalenca
RVH znaša 0,6 do 3%, pri starostnikih pa celo do
30%. Gre za sindrom z zvišanim krvnim tlakom, do
katerega privedejo številni dejavniki, ki zmanjšajo ar-
terijski tok krvi skozi eno ali obe ledvični arteriji ali
skozi njune veje. 

ETIOLOGIJA IN EPIDEMIOLOGIJA
Najpogostejša vzroka za zoženje glavne ledvične ar-
terije sta fibromuskularna displazija (do 10% zoži-
tev)  in ateroskleroza ledvične arterije (do 90% zoži-
tev). Poleg teh dveh bolezni lahko privedejo do RVH
tudi drugi vzroki, ki so navedeni v tabeli 1. 

Tabela 1. Vzroki renovaskularne hipertenzije. 

Fibromuskularna displazija 
Fibrosmuskularna displazija (FMD) je skupina bole-
zni, ki lahko prizadenejo intimo, medijo ali adventi-
cijo žilne stene. Najpogosteje sta prizadeti ledvični
arteriji (60 do 75%) in notranji karotidni arteriji, ven-
dar lahko prizadene tudi druge arterije (visceralne,
periferne). Pri eni četrtini bolnikov so lahko priza-
dete arterije na več lokacijah. Pri ženskah je 2 do 10-
krat pogostejša kot pri moških. Običajno jo ugoto-
vimo med 15. in 50. letom starosti. Pogosteje je pri-
zadeta desna ledvična arterija. Pri 35 do 50% obole-
lih prizadene ledvični arteriji obeh ledvic. Običajno
se pojavlja na distalnih dveh tretjinah glavne ledvi-
čne arterije in na intrarenalnih arterijah. Bolezen je
napredujoča, vendar redko privede do poslabšanja
ledvičnega delovanja ali do popolne zapore ledvične
arterije. Pogosto jo odkrijemo naključno. Bolezen-
ske spremembe razdelimo v pet skupin glede na me-
sto prizadetosti žile:
- medijska fibroplazija je najpogostejša in predstavlja

75% vseh FMD. Angiografsko se kaže kot zapore-
dje zažemkov na arteriji, kar je posledica fibroznih
obročkov na arteriji z vmesnimi razširitvami (dila-
tacijami) (slika 1). Na mestu razširitev arterije je od-
sotna lamina elastika interna, kar je pri tej obliki
FMD najverjetneje primarna okvara žile. 

- intimalna fibroplazija je posledica kopičenja kola-
gena v intimi. Lamina elastika interna je lahko neo-
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Kateri so najpogostejši vzroki za nastanek renovaskularne hipertenzije?
Na katerem delu ledvične arterije se najpogosteje pojavlja fibromuskularna displazija? 
Kako pogosto ugotovimo zožitev ledvične arterije pri bolnikih z ishemično boleznijo srca in pri bolnikih
s periferno arterijsko žilno boleznijo?
Kakšna stopnja zožitve ledvične arterije je hemodinamsko pomembna?
Opišite patofiziološki mehanizem nastanka arterijske hipertenzije pri enostranski in pri obojestranski
zožitvi ledvične arterije!
Ali je magnetno resonančna angiografija  ustrezna preiskava za dokončno diagnozo fibromuskularne
displazije?    
Kateri dejavniki napovedujejo slab uspeh revaskularizacije aterosklerotične zožitve ledvične arterije? 
Kaj je reperfuzijska okvara?

vzroki renovaskularne hipertenzije
- ateroskleroza ledvične arterije
- fibromuskularna displazija
- disekantna anevrizma ledvične arterije
- embolija v ledvično arterijo
- arteriovenska fistula v ledvici
- potravmatska zapora ledvične arterije
- zunanja kompresija ledvične arterije 
(npr. feokromocitom)

- kompresija ledvičnega tkiva z metastatskim tumorjem
- ateroembolična ledvična bolezen
- sistemski vaskulitis (npr. Takayasu)
- koarktacija aorte



kvarjena, lahko pa je fragmentirana ali celo podvo-
jena;

- perimedijska fibroplazija, pri kateri večje dele me-
dije zamenjuje kolagen, medija je iregularno zade-
beljena;

- medijska hiperplazija je posledica hiperplazije glad-
komišičnih celic brez fibroze;

- periarterijska hiperplazija je najredkejša oblika, pri
kateri pride do razraščanja fibrozne adventicije v
periarterijsko maščevje in posledično vnetje. 

Patogeneza bolezni še ni povsem znana, najverjet-
neje so vpleteni genetski, hormonski in  mehanski
vzroki.

Slika 1. Fibromuskularna displazija. 

Aterosklerotična zožitev ledvične arterije
Aterosklerotična zožitev ledvične arterije je vzrok za
RVH v približno 90% in je najpogostejši vzrok se-
kundarne rezistentne arterijske hipertenzije pri sta-
rejših od 50 let. Še vedno ostaja dilema, kako pogo-
sto je aterosklerotična zožitev ledvične arterije po-
sledica predhodne arterijske hipertenzije in ne njen
vzrok. Zožitev ledvične arterije nastane najpogoste-
je ostialno na prvi tretjini ledvične arterije. Pri na-
predovali obliki lahko prizadene tudi segmentne in
intrarenalne arterije. Običajno je odraz generalizira-
ne ateroskleroze. Prevalenca aterosklerotične zoži-
tve ledvične arterije narašča s starostjo, še posebej pri
bolnikih s sladkorno boleznijo, hiperlipidemijo, pri
kadilcih in bolnikih, ki imajo kronično ledvično bo-

lezen zaradi drugih vzrokov. Aterosklerotična zožitev
ledvične arterije ugotovimo pogosto pri bolnikih z
ishemično boleznijo srca in periferno arterijsko oklu-
zivno boleznijo. Zožitev ledvične arterije ima 19%
do 29% bolnikov z ishemično boleznijo srca, ki so
imeli opravljeno koronarografijo in 14% do 42%
bolnikov s periferno arterijsko okluzivno boleznijo.
Aterosklerotična zožitev ledvične arterije je pogo-
stejša pri bolnikih z aterosklerotično boleznijo karo-
tidnih arterij. Obstaja tudi obratna povezava: bolni-
ki z ugotovljeno aterosklerotično zožitvijo ledvične
arterije imajo 2 do 3-krat večje tveganje za srčno-žil-
ni dogodek kot bolniki brez zožitve. Več kot 50%
stopnjo zožitve ima več kot 40% ljudi po 75 letu sta-
rosti.

PATOGENEZA RENOVASKULARNE
HIPERTENZIJE
Zoženje lumna ledvične arterije vsaj za 60 do 75% je
hemodinamsko pomembno in privede do zmanjša-
nja pretoka skozi ledvice. Manjše zožitve zaradi av-
toregulacijskih mehanizmov še ne vplivajo na intra-
renalno hemodinamiko. Ko doseže zožitev hemodi-
namsko pomembnost in se pretok krvi skozi ledvi-
co kritično zmanjša, se aktivirajo mehanizmi za ohra-
nitev arterijskega pretoka skozi ledvico. Glavni me-
hanizem je aktivacija renin-angiotenzin-aldoste-
ronskega sistema. V jukstaglomerularnih celicah v
aferentni arterioli se tvori prorenin, ki se pretvori v
renin. Na njegovo tvorbo vplivata zmanjšan pretok
skozi ledvice ne glede na vzrok (zožitev ledvične ar-
terije, sistemska arterijska hipotenzija) in aktivacija
simpatičnega sistema. Renin je encim, ki pretvarja
angiotenzinogen, ki nastaja v jetrih, v angiotenzin I,
ta pa se s pomočjo angiotenzinske konvertaze pret-
vori v angiotenzin II. Glavna učinka angiotenzina II
sta sistemska vazokonstrikcija in retenca vode in
Na+. Angiotenzin II učinkuje preko dveh vrst re-
ceptorjev: AT1 in AT2. Učinki na žile in ledvične tu-
bule so posredovani z AT1 receptorji. Angiotenzin II

Fibromuskularna displazija  je skupina bolezni, ki
lahko prizadenejo intimo, medijo ali adventicijo ar-
terijske žilne stene. Najpogosteje sta prizadeti led-
vični in notranji karotidni arteriji, lahko pa tudi vis-
ceralne in druge periferne arterije. Pri 35 do 50%
sta prizadeti obe ledvični arteriji, običajno v dis-
talnih dveh tretjinah. 
Aterosklerotična zožitev ledvične arterije je običa-
jno odraz generalizirane ateroskleroze. Zožitev
nastane najpogosteje ostialno na prvi tretjini led-
vične arterije, pri napredovali obliki lahko
prizadene tudi segmentne in intrarenalne arterije. 
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poveča zadrževanje Na+ in vode direktno z učinko-
vanjem na reabsorpcijo Na+ v proksimalnem tubulu
in preko povečanja tvorbe aldosterona v skorji nad-
ledvičnice, ki zveča reabsorpcijo Na+ v kortikalnih
zbiralcih. Angiotenzin II povzroča sistemsko vazo-
konstrikcijo arteriol, s tem se zveča krvni tlak in po-
veča pretok krvi skozi ledvice. Angiotenzin II ima
pomembno vlogo tudi pri regulaciji glomerulne fil-
tracije. Povzroči konstrikcijo eferentne in aferentne
arteriole. Ker je premer eferentne arteriole manjši
kot aferentne, je končni učinek večje zmanjšanje pre-
toka skozi eferentno kot aferentno arteriolo ter po-
sledično zvečanje intraglomerulnega tlaka in pove-
čanje glomerulne filtracije. Angiotenzin II dodatno
učinkuje na intrarenalno hemodinamiko z aktivacijo
sproščanja vazodilatatornih prostaglandinov. 
K vzdrževanju arterijske hipertenzije pri stenozi led-
vične arterije prispevajo še drugi mehanizmi kot so: 
- intrarenalna aktivacija simpatičnega živčnega siste-
ma, 
- zmanjšano nastajanje dušikovega oksida (NO), 
- zvečano sproščanje endotelina, 
- mikrovaskularna poškodba v ledvici brez zožitve

ledvične arterije, 
- zvišana koncentracija aldosterona. 
Zožitev ledvične arterije, ki privede do zmanjšanja
glomerulne filtracije, ni edini dejavnik, ki privede do
kronične ledvične okvare. Poskusi na živalih kažejo,
da se ob hipoperfuziji aktivirajo mehanizmi, ki pri-
vedejo do nastanka ireverzibilnih sprememb ledvi-
čnega tkiva. Angiotenzin II ne povzroča zgolj kon-
strikcije arteriol, ampak povzroča tudi hipertrofijo in
hiperplazijo številnih vrst celic. Zvišana koncentra-
cija angiotenzina II privede do parenhimske okvare
s fokalno in segmentno glomerulosklerozo. Angio-
tenzin II je udeležen pri rasti gladkomišičnih celic in
agregaciji trombocitov ter tvorbi prostih radikalov,
aktivaciji adhezijskih molekul in oksidaciji LDL-ho-
lesterola. Tudi učinek LDL-holesterola na tkivno fi-
brozo v ledvici je v ishemični ledvici pospešen.  Zo-
žitev ledvične arterije povzroči zmanjšano tvorbo
NO in omogoči prevlado vazokonstriktornih učin-
kov angiotenzina II in tromboksana ter privede tudi
do povečane tvorbe vazokonstriktornega endoteli-
na. Ishemija ledvice privede torej do aktivacije šte-
vilnih procesov, ki povzročijo ireverzibilno okvaro
ledvičnega parenhima. Tudi aldosteron povzroča po-
leg zadrževanja Na+ tudi nastajanje tkivne fibroze.Ta
spoznanja so pomembna pri odločanju o revaskula-
rizacijskem zdravljenju aterosklerotične zožitve led-
vične arterije saj razširitev zožitve ledvične arterije
pri napredovali okvari ledvičnega parenhima ne bo

privedlo do izboljšanja arterijske hipertenzije in/ali
ledvičnega delovanja. 
Mehanizem nastanka RVH je drugačen, če gre za zo-
žitev ene ledvične arterije ali za zožitev obeh ledvi-
čnih arterij (oziroma zožitev ledvične arterije soli-
tarne ledvice), kar je potrebno upoštevati pri zdra-
vljenju RVH. Pri obeh je osnovni mehanizem akti-
vacija renin-angiotenzin-aldosteronskega sistema z
zadrževanjem Na+. Če je zožitev ledvične arterije
enostranska, zdrava ledvica z normalnim arterijskim
pretokom izloča presežek Na+, kar povzroča stalno
hipoperfuzijo ledvice z zoženo ledvično arterijo in
stalno izločanje renina in angiotenzina II. To vodi v
arterijsko hipertenzijo in hiperaldosteronizem s hi-
pokaliemijo. 
Pri obojestranski zožitvi in zožitvi ledvične arterije
solitarne ledvice se v telesu Na+ zadržuje, ker ni zdra-
ve ledvice, ki bi ga izločila, kar vodi v hipervolemijo
in privede do zmanjševanja izločanja renina. Aktiv-
nost renina je pri tej obliki normalna in arterijska hi-
pertenzija ni povzročena z angiotenzinom II, pač pa
je volumska. Šele omejitev soli ali uporaba diuretika
spremeni to obliko RVH v arterijsko hipertenzijo za-
radi aktivacije angiotenzina II. 

KLINIČNA SLIKA
Načeloma se RVH kaže kot labilna arterijska hiper-
tenzija z izgubo normalnega cirkadianega ritma z od-
sotnim nočnim znižanjem krvnega tlaka. Anamneza
družinske obremenitve s hipertenzijo je pogosto od-
sotna. Lahko se pojavi polidipsija zaradi učinka an-
giotenzina II, ki spodbuja žejo. Pri kliničnem pregle-
du lahko ugotovimo šum nad ledvično arterijo, v la-
boratorijskih izvidih pa zaradi sekundarnega hipe-
raldosteronizma pogosto hipokaliemijo. Pri mladem

Pri enostranski zožitvi ledvične arterije zdrava led-
vica izloča presežek Na+ iin vode kar povzroči
hipoperfuzijo prizadete ledvice in povečano
izločanje renina. Arterijska hipertenzija je v tem
primeru povzročena z angiotenzinom II, sočasno
se pojavi hiperaldosteronizem s hipokalemijo.  Pri
obojestranski zožitvi in zožitvi ledvične arterije
solitarne ledvice se Na+ in voda zadržujeta, kar vo-
di v hipervolemijo in do zmanjševanja izločanja
renina. Aktivnost renina je pri tej obliki normalna
in arterijska hipertenzija ni povzročena z an-
giotenzinom II, ampak je volumsko pogojena. Raz-
lika v patofizioloških mehanizmih pri eno in obo-
jestranski zožitvi ledvične arterije je pomembna za
načrtovanje diagnostike in ustreznega zdravlje-
nja.
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bolniku, še posebej pri ženskah pod 30. letom staro-
sti, najprej pomislimo na FMD. Ta je verjetna tudi
pri nejasni disekciji ali zapori karotidne arterije pri
mladem bolniku, saj so pri FMD karotidnih arterij
sočasno v 15% prizadete tudi ledvične arterije.
Pri starejšem bolniku posumimo na RVH, če se:
- po 50. letu starosti nenadoma pojavi arterijska hi-

pertenzija, ki postane težko vodljiva, 
- pri bolniku s predhodno arterijsko hipertenzijo ne-

nadoma poslabša ledvično delovanje, 
- med zdravljenjem hipertenzije z zaviralci angioten-

zinske konvertaze ali blokatorji angiotenzinskih re-
ceptorjev pojavi akutna ledvična odpoved. 

Nanjo posumimo tudi ob pojavljanju nepojasnjenih
pljučnih edemov ob dobri srčni funkciji in nepojas-
njenem napredovanju ledvičnega popuščanja. Pri-
družen sistolo-diastolični šum v trebuhu, kajenje,
prekomerna telesna teža in sladkorna bolezen zve-
čajo napovedno vrednost za aterosklerotično zoži-
tev ledvične arterije (tabela 2). 

Tabela 2. Klinični znaki zožitve ledvične arterije.

Sodobna antihipertenzivna zdravila so spremenila iz-
raženost RVH. Ob odkritju arterijske hipertenzije
bolniki največkrat prejmejo antihipertenzivno tera-
pijo in opravijo le najnujnejše laboratorijske preiska-

ve. Če je ob tem krvni tlak urejen, se marsikdo po-
gosto ne odloči za nadaljnjo diagnostiko. Tako veči-
no primerov RVH niti ne odkrijemo, razen če ne po-
stane arterijska hipertenzija težko vodljiva.

DIAGNOSTIKA
Poznamo veliko testov za ugotavljanje RVH, ki pa
dajejo zaradi majhne prevalence bolezni in sorazme-
no slabe občutljivosti testov veliko lažno negativnih
rezultatov. Napovedno vrednost testa zvečamo, če
opravimo preiskavo le pri bolnikih z veliko predte-
stno verjetnostjo za RVH.  

Funkcijske preiskave ledvic
Periferna reninska aktivnost. Periferna (plazem-
ska) reninska aktivnost (PRA) pod standardnimi po-
goji uživanja soli in zvečanju reninske aktivnosti ob
zaviralcu angiotenzinske konvertaze (kaptoprilni test)
se ni izkazala kot uporabna, saj je napovedna vred-
nost sorazmerno nizka (negativna napovedna vred-
nost le 60% do 70%). PRA je namreč zvišana le pri
okoli 50 do 80% bolnikov z renovaskularno hiper-
tenzijo in je odvisna od tako številnih dejavnikov
(vnos soli, volumsko stanje, ledvično delovanje, šte-
vilna zdravila), da je v vsakdanji klinični praksi kot
presejalni test premalo zanesljiva.
Separatno določanje renina iz ledvičnih ven.
Preiskava se je izkazala za povedno v posameznih
kliničnih situacijah. Če je izločanje renina iz ledvice
z zožitvijo ledvične arterije vsaj 1,5-krat večje kot iz
ledvice brez zožitve, je test pozitiven in govorimo o
lateralizaciji, ki nakazuje uspešnost revaskularizacij-
skega posega. Zaradi sorazmerno slabe napovedne
vrednosti pa se preiskava v klinični praksi redko upo-
rablja. Največji klinični pomen ima separatno dolo-
čanje renina pri odločanju o hipertenzivnem učinku
npr. sfrknjene ledvice in pri odločitvi o njeni kirurški
odstranitvi.    

arterijska hipertenzija

-nenaden nastanek arterijske hipertenzije pred 50.
letom (sum na fibromuskularno displazijo)

-nenaden nastanek arterijske hipertenzije po 50. letu
(sum na aterosklerotično zožitev)

-akcelerirana ali maligna arterijska hipertenzija
-težko vodljiva arterijska hipertenzija

ledvične in laboratorijske nenormalnosti

-nepojasnjeno zmanjšanje glomerulne filtracije
akutna ledvična okvara po zdravljenju z zaviralci an-
giotenzinske konvertaze ali blokatorji angiotenzinskih
receptorjev

-enostransko zmanjšana ledvica
-nepojasnjena hipokaliemija

druge najdbe

-šum v trebuhu
-huda hipertenzivna retinopatija (stopnja III – IV)
-ateroskleroza karotidnih, koronarnih ali perifernih ar-
terij

-nepojasnjeno kongestivno srčno popuščanje
-nepojasnjeni pljučni edem, ki se ponavlja

Renovaskularna hipertenzija se običajno kaže kot
labilna, težko vodljiva arterijska hipertenzija z
izgubo normalnega nočnega znižanja krvnega tla-
ka. Nanjo posumimo pri mlajšem bolniku, poseb-
no pri ženskah pred 30. letom starosti (fibro-
muskularna displazija) in pri starejših bolnikih
(aterosklerotična zožitev ledvične arterije), pri ka-
terih se arterijska hipertenzija in/ali ledvično de-
lovanje hitro slabša. Dodatno vodilo so nam sisto-
lo-diastolični šum v trebuhu, enostransko zmanj-
šana ledvica, generalizirana ateroskleroza in nepo-
jasnjeni pljučni edemi ob dobri srčni funkciji. 
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Kaptoprilska renografija. Separatno funkcijo led-
vic lahko izmerimo z uporabo izotopskih tehnik (glej
poglavje Nuklearnomedicinske preiskave v nefrolo-
giji). Pri tej tehniki uporabljamo različne radiofar-
make (99mTc-DTPA in 99mTc-MAG3), s pomočjo ka-
terih ocenimo pretok krvi in glomerulno filtracijo v
posamezni ledvici ter spremembo teh dveh parame-
trov po zaužitju zaviralca angiotenzinske konverta-
ze - običajno kaptoprila (kaptoprilska renografija).
Senzitivnost preiskave je med 65% in 96% in speci-
fičnost med 62 in 100%.  Preiskava je najbolj upo-
rabna pri ljudeh z majhno predtestno verjetnostjo za
zožitev. Normalen izvid preiskave z veliko verjet-
nostjo izključi zožitev, saj dosega negativna napo-
vedna vrednost testa 96% do 100%. Preiskava je
manj senzitivna pri zmanjšani glomerulni filtraciji
(serumski koncentraciji kreatinina več kot 200
µmol/l). Manj je zanesljiva tudi pri bolnikih, ki jih na
preiskavo ne moremo optimalno pripraviti (ukinitev
diuretika in zaviralca angiotenzinske konvertaze 4 do
14 dni pred preiskavo). Kaptoprilsko renografijo
ocenjujejo kot preiskavo z največjo učinkovitostjo
glede na ceno (angl.: cost-benefit) za identifikacijo
kandidatov za nadaljnjo diagnostiko zožitve 

Morfološke preiskave
Dvojni doppler (duplex doppler). Prednost te pre-
iskave je, da poda anatomske in funkcionalne značil-
nosti ledvičnih arterij (glej poglavje Ultrazvočna in
dopplerska preiskava ledvic). Parameter, ki najbolje
korelira z zožitvijo ledvične arterije, je največja si-
stolna hitrost toka krvi v ledvični arteriji. Kriterij za
pomembno zožitev je največja sistolna hitrost nad
ledvično arterijo, ki je večja od 2 m/sek. Poleg ne-
posrednega pregleda ledvičnih arterij lahko izmeri-
mo nad ledvičnim parenhimom hemodinamske pa-
rametre (rezistenčni indeks (RI), akceleracijski in-
deks, akceleracijski čas), ki so pomembni za odloča-
nje o smotrnosti revaskularizacijskih posegov. Z na-
predkom UZ dopplerske preiskave druge neinvazi-
vne in invazivne preiskave izgubljajo na pomenu, saj
kažejo le morfološke značilnosti arterije, ne pa tudi
funkcionalnih sprememb ledvičnega parenhima, ki
so odločilne za izhod posega. Glavne slabosti te pre-
iskave so, da zahteva veliko časa, da je tehnično zah-
tevna in odvisna od preiskovalca. V rokah izkušene-
ga preiskovalca je senzitivnost te preiskave za zožitev
ledvične arterije 97%, specifičnost pa 99%.
Magnetno resonančna (MR) angiografija. Sen-
zitivnost in specifičnost preiskave za opredelitev ate-
rosklerotične zožitve ledvične arterije je 83 do 100%
in specifičnost 92 do 97%. Prednost preiskave je, da

ni izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju. Senzitiv-
nost preiskave se močno zniža pri distalnih zožitvah
na ledvični arteriji, zato je nezanesljiva za opredelje-
vanje FMD.  Lahko preceni stopnjo zožitve arterije.
Slabost preiskave je, da lahko gadolinij, ki ga upora-
bljamo kot kontrastno sredstvo, povzroči nefrogeno
fibrozirajočo dermatopatijo, zato je preiskava z ga-
dolinijem kontraindicirana pri bolnikih z očistkom
kreatinina manj kot 30 ml/min. 
CT angiografija. Senzitivnost preiskave za oprede-
litev zožitve ledvične arterij znaša 98%, specifičnost
pa 94%. Dobra ločljivost in možnost rekonstrukcije
posnetkov zagotavlja tudi vpogled v manjše ledvične
žile. Dobro prikaže tudi distalne zožitve pri FMD.
Zanesljivost preiskave je manjša pri bolnikih s se-
rumsko koncentracijo kreatinina več kot 200 µmol/l,
najverjetneje zaradi zmanjšanega toka krvi skozi led-
vice. Slabost preiskave je obremenitev z nefrotoksi-
čnim jodnim kontrastnim sredstvom. 
Digitalna subtrakcijska angiografija. Preiskava
velja že dolgo časa za zlati standard za opredelitev
anatomije zožitve ledvične arterije. Je invazivna, zah-
teva punkcijo arterije, vbrizganje jodnega kontrast-
nega sredstva in hospitalizacijo bolnika. Običajno je
ne uporabljamo kot primarno preiskavo pri iskanju
zožitve ledvične arterije, pač pa jo izvedemo šele ob
načrtovanem revaskularizacijskem posegu. 

ZDRAVLJENJE RENOVASKULARNE ARTERIJSKE
HIPERTENZIJE

Zdravljenje z zdravili
Zdravljene RVH obsega zdravljenje arterijske hiper-
tenzije in pri aterosklerotično povzročeni zožitvi led-
vične arterije tudi intenzivno zdravljenje dejavnikov
tveganja za napredovanje ateroskleroze, še posebno
hiperholesterolemije, saj lahko znižanje serumske
koncentracije lipidov zmanjša tudi aterosklerotične
plake v ledvičnih arterijah. Bolniki potrebujejo tudi
antiagregacijsko zdravljenje. 
Za zdravljenje hipertenzije so prvo zdravilo izbora
zaviralci angiotenzinske konvertaze in/ali blokatorji
angiotenzinskih receptorjev, če bolezen ni prizadela

Klinični sum na zožitev in prisotnost ledvične ok-
vare sta vodilo, ki ga upoštevamo, ko se odločamo
o intenzivnosti in obliki diagnosticiranja zožitve
ledvične arterije. 
Opredeljevanje zožitve je smiselno le takrat, ko se
bomo odločili za interventni poseg na ledvični ar-
teriji. 
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obeh ledvičnih arterij hkrati ali arterije solitarne led-
vice. Novejša zdravila so tudi direktni zaviralci reni-
na, s katerimi pa še ni veliko kliničnih izkušenj. Če
ciljni tlak ni dosežen, dodamo diuretik. Zdravila, ki
posegajo v renin-angiotenzinski sistem so tudi zavi-
ralci receptorjev beta. Krvni tlak uspemo normalizi-
rati pri 90% bolnikov. Glavni pomislek pri uporabi
zaviralcev angiotenzinske konvertaze in/ali bloka-
torjev angiotenzinskih receptorjev je funkcionalna
ledvična okvara. Z inhibicijo kompenzatornih me-
hanizmov (kontrakcije eferentne arteriole povzroče-
ne z angiotenzinom II) privedejo do zmanjšanja glo-
merulne filtracije in zvišanja serumske koncentraci-
je kreatinina. Pri uvedbi zdravljenja z zaviralcem an-
giotenzinske konvertaze in/ali blokatorjem angio-
tenzinskih receptorjev moramo biti zato previdni in
moramo po treh do petih dneh zdravljenja preveriti
serumsko koncentracijo kreatinina in K+.
Pri zmanjšanju glomerulne filtracije za 30% ali več,
kar kaže na obojestransko zožitev ledvične arterije je
potrebna opustitev zdravljenja s temi zdravili. Led-
vična okvara je, če jo prepoznamo dovolj zgodaj re-
verzibilna.  Do takšnega zmanjšanja glomerulne fil-
tracije privede obojestranska zožitev ledvične arteri-
je ali zožitev arterije solitarne ledvice. Pri enostran-
ski zožitvi ne opazimo zmanjšanja glomerulne filtra-
cije, ker druga neprizadeta ledvica z normalnim ar-
terijskim pretokom kompenzira zmanjšanje glome-
rulne filtracije prizadete ledvice. 
Pri uvedbi teh zdravil je pomembno upoštevati tudi
pridružene bolezni in volumsko stanje bolnika. Pri
bolnikih s srčnim popuščanjem je pred uvedbo teh
zdravil potrebno zmanjšati odmerek ali ukiniti diu-
retik. Pri stanjih, ki privedejo do zmanjšanja volum-
na telesnih tekočin (bruhanje, driska, zvišana telesna
temperatura ipd.) je potrebna prehodna opustitev teh
zdravil.  
Pri obojestranski zožitvi ali zožitvi arterije solitarne
ledvice so uspešna zdravila antagonisti kalcijevih ka-
nalov. 

Invazivno zdravljenje
Invazivno zdravljenje zožitve ledvične arterije zaob-
jema zdravljenje s perkutano transluminalno angio-
plastika ledvične arterije (PTRA) in kirurško reva-
skularizacijo. PTRA je praktično povsem nadome-
stila kirurško revaskularizacijo.
Pri fibromuskularni displaziji je zdravljenje s PTRA
(zmanjšanje zožitve na manj kot 50% svetline) med
83 in 100%. S posegom uspemo ozdraviti arterijsko
hipertenzijo pri 22 do 59% bolnikov ali jo izboljšati

pri 22 do 74% bolnikov. Stentiranje arterije običajno
ni potrebno. Zožitev se lahko ponovi pri 34% bol-
nikov, vendar ne povzroči vedno povišanja krvnega
tlaka.
Pri aterosklerotični zožitvi so uspehi zdravljenja slab-
ši. Pred odločitvijo o zdravljenju aterosklerotične zo-
žitve s PTRA je potreben tehten premislek. Pri ne-
ustrezni indikaciji PTRA privede do slabih rezulta-
tov zdravljenja. Primerjava optimalnega konzerva-
tivnega zdravljenja in angioplastike zožitve pri ate-
rosklerotične zožitve ni pokazala prednosti angio-
plastike glede izboljšanja ledvične funkcije, znižanje
krvnega tlaka pa je bilo sicer statistično pomembno,
vendar le zmerno. Zavedati se moramo, da je zožitev
ledvične arterije najpogosteje posledica dolgotrajne
arterijske hipertenzije, ki je privedla tudi do kroni-
čnih ireverzibilnih sprememb ledvičnega parenhima
in ne njen vzrok. Zato je pomembna izbira bolnika,
saj je pri nekaterih angioplastika vendarle uspešna
metoda zdravljenja, ki lahko privede do izboljšanja
arterijske hipertenzije in ledvičnega delovanja. 
Smiseln pristop k bolniku s pomembno aterosklero-
tično zožitvijo ledvične arterije in hipertenzijo je ob-
dobno sledenje ledvičnega delovanja in ukrepanje s
PTRA v primeru naglega slabšanja ledvičnega delo-
vanja, ali poslabšanja arterijske hipertenzije, če niso
prisotni dejavniki, ki napovedujejo slab učinek zdra-
vljenja. Na odločitev vplivajo seveda še drugi dejav-
niki, kot so tehnična zahtevnost posega in pridruže-
ne bolezni.
Pomembno vlogo pri odločitvi o zdravljenju bolni-
ka z angioplastiko ima UZ dopplerska preiskava led-
vičnih arterij in ledvičnega parenhima. S to preiska-
vo lahko izkušen preiskovalec poleg ocene hemodi-
namske pomembnosti zožitve opredeli tudi paren-
himsko okvaro ledvic in predvidi uspeh angioplasti-
ke, zato ima ta preiskava prednost pred zgolj mor-
fološkimi preiskavami, kot so digitalna subtrakcijska
angiografija, CT angiografija ali MR angiografija. Pri
bolnikih z RI >80% se po PTRA arterijska hiper-
tenzija, ledvično delovanje in preživetje ledvic ne bo
izboljšalo. Drugi dejavnik, ki napoveduje slab učinek
PTRA, je zmanjšanje velikosti ledvic na manj kot 8
do 9 cm. Velikost ledvic je zelo groba ocena in je si-
cer bolj povedno merjenje prostornine ledvice, naj-
bolj povedna pa je pa ocena parenhima ledvice. Tu-
di tukaj pa so pasti, saj je lahko npr. pri diabetični
ledvični bolezni volumen parenhima ohranjen tudi
pri napredovali ledvični okvari. Pri bolnikih, ki so že
izgubili več kot 60% funkcijskega tkiva se arterijska
hipertenzija po PTRA najverjetneje ne bo izboljšala.



Na PTRA bolnika pripravimo z enakimi ukrepi kot
za preprečevanje kontrastne okvare ledvic. Med
PTRA nastane zaradi širitve zoženega predela po-
škodba žilne stene, kar lahko povzroči nastanek
strdka v tem področju. Po posegu zato bolniki 24 ur
prejemajo terapevtski odmerek heparina in Aspirin,
ki ga nato jemljejo trajno. Če ga jemljejo že prej, ga
pred posegom ne ukinjamo. Pri ostialnih zožitvah je
PTRA z vstavitvijo žilne opornice uspešnejša kot sa-
mo PTRA; v takšnem primeru bolnik 4 tedne preje-
ma tudi klopidogrel (slika 2 in 3). Po uspešnem po-
segu se običajno pojavi prehodna poliurija, krvni tlak
se zniža, bolnik potrebuje manjše odmerke zdravil
ali manj različnih zdravil. 
Možni zapleti PTRA so disekcija ledvične arterije,
tromboza ledvične arterije, kontrastna okvara ledvic,
holesterolni embolizmi, krvavitev in poškodba fe-
moralne arterije na mestu vstopa katetra. Pogostost
zapletov je okoli 20%. Pomemben zaplet po reva-
skularizaciji je tudi reperfuzijska okvara. Reperfuzija
lahko namreč paradoksno privede do nadaljnjega po-
slabšanja ledvičnega delovanja zaradi okvare žilnega
endotela in aktivacije levkocitov, ki povzročijo zapo-
ro kapilar po sprostitvi pretoka.
Ponovna zožitev ledvične arterije se v dveh letih po-
javi pri 15 do 30% bolnikov.

Po PTRA je priporočljivo obdobno spremljanje pre-
toka v ledvični arteriji z dopplersko preiskavo. Pre-
iskavo je priporočljivo opraviti neposredno po po-
segu, po 6 in 12 mesecih in nato enkrat letno ter ved-
no pri nepojasnjenem zvišanju krvnega tlaka ali po-
slabšanju ledvičnega delovanja.
Kirurška revaskularizacija. Kirurška razrešitev zo-
žitve ledvične arterije je smiselna samo v izkušenem
specializiranem centru. Indicirana je, če PTRA ni iz-
vedljiva, pri alergiji na kontrast, zožitvi, ki je posle-
dica pritiska od zunaj, če je potrebna sočasna rekon-
strukcija aortoiliakalnih žil in pri večkratnih ponov-
nih zožitvah ledvične arterije. Pri odločitvi o smisel-
nosti kirurške revaskularizacije upoštevamo enake
kriterije kot za odločitev za PTRA.

A B

Slika 2. Aterosklerotična zožitev ledvične arterije pred (A) in po razširitvi zožitve s PTRA in vstavljeno žilno opornico (B). 

S sodobno antihipertenzivno terapijo lahko uredi-
mo krvni tlak pri veliki večini bolnikov z reno-
vaskularno hipertenzijo. Glavni razlogi za revasku-
larizacijski poseg so neuspešnost večtirne anti-
hipertenzivne terapije, hitro slabšanje ledvičnega
delovanja in poskus ozdravitve arterijske hiper-
tenzije pri bolniku s fibromuskularno displazijo. 
Pri aterosklerotični zožitvi ledvičnih arterij je
potrebno skrbno pretehtati korist revaskularizacij-
skega posega.
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Arterijska hipertenzija je že dolgo znan dejavnik tve-
ganja za nastanek kronične ledvične bolezni. Kro-
nična ledvična bolezen kot posledica primarne (es-
encialne) arterijske hipertenzije ima različne
sopomenke, najpogosteje je imenovana benigna ne-
froskleroza, nefroskleroza, hipertenzijska ledvična
bolezen in hipertenzijska nefroskleroza. Ne-
froskleroza pomeni »zatrditev ledvice« kar je ne-
specifičen patološki opis ledvičnih sprememb, ki so
posledica različnih vzrokov. 
Hipertenzijsko nefrosklerozo označuje klinična sli-
ka, ki pogosto ni dovolj zanesljiva za diagnozo, in
značilne, toda nespecifične patohistološke spre-
membe ledvic, ki so posledica dolgotrajne primarne
arterijske hipertenzije. Zato ni nenavadno, da
povezava med blago oz. zmerno primarno arterijsko
hipertenzijo in nefrosklerozo s slabšanjem ledvične-
ga delovanja in posledično končno ledvično
odpovedjo ostaja kljub številnim podatkom iz litera-
ture še vedno nepopolno dokazana. Poleg stopnje
arterijske hipertenzije vplivajo na nastanek hiperten-
zijske nefroskleroze rasa, genetski, presnovni in dru-
gi individualni dejavniki. Pogostnost te bolezni je pri
črncih osemkrat večja kot pri belcih, osemkrat večje
je tudi tveganje za končno ledvično odpoved. 

PATOHISTOLOŠKE SPREMEMBE
Patohistološke spremembe so žilne, glomerulne in
tubulointersticijske, in so posledica odziva žil na ar-
terijsko hipertenzijo. Žilne spremembe so najznačil-

nejše in prizadenejo predvsem aferentne arteriole, in-
terlobarne in arkuatne ledvične arterije. Bistveni pa-
tološki spremembi arteriol sta segmentna hialinoza
in hiperplazija intimalnih miocitov. Nastane
hipertrofija medije in fibroplastična zadebelitev in-
time, kar povzroči zoženje žilne svetline in nalagan-
je hialinu podobne snovi v okvarjeno steno arteriol.
Ledvična telesca kažejo globalno ali segmentno
sklerozo in ishemični kolaps glomerulnih kapilar 
(slika 1). Globalna skleroza glomerulov je posledica
ishemične okvare. Kombinacija hipertrofije glomeru-
lov in zvišanega intrakapilarnega tlaka v glomerulih

HIPERTENZIJSKA NEFROSKLEROZA
Staša Kaplan-Pavlovčič

Kakšna je prevalenca hipertenzijske nefroskleroze pri bolnikih s primarno (esencialno) arterijsko
hipertenzijo?
Opišite patogenezo hipertenzijske nefroskleroze!
Kateri so kriteriji za diagnozo? 
Kakšna je diferencialna diagnoza?
Kdaj je potrebna ledvična biopsija? 
Kakšna so načela zdravljenja?
Kateri so neugodni prognostični dejavniki slabšanja ledvičnega delovanja pri hipertenzijski
nefrosklerozi?
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Slika 1. Hipertenzijska nefroskleroza z izrazito spremenjenimi
krvnimi žilami in fokalno segmentno glomerulosklerozo. Vir:
Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.



Slika 2. Nastanek hipertenzijske nefroskleroze (modificirano
po Luke RG. Nephrol Dial Transplant 1999). LPGEN - ledvični
predispozicijski gen, KLB - kronična ledvična bolezen. 
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povzroči hemodinamsko pogojeno segmentno
sklerozo glomerulov. Žilne in glomerulne spremem-
be pogosto spremljajo spremembe intersticija z
neenakomerno atrofijo tubulov. 
Žilne spremembe ledvic so pri starejših podobne kot
pri hipertenzijski nefrosklerozi,  arterijska hiperten-
zija jih poslabšuje, vendar jih je včasih vzročno težko
razmejiti. 

DELOVANJE LEDVIC PRI PRIMARNI ARTERIJSKI
HIPERTENZIJI
Večina bolnikov s  primarno arterijsko hipertenzijo
ima sprva zvečan periferni žilni upor zaradi
funkcionalne vazokonstrikcije v ledvicah, zmanjšan
pretok krvi skozi ledvice, normalno glomerulno fil-
tracijo in zvečano filtracijsko frakcijo. Dolgotrajna
arterijska hipertenzija povzroči hipertenzijsko ne-
frosklerozo zaradi dveh možnih mehanizmov. 
Klasična teorija predvideva, da nastane glomerulna
ishemija zaradi morfološkega zoženja aferentne ar-

teriole in s tem zmanjšanega glomerulnega pretoka
krvi. 
Novejša teorija predpostavlja, da nastane hipertenz-
ijska nefroskleroza zaradi prenosa sistemske hiper-
tenzije v glomerul. V prvi fazi je funkcionalna pre-
glomerulna vazokonstrikcija (avtonomna regulacija)
koristna, ker prepreči neposreden prenos sis-
temskega krvnega tlaka v ledvično telesce in s tem
zvečan intraglomerulni tlak. Pozneje mehanizem
avtonomne regulacije popusti, aferentna arteriola se
razširi. Nastane prenos sistemske hipertenzije v
glomerul, zato se zviša intraglomerulni tlak. Zvišan
intraglomerulni  tlak povzroči hipertrofijo glomeru-
lov s hiperplazijo mezangijskih celic, kar povzroči de-
strukcijo strukture glomerulov in progresivno glo-
merulno sklerozo. Na nastanek hipertenzije in re-
nalni odziv nanjo vplivajo predisponirajoči ledvični
geni (slika 2). 

EPIDEMIOLOŠKI PODATKI
Podatki o prevalenci hipertenzijske nefroskleroze so
nezanesljivi. Prevalenca kronične ledvične bolezni,
ki jo pripisujemo blagi ali zmerni arterijski hiperten-
ziji, je manjša od 5%, če upoštevamo za kriterij kro-
nične ledvične bolezni zvišano koncentracijo
serumskega kreatinina (moški 130 µmol/l, ženske

Najznačilnejše patohistološke spremembe pri hi-
pertenzijski nefrosklerozi so žilne: segmentna hiali-
noza in hiperplazija intimalnih miocitov arteriol. 



120 µmol/l), in od 12 do 36% po kriteriju, ki temelji
na oceni zmanjšane glomerulne filtracije (<60
ml/min) na podlagi očistka serumskega kreatinina,
izračunanega po Cockcroft-Gaultovi enačbi ali
MDRD enačbi. V Evropi je hipertenzijska ne-
froskleroza vzrok končne odpovedi ledvic pri prib-
ližno 15% bolnikov, ki se zdravijo z dializo, v ZDA
pa do dvakrat več. Ocene so pretirane, saj pogosto
diagnoza temelji na nepopolnih kliničnih kriterijih.
Diagnoza je pogosto le klinična, redko imamo tudi
histopatološki dokaz bolezni. Nastane po več kot de-
set let trajajoči primarni arterijski hipertenziji, zato
ni ustreznih dolgotrajnih prospektivnih raziskav pri
večjem številu bolnikov, na podlagi katerih bi lahko
z gotovostjo ugotovili naraven potek bolezni, hitrost
slabšanja ledvičnega delovanja in pogostnost končne
ledvične odpovedi.
Podatki ameriške raziskave kažejo, da se je v sedmih
letih koncentracija serumskega kreatinina zvišala nad
177 µmol/l pri manj kot 0,2% bolnikov s primarno
arterijsko hipertenzijo. V drugi raziskavi pa so ugo-
tovili, da se je v petih letih koncentracija serumskega
kreatinina zvečala za več kot 25% (nad 177 µmol/l)
pri 1,3 do 1,4% bolnikov. 

KLINIČNA SLIKA IN LABORATORIJSKE
PREISKAVE
Klinična slika hipertenzijske nefroskleroze ni dovolj
zanesljiva za diagnozo, zato je za klinično diagnozo
potrebno upoštevati vse kriterije (tabela 1), vse
pogosteje pa je za točno diagnozo potrebna ledvič-
na biopsija.

Tabela 1. Klinične značilnosti hipertenzijske nefroskleroze.

Bolniki so običajno starejši (tisti s končno ledvično
odpovedjo so najpogosteje starejši od 65 let), imajo
anamnestične podatke o dolgotrajni primarni arte-

rijski hipertenziji (več kot 10 let), hipertenzijsko
retinopatijo, hipertrofijo levega srčnega prekata, maj-
hno proteinurijo in počasi naraščajočo koncentracijo
serumskega kreatinina (ali znižanje ocenjene glome-
rulne filtracije), ki se je pojavila po dolgotrajni arte-
rijski hipertenziji, in nimajo sumljivih znakov za dru-
go ledvično bolezen. Laboratorijske spremembe pri
benigni nefrosklerozi so prikazane v tabeli 2.
Proteinurija je navadno manjša kot 0,5 g dnevno. Pri
večji proteinuriji (več kot 1 g dnevno) ali prisotni er-
itrocituriji je za točno diagnozo potrebna ledvična
biopsija.
Pri bolnikih s hipertenzijsko nefrosklerozo v krvi
pogosto že zgodaj ugotovimo zvečano koncentracijo
sečne kisline, ki je posledica zmanjšanega pretoka
krvi skozi ledvice zaradi žilnih sprememb. Serumski
kreatinin je slab pokazatelj ledvičnega delovanja, za-
to je potrebno oceniti glomerulno filtracijo s po-
močjo enačbe MDRD ali določiti očistek kreatinina
z zbiranjem 24-urnega seča. 
Proteinurija je najverjetneje posledica hiperfiltracije
normalnih glomerulov. Pomen mikroalbuminurije
pri bolnikih s primarno arterijsko hipertenzijo ni
tako razjasnjen kot pri tistih z začetno diabetično ne-
fropatijo. Mikroalbuminurija, proteinurija in prisot-
nost kronične ledvične bolezni so kazalci večje
nevarnosti za hujše srčno-žilne dogodke/zaplete pri
bolnikih s hipertenzijsko nefrosklerozo. Verjetnost
slabšanja ledvičnega delovanja je v neposredni
povezavi s stopnjo arterijske hipertenzije.

SLIKOVNE PREISKAVE 
Slikovne preiskave so pri sumu na hipertenzijsko ne-
frosklerozo pomembne za izključitev drugih bolezni,
na primer aterosklerotične bolezni ledvičnih arterij,

klinične značilnosti
- anamnestični podatki o dolgotrajni arterijski

hipertenziji
- hipertenzijska retinopatija
- hipertrofija levega srčnega prekata
- počasno naraščanje koncentracije serumskega

kreatinina in sečnine
- proteinurija manjša od 0,5 g/dan, ki se je pojavila

po dolgotrajni hipertenziji
- odsotnost anamnestičnih, kliničnih, laboratorijskih

in morfoloških podatkov o drugi ledvični  bolezni

izvidi krvnih preiskav

- zvečana koncentracija sečne kisline v serumu
- zvečana koncentracija serumskega kreatinina

izvidi preiskav seča

- zvečano izločanje N-acetil-beta-glukozaminidaze 
- mikroalbuminurija
- zvečano izločanje beta-2-mikroglobulina
- sediment: normalen, redki hialini cilindri
- dnevna proteinurija < 0,5 g 
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Tabela 2. Laboratorijske spremembe pri hipertenzijski
nefrosklerozi.



in za ugotavljanje zapletov arterijske hipertenzije (ul-
trazvok srca). Izvid ultrazvočne preiskave ledvic pri
hipertenzijski nefrosklerozi je nespecifičen, ledvice
so lahko v zgodnjem obdobju normalne, pri slabšan-
ju ledvičnega delovanja pa simetrično zmanjšane. Pri
napredovali stopnji kronične ledvične bolezni (stop-
nji 4 in 5) je lahko zvišan rezistenčni indeks, kar je
koristen podatek za oceno prognoze bolezni.

DIAGNOZA
Diagnozo hipertenzijske nefroskleroze običajno
postavimo na osnovi klinične slike, saj se za ledvično
biopsijo za dokaz te bolezni redko odločimo. Za dia-
gnozo je najpomembneje, da dolgotrajni arterijski
hipertenziji sledi proteinurija in/ali slabšanje led-
vičnega delovanja, ter odsotnost anamnestičnih, klin-
ičnih, morfoloških ali seroloških kazalcev, ki bi bili
sumljivi za drugo ledvično bolezen (slika 3). Če so
klinični podatki za diagnozo nepopolni in nezane-
sljivi, je diagnoza hipertenzijske nefroskleroze mož-
na le z ledvično biopsijo.
V diferencialni diagnozi moramo misliti na druge
bolezni, ki se klinično kažejo kot hipertenzijska ne-

froskleroza, ali pa potekajo sočasno. Pomembno je,
da jih ugotovimo, ker nekatere lahko učinkovito
zdravimo, kljub temu, da sočasna prisotnost
hipertenzijske nefroskleroze lahko poslabšuje izid
zdravljenja (tabela 3). 
Aterosklerotična bolezen ledvičnih arterij, ki jo ugo-
tovimo pri 7% oseb, starejših od 65 let, in pri 20 do
45% bolnikov s koronarno ali periferno ateroskle-
rotično žilno boleznijo, lahko povzroči ishemično
bolezen ledvic. Ishemična bolezen ledvic se kaže s
slabšanjem ledvičnega delovanja, poslabšanjem ar-
terijske hipertenzije in nepojasnjenim pljučnim ede-
mom. Morfološko diagnozo zožitve ledvične arteri-
je postavimo z dopplerjevo dvojno ultrazvočno
preiskavo, računalniško angiografijo, magnetno res-
onanco ali klasično kontrastno angiografijo ledvičnih
arterij. 
Spontani holesterolni embolizmi so pri bolnikih z ar-
terijsko hipertenzijo lahko vzrok slabšanja ledvične-
ga delovanja. Diagnozo postavimo le z ledvično
biopsijo.
Navedene bolezni lahko ugotovimo tudi sočasno s
hipertenzijsko nefrosklerozo.
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Slika 3. Diagnostični pristop k bolniku s kliničnim sumom na hipertenzijsko nefrosklerozo. AH - arterijska hipertenzija, LP - levi
prekat, GF - glomerulna filtracija.



diferencialna diagnoza hipertenzijske nefroskleroze

- primarne ledvične bolezni (glomerulonefritisi, IgA nefropatija)
- ishemične bolezni ledvic: aterosklerozna okluzijska bolezen ledvičnih arterij (stenoza)
- holesterolni embolizmi
- kronični intersticijski nefritis
- druge žilne bolezni
- prirojeno manjše število glomerulov
- analgetična nefropatija 

Tabela 3. Ledvične bolezni, ki se klinično kažejo kot hipertenzijska nefroskleroza in jih moramo upoštevati pri diferencialni diagnozi.

PROGNOZA
Kratkoročni in dolgoročni klinični prognostični de-
javniki slabšanja ledvičnega delovanja pri bolnikih s
klinično in biopsijsko podprto diagnozo hipertenzi-
jske nefroskleroze se razlikujejo. Nevarnost za nas-
tanek končne ledvične odpovedi v treh letih je večja
pri bolnikih, ki imajo ob diagnozi bolezni koncen-
tracijo serumskega kreatinina enako ali večjo od 200
µmol/l, sistolični krvni tlak enak ali večji od 160
mmHg in proteinurijo enako ali večjo od 1 g dnevno.
Zvišana koncentracija serumskega kreatinina in pro-
teinurija pomenita večjo nevarnost za odpoved led-
vic, starost in zvišana koncentracija serumskega krea-
tinina pa povečata nevarnost za smrt.

ZDRAVLJENJE
Namen zdravljenja arterijske hipertenzije je tudi
preprečiti nastanek hipertenzijske nefroskleroze in
slabšanje ledvičnega delovanja. Pri nekaterih bolnikih
nefroskleroza napreduje kljub učinkovitemu zdrav-
ljenju arterijske hipertenzije. Možen vzrok so nepre-
poznana obdobja pospešene arterijske hipertenzije,

ali pa je zaradi genetske predispozicije zastavljeni
ciljni krvni tlak previsok, da bi preprečili ledvično
okvaro. Ugotovili so, da je pri nekaterih bolnikih
nevarnost pojava ledvičnih zapletov pri primarni ar-
terijski hipertenziji pomembno večja. Pri afriških
Američanih ugotavljajo od 5 do 18-krat večjo preva-
lenco končne ledvične odpovedi zaradi hipertenzi-
jske nefroskleroze kot pri belcih, kar kaže na
možnost genetskih dejavnikov pri uravnavanju
krvnega tlaka in nastanku zapletov na tarčnih or-
ganih. Pri zdravljenju je pomembno prepoznati bol-
nike, pri katerih je nevarnost za razvoj kronične led-
vične bolezni in slabšanje ledvičnega delovanja več-
ja, da je njihovo zdravljenje arterijske hipertenzije še
bolj intenzivno. To so starejši bolniki, moški in črn-
ci. Presnovne motnje, kot so odpornost proti in-
sulinu, hiperinzulinemija, motnje v presnovi lipidov
in debelost se pogosto pojavijo hkrati z arterijsko
hipertenzijo in zvečajo nevarnost za nastanek ne-
froskleroze, zato jih moramo zdraviti. 
Najpomembneje je doseči znižanje krvnega tlaka do
ciljnih vrednosti ne glede na vrsto antihipertenzijskih
zdravil. Glede na objavljene podatke raziskav v zad-
njih letih imajo zaviralci angiotenzinske konvertaze,
blokatorji angiotenzinskih receptorjev in nekateri in-
hibitorji kalcijevih kanalov tako imenovan renopro-
tektivni učinek. To pomeni ugoden učinek zdravila
na delovanje ledvic preko znižanja intraglomerulne-
ga tlaka in zmanjšanja proteinurije, ki je večji od učin-
ka znižanja sistemskega krvnega tlaka. Ugodno de-
lovanje na glomerulno hemodinamiko imajo nedi-
hidropiridinski antagonisti kalcijevih kanalov, kot sta
diltiazem in verapamil. 
Pri bolniku s primarno arterijsko hipertenzijo opti-
malni krvni tlak, ki bi preprečil hipertenzijsko ne-
frosklerozo, ni točno določen. Veljajo evropske in
slovenske smernice za zdravljenje krvnega tlaka iz le-
ta 2007, ki postavljajo v ospredje individualni pristop
k zdravljenju bolnikov glede na prisotne dejavnike

Hipertenzijska nefroskleroza

Za hipertenzijsko nefrosklerozo so značilni: dol-
gotrajna arterijska hipertenzija (več kot 10 let),
znaki hipertenzijske srčne okvare, majhna pro-
teinurija (do 0,5 g/dan) in/ali slabšanje ledvičnega
delovanja in odsotnost anamnestičnih, kliničnih,
morfoloških ali seroloških podatkov druge led-
vične bolezni. Za točno diagnozo je pogosto
potrebna ledvična biopsija.

Koncentracija serumskega kreatinina večja od 200
µmol/l, sistolični krvni tlak enak ali večji od 160
mmHg in proteinurija enako ali več od 1 g/dan
kažejo na večjo nevarnost hitrega slabšanja led-
vične bolezni pri bolnikih s klinično in histološko
dokazano hipertenzijsko nefrosklerozo.  
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dodatnega tveganja za zaplete arterijske hipertenzije.
Zdraviti začnemo vse bolnike z arterijsko hipertenz-
ijo, ki imajo krvni tlak enak ali večji od 140/90
mmHg. Za oceno ledvičnega tveganja je poleg
določitve mikroalbuminurije, proteinurije in koncen-
tracije serumskega kreatinina, priporočena tudi oce-
na glomerulne filtracije po MDRD enačbi ali očistka
kreatinina s Cockcroft-Gaultovo enačbo. Bolniki z
ocenjeno glomerulno filtracijo enako ali manj od 60
ml/min imajo veliko dodatno tveganje za srčno-žilne
dogodke.
Pri že prisotni hipertenzijski nefrosklerozi veljajo
smernice za zdravljenje arterijske hipertenzije, ki vel-
jajo za bolnike s kronično ledvično boleznijo, to je
krvni tlak do 130/80 mmHg, pri proteinuriji, večji od
1 g dnevno pa do 125/75 mmHg.

Oznaka benigna nefroskleroza je zavajajoča, saj
bolezen ni benigna. Za diagnozo je potrebno
dosledno upoštevati vse klinične kriterije, če so po-
mankljivi ali nezanesljivi, se je pogosteje potreb-
no odločiti za ledvično biopsijo. Diagnozo postavi-
mo na podlagi izključitve drugih ledvičnih bolezni.
Prisotnost hipertenzijske nefroskleroze odraža
stanje sistemskega žilja.  
Prisotnost hipertenzijske nefroskleroze kaže veliko
dodatno tveganje za srčno-žilne dogodke in po-
slabšuje njihov izid, zato je potrebno intenzivno
zdravljenje arterijske hipertenzije z individualizi-
ranim pristopom. Bolj kot vrsta antihipertenzij-
skega zdravila je pomembno doseči krvni tlak nižji
od 130/80 mmHg. Pomembno je dobro sodelo-
vanje bolnika, ki upošteva načela zdrave prehrane,
omejitev soli na 5 do 6 g dnevno, je redno telesno
aktiven in redno jemlje zdravila za znižanje krvne-
ga tlaka.
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VODENJE BOLNIKA S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO
Marko Malovrh

Kaj je kronična ledvična bolezen (KLB) in s čim so opredeljene posamezne stopnje?
Kateri so najpogostejši vzroki za KLB?
Kateri so mehanizmi napredovanja KLB?
Kateri so najbolj pomembni dejavniki, ki vplivajo na prehode iz ene stopnje KLB v naslednjo stopnjo?
Na kakšen način lahko vplivamo na potek KLB?
Na katere parametre moramo biti pozorni pri zdravljenju arterijske hipertenzije pri bolnikih s KLB?
Kateri so najpogostejši zapleti kronične KLB?
Kako zdravimo posamezne zaplete?
Kdaj začnemo pripravljati bolnike s KLB na nadomestno zdravljenje odpovedi delovanja ledvic?

DEFINICIJA KRONIČNE LEDVIČNE BOLEZNI
Sodobna definicija opredeljuje kronično ledvično
bolezen (KLB) kot okvaro ledvičnega delovanja, kar
je razvidno z zmanjšanjem glomerulne filtracije (GF)
ali albuminurijo, proteinurijo, eritrociturijo ali doka-
zanimi morfološkimi spremembami pri slikovnih
preiskavah ali s patohistološkimi spremembami
vzorca ledvičnega tkiva, pridobljenega z ledvično
biopsijo, če opisane spremembe trajajo več kot 3 me-
sece.
Po mednarodni klasifikaciji je glede na oceno GF
KLB razdeljena na pet stopenj. Kot presejalno pre-
iskavo za oceno GF in opredelitev KLB uporablja-
mo MDRD enačbo. Za vsako stopnjo so opredelje-
ni terapevtski cilji in čas, ko je potrebno bolnika na-
potiti k nefrologu (tabela 1).
Stopnje dodatno označimo pri proteinuriji: če pre-
sega 1 g dnevno, dodamo še črko »p«, npr. KLB 3p.
Pri bolnikih s KLB stopnje 5, ki so vključeni v na-
domestno zdravljenje z dializo, dodamo črko »D«,
npr. KLB 5D. Pri bolnikih s presajeno ledvico stop-
nje kronične ledvične bolezni presadka vrednotimo
enako, diagnozi pa dodamo črko »T«, npr. KLB 1T.
Predlagana je še dodatna razdelitev stopnje 3 glede
na oGF: če je oGF od 45 do 59 ml/min/1,73 m2,
stopnjo označimo kot KLB 3A, če je oGF med 30 in
44 ml/min/1,73 m2 pa kot KLB 3B.

Epidemiologija KLB
Pomembna prednost nove klasifikacije KLB je, da
so se na ta način poenotili kriteriji za oceno razširje-
nosti KLB v svetu. Pogostnost zmanjšanja GF je po
ocenah relativno velika. Pri vrednotenju podatkov iz
različnih predelov sveta pa je potrebno še vedno
upoštevati načine, s katerimi je bila ocenjevana led-
vična funkcija (glej poglavje Preiskave ledvičnega de-
lovanja). Ne glede na to je vsem novejšim študijam
skupno dejstvo, da število bolnikov s KLB v svetu
narašča, in da je prevalenca različnih stopenj KLB
različna. Različnost se pojavlja glede na spol, starost
in tudi glede na ledvične bolezni, ki so vzrok za KLB.
Ledvične bolezni so bolj agresivne pri ameriških
črncih. Razlike pa so tudi med Evropo in ZDA. Na
te razlike najbolj vplivajo razlike v rasi, etnična pri-
padnost, pomembno vlogo ima tudi vpliv okolja.
Pravočasno odkrivanje bolnikov s KLB je pomem-
bno za uvajanje zgodnjih ustreznih ukrepov za upo-
časnitev slabšanja ledvičnega delovanja in zmanjše-
vanja zapletov, še posebej pa za zmanjševanje tvega-
nja za srčno-žilne zaplete. 

MEHANIZMI NAPREDOVANJA KRONIČNE
LEDVIČNE BOLEZNI
Osnovni mehanizem napredovanja KLB je okvara
in propad večjega dela nefronov zaradi katerega ko-
li vzroka in prilagoditveni odgovor na izgubo funk-
cionalnega tkiva v preostalih nefronih – hiperfiltra-
cija. Posledica tega je nastanek glomerulne skleroze,
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Tabela 1. Stopnje kronične ledvične bolezni, priporočene presejalne preiskave, princip zdravljenja in napotitev k nefrologu.

stopnja 1 2 3 4 5

oGF 
(ml/min/1,73
m2)

≥90 
+ albuminurija
(proteinurija) ali

eritrociturija

60 - 89
+ albuminurija
(proteinurija) ali

eritrociturija

30 - 59 15 - 29 <15

preiskave

1-krat letno: 
- biokemične preiskave z oGF
- sediment seča
- U-albumin/kreatinin oz. U-beljakovine/kreatinin

na 6
mesecev: kot

pri stopnji 
1 do 3

na 3 mesece:
kot pri
stopnji 
1 do 3

zdravljenje

- krvni tlak: do 130/80 mmHg ali 125/75 mmHg pri proteinuriji
- zaviralci ACE in/ali blokatorji angiotenzinskih receptorjev za zmanjšanje albuminurije oz.

proteinurije
- sprememba življenjskega stila 
- zmanjšanje srčno-žilnega tveganja: statin, Aspirin®

napotitev k
nefrologu
(pri nejasnostih
po potrebi
predhodni
telefonski posvet)  

- zvišanje serumskega kreatinina > 15% v treh mesecih brez jasnih
prerenalnih ali porenalnih vzrokov

- zmanjšanje oGF ≥ 5 ml/min/1,73 m2 letno
- zmanjšanje oGF ≥ 10 ml/min/1,73 m2 v 5 letih
- proteinurija > 1 g/dan pri bolniku brez sladkorne bolezni
- proteinurija in eritrociturija
- izolirana eritrociturija, ki ni urološkega vzroka
- neurejen krvni tlak kjub 4-tirni terapiji in manj slani prehrani
- nepojasnjena anemija (Hb < 100 g/L) pri oGF < 60

ml/min/1,73 m2

posvet ali
napotitev k
nefrologu z
izvidi krvi,
seča in UZ

ledvic

takojšnja
napotitev k
nefrologu z
izvidi krvi,
seča in UZ

ledvic

Okrajšave: oGF - ocena glomerulne filtracije,  U-albumin/kreatinin - določitev razmerja albumina in kreatinina v drugem vzorcu jutranjega seča, 
Hb - hemoglobin
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brazgotinjenje ledvičnih tubulov in intersticija ter žil-
na skleroza.
Glomerulna skleroza nastane zaradi glomerulne hi-
pertenzije, iz poškodovanih celic se sproščajo pro-
koagulantni faktorji, provnetni in mitogeni citokini
in mnoge druge substance, ki ob prehodu v mezan-
gijski prostor povzročajo aktivacijo in proliferacijo
mezangijskih celic ter sproščanje fibrozirajočih sub-
stanc, ki vodijo do proliferacije mezangijskega ma-
triksa in glomerulne skleroze. Tubulointersticijska fi-
broza nastane zaradi okvare tubulnih epitelijskih ce-
lic, ki jo povzročajo beljakovine, ki se resorbirajo. Žil-
na skleroza je posledica žilne hialinoze, ki se pojavi
zgodaj in je odvisna od stopnje arterijske hipertenzi-
je, poseben mehanizem pa je pri diabetični nefropa-
tiji, kjer je prizadeta predvsem aferentna arteriola.

DEJAVNIKI NAPREDOVANJA KRONIČNE
LEDVIČNE BOLEZNI
Poleg same osnovne ledvične bolezni na potek na-
predovanja vplivajo različni dejavniki. V grobem jih
delimo na nespremenljive in spremenljive 

Nespremenljivi dejavniki
Nespremenljivi dejavniki so tisti, na katere ne more-
mo vplivati. Prvi tak dejavnik je starost. Že fiziološko
se s staranjem zmanjšuje število nefronov. Glome-
rulna filtracija se zato običajno od 45. leta starosti
zmanjšuje za 0,75 do 1 ml/min/leto. Če je prisotna
arterijska hipertenzija, srčno-žilna bolezen z atero-
sklerozo ali še dodatna ledvična bolezen, je to na-
predovanje dosti hitrejše (slika 1). Pri spremljanju
bolnika je zato pomembno večkrat oceniti GF v do-
ločenem časovnem obdobju.
Drugi tak dejavnik je spol. Napredovanje KLB je hi-
trejše pri moških in tudi incidenca končne ledvične
odpovedi je večja pri moških. 
Obstajajo tudi razlike glede na raso. V ZDA so ugo-
tovili večjo pojavnost KLB in tudi večjo incidenco
končne ledvične odpovedi pri črncih v primerjavi z
belci. 
Vedno bolj pomembni so tudi genetski dejavniki. Po-
limorfizem ACE gena vpliva na različnost poteka
KLB pri diabetični nefropatiji, IgA glomerulonefri-
tisu in tudi pri avtosomno dominantni policistični
bolezni ledvic.



Spremenljivi dejavniki
Spremenljivi dejavniki so tisti, na katere lahko vpli-
vamo bodisi s spremembo življenjskega stila bodisi z
zdravili ali kombinacijo obeh.
Na prvem mestu sta arterijska hipertenzija in protei-
nurija. Kot je razvidno iz mehanizmov nastanka in
napredovanja KLB sta to tudi najbolj pomembna de-
javnika za napredovanje KLB.  Dokazano je, da sta
ta dva dejavnika neodvisna za napredek KLB.
Arterijska hipertenzija. Pri KLB je posledica kom-
binacije prekomerne količine vodi in soli, aktivacije
renin-angiotenzin-aldosteronskega sistema in aktiva-
cije simpatičnega živčnega sistema. V ledvicah na-
staja angiotenzin II, ki vpliva na izločanje  citokinov,
ki stimulirajo fibrozo. Uporaba zaviralcev ACE ima
dvojno vlogo: zmanjšujejo krvni tlak in s tem glo-
merulni kapilarni tlak in preprečujejo izločanje cito-
kinov.
Proteinurija. Nastane zaradi okvare permeabilno-
stne bariere (glomerulne bazalne membrane) in po-
večanega filtracijskega tlaka v glomerulih. Hitrost na-
predovanja KLB je premosorazmerna z velikostjo
proteinurije. Zaviralci ACE zmanjšujejo proteinurijo
tako zaradi zmanjšanja filtracijskega tlaka kot zaradi
zmanjšanja por v glomerulih.
Drugi spremenljivi dejavniki. Od ostalih spre-
menljivih dejavnikov ima pomembno vlogo še hi-
perlipidemija, ki verjetno vpliva na aktivacijo me-

zangijskih celic. Tudi hiperfosfatemija, ki se pojavlja
že zgodaj ob zmanjšanju GF, s kalcijem tvori depo-
zite v intersticiju, kar povzroča vnetni odgovor in po-
sledično fibrozo. Anemija kot spremljajoči znak na-
predovanja KLB preko oksidativnega stresa negati-
vno vpliva na potek KLB. Presnovna acidoza vpliva
preko amonijevega iona na aktivacijo komplementa
in posledično na tubulointersticijsko okvaro.
Življenjski stil. Posebno vlogo ima tudi življenjski
stil. Kajenje pri diabetikih in nediabetikih negativno
vpliva na proteinurijo. Tudi debelost lahko sama po
sebi povzroči KLB in poveča proteinurijo.

UKREPI ZA UPOČASNITEV NAPREDOVANJA
KRONIČNE LEDVIČNE BOLEZNI
Z ustreznimi ukrepi lahko vplivamo na napredovanje
KLB in na napredovanje srčno-žilnih bolezni (SŽB),
ki so najpomembnejši vzrok obolevnosti in smrtno-
sti pri bolnikih z napredovalo KLB. Največji učinek
dosežemo z vplivom na krvni tlak in proteinurijo.
Arterijska hipertenzija je lahko vzrok in posledica
KLB. Z znižanjem srednjega arterijskega tlaka za 10
mmHg se izboljša GF za 0,18 ml/min/1,73 m2/me-
sec. Ciljna vrednost krvnega tlaka je pri bolnikih s
KLB <130/80 mmHg in <125/75 mmHg pri tistih,
ki imajo istočasno še proteinurijo >1g/dan. Napre-
dovanje KLB  se pri zmanjšanju proteinurije za 1
g/dan upočasni za 80%. Zdravila, ki vplivajo tako na
krvni tlak kot tudi na proteinurijo, so zaviralci ACE
in blokatorji angiotenzinskih receptorjev (ARB). Ta
zdravila se uporabljajo tudi pri diabetikih brez arte-
rijske hipertenzije in pri nediabetikih s KLB in pro-
teinurijo >0,5 g/dan, čeprav nimajo arterijske hiper-
tenzije. Pri uporabi teh zdravil je potrebna previd-
nost. Oceniti moramo glomerulno filtracijo in prila-
gajati odmerke zdravil. Pred odločitvijo o zdravlje-
nju moramo oceniti morebitni učinek na ledvično
delovanje in na serumsko koncentracijo kalija s kon-
trolo laboratorijskih izvidov. Kombinacija zaviralcev
ACE in ARB še bolj zmanjša proteinurijo kot mo-
noterapija. Vedno bolj se kaže ugoden učinek anta-
gonista aldosterona - spironolaktona, ki naj bi zavi-
ral glomerulosklerozo in povzročil celo njeno regre-
sijo. Glavni problem tega zdravljenja je hiperkalie-

Slika 1. Spremembe glomerulne filtracije s starostjo. Po 45.
letu starosti se GF zmanjšuje za 1 ml/min/1,73 m². Ko se
zaradi pridruženih bolezni (arterijska hipertenzija,
ateroskleroza, srčno-žilne in ledvična bolezen) GF zmanjša
hitreje in doseže 60 ml/min/1,73 m², je tveganje za obolevnost
in smrt zaradi srčno-žilnih bolezni zelo veliko. 

Poleg same ledvične bolezni so za napredovanje
KLB pomembni nespremenljivi (starost, spol in
genetski dejavniki) in spremenljivi dejavniki (ar-
terijska hipertenzija, proteinurija, hiperlipidemija,
hiperfosfatemija, presnovna acidoza in anemija).
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mija, posebno, če bolniki sočasno prejemajo zaviral-
ce ACE in ARB. Učinek na serumsko koncentracijo
K+ je bil manjši, če so poleg spironolaktona jemali
samo zaviralec ACE ali samo ARB.
Pri bolnikih s sladkorno boleznijo je potrebno
vzdrževati normalen krvni sladkor oz. HbA1c < 6,5-
7,0%. Dokazan je tudi ugoden učinek zniževanja li-
pidov  na progresijo KLB.

ZAPLETI KRONIČNE LEDVIČNE BOLEZNI IN
NJIHOVO ZDRAVLJENJE
Najpogostejši zapleti KLB so posledica same ledvi-
čne bolezni in dodatnih dejavnikov. Med najpogo-
stejšimi zapleti so: anemija, motnje v presnovi kalci-
ja in fosfatov in posledične okvare kosti, presnovna
acidoza in srčno-žilne bolezni.

Anemija
Je zgoden zaplet KLB. Prevalenca anemije (koncen-
tracija Hb v krvi <135 g/l pri moških in <120 g/l
pri ženskah) je bila 1% pri GF 60 ml/min/1,73 m2,
9% pri GF 30 ml/min/1,73 m2 in 33 do 67% pri GF
15 ml/min/1,73 m2. Pri večini bolnikov je anemija
odraz pomanjkanja eritropoietina. Zmanjša se sinte-
za eritropoetina, ki je premosorazmerna stopnji
KLB. Diagnozo postavimo, ko izključimo druge
vzroke za anemijo. V kolikor so število retikulocitov,
serumska koncentracija vitamina B12 in folne kisli-
ne, zasičenje transferina, serumska koncentracija fe-
ritina in delež hipohromnih eritrocitov v želenem
območju, in so testi na okultno krvavitev iz prebavil
negativni, lahko opredelimo anemijo kot normocit-
no normohromno v sklopu KLB.
Anemija pri KLB je neodvisni dejavnik povečane
smrtnosti tako v preddializnem obdobju kot tudi v

času nadomestnega zdravljenja. Zdravljenje anemije
se začne pri koncentraciji Hb v krvi ≤110 g/l. Cilj-
ne vrednosti hemoglobina v krvi so med 110 in 120
g/l oz. ne več kot 130 g/l. Za zdravljenje uporablja-
mo epoetine (epoetin alfa, epoetin beta, darbepoetin
alfa) in receptorski aktivator eritropoetina (angl.:
continuous erhytropoietin receptor activator – CE-
RA), ki jih apliciramo subkutano ali intravensko. V
preddializnem obdobju jih uporabljamo predvsem
subkutano, v obdobju dializnega zdravljenja pa in-
travensko. 
Za zdravljenje z zdravili, ki spodbujajo eritropoezo
(ESA) se odločimo po tem, ko smo korigirali vse
ostale možne vzroke anemije, predvsem zaloge žele-
za. Po začetku zdravljenja so potrebne pogoste kon-
trole Hb v krvi in prilagajanje odmerka. Na zdra-
vljenje z ESA se lahko pojavi tudi odpornost (rezi-
stenca). Glavni razlogi za to so: kronično vnetje, vi-
soke vrednosti parathormona v krvi, hipoalbumine-
mija, funkcionalno pomanjkanje železa (serumska
koncentracija feritina mora biti med 200 in 500
pg/ml). Od stranskih učinkov se lahko pojavi arte-
rijska hipertenzija. Zelo redek, vendar resen zaplet,
pa je aplazija eritrocitov v kostnem mozgu (angl.: pu-
re red cell aplasia - PRCA).

Motnje v presnovi kalcija in fosfatov
Presnova kalcija in fosfatov je tesno povezana. Hi-
pokalciemija nastane zaradi pomanjkanja aktivne
oblike vitamina D, hiperfosfatemija pa zaradi zmanj-
šanega izločanja fosfatov skozi ledvici. Motnja se iz-
razi pri zmanjšanju GF pod 60 ml/min/1,73 m2. Za-
radi hipokalciemije in hiperfosfatemije nastane sti-
mulacija obščitnih žlez, poveča se izločanje parat-
hormona (PTH) (sekundarni hiperparatireoidizem),
ki z resorbcijo kosti spodbuja sproščanje kalcija iz
kosti - renalna osteodistrofija. Kalcij tvori s fosfatom
netopne kalcijeve komplekse, ki se nalagajo v meh-
ka tkiva. Vse to vodi v nastanek kostnih sprememb,
pa tudi do srčno-žilnih zapletov. Predpogoj za učin-
kovito zdravljenje je hipofosfatemična dieta. Pri zni-
žanju očistka kreatinina pod 30 ml/min običajno die-
tni ukrepi ne zadoščajo več za normalizacijo serum-
ske koncentracije fosfatov in je potrebno dodatno
zdravljenje s fosfatnimi vezalci, ki vežejo fosfate iz
hrane in se nato v vezani obliki izločajo z blatom.
Uvedemo jih pri zvišanju serumske koncentracije
fosfatov nad 1,5 mmol/l. Kot fosfatni vezalec naj-
pogosteje uporabljamo kalcijev karbonat, ki vsebuje
40% elementarnega kalcija. Bolniki ga jemljejo sku-
paj s hrano. Odmerek zvečujemo dokler se serumska
koncentracija fosfatov v krvi ne zniža na vrednost

Najpomembnejši ukrep za upočasnitev napre-
dovanja KLB je zdravljenje arterijske hipertenzije
in zmanjševanje proteinurije. Najbolj primerna
zdravila so zaviralci ACE in ARB, lahko tudi v kom-
binaciji. Ugoden učinek imajo lahko tudi antago-
nisti aldosterona. Pri uporabi vseh je potrebno
kontrolirati GF in določati serumsko koncentracijo
kalija in prilagajati odmerke zdravil.
Poleg teh ukrepov je priporočljiva dieta z majhno
vsebnostjo natrija, omejitev  beljakovin v hrani na
0,8g/kg telesne teže, zdravljenje dislipidemije,
poprava anemije, presnovne acidoze, vzdrževanje
normoglikemičnega stanja in izogibanje nefro-
toksičnim zdravilom. Zelo pomembna je tudi red-
na telesna vadba.
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med 0,9 in 1,5 mmol/l ali nastopi hiperkalciemija.
Kalcijevi fosfatni vezalci poleg zmanjšanja absorpci-
je fosfatov zagotavljajo tudi vir kalcija in s tem za-
gotavljajo korekcijo hipokalciemije. Za ustrezen nad-
zor sekundarnega hiperparatiroidizma moramo bol-
nike zdraviti tudi z analogi vitamina D (kalcitriol ali
alfakalcidol), ki zavirajo izločanje PTH z vezavo na
receptorje za vitamin D na obščitnih žlezah. Zdra-
vljenje z njimi začnemo, če je pri stopnji 3 KLB in-
taktni PTH več kot 70 pg/ml in pri stopnji 4 več kot
110 pg/ml.  Pri dializnih bolnikih naj bi bila kon-
centracija intaktnega PTH med 150 in 300 pg/ml.
Analogov vitamina D ne smemo uvesti, če je kon-
centracija fosfatov v serumu več kot 1,5 mmol/l (pri
dializnih bolnikih 1,8 mmol/l), koncentracija korigi-
ranega kalcija pa naj bi bila pod 2,4 mmol/l. Začetni
dnevni odmerek je običajno 0,25 µg, ki ga kasneje
prilagodimo glede na serumsko koncentracijo kalci-
ja in PTH. S pravočasnim zdravljenjem preprečimo
nastanek hudega sekundarnega hiperparatiroidizma.
V kolikor je sekundarni hiperparatiroidizem že pri-
soten, uporabljamo pri dializnih bolnikih za zdra-
vljenje poleg aktivne oblike vitamina D še kalcimi-
metike, ki zvečajo senzitivnost receptorjev za kalcij
na obščitnih žlezah (cinacalcet). Zaradi nevarnosti
hipokalciemije so kalcimimetiki zaenkrat indicirani
le za zdravljenje sekundarnega hiperparatiroidizma
pri dializnih bolnikih. Vedno bolj se uporabljajo tu-
di novejše oblike vitamina D – kalciferol.

Presnovna acidoza
Pojavi se pri KLB stopnje 4. Posledice presnovne
acidoze so izguba mišične mase, zmanjšanje kostne
mase, odpornost na delovanje insulina in povečana
akumulacija beta-2-mikroglobulina. Presnovna aci-
doza vpliva tudi na nastanek hiperkaliemije. Presno-
vno acidozo korigiramo s sodo bikarbono tako, da
je serumska koncentracija bikarbonatnega iona med
22 in 24 mmol/l. Zanesljivih raziskav, ki bi potrdile,
da poprava acidoze pomembno vpliva na klinični po-
tek KLB, ni objavljenih.

Srčno-žilne bolezni
Srčno-žilne bolezni (SŽB) so pogost zaplet pri bol-
nikih s KLB, še posebej pri bolnikih s KLB stopnje
3 do 5, ki večinoma umrejo zaradi srčno-žilnih za-
pletov, še preden potrebujejo nadomestno zdravlje-
nje z dializo. Najpogostejši sta ishemična bolezen
srca in kronično kongestivno srčno odpovedovanje.
Pri bolnikih s KLB je prevalenca SŽB 64%, pri ena-
ko starih, ki nimajo KLB, pa 43%. Pri bolnikih s
KLB so še bolj pomembni dodatni t.i. tradicionalni

dejavniki: arterijska hipertenzija, dislipidemija in ka-
jenje. Ustrezno zdravljenje krvnega tlaka pri bolni-
kih s KLB zelo učinkovito zmanjša SŽB. Učinkovi-
ti so predvsem zaviralci ACE in ARB (študija HO-
PE). Zelo pomemben je tudi življenjski stil (dieta,
redna telesna aktivnost, prenehanje kajenja in ome-
jitev alkohola.

PRIPRAVA NA NADOMESTNO ZDRAVLJENJE
Poučevanje bolnikov s KLB, ki se bližajo končni led-
vični odpovedi in nadomestnemu zdravljenju, je ze-
lo pomembno. S tem dosežemo dvojni učinek. Bol-
niki pričnejo skrbneje upoštevati navodila in bolj red-
no jemati zdravila. Z optimalnim sodelovanjem pri
zdravljenju se podaljša tudi življenjska doba po za-
četku nadomestnega zdravljenja. 
Posebno pomembna je pravočasna izbira oblike na-
domestnega zdravljenja. Bolniku ob upoštevanju
morebitnih strokovnih zadržkov za posamezno obli-
ko zdravljenja predstavimo vse tri oblike: 
- hemodializo, 
- peritonealno dializo in  
- presaditev ledvice. 
Bolnik si izbere tisto, ki mu glede na življenjske po-
goje najbolj ustreza. Ne glede na izbiro je potrebno
ves čas bolnika in okolico opozarjati na čuvanje po-
vrhnjih ven na zgornjih okončinah, od katerih so od-
visni žilni pristopi za zdravljenje s hemodializo, ki jo
lahko bolnik s KLB potrebuje kadarkoli, ne glede na
izbrano obliko nadomestnega zdravljenja.

Žilni pristop za dializo
Hemodializa. Za pripravo na zdravljenje s hemo-
dializo je potrebno napraviti žilni pristop. Kot prva
oblika je priporočljiva arteriovenska fistula (AVF),
kjer uporabimo lastne vene in arterije. Kvaliteto žil
ocenimo s kliničnim pregledom in neivazivno z ul-
trazvočno preiskavo. AVF konstruiramo, ko ima bol-
nik serumsko koncentracijo kreatinina med 450 in

Za upočasnitev slabšanja ledvičnega delovanja,
zapletov KLB in zmanjšanja nastanka srčno-žilnih
bolezni mora biti cilj zdravljenja krvni tlak <130/80
mmHg in celokupni serumski holesterol <4 mmol/l.
Bolnikom odsvetujemo kajenje, svetujemo redno
telesno aktivnost in normalno telesno težo.
Pri zdravljenju arterijske hipertenzije in srčnega
popuščanja so zdravila izbire zaviralci ACE in ARB.
Pravočasno zdravimo presnovno acidozo, ledvično
anemijo in motnje v presnovi kalcija in fosfatov. 
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500 µmol/l (oGF 20-30 ml/min/1,73 m2), ker je po-
treben določen čas, da fistula »dozori« - zagotovi za-
dosten pretok krvi in zbadanje z relativno debelimi
dializnimi iglami. Kadar bolnik nima lastnih ven, ali
so te že uničene, napravimo arteriovenski graft z
uporabo umetnega materiala, katerega preživetje je
bistveno manjše kot preživetje AVF. V primeru, da
tudi to ni možno, ali v primeru nujne hemodialize
vstavimo centralni venski kateter v jugularno ali fe-
moralno veno.
Peritonealna dializa. Za pripravo na peritonealno
dializo je potrebna vstavitev peritonealnega katetra
v trebušno votlino. Kateter vstavimo v lokalni ali
splošni anesteziji, ko pričakujemo, da bo zelo hitro
potrebno nadomestno zdravljenje. Z menjavami raz-
topine v trebuhu pričnemo šele tri tedne po vstavi-
tvi peritonealnega katetra, ko je dobro vraščen v tre-
bušno steno. Po pričetku zdravljenja se bolnik obi-
čajno 1-krat mesečno kontrolira v ambulanti. Zara-
di vsakodnevnega odstranjevanja viška tekočine,
presnovkov in predvsem K+, posebnih omejitev pri
dieti ali pitju tekočine običajno ni. Zaplet je vnetje
izstopišča katetra ali peritonitis, kar zdravimo z anti-
biotiki, včasih pa moramo tudi odstraniti peritoneal-
ni kateter.

Presaditev ledvice 
S potrebnimi preiskavami za presaditev ledvice lah-
ko pričnemo že v času ambulantnega vodenja bolni-
kov s KLB, ko je očistek kreatinina ≤20 ml/min in
se delovanje ledvic še naprej slabša. Presaditev omo-
goča najboljše preživetje bolnikov, ki je tudi najbolj
kvalitetno. Po presaditvi ledvice so sprva kontrole v
ambulanti pogoste, nato pa na 6 do 8 tednov. 

Pričetek nadomestnega zdravljenja
Najboljši čas za začetek nadomestnega zdravljenja 
še ni jasen. Zgodnji začetek ni pokazal prepričljivih
prednosti glede preživetja ali kvalitete življenja. Po
ameriških priporočilih naj bi začeli z nadomestnim
zdravljenjem, ko je oGF ≤10 ml/min/1,73 m2,ozi-
roma vedno, ko so prisotni uremični simptomi ali
znaki. 

Bolnike s KLB je potrebno zgodaj poučiti o potreb-
nih ukrepih za upočasnitev slabšanja ledvičnega
delovanja in o oblikah nadomestnega zdravljenja.
Ne glede na izbrano obliko nadomestnega zdrav-
ljenja je potrebno čuvati vene zgornjih okončin za
kasnejše žilne pristope. Čas začetka nadomestnega
zdravljenja ni določen; upoštevati je potrebno 
laboratorijske izvide in klinično sliko posameznega
bolnika.
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SODOBNE SMERNICE NEIMUNOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA
NEDIABETIČNE KRONIČNE LEDVIČNE BOLEZNI

Radoslav Kveder

Kakšno je pričakovano »normalno« zmanjševanje glomerulne filtracije (GF) in pri kateri kronični
ledvični bolezni (KLB) se GF najhitreje zmanjšuje?
Kateri dejavniki so pomembni za večjo ledvično zaščito pri ženskah?  
Kateri dejavniki lahko vplivajo na število nefronov ob rojstvu? Kakšne metode imamo na voljo za
ocenjevanje števila (mase) nefronov?
Ali je polimorfizem I/I (»insertion/insertion«) ACE gena povezan z ugodnejšim potekom nekaterih
oblik KLB, če ga primerjamo s polimorfizmom D/D (»deletion/deletion«)? 
Ali so povečane koncentracije holesterola pri ljudeh povezane z napredovanjem KLB?
Ali lahko s statini napredovanje KLB upočasnimo?
Katere dejavnike tveganja za napredovanje KLB lahko patogenetsko povežemo z glomerulno
hipertenzijo?
Za koliko se poveča GF na posamezni nefron pri enostranski nefrektomiji pri človeku?
Kateri so elementi začaranega kroga neustavljivega napredovanja KLB?
Kateri krvni tlak je pomembnejši za izid KLB, sistolični, diastolični ali oba? 
Ali imajo zaviralci ACE zaščitno ledvično vlogo tudi pri bolj napredovalih stopnjah KLB?
Kakšne so teoretične podlage za kombinirano zdravljenje z zaviralci ACE in blokatorji AT1 receptorjev?
Ali je uporaba dihidropiridinskih blokatorjev kalcijevih kanalčkov na mestu pri začetnem zdravljenju
napredujoče KLB?
Ali deluje aldakton antiproteinurično? Kdaj ga je smiselno uporabiti pri bolnikih z napredujočo KLB?
Katera je sprejemljiva koncentracija Na+ v 24-urnem seču, ki nam pokaže, da se bolnik drži omejitve
soli v prehrani?
Kakšen je priporočeni vrstni red uvajanja antihipertenzijskih zdravil pri bolniku  s KLB?
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Kljub temu, da smo v zadnjih dveh desetletjih
napravili velike korake v poznavanju naravnega pote-
ka kronične ledvične bolezni (KLB), se naučili ak-
tivno posegati v procese napredujoče ledvične
bolezni in z interventnimi ukrepi napredujočo KLB
tudi upočasniti ali celo ustaviti, število bolnikov s
končno ledvično odpovedjo (KLO) še vedno
narašča. Čeprav vemo, da je večji del tega naraščan-
ja posledica epidemičnega povečanja diabetične led-
vične bolezni pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa
2, ki ga zaenkrat, kljub velikemu napredku pri obrav-
navanju te bolezni, še nismo uspeli zajeziti, ostaja tu-
di na področju nediabetične KLB dovolj neraz-
rešenih problemov. Preprečevanje napredovanja
KLB je tako še vedno  eden ključnih izzivov v
sodobni nefrologiji.

NARAVNI POTEK KRONIČNE LEDVIČNE
BOLEZNI
Pri večini bolnikov s KLB stopnje 3 do 5 ledvična
bolezen napreduje do končne ledvične odpovedi
(KLO). Zmanjševanje ledvičnega delovanja je
pogosto predvidljivo, linearno. Pri pomembnem
deležu bolnikov s KLB pa se izmenjujejo obdobja
počasnejšega in pospešenega slabšanja ledvičnega
delovanja. Do pospešenega slabšanja ledvičnega de-
lovanja pride lahko spontano ali v povezavi s
popravljivimi vzroki, kot so okužbe, izsušitev,
nekatere elektrolitne motnje, neurejen krvni tlak,
učinki nefrotoksičnih zdravil (npr. nesteroidnih anti-
revmatikov) itd. Znano je, da KLB pri bolnikih z
glomerulonefritisi napreduje hitreje kot pri bolnikih
s kroničnimi tubulointersticijskimi boleznimi ali



hipertenzijsko nefrosklerozo. Še posebno hiter je
lahko potek diabetične ledvične bolezni, kjer je letno
zmanjševanje GF med največjimi, in lahko doseže ali
celo preseže 10 ml/min/leto (pričakovano zmanj-
šanje GF je 0,75 do 1 ml/min/leto od starosti 40 let).

DEJAVNIKI POVEZANI Z NASTANKOM IN
NAPREDOVANJEM KLB

Zaznamovalci in dejavniki povečane
dovzetnosti za KLB
Zaznamovalce (kažejo na povezanost) in dejavnike
(namigujejo na vzročnost) lahko najdemo v vseh
fazah KLB. Prisotni so lahko že pri povečani
dovzetnosti za KLB, pri njenem začetku in tudi pri
napredovanju.
Genetska predispozicija. KLB se lahko pogosteje
pojavlja v nekaterih družinah. V posameznih
raziskavah, kjer so preučevali povezanost med
polimorfizmom različnih genov, ki naj bi kodirali
domnevne mediatorje, udeležene pri nastanku in
napredovanju  KLB, kot so RAAS, NO sintaza, ra-
zlični citokini (TNF-α ali IL-1), rastni dejavniki
(TGF-β in drugi), komplementni dejavniki, so lahko
takšno povezanost tudi potrdili ali jo vsaj dopustili.
Rasa. V našem okolju vpliv rase ni zelo pomemben.
Povsem drugače pa je v drugih okoljih, npr. v ZDA,
kjer je prevalenca KLB, povezane z arterijsko
hipertenzijo ali sladkorno boleznijo tipa 2, izrazito
večja pri afriških Američanih in nativnih Američanih.
Prirojeno število nefronov. Eksperimentalne in
klinične raziskave so pokazale, da je število nefronov
v posamezni ledvici zelo spremenljivo, pri čemer
imajo pomembno vlogo mnogi dejavniki, vpleteni
pri razvoju ledvic in utero. Poznano je, da se pri ve-
likem številu bolnikov s prirojeno agenezijo ene led-
vice, obojestransko hipoplastičnimi ledvicami ali
oligomeganefronijo, pojavijo proteinurija, glomeru-
loskleroza in zmanjšanje ledvičnega delovanja.
Posamezniki, ki se rodijo z manjšim številom ne-
fronov od populacijskega povprečja, naj bi bili tudi
bolj dovzetni za nastanek arterijske hipertenzije ali
KLB. Med kliničnimi raziskavami so v tem pogledu
morda najbolj poznane tiste, ki so iskale povezavo
med porodno težo in nastankom arterijske hiperten-
zije (majhna porodna teže pri prezgodaj rojenih otro-

cih naj bi bila povezana z manjšim številom nefronov
in pogostejšim nastankom arterijske hipertenzije).
Niso pa v vseh raziskavah potrdili takšne povezanos-
ti. Nekatere med njimi kažejo, da predstavlja moški
spol večje tveganje za takšno povezanost.
Veliko prepreko pri preučevanju povezanosti med
številom prirojenih glomerulov in KLB še vedno
predstavlja nedorečena metodologija štetja ledvičnih
telesc. Večina pomembnejših raziskav je bila naprav-
ljena na avtopsijskih vzorcih. S trenutno najbolj uve-
ljavljeno metodo (»frakcijska« tehnika) so pri ra-
zličnih narodih našli zelo velike razlike v številu ne-
fronov (617.000 do 1.429.200) na posamezno ledvi-
co. Zaenkrat se ne ve, ali so takšne razlike res posle-
dice razlik v populacijah ali zgolj posledica ne-
dorečene metodologije.
Število nefronov je v sorazmerju z maso ledvičnega
parenhima, ta pa s prostornino ledvic. To povezanost
so posamezne raziskovalne skupine uporabile za
ocenjevanje števila nefronov z merjenjem ledvične
prostornine s pomočjo UZ. Manjša prostornina led-
vic bi lahko predstavljala nadomestni (surogatni) oz-
načevalec zmanjšanega števila nefronov.  Ključna po-
manjkljivost takšnega vrednotenja se je pokazala pri
spremljanju rasti ledvic iz otroštva v odraslo dobo,
kjer ni bilo mogoče ločevati med normalno ledvično
rastjo in kompenzacijsko ledvično hipertrofijo. 
V zadnjem desetletju je prišlo do velikega napredka
v razumevanju fetalnega programiranja števila led-
vičnih telesc. Pri človeku se razvoj ledvic začne v os-
mem gestacijskem tednu in se nadaljuje do šestin-
tridesetega tedna. Približno 2/3 nefronov se razvije
v zadnjem trimestru nosečnosti. Specifičnih moleku-
larnih mehanizmov, ki določajo končno število led-
vičnih telesc, sicer še ne razumemo. Zanimiva in
praktično pomembna pa so opažanja, ki izvirajo iz
različnih eksperimentalnih modelov, v katerih so
preučevali možne mehanizme motenega programi-
ranja števila nefronov. Ker je raziskovanje tega atrak-
tivnega področja šele v razmahu, bi zaenkrat opozo-
ril predvsem na dve pomembni stanji, ki lahko vpli-
vata na normalni razvoj nefronov. Motena prehrana
matere lahko povzroči  zmanjšanje števila nefronov
fetusa. Hrana matere s premajhno vsebnostjo bel-
jakovin, še posebej pomanjkanjem nekaterih amin-
skih kislin (npr. metionina ali glicina) ali pomanjkan-
jem vitamina A (kajenje in uživanje alkohola je
povezano z zmanjšanimi serumskimi koncentracija-
mi tega vitamina!) je bilo v eksperimentalni pogojih
odgovorno za zmanjšano število nefronov fetusa.
Drugo pomembno opažanje izvira iz preučevanja
vplivov nekaterih zdravil na fetalno programiranje

Pri bolniku s KLB je pri poslabšanju ledvičnega de-
lovanja vedno potrebno poiskati morebitne po-
pravljive vzroke.
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števila nefronov. Takšen učinek so dokazali pri iz-
postavljenosti ploda nekaterim antibiotikom (gen-
tamicinu, β-laktamskim cefalosporinom, penicilinu)
ali ciklosporinu.
Poenostavljeno razumevanje mehanizmov fetalnega
programiranja hipertenzije in ledvične bolezni je
prikazano v sliki 1.

Označevalci začetka KLB in s tem povezani
dejavniki
Hipertenzija, hiperlipidemija, debelost in kajenje so
ključni in v velikih raziskavah preverjeni označeval-
ci in dejavniki tveganja za nastanek proteinurije in
začetek KLB v splošni populaciji (raziskave MRFIT,
Okinawa, ARIC in PHS).  

Označevalci in dejavniki napredujoče KLB
Označevalci in dejavniki napredujoče KLB so ra-
zlični. Ločimo nespremenjljive dejavnike tveganja in
spremenljive dejavnike tveganja, ki so naveden v
tabeli 1. 
Starost. S staranjem se zmanjšuje ledvična masa,
predvsem zaradi nastajanja glomeruloskleroze in in-
tersticijske fibroze, za kar so odgovorni različnih
fiziološki in patofiziološki dejavniki (ateroskleroza
večjih in srednjih žil, ki jih poveča sočasna arterijska
hipertenzija pa tudi starostne spremembe v smislu

arterioskleroze interlobularnih in arkuatnih znotraj-
ledvičnih arterij). Histološke preiskave pokažejo, da
je pri starosti 70 let število ledvičnih telesc zaradi
ishemičnih sprememb zmanjšano za 30 do 50%.
Ledvice starostnikov se zaradi strukturnih in tudi

Slika 1. Predlog mehanizmov fetalnega programiranja nastanka hipertenzije in KLB.
Prirejeno in povzeto po Jafar TH, et al. Nephrol Dial Transplant 2003; 18: 2047-53.

nespremenljivi dejavniki in označevalci
- starost
- spol
- rasa
- genetski dejavniki
spremenljivi dejavniki in označevalci
- arterijska hipertenzija
- proteinurija
presnovni dejavniki in označevalci

- debelost
- motnja v presnovi maščob    
- sečna kislina
- presnova kalcija in fosforja
- asimetrični dimetilarginin

drugi dejavniki
- kajenje
- alkohol
- kofein

Tabela 1. Označevalci in dejavniki napredujoče 
kronične ledvične bolezni. 
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funkcionalnih sprememb slabše prilagajajo na doga-
janja, ki jih povzročijo okužbe, imunološki procesi,
nefrotoksične učinko-vine ali sočasno odpove-
dovanje drugih organov, npr. srčno-žilnega sistema
in se tudi počasneje in težje opomorejo. 
Dejavnike in domnevne modulatorje, ki naj bi bilo
odgovorni za nastajanje starostne ledvične fibroze,
zaenkrat poznamo predvsem iz eksperimentov na ži-
valih. Največ so preučevali povezanost z AII, TGF-
β, oksidativnim stresom, NO, napredovalimi končni-
mi produkti glikolizacije (AGE) ter lipidi. Čeprav
eksperimentalni rezultati ponujajo mnoge zanimive
rešitve, s katerimi bi lahko pomembno vplivali na
starostne procese v ledvicah, je zaenkrat še malo
znanega o njihovem pomenu pri nastajanju ledvičnih
starostnih sprememb pri človeku. 
Spol. Mnoge ledvične bolezni se med spoloma raz-
likujejo po incidenci in po hitrosti napredovanja. To
so dokazali v eksperimentalnih pogojih in z opazo-
vanjem pri človeku. Pri ženskah nekatere ledvične
bolezni počasneje napredujejo do končne ledvične
odpovedi kot pri moških. To so jasno dokazali za av-
tosomno policistično ledvično bolezen, membran-
sko in IgA nefropatijo. Niso pa mogli tega potrditi v
vseh raziskavah. 
V literaturi lahko najdemo navedene različne de-
javnike, ki naj bi bili odgovorni za razlike med spolo-
ma v hitrosti poteka posameznih ledvičnih bolezni.
Velikost ledvic, število in celokupni volumen led-
vičnih telesc naj bi bili večji pri moških. Število led-
vičnih telesc naj bi bilo pri ženskah manjše za 10 do
15%. Glomerulna filtracija se med spoloma pomem-
bneje ne razlikuje, če GF korigiramo na telesno
površino. Tudi spolni hormoni ( estrogeni oziroma
testosteron) naj ne bi imeli neposrednega vpliva na
GF ali ledvični pretok krvi. Kljub navedenim de-
jstvom pa lahko dokažemo, da obstaja med spoloma
razlika v glomerulnem hemodinamskem odgovoru
na delovanje angiotenzina II (AII). Med infuzijo AII
se pri mladih moških poveča filtracijska frakcija, kar
odraža povečanje znotrajglomerulnega tlaka. Pri žen-
skah takšnega odgovora ne izzovemo; ta najdba
lahko deloma pojasni prej omenjene razlike v poteku
ledvične bolezni. Zaradi zmanjšanega odgovora na
hemodinamske dražljaje pri ženskah ne nastane
pomembnejša glomerulna hipertenzija, kar zmanjša
tudi glomerulni hemodinamski stres. Ta pomembna
razlika nedvomno prispeva k renoprotekciji pri žen-
skah. 
Podobno razliko med spoloma so ugotovili tudi za
adiponektin, ključni protein, ki ga izločajo adipociti,

ki izboljšuje občutljivost za insulin ter ima pro-
tivnetne in protiaterosklerotične lastnosti.  Povečan-
je serumske koncentracije adiponektina je bilo v 7-
letni prospektivni raziskavi MMKD (»Mild to Mo-
derate Kidney Disease Study«), v katero je bilo
vključenih 177 bolnikov z nediabetično KLB, poleg
serumske koncentracije kreatinina, edini neodvisni
napovednik napredujoče KLB pri moških, ne pa pri
ženskah. Kot verjetno razlago za ugotovljeno razliko
med spoloma so avtorji izpostavili različno
adiponektinsko bioaktivnost.
V eksperimentalni modelih so dokazali, da hrana z
velikim kaloričnim vnosom ali s povečano vsebno-
stjo beljakovin, fosfata ali Na+ spodbuja nastanek in
napredovanje KLB. V povprečni prehrani moškega
je več beljakovin, večja je kalorična vsebnost hranil,
kar lahko pripomore k hitrejšemu napredovanju
KLB. 
Spolni hormoni lahko vplivajo na sintezo in ak-
tivnost številnih limfokinov in vazoaktivnih snovi,
serumsko koncentracijo lipidov, kot tudi na tvorbo in
razgradnjo tkivnega matriksa, torej dejavnikov, ki
določajo resnost ledvične bolezni. Ugodne interak-
cije med estrogenom in omenjenimi snovmi lahko
pri ženskah delujejo zaščitno. Podobno zaščitno 
vlogo imajo estrogeni tudi za znane učinke dušične-
ga oksida (NO) na napredovanje KLB. Pri ženskah
je zaradi učinkov estrogena povečana sinteza en-
dotelijske NO sintaze (eNOS), ki prepreči škodljivo
delovanje NO. Ta encim se povečano sintetizira tu-
di zaradi učinkov lokalnega povečanja prostaglandi-
na E2 in prostaciklina, za kar so v veliki meri odgo-
vorni ravno estrogeni.  V eksperimentalni pogojih so
dokazali še druge pozitivne učinke estrogenov, ki bi
prav tako lahko prispevali k renoprotekciji. Pozitivne
učinke estrogenov so dokazali tudi z delovanjem na
renin-angiotenzin-aldosteronski sistem (RAAS)
(zmanjšano izražanje AII, renina, AT1 receptorjev
itd) ali na mezangijske celice (zmanjšanje sinteze ko-
lagena I in IV, povečano izražanje metaloproteaz, ki
cepijo omenjena kolagena, antagonistično delovanje
s TGF-β, itd.).
Rasa. Precej večji pomen, kot so ga pripisali rasnim
dejavnikom za nastanek KLB, imajo ti dejavniki za
njeno napredovanje. Afriški Američani predstavljajo
v ZDA le 12,4% populacije in kar 30,8% bolnikov s
KLO, ki potrebujejo nadomestno zdravljenje. Raz-
logi za to naj bi bili kompleksni. Poleg socialnih de-
javnikov so zelo pomembne tudi biološke razlike.
Raziskave so pokazale, da je povprečna porodna teža
afro-Američanov v primerjavi z belci manjša, kar bi
bilo lahko povezano z manjšim številom nefronov.



265

Sodobne smernice neimunološkega zdravljenja nediabetične kronične ledvične bolezni

Poznano je tudi, da so afro – Američani precej bolj
dovzetni za nastanek fokalne segmentne glomeru-
loskleroze in manj za membransko ali IgA ne-
fropatijo. Še bolj poznane pa so razlike v pogostnosti
KLO zaradi arterijske hipertenzije ali sladkorne
bolezni. Hipertenzivna ledvična bolezen pri tej rasi
poteka skoraj še enkrat hitreje kot pri belcih. Verjet-
no so pri tem pomembni tudi še nepoznani genet-
ski dejavniki. V mnogih družinah afroameričanov se
KLB in KLO pogosteje pojavljata pri več članih.
Povečano tveganje za KLB in njeno hitrejše napre-
dovanje so opisali tudi pri nativnih Američanih,
Američanih mehiškega ali hispaničnega izvora in pri
avstralskih Aboriginih. 
Genetika. Genetski dejavniki lahko pomembno
vplivajo na dovzetnost za nastanek nekaterih led-
vičnih bolezni in po novejših dognanjih tudi na
napredovanje teh bolezni. To so dokazali v živalskih
eksperimentih kot tudi z opazovanjem pri človeku.
Povezanost s hitrejšim napredovanjem KLB so
opisali pri nekaterih HLA antigenih in molekulah. V
obsežni raziskavi pri bolnikih s presajeno ledvico, ki
so jo napravili v ZDA, so ugotovili pomenljivo
povezanost z nastankom KLO ob prisotnem HLA-
DR3 pri hipertenzivni nefrosklerozi, diabetični led-
vični bolezni in membranski nefropatiji pri afro-
Američanih, in pri membranski nefropatiji in dia-
betični ledvični bolezni pri belcih. Povezanost med
hitrejšim potekom membranske nefropatije so ugo-
tovili tudi pri prisotnosti HLA-DR5. Povezanost
med izraženim HLA-BW35 (Francija), HLA-DR4
(Japonska), B27 in HLA-DR1 (ZDA) in hitrejšim
potekom ledvične bolezni so ugotovili pri IgA ne-
fropatiji.
Z dognanji, ki jih je omogočil razvoj molekularne
genetike v zadnjem desetletju, smo uspeli vsaj delo-
ma dodatno osvetliti naše razumevanje komplek-
snosti napredujoče ledvične bolezni. Raziskovanje
polimorfizma posameznih genov, odgovornih za sin-
tezo različnih mediatorjev, vpletenih v procese led-
vičnega brazgotinjenja, je pokazalo, da so različne
oblike polimorfizma povezane z različnim potekom
ledvične bolezni. Do sedaj je bil najbolj proučen
polimorfizem ACE gena pri nediabetični KLB (naj-
več raziskav pri IgA nefropatiji, fokalni segmentni
glomerulosklerozi, refluksni nefropatiji in avtosom-
no dominantni policistični ledvični bolezni) in tudi
diabetični ledvični bolezni. Čeprav rezultati v vseh
raziskavah niso bili povsem skladni velja, da je pri-
sotnost D alela ACE gena, še posebno haplotipa
DD, povezana s hitrejšim napredovanjem ledvične
bolezni in tudi večjo odpornostjo na zdravljenje z

zaviralci ACE. Proučujejo tudi polimorfizme drugih
kandidatnih genov, npr. za angiotenzinogen, AII re-
ceptor, NO sintazo, kalikrein, in genov za nekatere
rastne dejavnike (TGF-β1 in PDGF- β). Na pomem-
bnejše rezultate teh preučevanj bo potrebno še nekaj
časa počakati.
Arterijska hipertenzija. Številni dokazi podpirajo
povezavo med sistemsko arterijsko hipertenzijo ter
napredujočo KLB pri nediabetični in diabetični led-
vični bolezni. Prenos zvišanega hidravličnega krvne-
ga tlaka v ledvična telesca povzroči nastanek
glomerulne hipertenzije, posledično glomerulo-
sklerozo in postopno propadanje nefronov. Kako
pomemben je ta mehanizem posredno dokazujejo
tudi opisi posameznih bolniških primerov z eno-
stransko stenozo ledvične arterije, kjer se je razvila
tipična patohistološka slika diabetične nefropatije ali
fokalne segmentne glomeruloskleroze le v ledvici
brez stenoze ledvične arterije. V številnih raziskavah
so tudi dokazali, da znižanje sistemskega krvnega tla-
ka in s tem znižanje znotrajglomerulnega tlaka z
zdravili pomembno upočasni napredovanje KLB.
Čeprav velikost krvnega tlaka, ki zagotavlja dobro
ledvično zaščito, ni povsem natančno določena, je
dovolj prepričljivih dokazov za to, da je nižji ciljni
krvni tlak povezan z večjo ledvično zaščito, še poseb-
no pri bolnikih z večjo proteinurijo.
Proteinurija. Podobno kot so ugotovili za arterijsko
hipertenzijo, velja tudi za proteinurijo. Proteinurija
ni samo označevalec glomerulne hipertenzije,
temveč je preko tubulotoksičnih učinkov patogenet-
sko pove-zana z nastankom tubulintersticijske fi-
broze in glome-ruloskleroze. V mnogih raziskavah
pri človeku so potrdili tesno povezanost med ve-
likostjo proteinurije in obsegom glomeruloskleroze,
npr. pri IgA nefropatiji, polmesečastem glomeru-
lonefritisu, diabetični nefropatiji, s HIV-om povezani
nefropatiji, ageneziji ali kirurški odstranitvi ene led-
vice, refluksni nefropatiji in hipertenzijski ne-
frosklerozi. Večja ko je proteinurija, hitrejše je napre-
dovanje nediabetične in diabetične KLB. Zmanjšan-
je  proteinurije z dieto, zaviralci ACE, blokatorji AII
receptorjev ali kombinacijo teh ukrepov upočasni
potek KLB.
Debelost. Debelost lahko neposredno povzroči
glomerulopatijo, ki se kaže s proteinurijo in histo-
loškimi značilnostmi fokalne segmentne glomeru-
loskleroze. Verjetno pa lahko pospeši napredovanje
tudi pri drugih oblikah KLB, npr. pri IgA nefropati-
ji. Z mikropunkcijskimi raziskavami so dokazali, da
debelost povzroča glomerulno hipertenzijo in s tem
hiperfiltracijo. Verjetno lahko k napredovanju KLB



posredno prispevajo tudi adipociti, za katere že nekaj
časa vemo, da niso zgolj celice, ki skladiščijo
maščobo, temveč lahko sproščajo različne hormone
in provnetne snovi. 
Nekatere velike epidemiološke raziskave so dokaza-
le nedvomno povezanost med debelostjo in
metabolnim sindromom ter povečanim tveganjem
za nastanek in napredovanje KLB. 
Motena presnova maščob. V eksperimentalnih
pogojih so dokazali, da je povečanje celokupnega ho-
lesterola in predvsem LDL holesterola povezano z
nastankom glomeruloskleroze in tubulointersticijske
fibroze s posledičnim hitrejšim napredovanjem KLB.
Dislipidemije niso mogli povezati z začetkom KLB,
pač pa z udeležbo v samovzdrževalnih procesih
napredujoče ledvične bolezni. 
Pri človeku takšne povezanosti še vedno niso pre-
pričljivo dokazali. Primarno povečanje lipidov je iz-
jemno redko povezano z začetno ledvično okvaro.
Obratno pa so dokazali, da je v poteku KLB pogos-
to prisotna hiperlipidemija kot posledica proteinuri-
je in izgubljanja aktivatorjev lipoproteinske lipaze s
sečem, zmanjšanega očistka trigliceridov in modi-
fikacije LDL holesterola zaradi nastajanja AGE in
drugih razlogov. 
Čeprav so v nekaterih zadnjih raziskavah s pomočjo
sekundarnih analiz dokazovali, da so z uporabo stati-
nov in znižanjem lipidov dosegli upočasnitev KLB,
je potrebno te rezultate jemati z rezervo. Zelo ver-
jetno gre v teh primerih le za neposredne pleiotrop-
ne učinke zaviralcev HMG-CoA reduktaze. Zmanj-
šanje lipidov pri  uporabi fibratov ni bilo povezano
z upočasnitvijo napredujoče KLB. 
Sečna kislina. Pri bolnikih z dolgoletno hiper-
urikemijo je KLB že dolgo poznan zaplet. V
sedemdesetih in osemdesetih letih je bilo veliko
raziskav in publikacij, ki so zavračale obstoj »kro-
nične uratne nefropatije«, saj so bile ključne his-
tološke spremembe podobne, kot jih vidimo pri
hipertenzijski nefrosklerozi (mikrovaskularne spre-
membe, glomeruloskleroza in intersticijska fibroza).
Zgolj s prisotnostjo fokalnih depozitov kristalov
sečne kisline (urata) v ledvični sredici pa je bilo
napredujočo ledvično bolezen težko pojasniti. V
nekaterih od teh raziskav značilnih histoloških spre-
memb po izključitvi bolnikov z arterijsko hipertenz-
ijo in hiperurikemijo niso mogli potrditi. V drugih
raziskavah niso uspeli preprečiti pojava proteinurije
in KLB z zmanjšanjem serumske koncentracije
sečne kisline. 

V zadnjih letih se je zanimanje za pomen sečne
kisline kot morebitnega dejavnika tveganja za nas-
tanek KLB obnovilo. Povečanje koncentracije sečne
kisline je že pomemben neodvisen napovednik ar-
terijske hipertenzije. Danes je vedno več dokazov, da
je hiperurikemija povezana tudi s povečanim tve-
ganjem za nastanek KLB. V eni od takšnih raziskav
je bila pri moških serumska koncentracija sečne
kisline več od 413 µmol/l povezana z 10,8-krat
večjim tveganjem za KLB. Pri ženskah s serumsko
koncentracijo sečne kisline nad 354 µmol/l je bilo
tveganje za KLB 3,8-krat večje. To tveganje je bilo
neodvisno od prisotnosti drugih, dobro poznanih
dejavnikih tveganja (starosti, spola, indeksa telesne
mase, proteinurije, sistoličnega krvnega tlaka, kon-
centracije glukoze, koncentracije celokupnega holes-
terola, kajenja itd.). Rezultati  novejše raziskave so
pokazali, da hiperurikemija v in vitro pogojih
povzroča endotelijsko disfunkcijo in blokira
sproščanje NO iz endotelijskih celic.  
Motena presnova kalcija in fosfatov. Ena od
posledic adaptacijski procesov pri progresivnem
izgubljanju nefronov je tudi iztirjena presnova kalci-
ja in fosfatov, ki lahko posredno vpliva na potek
KLB. Pri patohistoloških analizah ledvičnega tkiva
pri bolnikih s terminalno ledvično okvaro je odla-
ganje kalcija in fosfatov zelo pogosta najdba ne glede
na vrsto ledvične bolezni. Obsežnost teh depozitov
je v korelaciji s stopnjo funkcijske ledvične okvare. 
V eksperimentalnih pogojih (podgane) so z uporabo
3-fosfocitrata, zaviralca tkivnega odlaganja kalcija in
fosfatov, dokazali počasnejše napredovanje KLB. Pri
človeku še ni bilo objavljene prospektivne raziskave,
ki bi pojasnjevala povezanost med iztirjeno presno-
vo kalcija in fosfatov ter napredujočo KLB. 
Asimetrični dimetilarginin (ADMA). V mnogih
eksperimentalnih raziskavah so dokazali, da so
povečanje krvnega tlaka, endotelijska celična okvara
in njihova disfunkcija posledica lokalnega  zmanj-
šanega nastanka dušičnega oksida (NO). Dokazali pa
so tudi, da je zmanjšano lokalno nastajanje NO,
neodvisno od vpliva na zgornje procese, povezano z
napredujočo KLB. V nedavno zaključeni raziskavi
MMKD so proučevali povezanost najbolj znanega
endogenega zaviralca NO sintaze (NOS)  asimetrič-
nega dimetilarginina (ADMA) z napredujočo nedia-
betično KLB. Povečanje ADMA je bilo statistično
pomenljivo večje pri bolnikih z napredujočo bolezni-
jo. Zaključili so, da bi zniževanje serumske koncen-
tracije ADMA lahko predstavljalo pomemben ter-
apevtski cilj pri preprečevanju napredujoče nedia-
betične KLB. Do podobnih zaključkov so prišli tudi
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v opazovalni kohortni raziskavi pri 225 bolnikih z 
diabetično ledvično boleznijo pri bolnikih s sladko-
rno boleznijo tipa 2.
Kajenje. Kajenje povzroči akutno aktivacijo sim-
patičnega živčnega sistema, ki se kaže s tahikardijo in
zvišanjem sistoličnega krvnega tlaka. S tem pove-
zano vazokonstrikcijo lahko dokažemo tudi v led-
vičnih žilah. Učinki kroničnega kajenja na zdrave led-
vice so slabše opredeljeni. Pri kroničnih kadilcih brez
dokazane ledvične bolezni so izmerili zmanjšanje
ledvičnega plazemskega pretoka, ne pa zmanjšanja
GF. GF je bila v nekaterih študijah celo blago
povečana, kar bi lahko kazalo na kronično hiperfil-
tracijo. 
Čeprav še ne poznamo dovolj posledic kroničnega
kajenja na zdrave ledvice, so nekatere zadnje epi-
demiološke raziskave potrdile nedvomno poveza-
nost med kroničnim kajenjem in povečanim tvegan-
jem za nastanek albuminurije. Vedno več je tudi
dokazov, da je kronično kajenje povezano s hitrejšim
napredovanjem KLB pri sladkornih bolnikih in bol-
nikih z glomerulnimi boleznimi. Čeprav mehanizmi
še niso povsem pojasnjeni domnevajo, da pride do
tega zaradi kronično povečane aktivacije sim-
patičnega živčnega sistema, glomerulne kapilarne
hipertenzije, okvare endotelijskih celic in neposredne
tubulotoksičnosti. Opustitev kajenja je zato uvršče-
na v priporočila za preprečevanje diabetične in nedia-
betične KLB.

Alkohol. Posredno lahko tudi povečano uživanje
alkohola povežemo z napredujočo KLB. Verjetna
skupna pot je nastanek arterijske hipertenzije. Ta
povezanost je bolj izrazita pri moškem spolu. 
Kofein. Čeprav so v eksperimentalnih pogojih
dokazali povezanost med izpostavljanjem večjim
količinam kofeina in napredujočim ledvičnim braz-
gotinjenjem, pri človeku za to nimamo nikakršnih
potrditev.

MEHANIZMI NAPREDOVANJA KRONIČNE
LEDVIČNE BOLEZNI
Izgubljanje nefronov pri različnih ledvičnih boleznih,
ki prizadenejo ledvična telesca (glomerule),  ledvične
kanalčke (tubule), intersticij, ledvične žile ali naj-
pogosteje kombinacijo naštetih ledvičnih struktur,
sproži vrsto prilagoditvenih mehanizmov. Ti so spr-
va ugodni in zagotovijo izpolnjevanje primarne
funkcije ledvic, to je zagotavljanje stalnosti prostor-
nine zunajcelične tekočine in njene sestave. Osnovni
hemodinamski mehanizem, ki zagotovi normalizaci-
jo GF ob zmanjševanju števila delujočih nefronov,
je povečanje filtracije posameznega nefrona, ki ga
zagotavlja zvišanje glomerulnega hidravličnega tlaka
– glomerulna hipertenzija.  
Pri podgani se po kirurški odstranitvi ene ledvice
poveča delovanje druge ledvice, ki ga je mogoče
dokazati že po treh dneh. V dveh do treh tednih
doseže GF preostale ledvice 70% do 85% GF obeh
ledvic. Pri človeku so učinke izgube ene ledvice
preučevali predvsem pri živih darovalcih ledvice. Z
določanjem inulinskega klirensa so ugotovili, da že
1 teden po donorski nefrektomiji preostala zdrava
ledvica doseže 65% do 70% vrednosti GF, ki so jo
prej določili pri dveh ledvicah. Meta-analiza, ki je za-
jela 48 raziskav z 2988 vključenih darovalcev ledvice
živega dajalca, je pokazala, da se po enostranski ne-
frektomiji povprečna GF zmanjša za 17 ml/min.

Prirojeno zmanjšanje števila nefronov je poleg
dednih in rasnih dejavnikov verjetno najpomem-
bnejši dejavnik povečane dovzetnosti za nastanek
KLB.
Razlike v spolu so pomemben dejavnik za hitrost
slabšanja ledvičnega delovanja v poteku KLB. Pri
moških KLB hitreje napreduje zaradi večjega
glomerulnega hemodinamskega stresa, večjega
kaloričnega vnosa hrane, ki je bogatejša z bel-
jakovinami, fosfatom in Na+. 
Ključno ledvično zaščitno vlogo pri ženskah pri-
pisujejo manjšemu glomerulnemu hemodinam-
skemu stresu, ugodnim interakcijam med estro-
geni in delovanjem RAAS in zmanjšanju škodljivih
učinkov NO zaradi povečane sinteze eNOS.
Vedenje o tem, kako genetske razlike, ki se izraža-
jo s polimorfizmi posameznih genov, odgovornih
za sintezo različnih mediatorjev, ki so vpleteni v
procese ledvičnega brazgotinjenja, vplivajo na
potek KLB,  je še precej skromno. Najbolj preučen
je polimorfizem ACE gena. Izkazalo se je, da je za
prognozo in potek KLB neugoden polimorfizem
D/D.

Med spremenljivimi dejavniki tveganja za napre-
dujočo KLB sta najpomembnejša arterijska
hipertenzija in proteinurija. Hitrejše napredova-
nje KLB je povezano s hudo debelostjo in zelo ver-
jetno tudi s kajenjem. O vplivu hiperlipidemije na
potek KLB pri človeku ni prepričljivih dokazov. 
Upočasnitev napredovanja KLB s statini je verjetno
posledica njihovega pleiotropnega delovanja in ne
neposredno posledica zmanjšanja holesterola. 
Sečna kislina je verjetno pomembnejši dejavnik
tveganja za nastanek KLB kot to velja danes.
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Povedano drugače, GF na posamezni nefron se po
enostranski nefrektomiji pri človeku poveča za 30%
do 40%.
Če je obseg propada nefronov velik, ali pa je bilo v
bolezenskem procesu zajetih veliko glomerulni kapi-
lar, se posledično sprožijo novi patogenetski meha-
nizmi. Posledice dodatnega propada nefronov se
pokažejo kot presnovne nenormalnosti, povezane z
zmanjšanjem GF, kot huda proteinurija in na novo
nastala sistemska arterijska hipertenzija. 
Hemodinamski (mehanični stres) in nehemodinam-
ski dejavniki (delovanje AII, aldosterona, TGF-β,
drugih rastnih dejavnikov, hipertrofije posameznih
delov nefrona ali spremenjene glomerulne prepust-
nosti za beljakovine) prizadenejo znotraj-glomerulne
in tudi zunaj-glomerulne celice, kar vodi v progre-
sivno glomerulosklerozo, tubulointersticijsko fibro-
zo in žilno sklerozo. Podrobnejše prikazovanje teh
procesov presega namembnost tega prispevka;
opisani so v prispevku El Nahasa in sod. (ref. 10).
V tej fazi bolezni smo torej priča nastanku za-
čaranega kroga, ko vsako dodatno zmanjšanje GF
poveča proteinurijo, zviša krvni tlak in povzroči do-
daten propad nefronov z dodatnim zmanjšanjem
GF – začarani krog je sklenjen, potek KLB pa tako
neustavljiv. Pri tej stopnji KLB je izhod vedno konč-
na ledvična odpoved.

UPOČASNITEV NAPREDOVANJA LEDVIČNE
BOLEZNI
Poznavanje dejavnikov, ki naravni potek KLB lahko
spremenijo, je ključno za razumevanje sodobnega
zdravljenja napredujoče ledvične bolezni. Verjetno
ni potrebno posebej poudariti, da je potrebno naj-
prej prepoznati za posamezno ledvično bolezen
značilne škodljive dejavnike in vplivati nanje, npr.
ukiniti škodljive analgetike pri analagetični nefropatiji
ali razrešiti zaporo pri obstruktivni uropatiji. Če jo
dovolj zgodaj prepoznamo in ustrezno zdravimo,
lahko celo ustavimo ali pomembno upočasnimo
napredujočo nefrosklerozo v poteku maligne arte-
rijske hipertenzije. Iz do sedaj povedanega je torej
razumljivo, da je pomembno KLB zgodaj prepoz-
nati in zgodaj ukrepati. Z ukrepi želimo preprečiti
nadaljnje zmanjševanje GF, preprečiti škodljive pro-
cese, ki se ob tem sprožijo in s tem upočasniti na-
ravni potek KLB. Zapomniti si velja, da je velikost
proteinurije pri tem ključni neodvisni napovedovalec
hitrosti zmanjševanja GF. 

Spremljanje napredovanja KLB
Napredujoča KLB je vedno posledica pomembnih
strukturnih sprememb v ledvicah. Spremljanje
napredovanja teh sprememb seveda ni mogoče, za-
to se poslužujemo nadomestnih kazalcev strukturnih
okvar, kjer sta pomembna predvsem pojav in sprem-
injanje proteinurije in spreminjanje GF. Pri večini
KLB je pojav proteinurije prvi znak napredujoče
bolezni. Izjemo predstavlja avtosomno dominantna
policistična ledvična bolezen, kjer sta zmanjševanje
GF ter nastanek in zviševanje arterijskega krvnega
tlaka ključna kazalca napredujoče bolezni.  
Spremljanje proteinurije. Velikost proteinurije je
najpomembnejši posamični napovedovalec zmanj-
ševanja GF. V mnogih raziskavah (prelomni raziskavi
na področju nediabetične KLB sta bili MDRD in pa
REIN) so dokazali, da z uporabo zdravil, s katerimi
zmanjšamo proteinurijo, upočasnimo zmanjševanje
GF. To dosežemo ne samo z antihipertenzijskimi
zdravili, temveč tudi s specifičnimi zdravili, ki jih
uporabljamo npr. za zdravljenje glomerulne bolezni!
Pri tem je pomembno vedeti, da se proteinurija
običajno zmanjša že v prvih tednih po začetku
zdravljenja in na ta način napove ugodnejši in počas-
nejši potek KLB. Rezidualna proteinurija ima še
večjo napovedno vrednost kot zgodnje zmanjšanje
proteinurije. Večja ko je rezidualna proteinurija, več-
ja je verjetnost, da bo KLB hitro napredovala.
O načinu spremljanja proteinurije v literaturi še ni
popolnega soglasja. Prevladuje mnenje, da je ustrez-
na določitev razmerja proteini/kreatinin v enkrat-
nem vzorcu seča (v drugem jutranjem vzorcu; če to
ni mogoče, pa vedno ob podobnem času dneva zara-
di primerljivosti izsledkov), saj je ta način enostaven
in dovolj poveden. Tisti, ki zagovarjajo določanje
proteinurije v 24-urnem seču, poudarjajo predvsem
stabilnejšo vrednost v primerjavi z enkratnim
vzorcem tudi v primerih, ko seč ni zbran v celoti (ve-
lika nihanja v izločanju beljakovin s sečem čez dan so
značilna za bolnike z nefrotskim sindromom). Poleg
tega naj bi bil 24-urni seč zelo primeren tudi za ocen-
jevanje dnevnega vnosa soli in izločene tekočine. 
Pri nenefrotski proteinuriji velja, da je potrebno
oceniti proteinurijo na 4 do 6 mesecev. Pri bolnikih
z nefrotsko proteinurijo je potrebno spremljanje na
2 do 3 mesece. 
Spremljanje GF. Serijsko določanje koncentracije
serumskega kreatinina za spremljanje spremembe
GF je v praksi najbolj razširjeno, čeprav je grobo in
nezanesljivo, še posebej pri KLB stopnje 1 do 3. Do-
datno omejujejo uporabnost še dejavniki, povezani s
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presnovo kreatinina, ki lahko vplivajo na njegovo
serumsko koncentracijo, npr. mišična masa, uživa-
nje beljakovin (glej poglavje Merjenje ledvičnega de-
lovanja). Ocena GF s pomočjo enačb MDRD ali
Cockcrofta in Gaulta je zanesljivejša. Za natančne-
jšo oceno GF je potrebno napraviti 24-urni očistek
kreatinina ali oceniti GF s pomočjo nuklearno-medi-
cinskih preiskav. Veliko obeta določanje serumske
koncentracije cistatina C, še posebej pri zgodnjih
stopnjah KLB in hitrih spremembah GF. Pri indo-
lentnem poteku KLB zadošča spremljanje ledvične-
ga delovanja na 2 do 4 mesecev. 

ZDRAVLJENJE NAPREDUJOČE KRONIČNE
LEDVIČNE BOLEZNI
Optimalnega zdravljenja napredujoče KLB še ved-
no ne poznamo, saj še vedno ne poznamo v celoti
vseh procesov, ki so vpleteni v napredovanje KLB. Z
odkrivanjem novih dejavnikov in s prepoznavanjem
njihovega pomena ter uporabo izsledkov nekaterih
prelomnih raziskav v zadnjih dveh desetletjih, smo
naše ukrepe v zadnjih letih zelo izboljšali. 
Danes ni nobenega dvoma več, da sta zvišanje
krvnega tlaka in proteinurija ključna dejavnika, ki ju
moramo zmanjšati, če želimo upočasniti in morda
celo ustaviti KLB. Kljub temu, je še vedno odprtih
veliko vprašanj, kot npr. kakšen naj bi bil ciljni krvni
tlak, ki bi zagotavljal zaščito ledvic, ali, kaj je pomem-
bnejše, znižanje krvnega tlaka ne glede na vrsto
zdravil ali uporaba zdravil, ki istočasno zmanjšujejo
tudi proteinurijo. Raziskave, ki bi na ta vprašanja
zanesljiveje odgovorile, so zelo zahtevne in dolgo-
trajne in zaradi tega težko izvedljive. 

Zdravljenje arterijske hipertenzije
Znižanje previsokega krvnega tlaka je eden ključnih
elementov zdravljenja napredujoče KLB. Pri bol-
nikih s KLB lahko dosežemo zadovoljivo znižanje
krvnega tlaka z zdravili iz katerekoli skupine anti-
hipertonikov. Kljub temu so zdravila, ki delujejo na
RAAS, zaradi dokazane največje ledvične zaščite
(eksperimentalno na živalskih modelih pa tudi v
številnih pomembnih raziskavah pri človeku) že
vrsto let izbirna zdravila pri bolnikih s KLB.
Ciljni krvni tlak. Vrednosti ciljnega krvnega tlaka,
ki jih najdemo v najsodobnejših priporočilih (npr.
K/DOQI) so še vedno plod nekaterih prelomnih
raziskav opravljenih pred več kot desetletjem
(MDRD, REIN-2). Bolnik s KLB naj ne bi imel
krvnega tlaka večjega od 130/80 mmHg. V pri-

poročilih, ki zadevajo obravnavanje KLB, je pri-
poročeni ciljni krvni tlak:
- pri KLB stopnje 1 do 4 in proteinurijo manjšo kot

1,0 g dnevno do 130/85 mm Hg; 
- pri proteinuriji večji kot 1,0 g dnevno do 125/75

mm Hg.
Ena od nedavno objavljenih meta-analiz je opozori-
la na to, da je morda velikost sistoličnega krvnega tla-
ka pomembnejša od diastoličnega. To naj bi veljalo
tako za izid KLB, kot tudi za izid spremljajoče srčno-
žilne prizadetosti. Zaščitni učinek na ledvice je bil ob
tem odvisen še od velikosti proteinurije. Znižanje sis-
toličnega krvnega tlaka na vrednost 110 do 129
mmHg je imelo zaščitni učinek le pri bolnikih s pro-
teinurijo nad 1,0 g dnevno. Sistolični krvni tlak man-
jši od 110 mmHg pa bi bil lahko povezan s hitrejšim
napredovanjem KLB. 

Specifično farmakološko zdravljenje
Antihipertenzijsko zdravljenje. Pri bolnikih s
KLB je cilj znižanje krvnega tlaka dvojen. Z znižan-
jem krvnega tlaka želimo upočasniti napredujočo
ledvično bolezen, hkrati pa zaradi vedno tesnejše
povezanosti med KLB in prognozo spremljajoče
srčno-žilne bolezni izbiramo zdravila, ki učinkovito
pozitivno vplivajo na obe stanji.
Zaviralci ACE. O vlogi angiotenzina II kot ene
ključnih molekul, vpletene v mnoge procese (he-
modinamske in ne-hemodinamske), povezane z
napredujočo KLB, danes ne dvomi nihče. Prepreče-
vanje njegovega nastajanja z uporabo zaviralcev
ACE omogoča znižanje sistemskega in glomerulne-
ga krvnega tlaka, zmanjšanje proteinurije, zmanjšan-
je glomerulne hipertrofije in s preprečevanjem sin-
teze citokinov in rastnih dejavnikov kot tudi razvoj
glomeruloskleroze in intersticijske fibroze. Zaradi
pomembnega vpliva na proteinurijo in tudi drugih,
od znižanje krvnega tlaka neodvisnih učinkov, so za-
viralci ACE pri zagotavljanju dolgoročne zaščite led-
vic učinkovitejši od drugih antihipertenzijskih zdra-
vil. Zaviralci ACE so zato še vedno izbirna zdravila
pri bolnikih z napredujočo KLB. Čeprav se po-
samezni zaviralci ACE glede učinkovanja med seboj
pomembneje ne razlikujejo, se postopno le poudar-
jajo nekatere razlike. Na pomenu pridobivajo pred-
vsem dolgo delujoči zaviralci ACE, ki omogočajo
enkrat dnevno odmerjanje in posredno pripomore-
jo k boljšemu  sodelovanju bolnikov. 
Eno od pomembnih vprašanj, ki si ga pogosto zas-
tavljajo na strokovnih srečanjih je tudi, do katere
stopnje KLB je še smiselna in predvsem varna
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uporaba zaviralcev ACE. Rezultati več raziskav potr-
jujejo, da imajo ta zdravila ledvično zaščitno vlogo
tudi pri KLB 4. stopnje (GF 15 do 29 ml/min). Naj-
več pomislekov za uporabo pri napredovali KLB se
poraja zaradi nevarnosti dodatnega poslabšanja led-
vičnega delovanja (preveliko ali prehitro znižanje
krvnega tlaka) ali nastanka življenjsko nevarne
hiperkaliemije, še posebno pri stanjih, kjer je prisot-
na hipovolemija oziroma dodatna hipoperfuzija led-
vic, npr. pri novo nastalem srčnem popuščanju,
okužbah, še posebno tistih s povečano telesno tem-
peraturo, akutnih driskah, bruhanju, uporabi nefro-
toksičnih zdravil (npr. nesteroidnih antirevmatikov).
Še posebno so ogroženi starejši bolniki in bolniki s
sladkorno boleznijo, predvsem tipa 2. Tem
nevarnostim se je mogoče učinkovito zoperstaviti z
dobro poučitvijo bolnika o teh nevarnostih in tudi o
ukrepih v primeru pojava navedenih stanj (npr. za-
časna prekinitev zdravila in takojšen posvet z izbran-
im zdravnikom pri driski). Pomembno vlogo pri tem
imajo tudi jasna priporočila glede diete z omejitvijo
vnosa kalija, sočasna uporaba diuretikov zanke in
sode bikarbone. Pomena skrbnega laboratorijskega
spremljanja ledvičnega delovanja in serumskih kon-
centracij kalija verjetno ni potrebno posebej poudar-
jati. Pri predpisovanju teh zdravil vsekakor ne
smemo pozabiti tudi na zaščitno vlogo pri srčno-žil-
nih boleznih, ki je izražena tudi pri bolnikih s KLO. 
Zanimivo je tudi vprašanje ali je upravičena uporaba
zaviralcev ACE pri bolnikih s tveganjem za napre-
dujočo ledvično bolezen, četudi imajo normalen
krvni tlak in nimajo proteinurije, ali pa je le-ta manj-
ša od 0,5 g/dan. Raziskave kažejo, da je odgovor
danes lahko pritrdilen in je njihova uporaba v teh
primerih smiselna in tudi uspešna.
Blokatorji AT1 receptorjev. Zdravila iz te skupine
so v zadnjem desetletju izpolnila pričakovanja in so
postala bolj ali manj enakovredna zaviralcem ACE
vsaj kar zadeva zaščitno vlogo ledvic pri diabetični
kot tudi nediabetični KLB. Enakovredno kot zavi-
ralci ACE znižujejo krvni tlak in proteinurijo.
Dokončno so se blokatorji AT1 receptorjev v tej za-
ščitni vlogi uveljavili z objavo rezultatov treh prelom-
nih raziskav, predvsem kot pomembna zdravila v ter-
ciarni (losartan v raziskavi RENAAL in irbesartan v
raziskavi IDNT) in sekundarni (irbesartan v raziskavi
IRMA 2) preventivi KLB pri bolnikih s sladkorno
boleznijo tipa 2.
Zaradi načina delovanja postanejo blokatorji AT1 re-
ceptorjev še posebej pomembna, kadar se pojavijo
stranski učinki pri jemanju zaviralcev ACE (npr.
kašelj, domnevno zaradi nastajanja bradikinina; ACE

je tudi kininaza), ali če postanejo ti med dolgotrajno
uporabo manj učinkoviti (»pobeg«, ki je posledica
povečanega lokalnega tkivnega nastajanja AII ali
pretvarjanja angiotenzina I (AI) v angiotenzin II
(AII) po drugi encimski poti, npr. po himazni). Ker
blokatorji AT1 receptorjev preprečujejo delovanje
AII le na AT1 receptorjih, je prav mogoče, da so za-
ščitni učinki, ki so jih v nekaterih raziskavah prikaza-
li kot neodvisne od znižanja krvnega tlaka, povezani
z nespremenjenimi učinki spodbujanja AT2 recep-
torjev. Spodbujanje teh receptorjev povzroči va-
zodilatacijo; delovali naj bi tudi  protiproliferacijsko.
Opisana opažanja so postala podlaga za vedno bolj
uveljavljeno kombinirano zdravljenje zaviralcev ACE
z blokatorji AT1 receptorjev, ki omogoča še boljše
urejanje krvnega tlaka in tudi poveča antiprotein-
urični učinek (raziskave COOPERATE, ki je bila
ključna raziskava, ki je potrjevala uspešnost takšne
kombinacije, se do nadaljnjega ne sme več citirati,
ker preverjajo njeno izvedbo in resničnost objav-
ljenih rezultatov) ter posredno tudi zaščito ledvic. 
V vrsti manjših raziskav, v katerih so primerjali ra-
zlične zaviralce ACE z različnimi blokatorji AT 1 re-
ceptorjev, niso moglo potrditi pomembnejših razlik
oziroma prednosti enih pred drugimi. Leta 2008 je
bila objavljena prva, res pomembna raziskava 
(ONTARGET), v kateri so neposredno primerjali
zaviralec ACE (ramipril) in blokator AT1 receptorjev
(telmisartan), kot tudi učinke njune kombinacije v
srčno-žilni zaščiti. V raziskavi, v katero je bilo
vključenih 25,620 bolnikov z velikim srčno-žilnim
tveganjem, so dokazali enak vpliv telmisartana v
primerjavi z ramiprilom na pogostnost sestavljenega
primarnega izida (smrt zaradi srčnožilnih vzrokov,
pojav miokardnega infarkta, možganske kapi ali hos-
pitalizacije zaradi srčnega popuščanja. Kombinacija
obeh zdravil je omogočila nekoliko večje znižanje
krvnega tlaka in tudi nekoliko večje zmanjšanje pro-
teinurije. Nekoliko presenetljivo pa je bilo pomemb-
no več neugodnih renalnih učinkov (podvojitve
serumske koncentracije kreatinina ali končne led-
vične odpovedi in potrebe po dializi) v skupini s
kombiniranim zdravljenjem. Razlogov za takšen
ugotovek še niso pojasnili. Počakati bo potrebno na
sekundarne analize
Ker je delovanje blokatorjev AT1 receptorjev
podobno delovanju zaviralcev ACE, je pri njihovi
uporabi pri bolnikih z napredovalo KLB potrebna
previdnost zaradi enakih razlogov, kot so navedeni
zgoraj. Enako velja tudi za kombinacijo zdravil iz teh
dveh skupin.
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Blokatorji kalcijev kanalčkov. Blokatorji kalcijevih
kanalčkov so vsekakor zelo dobra in učinkovita an-
tihipertenzijska zdravila tudi pri bolnikih s KLB.
Zgodnejše raziskave so celo potrjevale njihov za-
ščitno vlogo pri napredujoči ledvični bolezni (ki naj
bi bila predvsem povezana z znižanjem sistemskega
krvnega tlaka. Novejše raziskave so to zaščitno vlo-
go ovrgle (MARVAL, REIN-2, IDNT, AASK,
BENEDICT). 
Vemo, da med posameznimi blokatorji kalcijevih
kanalčkov glede ledvične zaščite obstajajo pomemb-
ne razlike. Blokatorji kalcijevih kanalčkov iz ne-di-
hidropiridinske skupine (verapamil, diltiazem) zman-
jšujejo proteinurijo. Blokatorji kalcijevih kanalčkov
iz dihidropiridinske skupine (nefidipin, amlodipin,
lacidipin, felodipin, itd.) naj bi proteinurijo celo
povečevali, je ne spreminjali ali tudi zmanjševali (am-
lodipin, nitrendipin). Pomembna razlika obstaja tudi
pri učinkovanju na ledvično avtoregulacijo. Nifedipin
in tudi druga zdravila iz te skupine povzročajo va-
zodilatacijo aferentne arteriole in omogočajo prenos
sistemskega krvnega tlaka na ledvična telesca.
Povečanje glomerulne hipertenzije naj bi izničilo
pozitivne zaščitne učinke na ledvice, kot je npr. upo-
časnjevanje nastajanja glomerulne hipertrofije.
Uporaba teh zdravil pri  bolnikih s sladkorno
boleznijo tipa 2 in začetno ledvično boleznijo zaradi
tega ni zaželena Razlike so ugotovili tudi v selektivni
prepustnosti glomerulne membrane. Blokatorji kalci-
jevih kanalčkov iz ne-dihidropiridinske skupine jo
zmanjšujejo. Učinkovanje blokatorjev kalcijevih
kanalčkov je zelo povezano s stanjem soli v telesu.
Prekomeren vnos soli lahko njihove učinke na krvni
tlak pomembno zmanjša.
Blokatorji kalcijevih kanalčkov so vsekakor zdravila,
ki imajo tudi pri zdravljenju bolnikov s KLB svoje
pomembno mesto. Če uspemo znižati krvni tlak z
drugimi, za ledvice bolj zaščitnimi zdravili, potem se
jih pri bolnikih s KLB izogibamo. Če uporaba zavi-
ralcev ACE ali blokatorjev AT1 receptorjev zaradi
stranskih učinkov ali drugih razlogov ni mogoča, da-
jemo prednost ne-dihidroperidinskim blokatorjem
kalcijevih kanalčkov. Vsekakor pa so to pomembna
dodatna zdravila pri rezistentnejši arterijski hiperten-
ziji. Takrat lahko z zadostnim znižanjem krvnega tla-
ka delujejo na ledvice tudi zaščitno. 
Blokatorji β-receptorjev. Prav presenetljivo je, da
je o uporabi blokatorjev β-receptorjev (BBR) pri bol-
nikih s KLB relativno malo podatkov. Po eni strani
preseneča dejstvo, da so se ta zdravila izkazala kot
ena pomembnejših pri zmanjševanju umrljivosti pri
različnih srčno-žilnih boleznih, katerih prevalenca je

pri bolnikih s KLB velika. Po drugi strani pa tudi ve-
mo, da je pri bolnikih s KLB dokazljivo povečana
simpatična aktivnost, kjer bi bila uporaba BBR na-
jverjetneje koristna. 
Pomembnejših eksperimentalnih podatkov o
morebitnem zaščitnem delovanju BBR na ledvice ni.
Prav tako malo je tudi kliničnih raziskav, ki bi se poz-
itivno opredelile  do njihovega zaščitnega ledvične-
ga delovanja. V teh raziskavah so BBR praviloma
uvrščeni v t.i. »konvencionalno« zdravljenje, ki se je
v ključnih, prelomnih raziskavah izkazalo slabše kot
primerjalna zdravila z delovanjem na RAAS (zaviral-
ci ACE, blokatorji AT1 receptorjev). Tiste redke
raziskave, ki so dokazale, da so bili BBR enakovred-
ni zaviralcem ACE pri upočasnitvi slabšanja led-
vičnega delovanja pri diabetični in tudi nediabetični
KLB, pa dopuščajo zaključek, da so BBR s svojimi
pozitivnimi učinki na krvni tlak in tudi srčno delo-
vanje pri bolnikih s KLB koristna zdravila.
Diuretiki. Tako kot so diuretiki domala nepogrešljivi
pri zdravljenju primarne arterijske hipertenzije, so tu-
di pri bolnikih s KLB pomembni za učinkovito
zniževanje krvnega tlaka. Kljub tako široki uporabi
pa je v literaturi zelo malo prepričljivih podatkov o
njihovi vlogi pri dolgoročni zaščiti ledvic.
V mnogih raziskavah so med uporabo zdravil z de-
lovanjem na RAAS dokazali, da se pri delu bolnikov
koncentracija aldosterona sčasoma povrne na nor-
malne vrednosti. Ta aldosteronski preboj (»aldo-
sterone breakthrough«) postaja še toliko bolj
pomemben, ker so tudi ugotovili, da je aldosteron
sam, neodvisno od RAS, vpleten v napredovanje
KLB. Vedno več je eksperimentalnih dokazov o de-
lovanju aldosterona  na endotelijske celice in njego-
vo sodelovanje pri fibrotičnih procesih (ledvice, žile,
srce). Zato postaja preprečevanje teh učinkov vedno
bolj aktualno. Z uporabo blokatorjev aldosterona
(neselektivnega aldaktona ali selektivnega eplere-
nona) v primerjavi z drugimi zdravili, so dokazali
podobno učinkovitost na znižanje krvnega tlaka, kot
npr. z uporabo amlodipina ali enalaprila, in večji
učinek na znižanje proteinurije. Povečan učinek na
proteinurijo so dokazali tudi v raziskavah, kjer so an-
tagonist aldaktona dodali drugim zdravilom z delo-
vanjem na RAAS. 
Čeprav še pogrešamo rezultate večje raziskave, ki bi
bolj osvetlila pomen uporabe antagonistov aldos-
terona pri bolnikih z napredujočo KLB, so sedanje
ugotovitve dovolj prepričljive, da je dodatek tega
zdravila upravičen pri tistih bolnikih, kjer s kombi-
nacijo drugih zdravil (ki delujejo na RAAS, in di-



uretika, v štirih do šestih mesecih ne uspemo zman-
jšati proteinurije, še posebej pri bolnikih, pri katerih
dokažemo normalno plazemsko koncentracijo al-
dosterona.

Zmanjševanje proteinurije
Proteinurijo lahko zmanjšamo z dietnimi ukrepi, z
zdravili ali s kombiniranim zdravljenjem. Z zdravili
lahko proteinurijo zmanjšujemo vzročno, kot npr. s
specifičnim zdravljenjem (kortikosteroidi) pri bol-
nikih z glomerulonefritisom z minimalnimi
glomerulnimi spremembami. Pri bolnikih s fokalno
segmentno glomerulosklerozo ali membransko ne-
fropatijo samo  specifično zdravljenje velikokrat ne
zadostuje, zato je potrebno kombinirano vzročno in
simptomatsko zdravljenje.  Pri glomerulnih boleznih
smo v začetku s specifičnim zdravljenjem lahko us-
pešni. Ko bolezen kljub takemu zdravljenju preide v
kronično fazo z elementi napredujoče bolezni,
postane ključno simptomatsko zdravljenje.
Pri mnogih proteinuričnih bolnikih specifičnega
zdravljenja ni na voljo ali so potencialni uspehi
takšnega zdravljenja slabi. Takrat postanejo pomem-
bni simptomatski ukrepi za zmanjšanje proteinurije. 
Spoznali smo že, da zaviralci ACE zmanjšujejo pro-
teinurijo z zniževanjem sistemskega in znotraj-
glomerulnega krvnega tlaka ter s spreminjanjem se-
lektivne prepustnosti glomerulne membrane za bel-
jakovine. Zmanjševanje proteinurije se pokaže kas-
neje kot hemodinamski učinki. Tak učinek imajo za-
viralci ACE pri katerikoli KLB. Učinek je večji, čim
večja je izhodna proteinurija.
Mehanizmi zmanjševanja proteinurije pri uporabi
blokatorjev AT1 receptorjev so podobni, kot pri
uporabi zaviralcev ACE. Še večje učinke na zmanj-
šanje proteinurije dosežemo, če zdravila iz obeh
skupin kombiniramo. Za maksimalni učinek je
potrebno dostikrat uporabiti zelo visoke odmerke
obeh zdravil. Pri tem se je potrebno zavedati, da s
tem lahko pomembno vplivamo na ledvično delo-
vanje.
Pri bolj napredovalih stopnjah KLB tako visokih
odmerkov kombiniranih zdravil ne moremo upora-
biti. Takrat si pomagamo s kombinacijo drugih
zdravil, ki delujejo antiproteinurično, kot so npr.
nedihidropiridinski blokatorji kalcijevih kanalčkov,
ali z antagonisti aldosterona.
Proteinurijo lahko zmanjšamo tudi z uporabo ne-
steroidnih antirevmatikov, vendar so le-ti pri bolnikih
s KLB za to povsem neprimerni.

V zadnjih letih se je obudilo zanimanje tudi za nepo-
sredne zaviralce renina. V teku je že preučevanje dol-
goročnih učinkov na proteinurijo z uporabo novega
zaviralca renina aliskirena.

Drugi farmakološki in nefarmakološki ukrepi
Zmanjšanje soli v prehrani. Hrana bogata s soljo
(200 mmol Na+ dnevno ali 4,6 g Na+ dnevno ali 11,7
g NaCl dnevno) lahko povsem izniči pozitivne
učinke antihipertenzijskih zdravil na zmanjševanje
proteinurije. Delno je to tudi posledica povečane
lokalne tkivne  aktivacije RAAS (srce, ledvice), ki
sproži nastajanje miokardne ali ledvične fibroze.
Zaradi tega je največji dovoljeni odmerek soli v hrani
med 4,5 do 7 g soli dnevno. Vnos soli spremljamo z
občasnim določanjem Na+ v 24-urnem seču. Spre-
jemljiva koncentracija Na+ je 80 do 120 mmol v 24-
urnem seču. To je še posebej pomembno pri tistih
bolnikih, pri katerih ne dosegamo ciljnega krvnega
tlaka, ali zmanjšanje proteinurije ni zadostno. Pri
sodelujočih bolnikih zadostuje preverjanje na 4 do 6
mesecev, pri drugih pa je to potrebno ponavljati na
2 do 3 mesece.
Malobeljakovinska dieta. Dokazano je, da lahko
pri mnogih bolnikih s proteinurično obliko KLB
(proteinurija večja kot 1,0 g dnevno) z omejitvijo bel-
jakovin v prehrani na 0,6 do 0,8 g/kg telesne teže
upočasnimo zmanjševanje GF. Pri omejevanju bel-
jakovin pod 0,6 g/kg telesne teže je smiselna in tudi
potrebna vključitev dietetika zaradi preprečevanja
podhranjenosti. Pri dieti z zelo veliko omejitvijo bel-
jakovin (manj kot 0,4 g/ kg telesne teže) je potrebno
dodajati ketoanaloge ter zagotoviti dovolj velik vnos
kalorij (30 kcal/kg/dan). Nevarnost podhranjenosti
je velika, zato v vsakdanji praksi tega ne izvajamo. 
Malobeljakovinska dieta preprečuje tudi nastanek
proteinurije, zato je smiselna celo pri tistih, pri ka-
terih je izhodna proteinurija v območju mikroalbu-
minurije.
Za spremljanje vnosa beljakovin s hrano si poma-
gamo z določanjem koncentracije sečnine v 24-
urnem seču. Vrednost sečnine 8 g dnevno v 24-
urnem seču ustreza vsebnosti 50 g beljakovin v
prehrani, kar je tudi ciljna vrednost pri 70 kg težkem
človeku. Podobno kot velja za spremljanje vnašanja
soli, so potrebna pri nesodelujočem bolniku ali pri
tistih, kjer z učinki na proteinurijo nismo zadovoljni,
preverjanja na 2 do 3 mesece; pri sodelujočih bol-
nikih zadostuje takšno preverjanje na 4 do 6 mese-
cev.
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Zmanjšanje prekomerne telesne teže. Zmerna
debelost (indeks telesne mase (ITM) 30 do 34,9
kg/m2), še posebej pa huda debelost (ITM > 35
kg/m2) je že sama po sebi povezana s povečanim
tveganjem za nastanek proteinurije in napredujočo
KLB. V prospektivni raziskavi, v katero so bili
vključeni zmerno debeli bolniki s proteinurijo, je bi-
lo zmanjšanje telesne teže za 4% v 5 mesecih
povezano z zmanjšanjem proteinurije za 31%.
Prenehanje kajenja. Čeprav nimamo trdnih doka-
zov o povezanosti kajenja z napredujočo KLB, pri-
dobljenih s prospektivno dolgoročno randomizira-
no raziskavo (na voljo so le podatki, pridobljeni v
epidemioloških raziskavah), je opustitev kajenja za-
pisana v vseh sodobnih priporočilih, ki zadevajo
obravnavanje KLB. 
Zdravljenje hiperlipidemije. Podobno kot velja za
povezanost med kajenjem in napredujočo KLB, vel-
ja tudi za  pomen zniževanja serumskih lipidov. Ugo-
tovili smo že, da statini delujejo zaščitno na ledvice.
Trenutno poteka velika kontrolirana klinična raziska-
va, katere cilj je tudi preverjanje zaščitne vloge stati-
nov na ledvice (SHARP). Zaradi dokazanih ugodnih
učinkov znižanja lipidov s statini na srčno-žilni sis-
tem, verjetnih zaščitnih učinkov statinov tudi na led-
vice, in tesne povezanosti med povečanim srčno-žil-
nim tveganjem pri sočasni KLB, je uporaba statinov
pri zdravljenju bolnikov z napredujočo KLB povsem
umestna. Zaradi nevarnosti nastanka rabdomiolize,
še posebno pri napredovalih stopnjah KLB, je
potrebno skrbno spremljati pojav simptomov in
pogosteje določati biokemične parametre okvare
skeletne mišice predvsem v prvih tednih po začetku
zdravljenja. 
Zdravljenje ledvične anemije. Čeprav se v litera-
turi pojavljajo podatki, da je lahko huda anemija pri
ljudeh povezana s hitrejšim napredovanjem KLB (v
eksperimentalnih pogojih je anemija zaradi ugodne-
jše hemodinamike celo zaščitna, kar zadeva napre-
dovanje KLB), so zadnje raziskave (CHOIR, CRE-
ATE) takšne trditve postavile na trhle temelje. Ne
glede na to je potrebno ledvično anemijo zdraviti, za
kar veljajo sodobne smernice obravnavanja tega
problema (glej poglavje Zdravljenje anemije pri kro-
nični ledvični bolezni).

PRIPOROČILA
Današnje razumevanje napredujoče nediabetične
KLB predstavlja izhodišča za priporočila, ki sem jih
strnil v dva stopenjska algoritma (slika 2 in 3), v ka-
terih je zajeto predvsem zdravljenje zvišanega krvne-
ga tlaka. V veliki meri sta povzeta po avtorjih poglav-
ja o zdravljenju napredujoče KLB v tretji izdaji knji-
ge »Comprehensive clinical nephrology«. Algoritma
sledita z dokazi podprtim ugotovitvam in sta sklad-
na tudi z našim pristopom. Veljata za katerokoli
KLB, pri kateri ugotovimo elemente napredujoče
bolezni. Pred tem je seveda potrebno izključiti
morebitno renovaskularno ali celo pospešeno, ma-
ligno arterijsko hipertenzijo. Ukrepanje po predla-
ganem algoritmu ne velja za bolnike z aktivno
ishemično srčno boleznijo ali za bolnike s srčnim
popuščanjem. 
Namen zdravljenja je doseči ciljni krvni tlak, ki naj bi
bil do 130/80 mmHg pri bolnikih s proteinurijo

Velikost je proteinurije najpovednejši posamični
napovedovalec zmanjševanja GF.
Spremljanje proteinurije in GF je ključno za sprem-
ljanje napredujoče KLB.

Zdravila, ki delujejo na RAAS (zaviralci ACE, bloka-
torji AT1 receptorjev) sami, v kombinaciji in v kom-
binaciji z diuretikom so še vedno prva izbira pri an-
tihipertenzijskem zdravljenju napredujoče KLB.
Kombinacija zaviralca ACE in blokatorja AT1 re-
ceptorjev je smiselna, kadar s posamičnim zdravi-
lom ne uspemo zadovoljivo zmanjšati proteinurije.
Cilj antihipertenzijskega zdravljenja pri napredu-
joči KLB je znižanje krvnega tlaka do 130/80 mm
Hg in proteinurije na manj kot 0,5 g/dan.
Sistolični krvni tlak je prognostično pomembnejši.
Preveliko znižanje sistoličnega krvnega tlaka bi
lahko poslabšalo ledvično delovanje.
Pri dolgotrajni uporabi zaviralcev ACE moramo biti
pozorni na nastanek aldosteronskega prebega. V
teh primerih je pri stabilni in normalni serumski
koncentraciji kalija smiseln dodatek antagonista
aldaktona.
Blokatorjem kalcijevih kanalčkov se pri začetnem
antihipertenzijskem zdravljenju izogibamo. Zdra-
vila iz te skupine so pomembna kot dodatek zavi-
ralcem ACE, blokatorjem AT1 receptorjev in di-
uretiku, kadar ne dosežemo ciljnega krvnega tla-
ka. Nedihidropiridinska blokatorja kalcijevih ka-
nalčkov (verapamil in diltiazem) zmanjšujeta pro-
teinurijo.
Sprememba življenjskega stila (zmanjšanje vseb-
nost soli in beljakovin v prehrani, zmanjšanje
telesne teže pri debelih, opustitev kajenja, redna
telesna aktivnost) ter zniževanje lipidov s statini so
pomemben del zdravljenja napredujoče KLB.
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Začnite z majhnim odmerkom zaviralca ACE, čeprav je krvni tlak v območju ciljnih vrednosti.
Majhen odmerek pomeni začetni odmerek po priporočilu proizvajalca.
Uporabite blokator AT1 receptorjev, če bolnik zaviralca ACE ne prenaša.

Povečujte odmerek zaviralca ACE.
Začnite z srednje velikim odmerkom zaviralca ACE (2 – 4-kratni začetni odmerek).
Če krvni tlak še ni v območju ciljnih vrednosti, uporabite maksimalni odmerek.

Dodajte diuretik.

Dodajte blokator AT1 receptorjev.
Začnite z začetnim priporočenim odmerkom.

Če krvni tlak še ni območju ciljnih vrednosti, povečujte odmerke do  maksimalnega priporočenega.

Preverite sledeče!
Tehnika merjenja krvnega tlaka in aparat?

Ali bolnik pravilno jemlje priporočena zdravila in ali jih sploh jemlje?!
Dieta: določite Na+ in Cl- v 24-urnem seču.

Če pri preverjanju ne najdete nenormalnosti, nadaljujte zdravljenje po algoritmu 2. Lahko pa tudi
razmislite o dodatku antagonista aldosterona, če je serumska koncentracija K+ normalna in plazemska koncentracija aldosterona ni v območju

prenizkih vrednosti.

če ciljni krvni tlak v 2-4 tednih ni dosežen

če ciljni krvni tlak v 2-4 tednih ni dosežen

če ciljni krvni tlak v 2-4 tednih ni dosežen

če ciljni krvni tlak v 2-4 tednih ni dosežen

Slika 2. Začetno antihipertenzijsko zdravljenje kronične ledvične bolezni - algoritem 1.

manj kot 1 g dnevno in do 125/75 mmHg, če je pro-
teinurija večja kot 1 g dnevno. Čeprav se v pri-
poročilih v literaturi še vedno pojavljata ciljni vred-
nosti sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka, si
velja zapomniti, da je sistolični krvni tlak pomemb-
nejši. Sistoličnega krvnega tlaka naj ne bi zniževali
na manj kot 110 mmHg.
Za spremljanje uspešnosti antihipertenzijskega
zdravljenja priporočamo samomeritve, ki jih bolnik
opravi doma v sedečem položaju na zgornji okonči-
ni z večjo izmerjeno vrednostjo krvnega tlaka. Bol-
nikom svetujemo, da si izmerjene vrednosti zapisu-
jejo in zapise prinašajo na kontrolne preglede. Pri
uvajanju zdravljenja naj bi bile samokontrole
pogostejše, celo večkrat v enem dnevu. Pri doseže-

nem ciljnem krvnem zadostujejo enkrat tedenske ali
celo redkejše meritve.
Drugi pomembni cilj je zmanjšati proteinurijo na
manj kot 0,5 g dnevno ali vsaj pod 1 g dnevno. Izbor
zdravil, s katerimi vplivamo tako na krvni tlak kot na
zmanjševanje proteinurije, je logična posledica
sodobnega razumevanja naravnega poteka KLB.
Poleg antihipertenzijskih zdravil so pomembni tudi
drugi ukrepi. Sprememba življenjskega stila (zmanj-
šanje vnosa soli in beljakovin s prehrano,  zmanjša-
nje telesne teže, opustitev kajenja, stalna telesna ak-
tivnost) so ključni elementi nefarmakološkega
zdravljenja bolnikov s KLB. Od drugih farma-
koloških ukrepov je smiselna in potrebna uporaba
statinov ali fibratov (ne toliko za preprečevanje



Priporočeni režim v zaželenem vrstnem redu:
- zaviralec ACE + blokator AT1 receptorjev+diuretik+ blokator β-receptorjev,

- zaviralec ACE + blokator AT1 receptorjev+diuretik+ ne-dihidropiridinski blokator kalcijevih kanalčkov,
- zaviralec ACE + blokator AT1 receptorjev+diuretik+moksonidin,

- zaviralec ACE + blokator AT1 receptorjev+diuretik+ blokator α-receptorjev.
Lahko pa tudi razmislite o dodatku antagonista aldosterona, če je koncentracija K+ normalna in plazemska koncentracija aldosterona ni v območju

prenizkih vrednosti.

Preverite sledeče:
- tehniko merjenja krvnega tlaka in aparat,

- ali bolnik pravilno jemlje priporočena zdravila in ali jih sploh jemlje (!), 
- dieto: določite Na+ in Cl- v 24-urnem seču.

Napravite 24-urno ambulantno merjenje krvnega tlaka. Če ugotovite zvišan krvni tlak,  izključite morebitne druge sekundarne razloge - predvsem
stenozo ledvične arterije ali primarni hiperaldosteronizem.

Intenzivirajte zdravljenje. Začnite s povečanjem diuretika.

Priporočeni režim v preferenčnem vrstnem redu: 
1. zaviralec ACE + blokator AT1 receptorjev+diuretik+ ne-dihidropiridinski blokator kalcijevih kanalčkov + dihidropiridinski blokator kalcijevih

kanalčkov
2. zaviralec ACE + blokator AT1 receptorjev+diuretik+ blokator β-receptorjev  +dihidropiridinski blokator kalcijevih kanalčkov

3. zaviralec ACE + blokator AT1 receptorjev+diuretik+ blokator β-receptorjev +moksonidin
4. zaviralec ACE + blokator AT1 receptorjev+diuretik+ blokator β-receptorjev+ blokator α-receptorjev

5. zaviralec ACE + blokator AT1 receptorjev+diuretik+ blokator β-receptorjev +minoksidil

če ciljni krvni tlak v 2-4 tednih ni dosežen

če ciljni krvni tlak še vedno ni dosežen

če ciljni krvni tlak še vedno ni dosežen

če ciljni krvni tlak v 2-4 tednih ni dosežen

Slika 3. Priporočeno ukrepanje, če s prvim algoritmom ne uspemo doseči ciljnega krvnega tlaka – algoritem 2.

napredovanja KLB ali zmanjšanje proteinurije, am-
pak zaradi povečane srčno-žilne ogroženosti). Zara-
di podobnih razlogov je pomembno tudi zdravljen-
je anemije z uporabo enega od epoetinov. Pri
mnogih bolnikih je potrebno tudi urejanje presnove
kalcija in fosfata ter popravljanje presnovne acidoze. 

Na koncu sta prikazana še predloga obeh terapevt-
skih algoritmov. V algoritmih ni posebej navedeno
sočasno nefarmakološko zdravljenje, ki je obvezno
pri vseh bolnikih s KLB.
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Cilji zdravljenja anemije so izboljšati kvaliteto življe-
nja, povečati fizično zmogljivost, izboljšati kogniti-
vne sposobnosti, zmanjšati neugoden vpliv na srce,
zmanjšati obolevnost in smrtnost in zmanjšati ali od-
praviti potrebe po transfuzijah krvi. Prevalenca ane-
mije je odvisna od stopnje ledvične odpovedi. Pri
očistku kreatinina 60 ml/min je 1%, pri 30 ml/min
9% in pri 15 ml/min 33%. Anemija je torej sopojav
ledvične bolezni.
Splošna opredelitev anemije je prikazana v tabeli 1.

Tabela 1. Definicija anemije.

Ameriške smernice iz leta 2007 in prenovljena ev-
ropska priporočila iz leta 2008 definirajo anemijo pri
bolniku s kronično ledvično boleznijo s koncentra-
cijo Hb pri ženski pod 120 g/l in pri moškem pod
135 g/l ne glede na starost.

ETIOLOGIJA ANEMIJE PRI LEDVIČNEM
BOLNIKU
Vzrokov za anemijo je pri bolniku s kronično ledvi-
čno boleznijo veliko, med najpomembnejšimi pa je
pomanjkanje eritropoetina.

Pomanjkanje eritropoetina
Glavni razlog anemije pri bolniku s kronično ledvi-
čno boleznijo je premajhna tvorba endogenega eri-
tropoetina v ledvičnem tkivu. Razvije se hipoproli-
ferativna normohromna normocitna anemija, ki ima
neugodne posledice na preživetje, obolevnost in kva-
liteto življenja bolnika.
Pri bolniku z ledvično boleznijo ni samo zmanjšano
nastajanje eritropoetina, ampak je moten tudi regu-
lacijski mehanizem izločanja eritropoetina. Plazem-
ska koncentracija hormona je glede na stopnjo ane-
mije nesorazmerno nizka. Anemija se pojavi že pri

ZDRAVLJENJE ANEMIJE PRI KRONIČNI LEDVIČNI BOLEZNI
Janez Varl

Zakaj nastane anemija pri slabšanju ledvičnega delovanja?
Kakšne so laboratorijske značilnosti anemije pri kroničnem ledvičnem bolniku?
Kakšni so cilji zdravljenja anemije?
Katere vrste ESA poznaš, kakšen je način aplikacije?
Katere preiskave opravimo pred uvedbo ESA in zakaj?
Kakšna so priporočila za ciljno koncentracijo hemoglobina?
S katerimi preiskavami ocenjujemo stanje železa pri bolniku?
Naštejte vzroke za neučinkovitost ESA!
Kako nadomeščamo železo?
Katere laboratorijske kontrole so potrebne v času zdravljenja z ESA?
Kaj je PRCA?
Kdaj bi slabokrvnemu ledvičnem bolniku dali transfuzijo krvi?

evropske smernice

- Hb <115 g/l: ženske
- Hb <135 g/l: moški <70 let
- Hb <120 g/l: moški >70 let

smernice Svetovne zdravstvene organizacije

- Hb <120 g/l: ženske
- Hb <130 g/l: moški

ameriške smernice

- Hb <120 g/l: ženske 
- Hb <135 g/l: moški
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zmanjšanju očistka kreatinina na 60 ml/min, bolj iz-
razita postane pri očistku kreatinina pod 30 ml/min
oziroma pri koncentraciji serumskega kreatinina 200
do 250 µmol/l, pri sladkornih bolnikih pa je bolj iz-
razita že pri očistku kreatinina pod 45 ml/min. Hkra-
ti so sladkorni bolniki z anemijo bolj nagnjeni k za-
pletom (retinopatija, slabšanje ledvičnega delovanja,
srčno-žilni zapleti, večja smrtnost). Pri avtosomno
dominantni policistični bolezni ledvic je anemija
manj izražena.

Skrajšana življenjska doba eritrocitov
Življenjska doba eritrocitov se z napredovanjem led-
vične bolezni krajša, pri končni odpovedi ledvic je
skrajšana na 70 do 80 dni. Vzrok so presnovne spre-
membe, zmanjšana aktivnost transketolaze in posle-
dično večja rigidnost membrane eritrocita. Na ži-
vljenjsko dobo eritrocitov vplivajo verjetno tudi ure-
mični inhibitorji.

Hemoliza
Hemoliza najpogosteje nastane zaradi hemodializne
procedure (neustrezen položaj dializnih igel, prepo-
gnjeno cevje), uporabe razkužil, prisotnosti bakra,
cinka, aluminija v dializni vodi ali zaradi hipofosfa-
temije, pri kateri so eritrociti bolj rigidni.

Parathormon
Pri izrazitem sekundarnem hiperparatiroidizmu na-
stane fibroza kostnega mozga in posledična hipo-
proliferativna anemija. Možen je tudi neposredni in-
hibitorni vpliv parathormona na zorenje predstopenj
eritrocitov. Pri hiperparatiroidizmu je prisotno po-
manjkanje kalcitriola, ki pospešuje proliferacijo in
dozorevanje predstopenj eritrocitov, večja pa je tudi
incidenca krvavitev iz prebavil.

Folna kislina in vitamin B12
Na pomanjkanje folne kisline pomislimo, če se po-
javijo makrociti, če se poveča število hipersegmenti-
ranih levkocitov ali je v anamnezi alkoholizem. Iz-
gubo folne kisline nadomestimo že z mešano pre-
hrano, ki vsebuje 60 g beljakovin dnevno. Ponavadi
zadošča nadomeščanje 5 do 15 mg folne kisline dne-
vno. Seveda morajo biti zaloge vitamina B12 ob tem
primerne. Obe substanci prehajata preko dializne
membrane dializatorja, zato lahko nastane pri dalj ča-
sa trajajočem dializnem zdravljenju pomanjkanje
obeh.

Kronično vnetje
Pri vnetju se anemija vedno poslabša. Pri vseh aku-
tnih in kroničnih vnetjih se sproščajo citokini (IL-1,
IL-2, IL-6, TNF-alfa, IFN-gama), ki zavirajo zore-
nje eritroidnih celic, pospešijo razgradnjo eritrocitov
ali zmanjšajo odzivnost organizma na zmanjšanje
koncentracije Hb (predstopnje eritrocitov so prema-
lo odzivne na eritropoetin). Kar 30 do 50% bolni-
kov z ledvično boleznijo ima zvišano serumsko kon-
centracijo CRP. Prisotna je tudi motnja v privzemu
železa iz retikuloendotelnega sistema v kostni mo-
zeg. Nekateri menijo, da pripomorejo k vnetni reak-
ciji pri dializnem bolniku tudi hemodializni posto-
pek, dializatorji in dializna raztopina. Serumska kon-
centracija feritina se poveča za 2 do 4-krat. Hkrati se
ob okužbi in vnetnih procesih zmanjša resorpcija že-
leza iz prebavil in njegovo sproščanje iz makrofagov
in hepatocitov. To vodi v slabšo eritropoezo. Pri oce-
ni okužbe si pomagamo z določitvijo koncentracije
CRP, normalna vrednost je pod 3 mg/l. Pri koncen-
traciji CRP med 5 in 50 mg/l je potrebno bolnika
klinično pregledati, izključiti okužbe prebavil in sečil,
morebitne rane na nogah, diabetično stopalo, kroni-
čne pljučne bolezni, oceniti stanje dializnih katetrov
in morebitne arteriovenske fistule ali grafta. Če se
koncentracija CRP zviša na 50 mg/l ali več ali če hi-
tro narašča je to znak resne okužbe. Za doseganje
ciljne koncentracije hemoglobina potrebujemo pri
takih bolnikih 30 do 70% večje odmerke zdravil, ki
spodbujajo eritropoezo, pogosto ciljne koncentraci-
je Hb ne dosežemo.

Operativni posegi 
Obojestranska nefrektomija še poslabša anemijo, saj
je majhna tvorba endogenega eritropoetina kljub
končni odpovedi ledvic še vedno prisotna. Zato po
nefrektomiji pričakujemo hitrejše slabšanje anemije.

Uremični toksini
Uremični toksini še vedno niso točno opredeljeni.
Mednje prištevajo substance s srednjo molekulsko
težo - poliamide. Poliamidi se kopičijo v plazmi bol-
nikov z ledvično odpovedjo. Dokazano je, da zmanj-
šujejo proliferacijo in dozorevanje celic rdeče vrste,
saj preprečujejo vgradnjo železa v molekulo hema.
Uremični inhibitorji verjetno antagonizirajo delova-
nje zdravil, ki spodbujajo eritropoezo.
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Prehranjenost
Z napredovanjem kronične ledvične bolezni se pre-
hranjenost slabša. Pri zmanjšani koncentraciji se-
rumskega albumina, ki odraža slabo prehranjenost,
potrebujemo za izboljšanje anemije bistveno večje
odmerke zdravil, ki spodbujajo eritropoezo. K slabi
prehranjenosti pripomorejo izguba apetita, presno-
vna acidoza, prestroga dieta in slab socialni status.
Pri hemodializnem bolniku se pridružijo še izguba
aminokislin med hemodializo, zapleti med hemodia-
lizo (slabost, hipotenzije), neučinkovitost nadomest-
nega zdravljenja, kronična vnetja, vpliv hormonov
(leptin) in nevropeptidov.

ERITROPOETIN
Učinek eritropoetina je spodbujanje eritropoeze. Eri-
tropoetin je hormon, ki nastaja v peritubulnem in-
tersticiju ledvične skorje. Najpomembnejši vzrok za
manjše nastajanje eritropoetina so ledvične bolezni z
ledvično okvaro. S pešanjem ledvičnega delovanja se
anemija stopnjuje. 
Pri zdravem človeku eritropoetin stalno nastaja, nje-
gova variabilnost v plazemski koncentraciji je majh-
na (0,01-0,03 i.e./ml). Dražljaj za izločanje eritropo-
etina je hipoksemija celic, ki hormon sintetizirajo.
Eritropoetin deluje preko specifičnih receptorjev.
Normalne vrednosti endogenega eritropoetina v krvi
so 10,2 do 25,2 i.e./l (laboratorij Inštituta za klinično
kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega cen-
tra v Ljubljani).
Eritropoetin deluje samo na določene predstopnje
retikulocitov. Nanje deluje kot faktor preživetja (za-
vira apoptozo celic) in kot mitogen. Največji vpliv
ima na CFU-eritroidno vrsto (angl.: colony-forming
unit), kjer so našli tudi največje število receptorjev
zanj (1100 receptorjev/celico). Število receptorjev se
z zorenjem celice zmanjšuje. Eritropoetin stimulira
proliferacijo razvojnih eritroidnih celic, pospešuje
njihovo diferenciacijo v zrele eritrocite in pospešuje
izplavljanje retikulocitov  iz kostnega mozga. 
Raziskave so pokazale, da lahko do 20% hemodial-
iznih bolnikov in do 40% bolnikov, zdravljenih s pe-
ritonealno dializo, doseže koncentracijo hemoglobi-
na v krvi (Hb) več kot 100 g/l že s tem, da imajo
kvalitetne dializne postopke, so primerno prehranje-
ni in imajo v celoti zapolnjene zaloge železa. Za
vzdrževanje koncentracije Hb >110 g/l  pa je potre-
bno vse bolnike z ledvično odpovedjo zdraviti z
zdravili, ki spodbujajo eritropoezo.

ZDRAVILA, KI SPODBUJAJO ERITROPOEZO
Danes so zdravila, ki spodbujajo eritropoezo (angl.:
erythropoiesis-stimulating agents - ESA) zdravila iz-
bire za zdravljenje anemije pri kronični ledvični bo-
lezni. Pridobljena so s pomočjo rekombinantne teh-
nologije. Ker je endogeni eritropoetin glikoprotein-
ski hormon, je zdravljenje z ESA hormonsko nado-
mestno zdravljenje.  
Pogostost aplikacije različnih ESA ni odvisna samo
od razpolovnega časa, ampak tudi od kemične struk-
ture molekule, vezavne afinitete za eritropoetinski re-
ceptor, velikosti odmerka, jakosti stimulacije eri-
troidnih prekurzorjev in življenjske dobe bolnikovih
eritrocitov. Kljub raznolikosti v farmakokinetiki, fi-
zikalnih značilnostih in v molekularni strukturi ESA
imajo ta zdravila primerljiv učinek. Na učinkovitost
zdravljenja z ESA vplivajo tudi drugi dejavniki, kot
so zadostne zaloge železa, kronično vnetje in drugi
vzroki, navedeni v nadaljevanju prispevka.

Epoetini
Med epoetine štejemo epoetin alfa, epoetin beta in
darbepoetin. Endogeni eritropoetin, epoetin alfa in
epoetin beta so nativno identične molekule. Razli-
kujejo se v stopnji glikozilacije proteinskega dela mo-
lekule. Glikozilacija narašča v smeri od endogenega
hormona proti darbepoetinu alfa. Stopnja glikozila-
cije vpliva na dve farmakološki lastnosti epoetinov:
afiniteto do receptorja in serumski razpolovni čas, ki
sta v obratnem sorazmerju. S povečevanjem stopnje
glikozilacije se zmanjšunje afiniteta do receptorjev za
eritropoetin in podaljšuje serumski razpolovni čas
molekule. 
Epoetin alfa sintetizirajo ovarijske celice kitajskega
hrčka - CHO celice (angl.: chinese hamster ovary),
epoetin beta pa sintetizirajo ledvične celice kitajske-
ga hrčka. Epoetin alfa je bil prvič uporabljen v klini-
čne namene v ZDA decembra 1985. Naše izkušnje z
epoetinom alfa segajo v leto 1988, kasneje  smo za-
čeli uporabljati tudi epoetin beta, nekaj let tudi epo-
etin omega, ki ga sedaj ni več na našem tržišču. 
Raziskave so potrdile, da epoetin alfa in beta ne po-
spešita slabšanja ledvičnega delovanja, zato se je nju-
na uporaba razširila iz dializnega obdobja tudi na
preddializno obdobje ledvične odpovedi. Novejše ra-

Anemija je pri bolniku s kronično ledvično bolezni-
jo posledica slabšanja ledvičnega delovanja.
Glavni vzrok renalne anemije je premajhna tvorba
endogenega eritropoetina.
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ziskave so potrdile pravilnost takšnega predpisovanja
in potrdile, da je ob njegovi uporabi manjša tudi
okvara nekaterih ciljnih organov. 
Darbepoetin alfa (angl.: novel erythropoiesis stimu-
lating protein - NESP) je druga generacija ESA.
Zdravilo ima na dušik vezanih pet ogljikohidratnih
verig in do 22 ostankov sialične kisline. Zaradi manj-
še afinitete se bolj počasi veže na receptor, hkrati pa
je disociacija z receptorja hitrejša. Kljub daljši raz-
polovni dobi niso dokazali, da bi se kopičil v telesu
bolnika. 

CERA
Metoksipolietilenglikol epoetin beta (angl.: conti-
nuous  erythropoiesis receptor activator - CERA) je
vezan na molekulo metoksipolietilenglikola. CERA
je stalni aktivator eritropoetinskega receptorja, ki ima
zato v primerjavi z epoetini na ravni receptorja dru-
gačno delovanje. Ta se kaže s počasno vezavo na re-
ceptor in hitrejšo disociacijo z receptorja. Zmanjša-
na afiniteta do receptorjev omogoča stalno stimula-
cijo. Varnost je primerljiva z epoetini.

Biološko primerljiva zdravila
S potekom patentne zaščite inovativnih (originalnih)
epoetinov so se na tržišču pojavila biološko primer-
ljiva zdravila (BPZ), ki morajo izkazati primerljivo
kakovost, varnost in učinkovitost. Za izpolnitev zah-
tev skrbi v Evropski uniji Evropska agencija za zdra-
vila (EMEA). Zahtevane, a številčno omejene klini-
čne raziskave ne zagotavljajo vedno popolne varno-
sti, saj se redki neželeni učinki pokažejo šele po
spremljanju večjega števila bolnikov, zato zaenkrat
še vedno obstaja dvom o popolni varnosti takih
zdravil, predvsem na področju imunogenosti in pri
pojavu stranskih učinkov.

CILJNA KONCENTRACIJA HEMOGLOBINA
Zanimivo je, da se popolna korekcija anemije pri bol-
niku s kronično/končno ledvično boleznijo oziroma
odpovedjo ni izkazala za koristno. Opazovalne štu-
dije so sprva v preteklih letih v primeru popolne po-
prave anemije nakazale verjetnost dobrih rezultatov.
Kasnejše prospektivne študije, predvsem študiji
CREATE in CHOIR tega niso potrdile, celo na-
sprotno, opozorile so na možnost večjega tveganja
za bolnika.
Upoštevaje zadnje evropske in ameriške smernice je
priporočena ciljna koncentracija Hb v krvi 110 do
120 g/l. Ciljni razpon je majhen in ga je v praksi tež-
ko vedno doseči oziroma vzdrževati. Zato priporo-
čajo, da naj bodo časovna obdobja s koncentracijo
Hb preko 120 g/l čim krajša, vsekakor pa koncen-
tracija Hb nad 130 g/l ni priporočljiva. Izogibati se
moramo tudi pogostim nihanjem vrednosti Hb, za-
to je zdravljenje z ESA zahtevno, bolnika je potre-
bno stalno in skrbno klinično spremljati, kar seveda
ne sme pripeljati v nerazumno številne odvzeme
vzorcev krvi.

POGOJI ZA ZDRAVLJENJE Z ESA
Pred uvedbo ESA moramo opraviti preiskave nave-
dene v tabeli 2. Z njimi opredelimo stanje bolnika in
odkrijemo bolezni, ki bi lahko zmanjšale ali celo iz-
ničile drago in zahtevno zdravljenje anemije z ESA.
Vedeti moramo, da imajo na potek zdravljenja ane-
mije močan vpliv naslednji dejavniki: 
- pomanjkanje železa v telesu in način njegovega na-

domeščanja, 
- okužbe in vnetni procesi, 
- spremljajoče bolezni (srčno popuščanje, kronični

vnetni procesi, maligna obolenja, plazmocitom, si-
stemske bolezni). 

Pomembni so tudi ostali dejavniki: 
- starost in spol, 
- prehranjenost, 
- zdravila (zaviralci ACE, blokatorji angiotenzinskih

receptorjev v velikih odmerkih, nesteroidni anti-
revmatiki), 

- hiperparatiroidizem, 
- okultne krvavitve iz prebavil, 
- pomanjkanje vitamina B12 in folne kisline in
- hemoliza.

Zdravila, ki spodbujajo eritropoezo (ESA), so zdrav-
ilo izbora za zdravljenje anemije pri ledvični
bolezni. 
Kljub raznolikosti v farmakokinetiki, fizikalnih
značilnostih in v molekularni strukturi zdravil, ki
spodbujajo eritropoezo, imajo ESA povsem
primerljiv učinek.
Bolnikom, ki se zdravijo s hemodializo, jih dajemo
intravensko, bolnikom v preddializnem obdobju in
bolnikom, ki se zdravijo s peritonealno dializo pa
subkutano.
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Koncentracijo hemoglobina v krvi vzdržujemo
skozi vse obdobje zdravljenja z ESA čim bliže ciljni
vrednosti, ki je med 110 in 120 g/l.



ZDRAVLJENJE Z ESA
Zdravljenje z ESA začnemo, ko se zniža koncentra-
cija Hb pod 110 g/l oziroma Ht pod 33%. ESA so
draga zdravila, zato mora biti njihova uporaba racio-
nalna. Pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo ali
po presaditvi ledvice jih indicira nefrolog, nato pa jih
lahko predpisuje in zdravljenje vodi tudi izbrani
zdravnik.

Epoetin
Pri nas sta na voljo dve vrsti epoetina: epoetin alfa in
epoetin beta. Vse oblike omogočajo individualno od-
merjanje epoetina in konstantno vzdrževanje ciljne
koncentracije Hb. Obe vrsti epoetina je možno apli-
cirati subkutano ali intravensko. Bolnikom na he-
modializi dajemo epoetin intravensko, bolnikom v
preddializnem obdobju in bolnikom na peritonealni
dializi pa subkutano. Obe vrsti epoetina sta na voljo
v obliki napolnjenih injekcijskih brizg različnih jako-
sti, epoetin beta tudi v obliki posebnega peresnika.
Epoetin alfa ima tudi poseben varnostni mehanizem,
ki prepreči nenamerno poškodbo z injekcijsko iglo.
Priporočeni začetni odmerek epoetina alfa ali beta je
50-150 i.e./kg/teden, kar je pri bolniku z običajno
telesno težo od 4.000 do 8.000 i.e./teden. Pri sub-
kutani aplikaciji uporabimo predel nadlakti, trebuha

ali stegna. V preddializnem obdobju epoetin aplici-
ramo enkrat tedensko ali na daljše časovno obdobje.
Pri hemodializnih bolnikih iz praktičnih razlogov
razdelimo tedenski odmerek epoetina tako, da ga
bolniki prejmejo po vsaki hemodializi, čeprav je
učinkovit tudi, če ga dajemo manj pogosto.
V obdobju uvajanja epoetina spremljamo koncen-
tracijo Hb na 1 do 2 tedna. Porast koncentracije Hb
mora biti ne glede na izbrano zdravilo iz skupine
ESA počasen, od 10 do 20 g/l/mesec. S tem se izo-
gnemo zvišanju krvnega tlaka, kar je posebej po-
membno pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo. Ko
dosežemo tarčno koncentracijo Hb in postane kon-
centracija Hb stabilna, preverjamo koncentracijo Hb
na 4 do 6 tednov.
Če je porast koncentracije Hb prepočasen (<7 g/l
mesec), povečamo odmerek epoetina za 50%; če je
porast koncentracije Hb prevelik (>25 g/l) odmerek
epoetina zmanjšamo za 25 do 50%. Pri dobro vode-
nih bolnikih dosežemo ciljno koncentracijo Hb  z
odmerkom epoetina pod 300 i.e./kg/teden pri več
kot 90% bolnikov.

Darbepoetin alfa
Pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo v pred-
dializnem obdobju je začetni odmerek 0,75 µg/kg 1-
krat na 2 tedna, v obdobju vzdrževanja pa 1-krat me-
sečno (odmerek je dvakratnik odmerka, ki ga je bol-
nik dobival na dva tedna). Pri hemodializnem bolni-
ku je običajni začetni (subkutani ali intravenski) od-
merek darbepoetina alfa 0,45 µg/kg/teden. Pri mo-
rebitni konverziji upoštevamo, da je 200 i.e. epoeti-
na enako 1 µg darbepoetina alfa.V obdobju vzdrže-
vanja lahko zdravilo apliciramo 1-krat tedensko ali
1-krat na dva tedna. 
Darbepoetin alfa se je v dosedanji kliničnih raziska-
vah izkazal za enako varno zdravilo kot epoetin. Tu-
di stranski učinki so podobni. Lahko se zviša krvni
tlak, opisane so tromboze arteriovenskih fistul, pri
subkutani aplikaciji se včasih pojavi pekoč občutek.
Pogostost stranskih učinkov je primerljiva s tistimi
pri epoetinu. Preparat je na voljo v obliki napolnje-
nih injekcijskih brizg različnih jakosti in v obliki po-
sebnega peresnika. 

CERA
Priporočen začetni odmerek je 0,6 µg/kg enkrat na
2 tedna kot intravenska ali subkutana injekcija.
Vzdrževalni odmerek dajemo 1-krat mesečno (od-
merek je enak dvakratnemu, ki ga je bolnik prejel en-
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Tabela 2. Preiskave pred uvedbo ESA.

obvezne preiskave
- hemogram s citarnimi vrednostmi in retikulociti
- feritin
- odstotek hipohromnih eritrocitov
- saturacija transferina (TSAT)
- koncentracija Hb v retikulocitih (CHr)
- B12 in folna kislina
- C-reaktivni protein (CRP)
- intaktni parathormon
- serumski albumini
- blato na kri

dodatne preiskave po presoji

- preiskave za hemolizo
- preiskave za plazmocitom
- preiskave za malignom

Če niso izpolnjeni pogoji za zdravljenje z ESA, ne
moremo pričakovati dobrih rezultatov. Cena
zdravljenja bo izrazito nesorazmerna z doseženim
učinkom. 
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Slika 1. Algoritem zdravljenja anemije pri bolniku s kronično ledvično boleznijo.

Okrajšave: Hb - hemoglobin, iPTH - intaktni parathormon, CAPD - kontinuirana ambulantna peritonealna dializa, CRP - C-reaktivni protein, 
s- kreatinin - serumska koncentracija kreatinina.

krat na dva tedna). Običajni mesečni odmerek je 120
do 200 µg. Preparat je na voljo v obliki napolnjenih
brizg različnih jakosti za subkutano ali intravensko
uporabo.

VODENJE IN SPREMLJANJE BOLNIKA
Pri bolniku, ki redno prejema ESA in nima posebnih
težav ali zapletov, enkrat mesečno spremljamo rdečo
krvno sliko in retikulocite ter vsake tri mesece se-
rumsko koncentracijo feritina, zasičenje transferina,
odstotek hipohromnih eritrocitov, koncentracijo fol-
ne kisline, vitamina B12, koncentracijo intaktnega
parathormona, biokemične preiskave, proteinogram
seruma in parametre vnetja.
Vodenje bolnika, ki prejema ESA je zapleteno, zato
si pomagamo z algoritmi. Preprost algoritem je pri-
kazan na sliki 1.

Ciljno koncentracijo Hb poskušamo doseči počasi
- za 10 do 20 g/l/mesec. V vzdrževalnem obdobju
skrbimo za čim bolj stabilno koncentracijo Hb.
Spremljati moramo krvni tlak.



ZALOGE ŽELEZA
Za uspešno zdravljenje anemije z ESA so potrebne
ustrezne zaloge železa v telesu. Prav pomanjkanje že-
leza je najpogostejši, mnogokrat skriti vzrok neučin-
kovitega zdravljenja z ESA. Pri takih bolnikih je kon-
centracija Hb nizka kljub uporabi ralativno velikih
odmerkov ESA. Pospešena eritropoeza zahteva na-
mreč velike količine železa.
Za zvišanje koncentracije Hb za 10 g/l potrebujemo
150 mg železa. Za običajno korekcijo koncentracije
Hb za 30 do 40 g/l, ki jo večkrat potrebujemo pri
bolniku s kronično ledvično boleznijo, potrebujemo
450 do 600 mg železa. 
Že pri običajni populaciji je sideropenija relativno
pogosta. Pri ledvičnih bolnikih so pogoste tudi krva-
vitve iz prebavil, saj imajo bolniki pogosteje gastritis,
duodenalne razjede, divertikle in teleangiektazije. 
Fosfatni vezalci, ki jih uporabljamo pri zdravljenju
ledvičnih bolnikov, motijo absorpcijo železa iz pre-
bavil. Tudi ostala zdravila, ki so pogosto v uporabi
(salicilati, antikoagulantna zdravila, nesteroidni anti-
revmatiki) vodijo v pogosto prikrito izgubo krvi. 
Dializni bolniki potrebujejo zaradi nevarnosti hiper-
kaliemije poseben dietni režim, taka prehrana pa je
siromašna z železom. 
Ledvičnim bolnikom, še posebno dializnim, se po-
gosto jemljejo vzorci krvi. Tudi ob sami hemodiali-
zi pride kljub skrbnemu vodenju do večje ali manjše
izgube krvi. Hemodializni bolnik lahko tako izgubi
letno do 2,5 litra krvi.
Vsi ti dodatni dejavniki vodijo v sideropenijo, saj lah-
ko dializni bolnik na leto tako izgubi do 2 g železa.

Ocenjevanje zalog železa v organizmu
Feritin. Serumska koncentracija feritina je osnovno
merilo zalog železa v telesu. Pri človeku z normal-
nim ledvičnim delovanjem govorimo o absolutnem
pomanjkanju železa pri serumski koncentraciji feri-
tina pod 15 µg/l, pri ledvičnem bolniku pa pri se-
rumski koncentraciji feritina pod 100 µg/l. Pri led-
vičnih bolnikih, ki jih zdravimo z ESA, je priporo-
čena vrednost serumske koncentracije feritina 100
do 500 µg/l, pri dializnih bolnikih pa 200 do 500
µg/l. Ob tem moramo vedeti, da je serumska kon-
centracija feritina zvišana pri vnetjih, boleznih jeter,
malignomih in tudi, če vzamemo vzorec krvi prek-
malu po intravenski aplikaciji železa. Po intravenski
infuziji ≥100 mg železovega saharata določimo se-
rumsko koncentracijo feritina šele po enem tednu.

Zasičenost transferina (TSAT). Pove nam, v ko-
likšni meri je transferin v krvi nasičen z železom.
Normalne vrednosti so med 20 in 45%. Če se TSAT
zniža pod 20%, je zaradi pomanjkanja železa eritro-
poeza motena. TSAT se lahko v kratkem času zniža
pri bolnikih, ki dobivajo večje odmerke ESA, saj in-
tenzivna eritropoeza hitro izčrpa zaloge železa. Kon-
centracija serumskega železa sledi cirkadianemu rit-
mu, najvišje vrednosti izmerimo zjutraj, najnižje zve-
čer. Temu sledi tudi zasičenost transferina. Zato je
zaželeno, da vzamemo vzorce krvi zjutraj. Rezultati
TSAT so primerljivi samo, če je kri odvzeta v pod-
obnem času dneva. TSAT izračunamo s formulo: 

serumsko železo 
TSAT =  ———————  x 100

TIBC
Hipohromni eritrociti. Povedo nam, kako poteka
oskrba kostnega mozga z železom in so neposredno
merilo količine železa, ki je na voljo za eritropoezo.
Normalno je hipohromnih eritrocitov manj kot
2,5%. Vrednosti nad 10% kažejo na pomanjkanje že-
leza. Če pri intezivnem zdravljenju z ESA ne nado-
meščamo železa, se hipohromni eritrociti lahko zvi-
šajo na 50%.
Koncentracija hemoglobina v retikulocitih
(CHr). To je merilo funkcionalnega pomanjkanja že-
leza. CHr je neposredni kazalec dosegljivosti železa
za kostni mozeg. CHr <29 pg kaže na pomanjkanje
železa.
Pred predpisovanjem ESA izključimo absolutno in
relativno pomanjkanje železa. Kriterije za absolutno
in relativno pomanjkanje železa prikazuje tabela 3.

Tabela 3. Kriteriji za absolutno in relativno pomanjkanje
železa.
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absolutno pomanjkanje železa

serumska koncentracija feritina <100 µg/l

zasičenost transferina ≤20%

hipohromni eritrociti >10%

koncentracija Hb v retikulocitih <30 pg

relativno pomanjkanje železa

serumska koncentracija feritina >100 µg/l

zasičenost transferina <20%

hipohromni eritrociti >10%

koncentracija  Hb v retikulocitih <30 pg



Absolutno pomanjkanje železa. Pričakujemo ga
pri ponavljajočih se krvavitvah iz prebavil, dolgo tra-
jajoči moteni absorpciji železa iz prebavil, pri bolni-
kih, ki imajo številne laboratorijske kontrole z odv-
zemi krvi, pri hemodializnih bolnikih zaradi same
procedure. V takem primeru moramo najprej nado-
mestiti manjkajoče železo in šele nato uvesti ESA.
Relativno pomanjkanje železa. To je stanje, kjer
so zaloge železa sicer primerne, vendar je mobiliza-
cija železa iz njih otežena in premajhna za pospeše-
no eritropoezo. V takem primeru z dodajanjem že-
leza dosežemo boljši odziv na zdravljenje z ESA. Re-
lativno pomanjkanje železa najdemo tudi pri okuž-
bah, vnetjih in pri sistemskih boleznih. Odraža mot-
njo pri prehodu železa iz zalog v kostni mozeg.
Okužbo ali vnetje dokažemo z zvišanim C-reaktiv-
nim proteinom (CRP). Šele po ustreznem zdravlje-
nju in znižanju CRP bomo izboljšali učinkovitost
ESA. Če je CRP normalen in serumska koncentra-
cija feritina zelo visoka, ledvičnemu bolniku predpi-
šemo vitamin C v odmerku 1 do 1,5 g tedensko per
os ali 300 do 500 mg intravensko ob koncu hemo-
dialize.

Nadomeščanje železa
V praksi vzdržujemo serumsko koncentracijo feriti-
na 200 do 500 µg/l, saturacijo transferina 30 do 40%
in hipohromne eritrocite <2,5%. Pri bolnikih, ki ima-
jo vrednosti zasičenosti transferina >50%, serumsko
koncentracijo feritina >800 µg/l in število hipo-
hromnih eritrocitov <2,5%, z dodatnim nadomeš-
čanjem železa ne bomo dosegli višje koncentracije
Hb in/ali zmanjšali odmerka ESA.
V prvih treh mesecih zdravljenja z ESA moramo
običajno postopno nadomestiti do 1000 mg železa,
v vzdrževalnem obdobju pa ponavadi zadošča 100
mg železa enkrat tedensko do enkrat mesečno, 
Peroralno nadomeščanje železa lahko uporabimo v
preddializnem obdobju ali pri bolnikih, ki se zdravi-
jo s peritonealno dializo, ker nimamo ustreznega pri-
stopa do žil. Vendar je tako nadomeščanje pogosto-
krat neučinkovito (slaba resorpcija), večji peroralni
odmerki železa povzročajo prebavne težave, zato je
sodelovanje bolnika slabše. Zato moramo tudi pri
teh bolnikih pogostokrat železo nadomestiti intra-
vensko. 
Preparatov za parenteralno nadomeščanje železa je
več vrst. V Evropi in pri nas že vrsto let uporablja-
mo železov saharat, ki je za vsakdanjo uporabo do-
volj varen. V preddializnem obdobju dajemo bolni-

kom po 100 mg železovega saharata v obliki počasne
intravenske infuzije v 30 minutah do 2 urah. 
Peroralno nadomeščanje železa je pri hemodializnih
bolnikih neučinkovito. Bolnikom na hemodializi
apliciramo železov saharat zadnjo uro dialize (po-
stopno, v majhnih odmerkih) na venski lovilec. En-
kratni odmerek ne presega 100 mg, lahko pa upora-
bimo tudi manjše odmerke (20 - 40 mg železa) po
vsaki hemodializi. 
Serumsko koncentracijo feritina, zasičenost transfe-
rina, odstotek hipohromnih eritrocitov in koncen-
tracijo Hb v retikulocitih določamo ob uvajanju ESA
na en do dva meseca, v obdobju stabilne koncentra-
cije Hb v ciljnem območju pa jih določamo na 3 me-
sece (po potrebi pogosteje). Ob tem serumska kon-
centracija feritina ne sme preseči 800 µg/l in satura-
cija transferina 50%. V takih primerih prekinemo na-
domeščanje železa za 3 mesece.
Med zadnjo intravensko aplikacijo železa in jema-
njem vzorca krvi za oceno pomanjkanja železa mo-
ra biti enotedenski razmik. Pri interpretaciji serum-
ske koncentracije feritina upoštevamo morebitna
vnetna stanja (lažno visoka vrednost), pri zasičeno-
sti transferina pa variabilnost v času dneva in med
dnevi. Če pri bolniku ugotovimo resno okužbo, pre-
kinemo z nadomeščanjem železa, saj železo pospe-
šuje rast bakterij. Previdnost pri terapiji z železom
velja tudi pri bolnikih s hepatitisom B in C.

VZROKI NEUČINKOVITEGA ZDRAVLJENJA Z
ESA
Pri hitrem ali nenadnem znižanju koncentracije Hb
v krvi moramo takoj poiskati vzroke neučinkovitosti
ESA. Stanja oziroma vzroki, ki lahko delno ali zelo
zmanjšajo učinkovitost ESA prikazuje tabela 4.

Primerne zaloge železa  in njegova dosegljivost za
eritropoezo sta ključ za uspešno uporabo ESA.
Peroralno nadomeščanje železa je primerno le v
preddializnem obdobju, pogosto moramo tudi pri
teh ledvičnih bolnikih dajati železo intravensko. Pri
dializnih bolnikih nadomeščamo železo intraven-
sko.
Za oceno zalog železa uporabimo vse laboratorij-
ske možnosti, laboratorijske določitve pa opravi-
mo 1 teden po zadnji parenteralni aplikaciji železa.
Izredno pomembno je kronološko spremljanje
zdravljenja.

286

Zdravljenje anemije pri kronični ledvični bolezni



ODPORNOST NA ESA
O odpornosti (rezistenci) na ESA govorimo, če kljub
visokim odmerkom ESA ne dosegamo ciljne kon-
centracije Hb, na primer, če je odmerek epoetina al-
fa ali epoetina beta >300 i.e./kg/teden ali odmerek
darbepoetina alfa >1,5 µg/kg/teden. V takih prime-
rih najprej pomislimo na pomanjkanje železa v tele-
su. Ta razlog je daleč najpogostejši. Klinično natan-
čno pregledamo bolnika in izključimo okužbe, vne-
tja in okultne krvavitve iz črevesa. Ocenimo čas in
kvaliteto hemodializne procedure, izmerimo stopnjo
recirkulacije, pregledamo arteriovensko fistulo. Oce-
nimo stopnjo sekundarnega hiperparatiroidizma.
Ocenimo prehrambene navade bolnika, upoštevanje
diete in prehranjenost. Pregledamo terapijo in od-
merke zdravil. Po potrebi z dodatnimi preiskavami
iščemo hemolizo, multipli mielom, maligna obolenja
ali hemoglobinopatije. V vsakodnevni praksi se za
navidezno neučinkovitostjo ESA vedno skriva nek
spregledani razlog.

STRANSKI UČINKI ESA
Če upoštevamo, koliko časa ESA že koristno upora-
bljajo za zdravljenje anemije ledvičnih bolnikov in
koliko bolnikov je bilo do sedaj z njim zdravljenih,
lahko trdimo, da so ESA varna zdravila. Njihovi naj-
pogostejši stranski učinki so:
- zvišanje krvnega tlaka,
- povečan pretok krvi skozi arteriovensko fistulo,
- hemostaza,
- hiperkaliemija in
- hipervolemija.
Boljše splošno počutje bolnikov pogosto vodi v
zmanjšano uvidevnost za dietni režim. Zato lahko
pričakujemo pri zlasti manj discipliniranih bolnikih
večji vnos hrane in tekočine. To pa lahko vodi v hi-
perkaliemijo in hipervolemijo, poslabšanje arterijske
hipertenzije in srčno popuščanje.

Zvišan krvni tlak
Lahko se lahko pojavi na novo ali pa se poslabša že
obstoječa arterijska hipertenzija. Ponavadi je ta za-
plet posledica prehitre poprave anemije. Arterijska
hipertenzija je v praksi najpomembnejši stranski uči-
nek zdravljenja z ESA, vendar ga večinoma lahko
ublažimo ali odpravimo z večjimi odmerki antihi-
pertenzivnih zdravil ali z večtirno antihipertenzivno
terapijo. Izrazito zvišanje krvnega tlaka z znaki en-
cefalopatije je redko. Pomembno vlogo pri urejanju
krvnega tlaka dializnih bolnikov ima tudi pogosto
preverjanje in popravljanje suhe telesne teže.

Tromboza arteriovenske fistule
Opisane so tromboze arteriovenskih fistul bolnikov,
zdravljenih z ESA. Prevladuje mnenje, da število za-
pletov ne presega števila pričakovanih zapletov pri
dializni populaciji. Večje tveganje imajo bolniki, ki
imajo že sicer moten pretok skozi arteriovensko fi-
stulo.

Eritroblastopenija
Možen zaplet pri zdravljenju z epoetinom alfa, epo-
etinom beta ali darbepoetinom alfa je razvoj eritro-
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Pri nepričakovanem znižanju koncentracije Hb
takoj poiščemo vzroke neučinkovitosti ESA.

Samo s povečevanjem odmerka ESA ne bomo
zvišali koncentracije Hb v krvi; poiskati moramo
vzroke za odpornost na ESA.vzroki zmanjšane učinkovitosti ESA

- pomanjkanje železa
- krvavitev (akutna, kronična –  v prebavila, operativni

posegi)
- sekundarni hiperparatiroidizem
- intoksikacija z aluminijem
- hemoglobinopatije (talasemija, anemija srpastih celic)
- pomanjkanje folne kisline
- pomanjkanje vitamina B12
- multipli mielom 
- malignomi
- podhranjenost
- hemoliza
- visoki odmerki nekaterih zdravil (zaviralci ACE,

blokatorji angiotenzinskih receptorjev, nekateri
imunosupresivi)

- neučinkovita dializa
- nastanek protiteles proti ESA
- kronične okužbe

Tabela 4. Vzroki zmanjšane učinkovitosti ESA.

Ni učinkovitega zdravila brez stranskih učinkov, tu-
di ESA jih imajo.



blastopenije (angl.: pure red cell aplasia, PRCA). CE-
RA se v primerjavi z drugimi ESA še ne uporablja
dolgo časa, podatkov o nastanku PRCA do sedaj ni.
Do danes je opisanih samo 250 primerov bolnikov,
kjer je bila PRCA sumljiva ali dokazana, kar je glede
na število zdravljenih bolnikov izredno malo. Redki
primeri PRCA so bili opisani že pred letom 1998, po
tem letu pa je število bolnikov začelo naraščati.
PRCA so večinoma diagnosticirali pri bolnikih, ki so
subkutano (takšna aplikacija je imunogenejša) preje-
mali epoetin alfa. Kulminacija bolnikov s PRCA je
bila največja leta 2001, nato pa je število primerov
začelo upadati, leta 2003 so bili registrirani le trije pri-
meri te bolezni. Razlog porasta PRCA pri uporabi
epoetina alfa v tem obdobju je bil pojasnjen: v for-
mulaciji epoetina alfa so bili v času pojava PRCA hu-
mani albumini kot stabilizator zamenjani za polisor-
bat 80. Ob stiku stabilizatorja z gumo v brizgi je na-
stal proces luženja in tvorbe imunogenih substanc.
Ko so gumo ustrezno prekrili, do tega procesa ni več
prihajalo. 
PRCA lahko pričakujemo:
- pri nekaterih bolezenskih stanjih (timomu, limfo-

proliferativnih boleznih, revmatoidnem artritisu, si-
stemskem lupusu eritematozusu),

- pri uporabi nekaterih zdravil (fenitoin, klorpropa-
mid, izoniazid),

- pri virusnih okužbah (hepatitis B virus, parvoviru-
si),

- spontano.  
Pri bolniku pomislimo na PRCA, če je prejemal

zdravilo vsaj nekaj tednov in je ob tem:
- nastalo hitro znižanje koncentracije hemoglobina v

krvi (10 g/l/teden),
- število retikulocitov zelo majhno (<10.000/mm3)

ali jih ni,
- število eritroblastov v kostnem mozgu zelo majh-

no (<5%),
- serumska koncentracija železa in feritina v serumu

zvišana in zasičenost transferin velika, 
- število nevtrofilcev in trombocitov v krvi normal-

no in anemija normohromna in normocitna,
- test na specifična protitelesa proti uporabljanemu

zdravilu pozitiven.
Nastala protitelesa imajo visoko afiniteto in specifi-
čnost za ESA. Zato lahko anemijo v takih primerih
zdravimo edino s transfuzijami koncentriranih eri-
trocitov.
Ukrepi pri  pojavu PRCA so prekinitev zdravljenja z
ESA in uvedba diferentne terapije: kortikosteroidov,
ciklofosfamida, ciklosporina.

ZDRAVLJENJE ANEMIJE S TRANSFUZIJO KRVI
Pri bolnikih, ki se jim hitro zniža koncentracija Hb v
krvi (akutna krvavitev, akutna vnetna stanja, operati-
vni posegi, koagulacija v krvnih linijah in dializator-
ju v času hemodialize) anemije ne moremo dovolj
hitro popraviti s povečanjem odmerka ESA, ampak
je potrebna transfuzija krvi. Transfuzijam krvi se si-
cer pri zdravljenju anemije ledvičnih bolnikov izogi-
bamo, saj tvegamo prenos bolezni (hepatitis B, he-
patitis C, HIV, citomegalovirus), poleg tega bolnika
senzibiliziramo in s tem otežimo morebitno kasnej-
šo presaditev ledvice. Tvegamo tudi nastanek alergi-
čne reakcije. Za kronično zviševanje koncentracije
Hb so transfuzije krvi danes nepotrebne.
Transfuzija krvi je primerna le za nujne primere
(akutne krvnavitve), za zdravljenje renalne anemije
uporabljamo ESA.

VPLIV ANEMIJE NA SRCE
V zadnjih letih so v številnih raziskavah dokazali, ka-
ko pomembno vpliva anemija na srce. Zaradi majh-
ne viskoznosti krvi, hipoksične vazodilatacije, pove-
čane aktivnosti simpatičnega živčnega sistema in ta-
hikardije, je minutni volumen srca zvišan. Pri ledvi-
čnem bolniku najdemo dve obliki srčne prizadeto-
sti: 
- uremično kardiomiopatijo (spremenjena geometri-

ja ventrikla in spremenjena kontraktilnost) in 
- ishemično bolezen srca. 
Zaradi povečanega zunajceličnega volumna, velikega
pretoka krvi skozi arteriovensko fistulo in anemije
nastane volumska obremenitev srca, zaradi pogosto
prisotne arterijske hipertenzije pa tlačna obremenitev
srca. Prilagoditev srca je sprva funkcionalna, sčaso-
ma pa preide v hipertrofijo levega ventrikla (HLV).
Pri tlačni obremenitvi najdemo koncentrično, pri vo-
lumski obremenitvi pa ekscentrično HLV. Kar trije
od štirih bolnikov, ki začenjajo nadomestno zdra-
vljenje z dializo, imajo znake HLV, ob tem je eks-
centrična HLV dvakrat pogostejša. Dodatne spre-
membe, kot so uremija, sekundarni hiperparatiroidi-
zem, slaba prehranjenost, hipokalciemija in hiper-
fosfatemija povzročijo spremembo morfologije mio-
citov in izgubo kontraktilne sposobnosti srčne miši-
ce. Poleg tega se pojavljajo motnje v perfuziji in ok-

Verjetnost PRCA je izredno majhna, vendar obsta-
ja. Izredno hitro znižanje koncentracije Hb v krvi in
števila retikulocitov je sumljivo za PRCA in zahteva
dodatno diagnostiko.
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sigenaciji srčne mišice, ki so posledica ateroskleroze
koronarnih arterij zaradi učinka arterijske hiperten-
zije, sladkorne bolezni, kajenja in dislipidemije. Ane-
mija stanje še poslabša.
HLV je neodvisni dejavnik tveganja za razvoj srčno-
žilne bolezni, le ta pa je vzrok smrti pri 50% kroni-
čnih dializnih bolnikov. Pričakovana življenjska doba
bolnikov s HLV je statistično krajša, življenjska do-
ba dializnih bolnikov s HLV pa v primerjavi z obi-
čajno populacijo do 40% krajša. Od bolnikov s HLV
jih dve tretjini umre zaradi odpovedi srca ali nenad-
ne srčne smrti. Bolniki s HLV imajo pogostejše mot-
nje srčnega ritma in podaljšan Q-T interval.
ESA izboljšajo anemijo in tako posredno vplivajo na
regresijo HLV, ki pa je na žalost le delna, kar je ob
progresivnem razvoju fibroze miokarda razumljivo.
HLV je v osnovi napredujoča bolezen, nastane po-
časi, v več letih, zato je tudi ne moremo odpraviti čez
noč. Danes večina avtorjev poudarja pomembnost
zgodnjega preprečevanja anemije ledvičnih bolnikov,
ko je adaptacija srca na anemijo še v funkcionalni fa-
zi. Ob tem pa opozarjajo na dva paradoksa: ob uved-
bi ESA lahko pričakujemo, da se bo pri 20 do 30%
bolnikov pojavila ali poslabšala arterijska hipertenzi-
ja in da se bo zaradi povečane viskoznosti krvi in po-
večanega perifernega upora povečal upor proti izti-
su krvi (»afterload«). Te spremembe pa lahko izniči-
jo dobrobit poprave anemije, saj ponovno vodijo v
HLV. Zato pri srčnih bolnikih opozarjajo na po-
membnost počasnega zvišanja koncentracije Hb v
krvi in nižjo tarčno koncentracijo Hb kot pri ostali
populaciji. Ravno tako je izrednega pomena, da ima-
jo bolniki dobro urejen krvni tlak. 

Nesporno je, da z izboljšanjem anemije in dosega-
njem ciljne koncentracije Hb zaustavimo napredo-
vanje HLV. Nekatere raziskave so dokazale celo re-
gresijo HLV, če je zdravljenje anemije potekalo več
mesecev ali let in je bila koncentracija Hb stalno v
ciljnem območju. Ker sta anemija in HLV povezani
s srčnim popuščanjem, je pomembno v terapijo do-
dati še blokatorje receptorjev beta, zaviralce ACE
oziroma blokatorje angiotenzinskih receptorjev.
Predpišemo jih v odmerkih, ki so namenjeni zdra-
vljenju srčnega popuščanja in zaradi slabšega ledvi-
čnega delovanja po potrebi prilagodimo odmerke.
Bolniki z odpovedjo ledvic imajo prekomerno akti-
virana dva sistema: simpatični živčni sistem in renin-
angiotenzin-aldosteronski sistem, zato je uporaba teh
zdravil koristna. Ob tem moramo vedno pomisliti na
stranske učinke in nevarnost hiperkaliemije, še pose-
bej pri napredovali stopnji kronične ledvične bole-
zni.

Anemija poslabša delovanje srca.
Ob zdravljenju anemije ne pozabimo na urejenost
krvnega tlaka.
Hipertrofija levega ventrikla je lahko odraz slabo
ali prepozno zdravljene anemije.

Pri bolniku z ledvično boleznijo se prepletajo
številna patofiziološka dogajanja. Anemija je samo
ena od njih, je pa za kvaliteto življenja bolnika ze-
lo pomembna. ESA so zdravila za zdravljenje ane-
mije, ki so v zadnjem desetletju korenito spreme-
nila zdravljenje ledvičnega bolnika. Boljše pozna-
vanje in zgodnje odpravljanje dejavnikov tvega-
nja upočasni razvoj ledvičnih bolezni, izboljšala se
je prognoza in zmanjšala smrtnost. Zgodnja upora-
ba ESA in dosledno vzdrževanje koncentracije Hb v
krvi v ciljnem območju pripomore k še boljšemu
izhodu bolezni.
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ODMERJANJE ZDRAVIL PRI LEDVIČNI OKVARI
Miha Benedik

Na kakšne načine lahko prilagodimo odmerjanje zdravil pri bolniku s kronično ledvično boleznijo?
Kako ocenimo ledvično delovanje pred uvedbo novega zdravila?
Kako izračunamo odmerek zdravila, ki ga nadomestimo po hemodializi?
Katera zdravila lahko pri bolniku s kronično ledvično boleznijo povzročijo hiperkaliemijo?
Kako odmerjamo aminoglikozide in vankomicin?
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PRIMER BOLNICE
Štiriinsedemdesetletna bolnica, pri kateri so pred pet-
najstimi leti ugotovili zvečan krvni tlak in pred dva-
najstimi leti sladkorno bolezen tip 2, ki je razvila po-
zne posledice sladkorne bolezni vključno s prizade-
tostjo ledvic, mrežnice in srca, je bila sprejeta v bol-
nišnico zaradi obojestranskega srčnega popuščanja,
napredovale ledvične okvare,  povečanega krvnega
tlaka, hiperkaliemije in presnovne acidoze. Iz doku-
mentacije je bilo razvidno, da se je pol leta pred tem
zdravila v drugi bolnišnici zaradi srčnega popušča-
nja, povečanega krvnega tlaka in začetne ledvične
okvare s koncentracijo serumskega kreatinina 195
µmol/l. Tedaj so poleg enalaprila , ki ga je dobivala
dvakrat po  20 mg dnevno, v zdravljenje dodatno
uvedli še furosemid dvakrat 40 mg dnevno ter spiro-
nolakton  25 mg dnevno. Bolnica se je zadnji teden
slabše počutila, navajala je občutek mravljinčenja po
rokah in nogah ter onemoglosti, že ob minimalnem
naporu jo je dušilo, zadnji dve noči je v postelji pre-
sedela. Zaradi bolečin v nogah je zadnje čase pričela
jemati ibuprofen, ki si ga je sposodila pri svoji sose-
di. Krvni tlak je bil povečan. Doma je torej prejema-
la enalapril dvakrat 20 mg dnevno, nifedipin dvakrat
40 mg dnevno, furosemid dvakrat 40 mg dnevno, gli-
kvidon dvakrat 30 mg dnevno in spironolakton 25
mg zjutraj. 
Ob sprejemu v našo ustanovo je bila bolnica priza-
deta, brez povišane temperature, prisotni so bili zna-
ki obojestranskega srčnega popuščanja z zastojem
nad pljuči in obilnimi obojestranskimi oteklinami
spodnjih udov. Vratne vene so bile polnjene v celoti,
krvni tlak je bil 220/125 mmHg, srčni utrip 112/min,
na srčni bazi je bil slišen precej močan sistolični šum,

brez perikardialnega trenja. Na rentgenogramu pljuč
so bili prisotni znaki zastoja v pljučih z obojestran-
skim plevralnim izlivom. V EKG-ju so bili vidni šir-
ši QRS kompleksi s T valovi šotoraste oblike. V la-
boratorijskih izvidih je bila koncentracija K+ v seru-
mu povečana na 8,8 mmol/l, dušični retenti močno
povečani, koncentracija sečnine v serumu je bila 35,5
mmol/l, kreatinina  815 mmol/l, prisotni znaki hi-
perkloremične acidoze s koncentracijo serumskega
Cl- 110 mmol/l ter serumskega bikarbonata 12
mmol/l. V hemogramu je bila prisotna normocitna
normokromana anemija s koncentracijo Hb 105 g/l.
Bolnico so zdravili na intenzivnem oddelku, sprva je
dobila kalcijev klorid intravensko, nato infuzijo 40%
glukoze z insulinom in infuzijo NaHCO3 in furose-
mida. Ker se stanje ni popravilo, smo bolnico dializi-
rali preko katetrov, ki smo jih vstavili v obe femoral-
ni veni. Uporabili smo bikarbonatno dializno razto-
pino s koncentracijo K+ 2 mmol/l. Že po prvi diali-
zi smo delno popravili presnovno acidozo, koncen-
tracija serumskega K+ se je normalizirala, koncen-
tracija dušičnih retentov v serumu se je zmanjšala, iz
telesa smo odstranili tudi 2,5 kg odvečne tekočine,
krvni tlak se je nekoliko zmanjšal. Dializo smo še
dvakrat ponovili, nato so se pojavile ustrezne diure-
ze, ni bilo več znakov srčnega popuščanja, krvni tlak
se je skoraj normaliziral. Zdravljenja s hemodializo
ni več potrebovala, prešla je v ambulantno oskrbo.
Primer te bolnice je poučen, ker pokaže primer sta-
rejše bolnice, pri kateri so ob že ugotovljeni zmerni
ledvični okvari predpisali previsok dnevni odmerek
zaviralca ACE, ker niso upoštevali, da je treba dnevni
odmerek teh zdravil že pri zmerni ledvični okvari
zmanjšati. Poleg tega so ji predpisali še spironolak-
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ton, ki je pri taki stopnji ledvične okvare lahko zelo
nevaren, ker zlasti v kombinaciji z zaviralci ACE pov-
zroča hudo hiperkaliemijo, zaviralec ACE pa lahko
pri bolnikih s srčnim popuščanjem, zlasti v povezavi
z dehidracijo ali uporabo nesteroidnih antirevmati-
kov  (tudi takih, ki jih dobimo brez recepta), povzroči
hudo okvaro ledvic.

PRISTOP K ODMERJANJU ZDRAVIL PRI
LEDVIČNI OKVARI

Anamneza in klinični pregled
Z anamnezo in kliničnim pregledom ugotovimo
morebitno alergijo na posamezno zdravilo, neugodne
učinke predhodnih zdravil ali njihovo toksičnost. Pri
anamnezi glede jemanja zdravil moramo upoštevati
tudi zdravila, ki jih bolniki jemljejo brez recepta, ali ki
so jih dobili od znancev ali sorodnikov. Medsebojno
delovanje nekaterih zdravil je ključnega pomena.
Ledvični bolniki velikokrat jemljejo fosfatne vezalce
ali antacide, ki zmanjšajo absorpcijo nekaterih zdravil
(digoksina, tetraciklinov ter nekaterih fluorokino-
lonov)  iz prebavil. Zaradi zvišane pH vrednosti v
želodcu (vpliv sečnine) je motena resorpcija zdravil,
ki se sicer dobro resorbirajo v kislem okolju npr.
pripravki železa, nekateri antidepresivi, antihista-
miniki.

Ocena  ledvičnega delovanja
Po anamnezi ter pregledu je potrebno določiti stop-
njo ledvične okvare, kar lahko naredimo s pomočjo
ocene očistka kreatinina (Okreatinina) po Cockroft -
Gaultovi enačbi, kjer je potrebno poznati bolnikovo
starost, spol, telesno težo in koncentracijo kreatinina
v serumu (s-kreatinin). Ta enačba je uporabna, kadar
je ledvična funkcija stabilna in kadar koncentracija
serumskega kreatinina ne preseže 442 µmol/l.

(140 - starost) x teža
Okreatinina = --------------------------------- x 0,85 (pri ženskah)

0,814 x s-kreatinin
Enote: Okreatinina -  ml/min, starost - leta, teža - kg.

V zadnjem času je možno izračunati očistek kreati-
nina tudi s pomočjo enačbe, ki so jo razvili pri študi-
ji spremembe diete pri ledvični bolezni (angl.: Modi-
fication of  Diet in Renal Disease - MDRD). Pri od-
merjanju zdravil zaenkrat še ni dovolj preizkušena,
zato trenutno še vedno priporočajo oceno očistka
kreatinina po Cockcroft - Gaultovi enačbi. Pri oceni
delovanja ledvic si lahko pomagamo tudi s koncen-
tracijo cistatina C v serumu.

Očistek kreatinina lahko tudi izmerimo, za kar mo-
ramo imeti na razpolago podatek o izločanju kreati-
nina v 24-urnem seču ter koncentracijo kreatinina v
serumu. Izmerjeni očistek kreatinina v napredovali
fazi ledvične odpovedi lahko presega glomerulno fil-
tracijo zaradi sekrecije kreatinina v tubulih in čreve-
sju. Če je glomerulna filtracija večja od 50 ml/min,
odmerka zdravila ni potrebno spreminjati.

Dializni bolnik
Pri dializnih bolnikih je potrebno vedeti, da se po-
membno dializirajo zdravila, ki so vodotopna, ki
imajo majhno molekulsko težo (pod 500 do 1000
D), zdravila, ki so manj kot 90% vezana na beljako-
vine plazme ter zdravila, ki imajo majhno prostor-
nino porazdelitve Vd, to je <1 l/kg telesne teže.
Dializirajo se le zdravila, ki se nahajajo v znotrajžil-
nem prostoru. Zdravil, ki se dializirajo manj kot
30%, po dializi ni potrebno nadomeščati. Zdravila,
ki jih dajemo v žilo na tak način tudi nadomeščamo
po dializi, zdravila, ki jih bolniki jemljejo na usta, pa
na ta način. Če poznamo očistek sečnine nekega dia-
lizatorja in če poznamo molekulsko težo zdravila,
lahko hemodializni očistek določenega zdravila iz-
računamo po enačbi:

očistek ZHD = očistek sečnine x ( 60 / mt Z) 
Okrajšave:  očistek ZHD - očistek zdravila s hemodializo 

mt Z -  molekulska teža zdravila

Očistek sečnine (Osečnine) je odvisen od vsakega
dializatorja posebej in znaša za standardni dializator
150 ml/min, 60 predstavlja molekulsko težo sečni-
ne, medtem ko moramo mt Z, poiskati v ustrezni ta-
beli. S peritonealno dializo se zdravila slabše odstra-
njujejo, kar ponazarja enačba:

očistek ZPD = Osečnine x (√60 / √ mtZ ) 
Okrajšave: očistek ZPD: očistek zdravila s peritonealno dializo

√mt Z: kvadratni koren molekulske teže zdravila

Pri peritonealni dializi je Osečnine bistveno manjši kot
pri hemodializi in znaša 20 ml/min.
Velja osnovno pravilo, da se zdravila, ki se s hemo-
dializo ne odstranjujejo, tudi s pomočjo peritonealne
dialize ne odstranjujejo. 
Pri kontinuirnih metodah, kot je kontinuirna veno-
venska hemofiltracija ali hemodiafiltracija, je odstra-
njevanje zdravil iz krvi odvisno od konvektivnega
transporta, kar pomeni v praksi od hitrosti ultrafil-
tracije.



Obremenilni odmerek (mg/kg) = želena koncentracija (mg/l) x Vd  (l/kg)
Npr.: želena koncentracija gentamicina je 8 mg/l; 

Vd gentamicina je 0,25 l/kg 
obremenilni odmerek = 8 mg/l x 0,25 l/kg = 2 mg/kg 

Vzdrževalni odmerek (mg/ kg) = razlika v koncentraciji (mg/l) x Vd  (l/kg)
Npr.: maksimalna koncentracija gentamicina je 8 mg/l

minimalna koncentracija pa 2 mg/l 
razlika koncentracij =  8 mg/l - 2 mg/l = 6 mg/l
vzdrževalni odmerek= 6 mg/l x 0,25 l/kg =1,5 mg/kg

Slika 1. Primer izračuna obremenilnega in vzdrževalnega odmerka gentamicina.
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Nato se odločimo za obliko ter način odmerjanja
zdravila. Možni so trije načini:
- zmanjšanje posameznega odmerka zdravila ob ne-

spremenjenem intervalu med posameznimi odmer-
ki,

- podaljšanje intervala med posameznimi odmerki, ki
so nespremenjeni in

- kombinacija obeh metod.
Zmanjšanje odmerka zdravila. Za  zmanjšanje po-
sameznega odmerka zdravila se odločimo takrat, ka-
dar želimo, da je v krvi stalno prisotna terapevtska
koncentracija zdravila (npr. pri uporabi cefalospori-
nov ali penicilinskih antibiotikov). Če poznamo oči-
stek kreatinina bolnika, lahko prilagojeni odmerek
zdravila izračunamo po enačbi :

odmerek LO = normalni odmerek  x  (očistek krea-
tinina LO / normalni očistek kreatinina)
Razlaga: odmerek LO - odmerek zdravila pri ledvični okvari

očistek kreatinina LO - očistek kreatinina pri ledvični okvari
normalni očistek kreatinina - 1,67 ml/sek (100 ml/min)

Do istega podatka lahko pridemo s pomočjo t½
zdravila v uremiji, ki ga dobimo v ustreznih tabelah,
kar pokaže naslednja enačba:
odmerek LO = normalni odmerek x  (t½N / t½LO)
Okrajšave: Odmerek LO - odmerek zdravila pri ledvični okvari

t½N - normalni razpolovni čas zdravila
t½LO - razpolovni čas zdravila pri ledvični odpovedi

Sprememba intervala med odmerki. Za spre-
membo intervala med posameznimi odmerki zdra-
vila se odločimo takrat, ko imajo zdravila dolg raz-
polovni čas, kadar je pomembno, da dosežemo mak-
simalno koncentracijo zdravila v plazmi in kadar je
za delovanje nekega antibiotika pomemben tudi 
postantibiotični učinek (npr. uporaba aminoglikozi-
dov). Spremembo intervala med dvema odmerkoma
izračunamo na podoben način kot spremembo od-

merka s pomočjo očistka kreatinina ali t½ , kar po-
nazarjata  enačbi:

interval med odmerki = I x (normalni očistek krea-
tinina /očistek kreatinina LO)
Razlaga: normalni očistek kreatinina: 1,67 ml/sek (100 ml/min), 

očistek kreatinina LO: očistek kreatinina pri ledvični okvari 
I: normalni interval med odmerki.

interval med odmerki= I  x (t½LO / t½N )
Razlaga: I: normalni interval med odmerki,  

t½N: normalni razpolovni čas,  
t½LO:  razpolovni čas zdravila pri ledvični odpovedi.

Obremenilni odmerek. Pri bolnikih z ledvično
okvaro je obremenilni odmerek zdravila nespreme-
njen. S tem dosežemo hitro terapevtsko koncentra-
cijo zdravila v plazmi. Če poznamo želeno koncen-
tracijo zdravila v plazmi in Vd, lahko obremenilni od-
merek izračunamo, prav tako tudi naslednje odmer-
ke, kar je prikazano na sliki 1.
Pri odmerjanju zdravil bolnikom z ledvično okvaro
uporabljamo različne tabele, ki nam pokažejo način
dajanja zdravila ter spremembo odmerkov. Vedeti
moramo, da so ti podatki le v pomoč. 
Merjenje koncentracije zdravila. Pri zdravilih, ki
so močno nefrotoksična, in ki imajo zelo ozko tera-
pevtsko širino, je potrebno meriti koncentracije zdra-
vila v krvi (npr. aminoglikozidi, vankomicin). Dolo-
čamo lahko maksimalno koncentracijo zdravila, ki jo
merimo 15 do 30 minut po končanem dajanju zdra-
vila i.v. ali 2 uri po zaužitju zdravila per os. Ta kon-
centracija je pomembna za vrednotenje baktericid-
nosti nekaterih antibiotikov. Minimalno koncentraci-
jo zdravila, ki dobro kaže porazdelitev zdravila v tki-
vih in dobro sovpada z morebitno okvaro ledvic ali
notranjega ušesa, merimo tik pred naslednjim od-
merkom.
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Osnovni farmakokinetični podatki za nekatera zdra-
vila so podani v tabeli 1, osnovni podatki za od-
merjanje zdravil pri bolnikih z ledvično okvaro so v
tabeli 2.

ODMERJANJE ZDRAVIL PRI LEDVIČNI
ODPOVEDI PO POSAMEZNIH SKUPINAH 

Antibiotiki
Večina antibiotikov se izloča skozi ledvice. Pri ure-
miji se lahko zmanjša absorpcija nekaterih antibioti-
kov iz prebavil (tetraciklini, ciprofloksacin). Zaradi
možnih interakcij je potrebno večino antibiotikov je-
mati dve do štiri ure po jemanju preparatov železa ali
fosfatnih vezalcev.
Tetraciklinov se v glavnem izogibamo, lahko upora-
bljamo doksiciklin, katerega odmerka ni potrebno
spreminjati in se slabo dializira. Pri minociklinu in
klortetraciklinu uporabljamo običajni odmerek.
Penicilini se v 40 do 80% izločajo skozi ledvice in se
dializirajo. Običajno zmanjšamo odmerek ob ne-
spremenjenih intervalih in dodamo odmerek po dia-
lizi. Pri nafcilinu ter oksacilinu odmerkov ne spremi-
njamo, prav tako ju ni potrebno dodajati po dializi. 
Cefalosporini se izločajo skozi ledvice v 30 do 90%,
običajno zmanjšamo odmerek ter dodamo odmerek
po dializi. 
Aminoglikozidi predstavljajo zaradi svoje nefrotok-
sičnosti ter ototoksičnosti precejšen problem, ker se
preko 90% izločajo skozi ledvice in se pri ledvični
okvari kopičijo v telesu, vendar se dobro dializirajo.
Zaradi ozke terapevtske širine je potrebno spremlja-
ti njihove serumske koncentracije. Pozorni moramo
biti še zlasti pri starejših bolnikih, pri bolnikih z mo-
rebitno jetrno okvaro, srčnim popuščanjem, sepso,
ki so izsušeni ter istočasno jemljejo še druga nefro-
toksična zdravila (amfotericin B, vankomicin, ciklo-
sporin A). Pri ledvični okvari je bolj varna uporaba
enkratnih dnevnih odmerkov, ki so lahko relativno
veliki. Na ta način dosežemo, da večino časa kon-
centracije aminoglikozidov v krvi niso v nefrotoksi-
čnem področju. Pri njihovi uporabi je pomemben tu-
di postantibiotični učinek, ko je antibiotični učinek
prisoten še potem, ko se koncentracija v krvi zniža
pod minimalno inhibitorno koncentracijo.
Kombinacijo trimetoprima s sulfametoksazolom lah-
ko dajemo pri dializnih bolnikih do 2 x 1 tableto. 
Vankomicin se izloča v glavnem skozi ledvice, je ne-
frotoksičen in ototoksičen zato moramo meriti se-
rumske koncentracije. Potrebni so odmerki po diali-
zi (odvisno od vrste dializne membrane).

Izoniazid se izloča skozi jetra zato odmerek ni spre-
menjen, medtem ko moramo odmerek etambutola
ter streptomicina zmanjšati. 
Večina fluorokinolonov se pomembno izloča skozi
ledvice in je potrebno njihov odmerek zmanjšati.
Odmerki moksifloksacina, pefloksacina ter trovaf-
loksacina so pri ledvični okvari nespremenjeni.
Odmerek eritromicina je nespremenjen, prav tako
klindamicina, kloramfenikola, azitromicina ter me-
tronidazola. Odmerke imipenema ter meropenema
je potrebno zmanjšati ter jih nadomestiti po hemo-
dializi.

Analgetiki ter anestetiki
Večina se jih metabolizira v jetrih, vendar imajo ne-
kateri analgetiki delujoče metabolite (npr. meperidin
ima metabolit normeperidin, ki se izloča skozi ledvi-
ce in lahko povzroča krče). Zaradi spremenjene po-
razdelitve med posameznimi kompartmenti v ure-
miji, so ledvični bolniki bolj občutljivi na delovanje
teh zdravil, še zlasti živčnomišičnih relaksantov.

Antihipertenzivi ter zdravila za srce in ožilje
So zelo pogosto predpisovana zdravila pri ledvičnih
in še zlasti dializnih bolnikih. Večji del se jih izloča
skozi ledvice, precej se jih tudi dializira.
Tiazidni diuretiki so pri hitrosti glomerulne filtracije
pod 0,5 ml/s (30 ml/min) neučinkoviti, prav tako se
izogibamo uporabi acetazolamida, amilorida in klor-
talidona. Tiazidni diuretiki so lahko učinkoviti pri so-
časnem zdravljenju z diuretiki Henleyjeve zanke. Spi-
ronolakton in triamteren sta nevarna zaradi hiperka-
liemije. Kombinacija spironolaktona z zaviralci ACE
je nemalokrat vzrok hude hiperkaliemije. Spirono-
laktona ne smemo predpisovati pri bolnikih z ledvi-
čno okvaro! Če pa se že odločimo za ta korak, je po-
trebno dokaj pogosto spremljati serumsko koncen-
tracijo K+ in če le-ta naraste, takoj prekiniti z njego-
vo uporabo. Furosemid je učinkovit v visokih od-
merkih, pomembno se ne dializira.
Adrenergični modulatorji: odmerki so nespremenje-
ni in se ne dializirajo (izjema je alfa-metildopa).
Zaviralci ACE se v manjši ali večji meri izločajo sko-
zi ledvice (izjema je le fozinopril, ki se v glavnem me-
tabolizira v jetrih) in se dializirajo, tako da je treba od-
merke ustrezno zmanjšati in jih dodajati po dializi.
Velik problem pri uporabi zaviralcev ACE predstavlja
poleg hiperkaliemije razvoj funkcijske ledvične okva-
re,  posebno pri starejših bolnikih, pri bolnikih s
srčnim popuščanjem in pri sočasnem jemanju neste-



Tabela 1. Osnovni farmakokinetični podatki za nekatera najpogosteje uporabljana zdravila.

Okrajšave: min - najnižja koncentracija
max - najvišja koncentracija

navidezna
prostornina
razporeditve
(Vd) (l/kg)

vezava na
beljakovine

plazme
(%)

celokupni
očistek
zdravila

(ml/min)

odstotek
celokupnega
očistka kot

ledvični

razpolovni
čas

(T½) (ure)

terapevtska
koncentracija

(mg/l)

amikacin 0,25 <10 100 94-98 2-3 5-20 (min)
20-30 (max)

Aspirin®

(acetilsalicilna
kislina)

0,14-0,18 80-90 575-725 <2 0,2-0,3 20-250

digoksin 5-7,3 20-30 75 50-70 34-44 0,5-2,0
disopiramid 0,6-1,4 50-65 1,3-1,4 40-60 4-10 2-4
etosuksimid 0,7 <10 3 20 60 40-100
fenitoin 0,4-0,8 88-93 -- <5 7-26 10-20

fenobarbital 0,6-0,7 20-45 4 25 2-6 dni <10-40

gentamicin
sulfat 0,22-0,3 <10 60 >95 1,5-4 4-8 (max)

0,5-2,0(min) 
karbamazepin 1,2 75-90 50-125 1-3 12-17 4-12
kinidin sulfat 2 80 180-300 10-20 6-8 0,3-6,0
lidokain 3 60-80 700 <10 1,5-2,0 1-5

litijev karbonat 0,7-1 0 20-40 95-99 20-270 4-1,4 

meksiletin 5,4 75 500-850 15 8-10 0,7-2,0
penicilin G 0,5-0,7 45-68 -- 20 0,4-0,9 različna
primidon 0,6 <20 45-100 15-25 10-12 5-12
prokainamid 2,2 14-23 470-600 40-70 2,5-4,7 4-8
teofilin 0,3-0,7 60 36-50 <10 4-16 5-20

tobramicin 0,25-0,30 <10 70 >95 2-4 4-8 (max)
0,5-2,0(min) 

valproična
kislina 0,15 80-95 7 <10 5-20 50-100

vankomicin 0,4-1,0 52-60 65 85 4-6 5-10 (min)
25-35 (max)

roidnih antirevmatikov. Ta zdravila so prepovedana
pri obojestranski zožitvi ledvičnih arterij ali pri eni
sami ledvici s pomembno zoženo ledvično arterijo. 
Nova spoznanja kažejo, da odmerkov blokatorjev
angiotenzinskih receptorjev pri napredovali ledvični
okvari ni potrebno zmanjšati, izjema je le kandesar-
tan. To zdravilo se pomembno ne dializira.
Antagonisti kalcijevih kanalov  se vsi presnavljajo v
jetrih, zato ostane odmerek nespremenjen, prav ta-

ko se ne dializirajo. Njih uporaba je pri ledvičnih bol-
nikih dokaj varna.
Lipofilni zaviralci adrenergičnih receptorjev beta
(esmolol, metoprolol, pindolol, propranolol, karve-
dilol)  se presnavljajo v jetrih, njihov odmerek je ne-
spremenjen. Ta zdravila se ne dializirajo. Odmerek
vodotopnih zaviralcev adrenergičnih receptorjev be-
ta (acebutolol, atenolol, nadolol, bisoprolol) je po-
trebno zmanjšati in jih nadomestiti po dializi.
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zdravilo način
izločanja

razpolovni čas (ure)
odmerek pri ledvični okvari

hitrost glomerulne filtracije (ml/min)
HD

normalno KOL metoda >50 10-50 <10

amikacin L 2-3 30 ZO
II

60-90%
12 ur

30-70%
12-18 ur

20-30%
24 ur da

aspirin J (L) 2-19 nespreme
-njeno II 4 ur 4-6 ur ne uporabljaj ne

digoksin L (ne-L 15-
40%) 36-44 80-120 ZO

II
nespremenjeno

24 ur
25-75%
36 ur

10-25%
48 ur ne

disopiramid L + J 5-8 10-18 II nespremenjeno 12-24 ur 24-40 ur ne
etosuksimid J, L 55 60 ZO nespremenjeno nespremenjeno 75% da
fenobarbital J( L 30%) 60-150 117-160 II nespremenjeno nespremenjeno 12-16 ur da

fenitoin J (L) 24 8 ZO nespremenjeno nespremenjeno nespreme-
njeno ne

gentamicin
sulfat L 2 24-48 ZO

II
60-90%
8-12 ur

30-70%
12 ur

20-30%
24 ur da

karbamaze-
pin J (L) 35 ? ZO nespremenjeno nespremenjeno 75% ne

kinidin
sulfat J (L 10-50%) 5,0-7,2 4-14 II nespremenjeno nespremenjeno nespreme-

njeno da

lidokain H (R <20%) 1,2-2,2 1,3-3,0 ZO nespremenjeno nespremenjeno nespreme-
njeno ne

litijev
karbonat L 14-28 podaljšan ZO nespremenjeno 50-75% 25-50% da

meksiletin J (L) 8-13 16 ZO nespremenjeno nespremenjeno 50-75% da

penicilin g J (L) 0,5 6-20 ZO
II

nespremenjeno
6-8 ur

75%
8-12 ur

25-50%
12-16 ur da

primidon J (L <20%) 8 12 II 8 ur 8-12 ur 12-24 ur da

prokainamid L(J 7-24%) 2,5-4,9 5,3-5,9 II 4 ur 6-12 ur 8-24 ur da

teofilin J 3-12 ? ZO nespremenjeno nespremenjeno nespreme-
njeno da

tobramicin L 2,5 56 ZO
II

60-90%
8-12 ur

30-70%
12 ur

20-30%
24 ur da

valproična
kislina J dvofazno 10 ZO nespremenjeno nespremenjeno nespreme-

njeno ne

vankomicin L 6-8 200-250 II 24-72 ur 72-240 ur 240 ur ne

Tabela  2. Prilagoditev odmerka zdravil pri bolnikih z ledvično okvaro.

Okrajšave: KOL - kronična ledvična odpoved
L - izločanje skozi ledvice 
J - izločanje prek jeter
HD -odstranjevanje zdravila s hemodializo
ZO - zmanjšani odmerek ob nespremenjenem intervalu med posameznimi odmerki
II-  podaljšani interval ob nespremenjenem odmerku
ZO, II - spremenjeni odmerek ter podaljšani interval med posameznimi odmerki



Odmerke flekainida, bretilija, dizopiramida, prokai-
namida ter kinidina je potrebno prilagoditi. Od teh se
le prokainamid dializira. 
Pri digoksinu zmanjšamo obremenilni odmerek na
75% in nato podaljšamo intervale med posameznimi
odmerki. Potrebno je meriti koncentracijo v krvi, še
zlasti ob sočasnem pomanjkanju K+ in Mg2+, ki nje-
govo toksičnost povečata. 
Odmerki nitratov so nespremenjeni.

Endokrini agensi
Večina peroralnih antidiabetikov ter njihovih meta-
bolitov se izloča skozi ledvice. Varno je uporabljati
le tiste pripravke, ki se presnavljajo v jetrih (gliklazid,
glipizid, tolazamid, tolbutamid,  troglitazon). Upora-
bi acetoheksamida, metformina, klorpropamida ter
gliburida se izognemo. Metformin lahko povzroči
hudo laktacidozo. Odmerki insulina so pri dializnih
bolnikih manjši.

Zdravila za zdravljenje bolezni prebavil
Uporaba teh zdravil je pri ledvičnih bolnikih dokaj
pogosta. 
Antacidi in fosfatni vezalci lahko pri sočasnem je-
manju z drugimi zdravili zmanjšajo njihovo delova-
nje. 
Antagonisti H2 histaminskih receptorjev se v glav-
nem izločajo skozi ledvice in je potrebno njihov od-
merek prilagoditi. Cimetidin lahko pri ledvičnih bol-
nikih povzroča zmedenost. 
Inhibitorji protonske črpalke se presnavljajo v jetrih
in je njihov odmerek nespremenjen. 
Sukralfat lahko povzroča toksične koncentracije alu-
minija v krvi ter v telesu in se njegovi uporabi raje
izognemo. 
Laksativi, ki vsebujejo magnezij, povzročajo hiper-
magneziemijo in se jih izogibamo.

Zdravila za zdravljenje revmatskih bolezni
Nesteroidni antirevmatiki se na široko predpisujejo
ledvičnim bolnikom, njihov abuzus je lahko vzrok za

razvoj analgetične nefropatije. Njihova uporaba naj
bo pri ledvičnih bolnikih dokaj restriktivna, ker pred-
vsem pri starejših in izsušenih bolnikih ter pri bolni-
kih, ki imajo izraženo srčno popuščanje ali jetrno
okvaro, pospešijo razvoj ledvične odpovedi. Zmanj-
šujejo delovanje antihipertenzivov, ker povečajo reab-
sorpcijo Na+ v ledvičnih tubulih in so pogostokrat
vzrok za neurejen krvni tlak. Pozorni moramo biti
tudi na uporabo nesteroidnih antirevmatikov, ki se
jih lahko dobi brez recepta! Novejši inhibitorji ciklo-
oksigenaze-2 so prav tako nefrotoksični, na stranski
tir pa jih je postavila povečana smrtnost bolnikov za-
radi odpovedi srca. 
Uporabi soli zlata in penicilaminu se pri ledvičnih
bolnikih raje izognemo.
Odmerke alopurinola je potrebno zmanjšati ter jih
nadomestiti po dializi.

Sedativi in hipnotiki
Uporaba teh zdravil je pri ledvičnih bolnikih pogosta,
neredko se razvije odvisnost. Odmerkov  benzodia-
zepinov ni potrebno spreminjati (izjema je klordia-
zepoksid). Ta zdravila se ne dializirajo. 
Odmerki antidepresivov so nespremenjeni, izjema je
le maprotilin.

Pri zdravljenju z zdravili moramo biti pri ledvičnih
bolnikih zelo previdni. Nemalokrat lahko z
neustrezno izbiro zdravil ali neustreznim oziroma
prevelikim odmerkom posameznega zdravila celo
pospešimo razvoj ledvične okvare ali povzročimo
končno ledvično odpoved. Pri predpisovanju
posameznih odmerkov zdravil je potrebno uporab-
ljati preglednice, ki so podane v večini pomemb-
nejših učbenikov oziroma priročnikov, precej po-
datkov se dobi na medmrežju. Občasno je
potreben posvet z najbližjim nefrologom. Na kon-
cu ne smemo pozabiti, da je pri bolnikih, ki imajo
predpisanih veliko različnih zdravil, kar še zlasti
velja za bolnike s kronično ledvično okvaro,
možnost interakcij  ter neželenih stranskih učinkov
zdravil zelo velika ter dokaj nepredvidljiva.
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OPERACIJE IN KRONIČNA LEDVIČNA BOLEZEN
Boštjan Leskovar

Kakšne vrste operativnih posegov poznamo?
Kdo vodi pripravo ledvičnega bolnika na poseg?
Kakšno je tveganje načrtovanega in kakšno nujnega operativnega posega?
Katere preiskave so potrebne pred majhnim in katere pred velikim operativnim posegom?
Kakšni so ukrepi za zmanjšanje zapletov?
Kakšna je vloga bolnika pri pripravi na operativni poseg?

Operacija je vsak medicinski poseg v celovitost in
neokrnjenost človeškega telesa. Sem spadajo vsi po-
segi, kjer je prekinjeno tkivo, ki ločuje telo od okoli-
ce, torej koža, sluznice in oči, bodisi z rezom ali v
obliki punkcije. Operativne posege lahko delimo gle-
de na:
- obsežnost posega, 
- način anestezije, 
- mesto posega v telesu, 
- način izvedbe in 
- nujnost. 
Vse to pa vpliva na način in nujnost priprave bolni-
ka na poseg in anestezijo. Priprava bolnika zahteva
skrbno oceno:
- splošnega predoperativnega stanja bolnika,
- volumskega stanja, 
- serumskih elektrolitov, 
- nagnjenosti h krvavitvi in
- potrebe po morebitnem dializnem zdravljenju.
Priprava na poseg je različna, če nanj pripravljamo
bolnika s kronično in akutno ledvično boleznijo, ki
še ne potrebuje dializnega zdravljenja, stabilnega
dializnega bolnika, ki se zdravi s hemodializo ali pe-
ritonealno dializo ali bolnika po presaditvi ledvice.

SPLOŠNA PRIPRAVA BOLNIKA Z LEDVIČNO
BOLEZNIJO NA OPERATIVNI POSEG
Priprava bolnika na operativni poseg je odvisna od
vrste, načina in nujnosti posega ter od stopnje kro-
nične ledvične bolezni (KLB) in stanja pridruženih
bolezni. Le multidisciplinarna priprava bolnika na

operativni poseg je vodilo v varen in strokovno pra-
vilen pristop k operativnemu zdravljenju bolnikov s
kronično ledvično boleznijo. 
Pred operativnim posegom mora biti bolnik sezna-
njen s stanjem svoje bolezni in možnostmi zdravlje-
nja ter s prognozo bolezni glede na različne načine
zdravljenja. Bolnik se mora sam odločiti tudi o izbi-
ri načina zdravljenja, ki je lahko le v skladu s stro-
kovnimi stališči zdravljenja bolezni. Zdravnik ga lah-
ko samo vodi k pravilnejši odločitvi, dokončna odlo-
čitev o načinu in poteku zdravljenja pa je bolnikova.
Temu mnenju je nato potrebno prilagoditi tudi pri-
pravo bolnika na operativni poseg. 
Nujno in nenadomestljivo je, da bolnik aktivno so-
deluje pri pripravi na operativni poseg z upošteva-
njem navodil zdravnikov in s skrbjo za čim boljšo te-
lesno kondicijo ter zdravo prehrano pred načrtova-
nimi posegi. S tem bolnik sam zelo pripomore k var-
nosti in uspešnosti kirurškega posega ter predvsem
k hitrosti okrevanja po njem.

Vloga izbranega zdravnika
Ambulantno pripravo kroničnega ledvičnega bolni-
ka na operativni poseg običajno vodi njegov izbrani
zdravnik. Zdravnik, ki bolnika pripravlja na poseg,

Priprava ledvičnega bolnika je odvisna od ob-
sežnosti posega, načina anestezije, mesta posega v
telesu, načina izvedbe in nujnosti ter stopnje kro-
nične ledvične bolezni in pridruženih kroničnih
bolezni. 
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ga je dolžan pripraviti v skladu z navodili, ki jih bol-
nik prejme v ustanovi, kjer bo poseg opravljen (po
pregledu kirurga in anesteziologa) in v skladu s po-
sebnostmi njegovega zdravstvenega stanja. Ob tem
je pogosto potrebno pridobiti tudi mnenje zdravni-
kov drugih strok, najpogosteje kardiologa in nefro-
loga. Po prejemu vseh osnovnih in dodatno zahte-
vanih  izvidov, mora zdravnik, ki vodi pripravo bol-
nika, ob upoštevanju vseh pridobljenih mnenj, oce-
niti zdravstveno stanje bolnika in opredeliti optimal-
ni čas za izvedbo posega. Optimalni čas pripravlje-
nosti bolnika, pa je potrebno uskladiti tudi s časov-
nimi in tehničnimi možnostmi ustanove, v kateri bo
poseg opravljen.

Vloga kirurga
Kirurg sam neposredno ne vodi priprave bolnika na
operativni poseg. Dolžan je opredeliti tveganje po-
sega s kirurškega stališča in izbrati za bolnika poseg,
ki bo za bolnika najmanj obremenilen, tehnično naj-
ugodnejši in dolgoročno tudi najuspešnejši. Prav ta-
ko je dolžan predlagati specifične ukrepe pri pripra-
vi bolnika, ki jih narekuje sama izbira vrste kirurške-
ga posega, tako v luči diagnostične priprave bolnika,
kot tudi v luči premedikacije oz. antibiotične profi-
lakse.

Vloga anesteziologa
Anesteziolog ocenjuje sposobnost bolnika za pred-
videni operativni poseg in anestezijo ter pooperati-
vno zdravljenje. Ocena mora temeljiti na opravlje-
nem telesnem pregledu in izvidih dodatnih preiskav.
Sposobnost bolnika za operativni poseg, ki ga poda
anesteziolog, torej pomeni verjetnost, da sta korist
predvidenega operativnega posega v telo ter verjet-
nost uspešne rehabilitacije po njem, vključno z ver-
jetnostjo za preživetje in izboljšanje kakovosti življe-
nja po posegu, večji od tveganja posega samega. 

Vloga nefrologa
Nefrolog aktivno sodeluje pri pripravi bolnika z na-
predovalo kronično ledvično boleznijo in bolnika na
nadomestnem zdravljenju ledvične odpovedi. Pri
bolnikih s KLB 3. in 4. stopnje, ki ne prejemajo imu-
nosupresivne terapije, običajno nefrolog poda le

mnenje o sposobnosti za operativni poseg in mnenje
o potrebi ev. dodatne diagnostike z nefrološkega po-
dročja. Nefrolog oceni posebnosti zdravstvenega
stanja bolnika s KLB, najverjetnejše možne zaplete
zaradi tega in zaradi vrste načrtovanega operativne-
ga posega ter predlaga ev. dodatne diagnostične in
tudi terapevtske postopke pred izvedbo samega ki-
rurškega posega.
Pri bolnikih zdravljenih z imunosupresivno terapijo
in pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo 5. stop-
nje ter pri bolnikih na nadomestnem zdravljenju led-
vične odpovedi pa je priporočljivo, da nefrolog prev-
zame vodenje priprave bolnika na operativni poseg.
V tem primeru nefrolog pogosto bolje pozna splo-
šno zdravstveno stanje bolnika, kot njegov izbrani
zdravnik, razpolaga z več izvidi do tedaj opravljenih
preiskav in pozna posebnosti imunosupresivnega
zdravljenja oz. zdravljenja s kronično hemodializo
oz. peritonealno dializo. Bolniki s KLB stopnje 4 in
5, ki še niso v programu nadomestnega zdravljenja,
pogosto s tem pričnejo v luči priprave na elektivni
operativni poseg. Bolniki, ki se zdravijo s kroničnim
nadomestnim zdravljenjem, pa potrebujejo prilago-
ditve le-tega v luči intenziviranja terapije in pogosto
tudi spremembe antikoagulacije (hemodializa), ali ce-
lo spremembo načina nadomestnega zdravljenja (pe-
ritonealna dializa). Poleg teh specifičnih priprav bol-
nika pa nefrolog oceni tudi bolnikovo presnovno in
srčno-žilno stanje in po potrebi vključi v pripravo
bolnika na poseg še specialiste drugih specialnosti,
predvsem kardiologa, diabetologa, pulmologa in tu-
di hematologa ali revmatologa.

NAČRTOVANI IN NUJNI POSEGI
Načrtovani (elektivni) posegi so vsi nenujni invaziv-
ni ali kirurški posegi v medicini. Ti posegi se začne-
jo z oceno indikacije za poseg in se nadaljujejo z oce-
no splošnega telesnega stanja bolnika. Temu sledi na-
črt predoperativne priprave bolnika, ki vključuje iz-
boljšanje bolnikove splošne telesne kondicije in s
simptomatskim zdravljenjem tudi optimizacijo sta-
nja kroničnih bolezni, slabokrvnosti, motenj v strje-
vanju krvi in motenj v delovanju ostalih notranjih or-
ganov.

Ambulantno pripravo kroničnega ledvičnega bol-
nika na operativni poseg običajno vodi njegov
izbrani zdravnik v skladu z navodili, ki jih bolnik
prejme v ustanovi, kjer bo poseg opravljen.

Pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo 5. stop-
nje ali na nadomestnem zdravljenju z dializo ali
presaditvijo ledvice prevzame vodenje priprave
bolnika na operativni poseg nefrolog.
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Nujni (urgentni) kirurški posegi so posegi, pri kate-
rih zaradi trenutnega zdravstvenega stanja bolnika
invazivnega ali kirurškega posega ni mogoče odlaša-
ti, vsaj ne tako dolgo, da bi bila mogoča popolna dia-
gnostična in terapevtska priprava bolnika na poseg. Z
odlaganjem izvedbe posega bi bili ogroženi bolniko-
va kakovost življenja v prihodnosti ali bolnikovo
zdravje ali celo življenje. Zato mora biti predvideni
operativni poseg opravljen ne glede na to, ali je bol-
nik na tak poseg predhodno ustrezno pripravljen ali
ne. Tudi v tem primeru se pred izvedbo urgentnega
posega opravi vsaj osnovna laboratorijska diagnosti-
ka in osnovna diagnostika obtočil, sečil in dihal. S
pridobljenimi izvidi je mogoče pridobiti podatke, ki
omogočajo načrtovanje vrste posega in okrevanja po
posegu, prilagojenega bolnikovem splošnem zdrav-
stvenem stanju ali celo preložitev posega za nekaj ur
ali celo dni, če je tveganje izvedbe posega večje kot
njegova odložitev. Ta presoja je pogosto težka in te-
melji na klinični oceni zdravnikov, ki bolnika zdravi-
jo, in na dostopnih podatkih o uspehu različno zdra-
vljenih bolnikov s podobno klinično sliko. 
Pri nujnih kirurških posegih je tveganje za zaplet
med posegom in v pooperativnem obdobju vedno
mnogo večje kot pri načrtovanih posegih. Pri bolni-
ku s končno odpovedjo ledvic je smrtnost pri načr-
tovanem kirurškem posegu ocenjena na 1 do 4%, po
operaciji na srcu, ki je nujna, pa je 10 do 20%. Tudi
zapleti so v pooperativnem času pogostejši in pove-
zani s potrebo po daljšem zdravljenju v intenzivni
enoti zaradi vazoaktivne podpore in potrebe po dalj-
šem zdravljenju z umetno ventilacijo. Večja obope-
rativna obolevnost je povezana z anemijo, perikardi-
tisom, nevropatijo, trombozo žilnega dostopa in z
okužbami.

UKREPI ZA ZMANJŠANJE MOREBITNIH
ZAPLETOV
Tveganje za zaplete lahko zmanjšamo s skrbno pri-
pravo ledvičnega bolnika. Pri tem smo posebej po-
zorni na zdravila, ki jih redno jemlje, ureditev arte-
rijske hipertenzije, oceno srčno-žilnega tveganja, mo-
rebitno hiperkaliemijo, acidobazne motnje, nagnje-
nost h krvavitvam in anemijo.

Zdravila
Ledvični bolniki imajo predpisana različna zdravila
zaradi zdravljenja arterijske hipertenzije in zapletov
kronične ledvične bolezni. Veliko jih zaradi večje
srčno-žilne ogroženosti jemje antiagregacijska zdra-
vila. Tudi zaradi vse pogostejšega zdravljenja z an-

gioplastiko in vstavitvijo žilnih opornic se veliko bol-
nikov zdravi z antiagregacijskimi zdravili, ki jih pred
in med posegom ne smemo ukiniti. Pri teh bolnikih
poskušamo izbrati najustreznejši termin za operati-
vni poseg, ko bolnik lahko prejema le eno izmed an-
tiagregacijskih zdravil. 
Podobno velja za bolnike, ki se zdravijo z antikoagu-
lantno terapijo zaradi venskih trombembolizmov, ko
poskušamo poseg odložiti na čas, ko se izteče čas an-
tikoagulantnega zdravljenja. Bolniki z vstavljenimi
umetnimi zaklopkami in bolniki z velikim tveganjem
za arterijske trombembolizme pa morajo biti pred
posegom prevedeni na heparin, bodisi nizkomole-
kularni (NMH) ali klasični, prav tako v skladu s
smernicami in tveganjem za akutni arterijski trom-
bembolični dogodek. 
Bolnikom odsvetujemo jemanje nesteroidnih anti-
revmatikov, ker lahko poslabšajo ledvično delovanje
in povzročijo motnje v strjevanju krvi.
Sladkorni bolniki, ki se zdravijo s peroralnimi hipo-
glikemiki, potrebujejo v času operativnega posega
prehodno infuzijo 5% glukoze z insulinom glede na
vrednost krvnega sladkorja, ki ga kontroliramo vsako
uro. Hipoglikemija lahko zaradi povečanega sprošča-
nja kateholaminov povzroči porast krvnega tlaka.
Bolniki s hipofunkcijo ščitnice in predvsem nadled-
vične žleze potrebujejo ustrezen režim prilagoditve
nadomestnega hormonskega zdravljenja. Če bolnik
prejema glukokortikoidno zdravljenje (npr. zaradi
zdravljenja vaskulitisa ali po presaditvi ledvice), po-
trebuje v primeru operativnega posega hidrokorti-
zon zaradi preprečevanja insuficience nadledvičnih
žlez.

Arterijska hipertenzija
Pogosto imajo bolniki pred posegi zvišan krvni tlak.
Osnovne terapije pred posegi ne ukinjamo, ker lah-
ko krvni tlak dodatno prekomerno poraste. Zdravi-
la apliciramo peroralno več ur pred načrtovanim po-
segom, lahko jih predpišemo tudi v intravenski obli-
ki ali v obliki transdermalnih obližev. Če bolnik pre-
jema diuretik ocenimo, če ga je mogoče dva dni pred
načrtovanim velikim operativnim posegom ukiniti;
na ta način lahko preprečimo hipovolemijo in in-
traoperativno hipotenzijo. V kolikor ocenimo, da to
ni mogoče, na to opozorimo anestezista.

Ocena srčno-žilnega tveganja
Pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo vedno
opravimo tudi oceno srčno-žilnega tveganja. V ta na-



men opravimo EKG in RTG pc, po potrebi še UZ
srca, obremenitveno testiranje (cikloergometrijo, stre-
sno scintigrafijo srca), v primeru velike verjetnosti na-
predovale ishemične bolezni srca pa tudi invazivno
diagnostiko srca. Morebitno koronarno bolezen, ki
zahteva intervencijo (PTCA ali kirurški poseg), je po-
trebno razrešiti pred elektivnim velikim kirurškim po-
segom, saj se preživetje bolnikov tako izboljša.

Hiperkaliemija
Pojavnost hiperkaliemije je pri bolnikih s kronično
ledvično boleznijo ocenjena na 19%, pri bolnikih si
končno ledvično odpovedjo pa na 38%. Pred opera-
tivnim posegom priporočajo, da serumska koncen-
tracija K+ ne presega 5,5 mmol/l. Zniževanje se-
rumske koncentracije K+ s polistirenskimi smolami,
ki jih bolnik prejema peroralno, odsvetujejo, lahko
pa jih uporabimo v klizmi (30 do 60 g rektalno na 6
ur). Z diuretikom zanke povečamo izplavljanje K+ s
sečem. Pri nujni operaciji je začasen ukrep zdravlje-
nje z insulinom in parenteralno infuzijo glukoze, ki
povzroči premik K+ v celice. Pri dializnem bolniku je
najvarnejša in najzanesljivejša priprava s hemodiali-
zo zadnji dan pred operacijo ali v primeru nuje celo
nekaj ur pred operacijo, če za antikoagulacijo ne upo-
rabljamo heparina ampak npr. citrat.

Acidobazne motnje
Acidobaznih motenj pri ledvičnih bolnikih ne pove-
zujejo s povečanim perioperativnim tveganjem, lah-
ko pa je učinek lokalne anestezije zaradi presnovne
acidoze slabši.

Nagnjenost h krvavitvi
Uremija povzroči disfunkcijo trombocitov in s tem
poveča perioperativno tveganje za krvavitve. Naj-
boljši pokazatelj takšne nagnjenosti h krvavitvi je za-
piralni čas, ki je sicer podaljšan tudi pri jemanju an-
tiagregacijskih zdravil. Nagnjenost h krvavitvam pri
dializnem bolniku najlažje popravimo, če ima dan
pred posegom hemodializo. Če v času hemodialize
prejema heparin, je varen interval do operacije 12 ur.
Če je interval do operacije krajši, je potrebno izvesti
dializo brez heparina. V praksi najpogostejši ukrep
za popravo nagnjenja h krvavitvi je transfuzija kon-
centriranih eritrocitov (z odstranjenimi levkociti -
KEL); če popravimo hematokrit za 30%, zmanjša-
mo trombocitno disfunkcijo in povečamo njihovo
nalepljanje na žilno steno. Zelo redko uporabljamo
zdravljenje z desmopresinom, krioprecipitatom ali
estrogeni.

Anemija
Ledvični bolniki imajo anemijo, ki jo uspešno zdra-
vimo z zdravili, ki pospešujejo eritropoezo (ESA).
Če ob tem skrbimo za zadostne zaloge železa, je pri-
prava na operacijo enostavna, saj bolniki dosegajo
ciljne vrednosti hemoglobina v krvi (110 – 120 g/l).
Zaželena vrednost hemoglobina v krvi pred invaziv-
nim posegom ali operacijo je ≥100 g/l. Le redkokdaj
so v ta namen potrebne transfuzije KEL, ki se jih
izognemo, če se le da, saj s tem povzročimo senzibi-
lizacijo bolnikov in zmanjšamo možnost za more-
bitno kasnejšo presaditev ledvice. Ena enota KEL
običajno povzroči porast koncentracije hemoglobina
v krvi za 10 g/l. 

POSEBNOSTI PRIPRAVE NA POSAMEZNE
VRSTE INVAZIVNIH POSEGOV 

Majhen operativni poseg
Med majhne operativne posege štejemo punkcije te-
lesnih votlin, na primer trebuha, prsne votline, tudi
punkcijo sklepov in kostnega mozga, enostavna iz-
drtja zob, nekaj operacij na očeh in skoraj vse ope-
rativne posege na koži ali sluznicah, le operacij ope-
klin ne. 
Ti posegi običajno ne potrebujejo posebne priprave
bolnika, dovolj je, da preverimo hemogram, PČ,
INR, PTČ, zapiralni čas (ob nagnjenosti h krvavitvi),
C-reaktivni protein, serumsko koncentracijo glukoze,
K+, Na+, Cl-, sečnine, kreatinina, v nekaterih prime-
rih bolnika tudi zaščitimo s profilaktično atibiotično
terapijo v enkratnem odmerku (tabela 1).

Veliki operativni poseg
Med velike operativne posege štejemo vse posege,
kjer so odprte telesne votline (prsna ali trebušna vot-
lina ali tudi glava), klasično ali laparoskopsko, vse ki-
rurške posege na arterijskem žilju ali okostju s skle-
pi kjerkoli v telesu in seveda operacije opeklin ter ki-
rurške rekonstrukcije. Vsi ti posegi zahtevajo pripra-
vo bolnika na poseg, intenzivnost in obseg priprave
pa sta odvisni od nujnosti posega. 

Pred operativnim posegom je potrebno urediti ar-
terijsko hipertenzijo, oceniti bolnikovo srčno-žilno
tveganje, popraviti morebitno hiperkaliemijo, aci-
dobazne motnje, nagnjenost h krvavitvam in ane-
mijo.
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Običajno pri ledvičnih bolnikih opravimo določitev
hemograma, PČ, INR, PTČ, zapiralnega časa, C-re-
aktivnega proteina, serumske koncentracije glukoze,
sečnine, kreatinina, K+, Na+, Cl-, Ca2+ in bikarbona-
tnih ionov in analizo seča z urinokulturo, če ima bol-
nik ohranjeno diurezo. Če je vrednost serumske kon-
centracije bikarbonatnih ionov pod 18 mmol/l,
opravimo še plinsko analizo arterijske krvi (PAAK)
(tabela 1).  
Redkeje in glede na osnovno bolezen (npr. nefrotski
sindrom) opravimo določitev serumske koncentra-
cije albuminov, celokupnih proteinov ali AST, ALT
ter gama GT (npr. nosilec antigena hepatitisa B). Le
izjemoma določimo troponin T (TNT) ali možgan-
ski natriuretični peptid (BNP) v krvi. 

Pri vseh bolnikih, ki se pripravljajo na večji operati-
vni poseg, določimo krvno skupino, Rh faktor in se-
rološke preiskave za dokaz morebitnega hepatitisa B,
C in HIV. Vse pogosteje  odvzamemo tudi nadzor-
ne brise ali vzorce biološkega materiala za dokaz ko-
lonizacije z MRSA, VRE ali drugimi odpornimi bak-
terijami (ESBL), saj nam izvidi teh preiskav nareku-
jejo ustrezne izolacijske ukrepe in izbiro antibiotika
po posegu oz. v primeru pooperativnih zapletov. 

POSEBNOSTI PRIPRAVE BOLNIKOV NA
POSAMEZNE NAJPOGOSTEJŠE OPERATIVNE
POSEGE

Punkcije in igelne biopsije 
To so posegi, pri katerih z iglo prebodemo kožo in
opravimo punkcijo telesne votline ali sklepa, lahko
tudi notranjih organov (ledvice, jetra, pljuča, kostni
mozeg, likvor) ali bezgavk in tipljivih ali ultrazvočno
vidnih tumorjev. Lahko so diagnostične (za citolo-
ško, histološko ali mikrobiološko diagnostiko) ali te-
rapevtske, ko s punkcijo ali drenažo odstranimo te-
kočino, kri ali gnoj iz telesne votline ali sklepa. V se-
danjem času večino teh posegov opravimo ob ul-
trazvočni kontroli, zato so zapleti in poškodbe so-
sednjih organov relativno zelo redki in priprava na
poseg posledično manj zahtevna. 
Običajno tovrsten poseg ne zahteva posebnih pri-
prav bolnika, večinoma je dovolj ultrazvočna dolo-
čitev mesta punkcije ali ultrazvočno vodenje posega
ter določitev osnovnih laboratorijskih preiskav (he-
mogram, testi hemostaze, elektroliti in dušični retenti
ter hepatogram). Pri hemodializnih bolnikih poseg
praviloma opravimo na nedializni dan.

Angioplastike in punkcije žilja 
Angioplastike in punkcije žilja so zelo pogosti pose-
gi. Punkcije ven na rokah in nogah uporabljamo za
odvzem krvi in vnos zdravil. 
Punkcije perifernih ven ne zahtevajo nikakršne pri-
prave bolnika. 
Pogosto so potrebne punkcije velikih ven (femoral-
ne, jugularne in subklavijske) za parenteralni vnos
zdravil, nadzor tlakov v krvnem obtoku, za potrebe
hemodialize in za vstavitve začasne elektrode srčne-
ga spodbujevalnika. Bolniku v veno vstavimo vodi-
lo ali različne tipe venskih katetrov, ki jih prišijemo na
kožo. Vstavitev teh katetrov opravimo po Seldin-
gerjevi metodi. 

majhen operativni poseg 

- hemogram
- PČ, INR, PTČ
- zapiralni čas (ob nagnjenosti h krvavitvi)
- C-reaktivni protein
- s-glukoza, s-K+, s-Na+, s-Cl-, s-Ca2+, s-sečnina, 

s-kreatinin (pri hemodializnem bolniku vse določitve
opravimo po zadnji hemodializi)

- EKG 

velik operativni poseg

- hemogram
- PČ, INR, PTČ
- zapiralni čas (ob nagnjenosti h krvavitvi)
- C-reaktivni protein
- s-glukoza, s-K+, s-Na+, s-Cl-, s-Ca2+, s-sečnina, 

s-kreatinin (pri hemodializnem bolniku vse določitve
opravimo po zadnji hemodializi)

- s-HCO3
- (plinska analiza arterijske krvi pri s-HCO3

-

≤18 mmol/l)
- krvna skupina in Rh faktor
- hepatitis B, C, HIV
- EKG
- RTG pc
- testiranje pljučne funkcije (kadilci, starejši od 40 let)

dodatni ukrepi
- serološke preiskave (hepatitis B in C, HIV) 
- izključitev kolonizacije z MRSA, VRE ali z

odpornimi bakterijami (ESBL)
- antibiotična profilaksa pri indikaciji
- nadomestno zdravljenje s hidrokortizonom pri

zdravljenju z glukokortikoidi

Tabela 1.  Predoperativne preiskave ledvičnega bolnika.
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Zelo priporočljivo je, če pred posegom poznamo
stanje bolnikovih sposobnosti strjevanja krvi in šte-
vilo trombocitov, ostale preiskave ob tem niso po-
trebne, pač pa je običajno potrebna rentgenska kon-
trola RTG pc po punkciji vratnih ven, saj se s tem
prepričamo, da med posegom ni prišlo do poškodb
sosednjih organov in ocenimo položaj katetra.
Za vse punkcije arterij uporabljamo katetre, ki jih
vstavljamo po Seldingerjevi metodi in jih navadno
prišijemo na kožo. Izjema je punkcija arterije za ana-
lizo plinske analize krvi. Skozi tako vstavljene kate-
tre lahko opravljamo slikanja za oceno prehodnosti
žilja (angiografije) in angioplastike z vstavitvijo žil-
nih opornic ali brez njih. Te katetre lahko uporabimo
tudi za lokalno topljenje strdkov (trombolize) ali lo-
kalno zdravljenje tumorjev in krvavitev (embolizaci-
je). Pri hujšem srčnem popuščanju lahko po takem
katetru vstavimo tudi aortno črpalko. Te posege
opravljamo tudi pri zelo bolnih, celo življenjsko
ogroženih bolnikih. 
Če gre za nenujne ali načrtovane posege je treba pred
izvedbo posega preveriti le sposobnost strjevanja
krvi in izključiti prisotnost morebitne sistemske
okužbe, oceniti funkcijo jeter in predvsem ledvic, saj
je rentgensko kontrastno sredstvo nefrotoksično. V
ta namen občajno opravimo predhodno osnovno la-
boratorijsko analizo krvi z določitvijo vnetnih para-
metrov, testov hemostaze, hemograma, elektrolitov
in dušičnih retentov. Običajno pred posegom dolo-
čimo tudi krvno skupino bolnika. Tudi te posege
praviloma opravimo na nedializni dan ali tik pred he-
modializo iz periferne vene ali AV fistule.

Endoskopije 
Pri endoskopiji s kirurškimi oziroma endoskopski-
mi instrumenti v telo vstopamo preko naravnih te-
lesnih odprtin in po naravnih telesnih poteh. Najpo-
gosteje jih uporabljamo v gastroenterologiji (gastro-
skopija, kolonoskopija, endoskopska retrogradna ho-
langiopankreatografija – ERCP, endoskopski ultraz-
vok), v pulmologiji (bronhoskopija), urologiji (cisto-
skopija) in ginekologiji (histeroskopija). Uporabljajo
jih tudi otologi za pregled sinusov. Večina teh pose-
gov se opravlja brez anestezije, za bolnika so sicer
neprijetni, precej naporni, lahko tudi boleči. Sami
diagnostični posegi ne potrebujejo priprav bolnika
na poseg. Priprava pa je potrebna, ker so pogosto
diagnostičnemu pregledu pridruženi še terapevtski
posegi: punkcije, odščipi, elektrokoagulacije in skle-
rozacije, odstranitve tujkov in kamnov, laserske abla-
cije, nastavitve žilnih ščipalk, vstavitve endoluminal-
nih opornic ipd. Priprava na kolnooskopijo pa vklju-

čuje še zaužitje velikih količin odvajalne tekočine za
čiščenje črevesja v kratkem času, ki povzročijo drisko
in pri bolnikih zato le redko povzročijo srčno po-
puščanje ali hipervolemijo. 
Pri omenjenih posegih je potrebno pri bolniku s
KLB vselej opraviti vsaj teste hemostaze in hemo-
gram, pri bronhoskopiji pa še določitev zasičenosti
kisika v krvi in spirometrijo. Tudi ti posegi se pri bol-
nikih na hemodializi praviloma opravijo na nedializ-
ni dan.

Laparoskopije 
Laparoskopije so kirurški posegi, katerih invazivnost
je bistveno manjša kot pri klasičnih kirurških pose-
gih. Opravljajo se z minimalnimi rezi in minimalni-
mi poškodbami lokalnega tkiva in sosednjih organov.
Okrevanje bolnikov po teh operacijah je zaradi manj-
ših poškodb tkiva mnogo krajše kot pri klasičnih
operacijah, pogostnost zapletov je enaka ali celo
manjša. Kljub temu navadno zahtevajo splošno ane-
stezijo. 

Klasični kirurški posegi 
Klasični kirurški posegi (laparotomije, torakotomije,
lumbotomije, kraniotomije, osteosinteze) so velike
operacije, kjer kirurg z večjimi rezi odpre neko tele-
sno votlino ali področje udov oziroma glave in ne-
posredno pod kontrolo očesa opravi operativni po-
seg. Te operacije so za bolnika najbolj obremenjujo-
če, povzročajo več sočasnih poškodb lokalnega tki-
va in zahtevajo daljše bolnišnično zdravljenje ter
pozneje tudi daljšo rehabilitacijo v domačem okolju.
Običajno je ob teh posegih potrebna splošna ane-
stezija, redkeje drugi načini anastezije. 
Priprave bolnika na te posege so splošne, povezane
z oceno splošnega zdravstvenega stanja bolnika (glej
opis med velikimi kirurškimi posegi) z oceno zmož-
nosti strjevanja krvi, funkcionalnega stanja srčno-žil-

Odvajalne tekočine za čiščenje črevesja, ki jih bol-
nik popije v kratkem času in ki povzročijo drisko,
pri ledviččnih bolnikih zelo redko povzročijo srčno
popuščanje ali hipervolemijo. 

Priprava bolnika na laparoskopijo je enaka kot
priprava na klasični operativni poseg, saj ob
neuspehu laparoskopskega posega slednjemu sle-
di nadaljevanje v klasični poseg.
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nega sistema, pljuč in ledvic ter z oceno metabolne-
ga in endokrinološkega stanja bolnika. To so po-
membni podatki za izvedbo varne anestezije in za
oceno verjetnosti uspešnega pooperativnega okre-
vanja, kakor tudi pomembni podatki za individualne
prilagoditve vrste operacije in poteka pooperativne-
ga zdravljenja. Priprave na operativni poseg pa so tu-
di specifične, zahtevajo pa jih posamezni operativni
posegi sami po sebi, oziroma narava osnovne ali pri-
druženih bolezni.

PRIPRAVA KRONIČNEGA LEDVIČNEGA
BOLNIKA NA NAJPOGOSTEJŠE OPERATIVNE
POSEGE

Operacije na odprtem srcu 
Pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo so zelo
pogoste, verjetno celo najpogostejše med vsemi ve-
likimi operativnimi posegi. Posegi so zelo zahtevni
zaradi načina anestezije in vzdrževanja krvnega ob-
toka med posegom, zaradi pogostih vstavitev ume-
tnih materialov v telo (zaklopke) in zaradi obsežno-
sti posega. Vsi ti posegi zahtevajo posebno predo-
perativno pripravo bolnika, in sicer:
- oceno stanja srca, ki opredeli predvsem vrsto, nuj-

nost in obsežnost ter tudi smiselnost operativnega
posega;

- oceno stanja ostalih organov in celokupnega psi-
hofizičnega stanja bolnika ter tveganja ob predvi-
denem posegu in po njem. Oceniti je treba tvega-
nje posega in tveganje pooperativnega okrevanja
ter verjetnost izboljšanja kakovosti življenja po po-
segu. Vedno mora biti pričakovana korist bolnika
po opravljenem posegu nedvomno večja od tve-
ganja posega, da se zanj odločimo;

- oceno prisotnosti morebitnih vnetnih kotišč, ki bi
po uspešnem operativnem posegu lahko ogrožali
bolnika. Zato vedno ocenimo stanje zob, nosu in
obnosnih votlin, pri ženskah še stanje rodil. Vsaj z
laboratorijskimi in slikovnimi preiskavami skuša-
mo izključiti prisotnost najpogostejših malignih
(rakavih) bolezni, ki bi lahko zaradi svoje narave
izničile koristi opravljenega operativnega posega
na srcu;

- oceno ledvičnega delovanja in potrebe po prilago-
ditvi zdravljenja KLB ali nadomestnega zdravlje-
nja ledvične odpovedi.

Operacije rakavih obolenj
Pri bolniku s kronično ledvično boleznijo veljajo
enake indikacije in kontraindikacije za operativno
zdravljenje novotvorb kot pri ostalih bolnikih. Pri
vseh bolnikih je treba oceniti stanje osnovne rakave
bolezni in možnosti za njeno ozdravitev, potenci-
alno splošno izboljšanje stanja zaradi odstranitve naj-
večje mase tumorja, zmanjšanje posledic rasti tu-
morja zaradi pritiska ali vraščanja v ostale organe in
seveda celokupno psihofizično stanje, ki prav tako
lahko omejuje še vedno mogoč radikalen ali paliati-
ven poseg. K tej oceni pristopamo celovito in multi-
disciplinarno.
Onkolog oz. onkološki konzilj vedno najprej oceni
verjetno ozdravljivost maligne bolezni s kirurškim
posegom v kombinaciji s še drugimi načini zdravlje-
nja. Pri bolnikih, kjer je verjetnost ozdravitve majh-
na, je onkolog dolžan presoditi, ali operativni poseg
bistveno doprinese k izboljšanju kakovosti življenja
in ohranjanju nemotenega delovanja ostalih organov
in organskih sistemov, seveda ob hkratni oceni celo-
kupnega psihofizičnega stanja bolnika. 

Konziliarna mnenja ostalih zdravnikov so v pomoč
tako anestezistu kot tudi kirurgu pri načrtovanju in
pripravi bolnika na poseg, morda pa še izraziteje pri
pooperativnem vodenju bolnika. Konziliarni zdrav-
niki lahko podajo mnenja o oceni stanja bolnika s
svojega stališča (kardiolog, diabetolog, pulmolog, ne-
frolog….) ali pa aktivno sodelujejo pri pripravi bol-
nika. Bolnik lahko pred večjim operativnim posegom
potrebuje še predhoden poseg na srčnem žilju ali in-
tenzivnejši pristop k zdravljenju kroničnega srčnega
popuščanja, morda ureditev sladkorne bolezni ali sta-
bilizacijo astme ter optimizacijo zdravljenja kronične
ledvične bolezni, še toliko bolj, če je zaradi tega že
potrebno nadomestno zdravljenje ledvične odpovedi.

Ortopedske operacije
Ortopedske operacije so pri bolnikih s kronično led-
vično boleznijo prav tako zelo pogoste. Kar nekaj
teh bolnikov se zdravi zaradi posledic avtoimunih
bolezni, ki lahko povzročajo vnetja sklepov, njihovo
zdravljenje pa osteoporozo ali septično nekrozo za-

Pričakovana korist bolnika od opravljenega
posega mora biti nedvomno večja od tveganja za
poseg, da se zanj odločimo.

Kirurški poseg ob slabem psihofizičnem stanju bol-
nika lahko pomeni tako skrajšanje življenja bolni-
ka kot tudi zmanjšanje njegove kakovosti, zato se
pri bolnikih s slabim celokupnim zdravstvenim
stanjem operativni poseg večinoma odsvetuje.
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radi nekaterih zdravil. Bolniki s kronično ledvično
boleznijo imajo tudi zaradi pomanjkanja vitamina D
pogostejšo osteoporozo, poleg tega pa še ledvično
kostno bolezen (predvsem sekundarni hiperparati-
roidizem). Zaradi polimorbidnosti so pogoste tudi
artroze (obrabe sklepov) in zlomi, predvsem hrbte-
nice in kolka. 
Ortopedske operacije so namenjene predvsem bolj-
ši kakovosti življenja bolnika – zmanjšanju bolečine,
izboljšanju drže ali gibljivosti bolnika vključno z nje-
govo pokretnostjo, zato so tudi kontraindikacije za te
operacije mnogo strožje kot pri operacijah malignih
bolezni in srca ter žilja, ki so mnogo bolj povezane s
preživetjem kot ortopedske operacije. Pred vsako or-
topedsko operacijo bolnika s kronično ledvično bo-
leznijo, je treba skrbno pretehtati indikacijo in oce-
niti, ali je končni učinek res izboljšanje kakovosti ži-
vljenja brez pomembnega ogrožanja njegovega
zdravja in življenja. Potrebna je natančna ocena te-
lesnega in duševnega stanja bolnika hkrati z oceno
njegove volje za sodelovanje v procesu rehabilitacije
in potenciala, ki mu ga še omogoča njegovo stanje
gibal, predvsem preostale mišične moči in trdnosti
kostnine. Končna ocena je vedno rezultat sodelova-
nja zdravnikov več strok in tudi bolnika samega. 
Ortoped mora oceniti stanje osnovne okvare gibal,
zaradi katere je bolnik napoten v njegovo obravna-
vo. Odločitev o načinu zdravljenja mora temeljiti na
oceni vzroka te okvare in možnosti njegove odpra-
ve s kirurškim zdravljenjem. Posebna pozornost mo-

ra biti namenjena oceni verjetnosti, da se bo po ki-
rurškem zdravljenju stanje bolnika izboljšalo, kar je
mogoče le, če je poseg tehnično izvedljiv in če stanje
gibal v celoti bolniku omogoča izvedbo predvidene
pooperativne rehabilitacije. Tu je smiselno vključiti
tudi mnenje zdravnika specialista rehabilitacijske me-
dicine.
Verjetno nista pri nobenem drugem posegu toliko
pomembna mnenje bolnika in ocena njegove pri-
pravljenosti za tako zdravljenje ter za njegovo sode-
lovanje predvsem med rehabilitacijo, kot pri orto-
pedskih operacijah. Brez njegovega pomembnega
prispevka k temu je sam operativni poseg že v izho-
dišču nesmiseln, saj pomeni le tveganje za poslabša-
nje zdravja in življenja in ne izboljšanja kakovosti
slednjega.
Skrbna priprava bolnika, ki temelji na nedvomni in-
dikaciji za kirurški poseg, ob upoštevanju strokov-
nih načel priprave bolnika na operativni poseg, na
skrbni predoperativni presoji stanja notranjih orga-
nov in ustreznem predhodnem zdravljenju njihove-
ga morebitnega popuščanja je ključ do uspeha pri
operativnem zdravljenju vsakega, tudi kroničnega
ledvičnega bolnika. 

Operacije in kronična ledvična bolezen
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Vsaj toliko kot je pomembno sodelovanje zdrav-
nikov različnih strok v pripravi na operativni poseg
je pri tem pomembno tudi sodelovanje bolnika
samega. In tudi to je del presoje zdravnika, ki bol-
nika na operativni poseg pripravlja.
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POSEBNOSTI ANTIKOAGULACIJSKEGA ZDRAVLJENJA PRI
BOLNIKIH S KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO

Gregor Tratar, Alenka Mavri

Katera antikoagulacijska zdravila uporabljamo pri bolnikih z ledvično boleznijo?
Kakšne so posebnosti presnove antikoagulacijskih zdravil pri bolnikih z ledvično boleznijo?
Kako odmerjamo antikoagulacijska zdravila pri bolnikih z ledvično boleznijo?
Kako pri bolnikih z ledvično boleznijo nadziramo učinek antikoagulacijskih zdravil?
Kako bolnike, ki prejemajo antikoagulacijsko zdravljenje, pripravimo na nefrološke posege?
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Pri bolnikih z napredovalo kronično ledvično
boleznijo se zaradi osnovne bolezni pojavljajo mot-
nje tako v sistemu koagulacije kot v sistemu fibrino-
lize, zato so po eni strani ogroženi zaradi krvavitev,
po drugi strani pa zaradi trombotičnih zapletov. Pri
ledvičnih bolnikih je ob uvedbi antikoagulacijskega
zdravljenja in med njegovim nadaljnjim vodenjem
potrebno nenehno tehtanje med tveganjem za kr-
vavitev in tveganjem za trombotične zaplete. 
Antikoagulacijska zdravila, ki jih lahko uporabljamo
v vsakdanji klinični praksi, so: nefrakcionirani he-
parin, nizkomolekularni heparini (NMH) ter ku-
marini.

ANTIKOAGULACIJSKO ZDRAVLJENJE S
HEPARINI
Najpogostejše indikacije za zdravljenje s heparini so: 
- venska tromboza,
- pljučna embolija,
- akutni miokardni infarkt,
- akutna arterijska tromboza ali embolija,
- premostitveno zdravljenje do posega pri bolnikih,

ki sicer prejemajo kumarine,
- preprečevanje trombemboličnih zapletov pri in-

ternističnih in kirurških bolnikih.
Nefrakcionirani heparin, ki je bil dolgo časa zdravi-
lo izbora pri teh stanjih, so v zadnjih letih skoraj
popolnoma nadomestili NMH. Nefrakcionirani he-
parin in NMH se pomembno razlikujejo tako v pres-
novi zdravil kot v mehanizmu delovanja.

Metabolizem heparinov in njihov
antikoagulacijski učinek
Nefrakcionirani heparin je dolga molekula z veliko
molekulsko maso. Poleg zaporedja pentasaharidov,
ki je ključno za njegov antikoagulacijski učinek, vse-
buje tudi številna druga vezavna mesta za plazemske
beljakovine, endotelijske celice in makrofage. Kadar
uporabljamo odmerke, ki smo jih vajeni iz vsakdan-
je klinične prakse, se večina zdravila iz obtoka
odstrani z vezavo na omenjene beljakovine in celice,
le okrog desetina odmerka pa skozi ledvice. Zato led-
vično delovanje ne vpliva bistveno na razpolovno
dobo zdravila in se nefrakcionirani heparin tudi pri
bolnikih z okvarjenim ledvičnim delovanjem ne
kopiči v telesu. Stopnja vezave na prej omenjene
strukture pa je nepredvidljiva, zato je nepredvidljiv
tudi antikoagulacijski učinek tega zdravila.
Kratke verige NMH prav tako vsebujejo zaporedje
pentasaharidov, vendar pa imajo le malo vezavnih
mest za plazemske beljakovine in celice. Ta zdravila
odlikujejo boljše farmakokinetične lastnosti in dobro
predvidljiv antikoagulacijski učinek, vendar pa se iz
istega razloga večina teh zdravil odstrani iz krvnega
obtoka skozi ledvice. Zato je razpolovna doba NMH
pri bolnikih z oslabljenim ledvičnim delovanjem po-
daljšana. Na voljo imamo različne NMH, ki se med
sabo razlikujejo po molekulski masi. Prav zaradi ra-
zličnih molekulskih mas se farmakokinetske in an-
tikoagulacijske lastnosti posameznih NMH pomem-
bno razlikujejo, zato posamezni NMH med seboj
niso izmenljivi.
Za antikoagulacijski učinek tako nefrakcioniranega
heparina kot NMH je ključna vezava zaporedja pen-



tasaharidov z antitrombinom. Poglavitni antikoagu-
lacijski učinek nefrakcioniranega heparina je zavi-
ranje trombina (faktor IIa), kar pa ni le posledica in-
aktivacije z antitrombinom, temveč tudi neposredne
vezave heparina na trombin in posledičnega nastan-
ka terciarnega kompleksa heparin-antitrombin-
trombin. Nefrakcionirani heparin zavira tudi faktor
Xa, vendar le preko vezave na antitrombin, zato je
zaviranje faktorja Xa približno 10-krat šibkejše kot
zaviranje trombina. V manjši meri nefrakcionirani
heparin zavira tudi nekatere druge antikoagulacijske
faktorje (IXa, XIIa). Nastanek terciarnega komplek-
sa heparin-antitrombin-trombin je zaradi kratkih
verig NMH otežen, zato NMH inhibirajo predvsem
faktor Xa, trombin pa le v manjši meri.

Nadzor antikoagulacijskega učinka heparinov 
Učinek nefrakcioniranega heparina nadziramo z
merjenjem aktiviranega parcialnega tromboplas-
tinskega časa (aPTČ). V vsakdanji klinični praksi
sicer uporabljamo take odmerke nefrakcioniranega
heparina, da dosežemo podaljšanje aPTČ na 1,5 do
2,5-kratno vrednost glede na kontrolno vrednost
(srednja vrednost aPTČ najmanj 20 testiranih
vzorcev plazme zdravih oseb). Vendar pa je rezultat
močno odvisen od uporabljenega tromboplastina,
zato je pravilneje, da vsak laboratorij umeri ter-
apevtske vrednosti aPTČ glede na uporabljen trom-
boplastin in koagulometer. 
Zaradi ugodnih farmakokinetičnih lastnosti NMH
njihovega antikoagulacijskega učinka običajno ni
potrebno nadzirati. Le pri nekaterih stanjih in
boleznih (npr. telesna teža večja kot 120 kg ali man-
jša kot 50 kg, zmanjšano ledvično delovanje,
nosečnost, itd.) postane učinek NMH nepredvidljiv,
zato v teh primerih priporočajo nadzor antikoagu-
lacijskega učinka. Trenutno je najbolj uporabljani test
merjenje aktivnosti faktorja Xa (anti-Xa). Pri-
poročene terapevtske vrednosti anti-Xa so odvisne
od režima odmerjanja (na 12 ali na 24 ur) in so po-
dane v tabeli 1. Od režima odmerjanja je odvisen tu-
di najprimernejši čas odvzema krvi za testiranje.

Uporaba heparinov pri bolnikih z ledvično
boleznijo 
Pri bolnikih z ledvično boleznijo uporabljamo he-
parine v terapevtskih odmerkih za zdravljenje tromb-
emboličnih bolezni, v preventivnih odmerkih pa za
preprečevanje trombemboličnih bolezni in za pre-
prečevanje strjevanja krvi v zunajtelesnem krvnem
obtoku med hemodializo.
Terapevtski odmerki heparinov pri bolnikih z
ledvično boleznijo. Nefrakcionirani heparin
uporabljamo danes, ko so v uporabi predvsem
NMH, le še izjemoma. Zanj se lahko odločimo pred-
vsem pri tistih bolnikih, ki so močno ogroženi zara-
di krvavitve, in pri tistih z močno zmanjšano
glomerulno filtracijo. Zdravljenje pričnemo z intra-
venskim bolusom 80 IE/kg (za odrasle običajno
5.000 IE) in ga nadaljujemo z infuzijo 18 E/kg/uro
(običajno 1.000 IE/uro). Odmerek je potrebno pri-
lagajati vrednosti aPTČ, ki jo moramo na začetku
zdravljenja določati na 4 do 6 ur.
NMH uporabljamo vse pogosteje tudi pri bolnikih s
kronično ledvično boleznijo. Zdravljenje z enoksa-
parinom v priporočenem terapevtskem odmerku
1 mg/kg/12 ur privede do povečanja anti-Xa nad
terapevsko območje že, kadar je očistek kreatinina
(Okreatinina) manjši od 50 ml/min. Tinzaparin, ki pri
nas ni na voljo, se pri bolnikih z zmanjšano
glomerulno filtracijo verjetno ne kopiči bistveno. 
Edina raziskava z dalteparinom, ki je vključila bol-

Ledvično delovanje ne vpliva bistveno na razpo-
lovno dobo nefrakcioniranega heparina, zato se pri
bolnikih z oslabljenim ledvičnim delovanjem ne
kopiči v telesu. NMH odlikujejo boljše farmako-
kinetične lastnosti in dobro predvidljiv antikoagu-
lacijski učinek, vendar pa se večina teh zdravil
odstrani iz obtoka skozi ledvice, zato je razpolov-
na doba NMH pri bolnikih z oslabljenim ledvičnim
delovanjem podaljšana.

Pri antikoagulacijskem zdravljenju uporabljamo
takšne odmerke nefrakcioniranega heparina, da
dosežemo podaljšanje aPTČ na 1,5 do 2,5-kratno
vrednost glede na kontrolno vrednost. 
Antikoagulacijskih učinek NMH je pri ledvičnih bol-
nikih nepredvidljiv, zato v teh primerih priporoča-
jo spremljanje aktivnosti faktorja Xa (anti-Xa). Pri-
poročene terapevtske vrednosti anti-Xa so odvisne
od režima odmerjanja.

parameter odmerjanje 
na 12 ur

odmerjanje 
na 24 ur

čas od zadnjega
odmerka do
odvzema

3 – 4 ure 4 – 6 ur

priporočena
vrednost anti-Xa 0,6 – 1,0 IE/ml 1,0 – 2,0 IE/ml
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Tabela 1. Priporočene terapevtske vrednosti anti-Xa glede na
režim odmerjanja NMH.



nike z zmanjšanim ledvičnim delovanjem, ni pokaza-
la pomembne razlike v anti-Xa med bolniki s Okrea-
tinina. <40 ml/min in tistimi z Okreatinina >80
ml/min. Nedavno je bila objavljena meta-analiza
raziskav, ki so vključevale bolnike s hudo zmanjšano
glomerulno filtracijo (Okreatinina. <30 ml/min). Bol-
nike so zdravili z različnimi NMH, večina pa je pre-
jemala enoksaparin v priporočenih terapevtskih
odmerkih. Izkazalo se je, da je tveganje za veliko kr-
vavitev pri teh bolnikih kar 2 do 3-krat večje kot pri
bolnikih z normalnim ledvičnim delovanjem. Tveg-
anje za veliko krvavitev pa ni bilo zvečano pri tistih
bolnikih, ki so prejemali prilagojene odmerke enok-
saparina glede na stopnjo ledvične okvare. 
Pri uporabi enoksaparina moramo njegov odmerek
prilagajati stopnji ledvične bolezni. Priporočamo, da
prvemu polnemu terapevtskemu odmerku sledijo
odmerki, zmanjšani za 25 do 30% pri bolnikih z 
Okreatinina 30 – 60 ml/min, oziroma odmerki, zmanj-
šani za 45 do 50%, pri bolnikih z Okreatinina <30
ml/min. Menimo, da je potreben nadzor z določa-
njem anti-Xa tudi takrat, ko uporabljamo prilagojene
odmerke enoksaparina. Trenutno ni jasnih z dokazi
podprtih priporočil glede odmerjanja dalteparina in
nadroparina, na podlagi raziskav njune far-
makokinetike pa priporočamo pri bolnikih s kro-
nično ledvično boleznijo odmerjanje na 12 ur. Prve-
mu terapevtskemu odmerku naj sledi odmerek,
zmanjšan za 25%, če je Okreatinina <60 ml/min. Štiri
ure po drugem odmerku je potrebna določitev anti-
Xa. Glede na vrednost anti-Xa lahko pri vseh NMH
prilagajamo odmerke po enačbi: 

ciljni anti-Xa
novi odmerek = predhodni odmerek  x  ---——————

izmerjeni anti-Xa

Na enak način  prilagodimo odmerke nadroparina in
dalteparina ob kontroli anti-Xa tudi pri bolnikih, ki
so vključeni v nadomestno zdravljenje s hemodiali-
zo. 
Kontroliranih raziskav, ki bi dokazovale prednost
uporabe nefrakcioniranega heparina pred NMH pri
bolnikih z močno napredovalo ledvično boleznijo,
ni. Dve študiji, ki sta primerjali nefrakcionirani he-
parin in enoksaparin pri bolnikih s kronično ledvično
boleznijo, nista dokazali pomembnih razlik v pogost-
nosti velikih krvavitev. Uporaba nefrakcioniranega
heparina je smiselna zlasti pri bolnikih, ki so močno
ogroženi zaradi krvavitev, saj lahko njegov učinek
hitro zavremo s protamin sulfatom, med tem ko za
NMH nimamo antidota.

Preventivni odmerki heparinov pri bolnikih z
ledvično boleznijo. Tudi za preprečevanje trombe-
mboličnih boleznih uporabljamo danes skoraj
izključno NMH v t.i. preventivnih odmerkih. Čeprav
so preventivni odmerki NMH bistveno manjši od
terapevtskih odmerkov, lahko pri bolnikih z napre-
dovalo ledvično boleznijo pride do kopičenja NMH
v telesu in s tem do neželenih učinkov. V primeru
dolgotrajnejše uporabe preventivnih odmerkov
NMH je zdravljenje smiselno nadzorovati z merje-
njem anti-Xa. Odvzem krvi za določitev anti-Xa
opravimo četrti dan po začetku dajanja preventivnih
odmerkov NMH, 4 ure po aplikaciji zadnjega
odmerka. Priporočeno območje anti-Xa je 0,1 – 0,3
IE/ml.  Mnenja glede preventivnih odmerkov nizko-
molekularnih heparinov pri bolnikih z ledvično in-
suficienco so deljena. Nekateri priporočajo npr.
uporabo polovičnih odmerkov enoksaparina tudi pri
bolnikih, pri katerih bi se sicer odločili za enoksparin
0,4 ml/24 h. Kaže pa, da dalteparin v odmerkih
5.000E/24 h sc. pri bolnikih s hudo ledvično insufi-
cienco tudi po enem tednu take uporabe ne privede
do prekomernega antikoagulacijskega učinka.
Preprečevanje koagulacije med hemodializo.
Večinoma uporabljamo NMH v enkratnem odmer-
ku 50 do 100 IE/kg na začetku dialize. Odmerek je
odvisen od posameznika in od tehničnih pogojev
med hemodializo. Metaanaliza 17 randomiziranih
študij je pokazala, da so nefrakcionirani heparin in
NMH enako učinkoviti pri preprečevanju koagulacije
v zunajtelesnem obtoku in enako varni glede krva-
vitev. 

ANTIKOAGULACIJSKO ZDRAVLJENJE  S
KUMARINI
Najpogostejše indikacije za zdravljenje s kumarini so: 
- venska tromboza, 
- pljučna embolija, 
- vstavljene umetne srčne zaklopke ter 
- atrijska fibrilacija in undulacija. 

Učinek nefrakciniranega heparina hitro zavremo s
protamin sulfatom; za NMH ni antidota.

Pri ledvičnih  bolnikih moramo biti pri uporabi
nizkomolekularnih heparinov previdni; odmerke
moramo prilagajati oceni glomerulne filtracije
oziroma očistku kreatinina, antikoagulacijski
učinek pa nadzirati z merjenjem anti-Xa. V takem
primeru je uporaba nizkomolekularnih heparinov
enako učinkovita in varna kot uporaba nefrak-
cioniranega heparina.
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Kumarini so edina peroralna antikoagulacijska zdra-
vila. Med njimi največkrat posežemo po varfarinu.
Varfarin zavira nastajanje od vitamina K odvisnih
koagulacijskih faktorjev (II, VII, IX in X). Presnova
in izločanje tega zdravila v celoti poteka v jetrih, za-
to ledvična bolezen ne vpliva na antikoagulacijski
učinek teh zdravil. Tako je vodenje peroralnega an-
tikoagulacijskega zdravljenja pri bolnikih z ledvično
boleznijo enako kot pri tistih z normalnim ledvi-
čnim delovanjem. Posebna pozornost je potrebna le
pri pripravi teh bolnikov na nefrološke posege. 

PRIPRAVA BOLNIKA Z ANTIKOAGULACIJSKIM
ZDRAVLJENJEM NA NEFROLOŠKE POSEGE
Priprava na posege je odvisna od nujnosti in vrste
posega ter od indikacije za antikoagulacijsko zdrav-
ljenje. Glede na tveganje za krvavitev razdelimo
posege na majhne in velike (tabela 2). 

Tabela 2. Razdelitev posegov v nefrologiji glede na tveganje
za krvavitev.

Majhni posegi
Ob majhnih posegih antikoagulacijskega zdravljenja
ne prekinjamo. Pri bolnikih, ki prejemajo kumarine,
prilagodimo zdravljenje tako, da je INR v času
posega med 2,0 in 2,5.

Veliki posegi
Pri velikih posegih moramo antikoagulacijsko zdravl-
jenje začasno prekiniti. Pri bolnikih, ki prejemajo ku-
marine, zdravljenje prekinemo vsaj 5 dni pred ve-
likim posegom. Dan pred posegom določimo INR.
Angiografije in konstrukcije arteriovenskih fistul
lahko opravimo pri INR ≤1,5, ledvično biopsijo in
presaditev ledvice pa pri INR ≤1,3. Kumarine
ponovno uvedemo že na dan posega oziroma dan

po posegu, če je hemostaza po operaciji dobra. Bol-
niki z zelo velikim tveganjem za trombembolijo (tisti
z umetnimi srčnimi zaklopkami, antifosfolipidnim
sindromom, atrijsko fibrilacijo ob mitralni stenozi ali
z atrijsko fibrilacijo in sočasnimi dodatnimi dejavni-
ki tveganja za trombembolijo ter bolniki v zgodnjem
obdobju - 3 do 6 mesecev - po arterijski ali venski
trombemboliji) potrebujejo v času, ko je INR pod
ciljnim območjem, nadomestno zdravljenje s tera-
pevtskimi odmerki NMH, ki ga moramo prilagoditi
stopnji kronične ledvične bolezni. Zadnji odmerek
NMH, ki naj znaša le polovico celotnega dnevnega
odmerka, bolnik prejme najmanj 24 ur pred
posegom. Glede na tveganje za krvavitev na mestu
posega ponovno uvedemo terapevtske odmerke
NMH 12 do 48 ur po posegu, kumarine pa že na
večer posega oziroma dan po njem. Pri vseh ostalih
bolnikih uvajamo premostitveno zdravljenje s tera-
pevtskimi odmerki NMH pred posegom le izjemo-
ma, medtem ko ga po posegu običajno uvedemo pri
vseh tistih bolnikih, ki prejemajo kumarine zaradi
venskih trombembolizmov.
Če bolnik prejema intravensko nefrakcionirani he-
parin, infuzijo prekinemo 6 do 12 ur pred velikim
posegom in jo ponovno uvedemo 12 do 24 ur po
posegu, če to dopušča hemostaza.

Presaditev ledvice
Posebnost med posegi predstavlja presaditev ledvice,
saj gre za nujni poseg z velikim tveganjem za kr-
vavitev, ki zahteva hitro pripravo bolnika. Ob spre-
jemu bolnika za pripravo na transplantacijo takoj
izmerimo INR. Če je INR 1,8 ali več, bolniku aplici-
ramo 10 mg vitamina K intravensko, če je INR pod
1,8, pa lahko apliciramo manjše odmerke vitamina
K (npr. 5 mg). INR ponovno določimo čez 4 – 6 ur.
Če je INR še vedno nad 1,8, naj bolnik ponovno in-
travensko prejme 10 mg vitamina K, pričnemo pa
tudi z nadomeščanjem koagulacijskih faktorjev s
svežo zmrznjeno plazmo (15 - 20 ml/kg telesne
teže). Po 1 uri ponovno določimo INR in postopek
ponavljamo, dokler ne dosežemo INR ≤1,3. V
primeru, da smo pri pripravi na presaditev ledvice v
časovni stiski, takoj pričnemo z intravenskim
nadomeščanjem koagulacijskih faktorjev, bodisi z
uporabo protrombinskega kompleksa (20 – 50
E/kg) ali rekombinantnega faktorja VII (60 – 90
µg/kg). Zaradi razmeroma kratke razpolovne dobe
rekombinantnih koagulacijskih faktorjev pa tudi tem
bolnikom apliciramo Konakion 10 mg intravensko.
Ponovno izmerimo INR 30 minut po aplikaciji
rekombinantnih koagulacijskih faktorjev in odmerke
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majhni posegi
- vstavitev dializnih katetrov v velike vene

veliki posegi

- ledvična biopsija
- angiografija
- konstrukcija arteriovenske fistule
- presaditev ledvice

Kumarini se pri bolnikih z zmanjšanim ledvičnim
delovanjem ne kopičijo, zato odmerke tako kot pri
drugih bolnikih prilagajamo glede na ciljni INR.
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Slika 1. Priprava bolnika, ki prejema kumarine, na presaditev ledvice.

ponavljamo, dokler ne dosežemo INR ≤1,3. Uva-
janje antikoagulacijskih zdravil po posegu je od-
visno od stopnje tveganja za krvavitev in stopnje tve-
ganja za trombembolični zaplet (slika 1).

Zaključek
Pri antikoagulacijskem zdravljenju bolnikov z led-
vično boleznijo moramo biti pozorni na naslednja
dejstva:
- zaradi ledvične bolezni je pri teh bolnikih povečano

tveganje tako za trombembolične zaplete kot za kr-
vavitve,

- zaradi presnove NMH se lahko ta zdravila pri bol-
nikih z ledvično boleznijo kopičijo, zato je lahko
njihov antikoagulacijski učinek prekomeren,

- varno uporabo NMH zagotovimo s prilagajanjem
odmerkov stopnji glomerulne filtracije in vrednos-
tim anti-Xa,

- varfarin se pri bolnikih z ledvično boleznijo ne
kopiči, zato ga uporabljamo skladno z ustaljenimi
načini zdravljenja.

Pri pripravi bolnikov, ki prejemajo trajno an-
tikoagulacijsko zdravljenje s kumarini, na nefro-
loške posege upoštevamo tveganje za trombem-
bolijo ob ukinitvi antikoagulacijskih zdravil in tve-
ganje za krvavitev ob posegu. Prehodno nado-
mestno zdravljenje s heparini potrebujejo le bol-
niki z velikim tveganjem za trombembolijo. Pose-
bej zapletena je priprava na presaditev ledvice, ki
običajno zahteva intravensko nadomeščanje
koagulacijskih faktorjev in vitamina K.
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NOSEČNOST IN KRONIČNA LEDVIČNA BOLEZEN
Živa Novak Antolič, Veruška Matoh Meglič, Mojca Novak, Miha Lučovnik

Kakšna je normalna vrednost serumskega kreatinina pri nosečnici v prvem trimesečju?
Kakšna je normalna vrednost sečnine pri nosečnici v prvem trimesečju?
Kakšna je normalna vrednost urata pri nosečnici v prvem trimesečju?
Kakšna je normalna vrednost endogenega očistka kreatinina pri nosečnici v prvem trimesečju?
Kateri je najpomembnejši podatek za svetovanje pred zanositvijo pri bolnici s kronično ledvično
boleznijo?
Zakaj včasih odsvetujemo nosečnost pri ženski s presajeno ledvico?
Kateri zaplet v nosečnosti/porodu po porodu je najpogostejši pri ženski s kronično ledvično boleznijo?
Kateri zaplet v nosečnosti/porodu po porodu je najpogostejši pri plodu/novorojenčku matere s
kronično ledvično boleznijo? 
Ali kronična ledvična bolezen poslabša izid nosečnosti?
Ali nosečnost poslabša potek kronične ledvične bolezni?
Ali so ženske, ki so proti nasvetu zanosile in je zaradi tega prišlo do odpovedi presajene ledvice,
upravičene do prednostne ponovne presaditve ledvice?

313

Večina žensk po nosečnosti, ki lepo poteka, rodi
zdravega otroka. Vendar večino maternalne obo-
levnosti in umrljivosti predstavljajo kronične bolezni
nosečnic, porodnic in otročnic; večino perinatalne
obolevnosti in umrljivosti pa zelo prezgodaj rojeni
otroci. Tudi tu so pomembne kronične bolezni
matere, saj velikokrat zaradi slabšanja bolezni svetu-
jemo iatrogeni prezgodnji porod. Še pred nekaj de-
setletji je bila prognoza za ženske s kroničnimi led-
vičnimi boleznimi slaba, svetovanje pa zaradi tega
drugačno. Vsestranski napredek medicinske znano-
sti in tehnologije je omogočil preživetje vedno mlaj-
šim nedonošenčkom, ženskam s kroničnimi led-
vičnimi boleznimi pa omogočil, da postanejo matere.
Za preprečevanje zapletov pri materi in otroku je
potrebno poznati osnove vodenja nosečnosti pri teh
bolnicah. 

SVETOVANJE PRED ZANOSITVIJO
O nosečnosti se je treba pogovarjati z bolnicami v
reproduktivni dobi od samega začetka zdravljenja,
tudi s tistimi, ki ne želijo biti noseče. Zanositev sve-
tujemo čim prej v poteku kronične ledvične bolezni.
Pri svetovanju pred zanositvijo je odločilno mnenje

nefrologa, ki spremlja bolnico. Pomembna je ocena
ledvičnega delovanja, proteinurije in krvnega tlaka
pred zanositvijo. Ta omogoča pravilno svetovanje
bolnici in primerjavo začetnih vrednosti s spremem-
bami v nosečnosti. Še vedno ni randomizirane klini-
čne raziskave ali metaanalize o tem, kako različne
stopnje ledvične okvare vplivajo na izid nosečnosti.
Tesno in dobro sodelovanje bolnice, nefrologa, peri-
natološkega internista, perinatologa, neonatologa in
drugih specialistov daje najboljše rezultate. 
Seveda se lahko kljub drugačnemu nasvetu bolnica
odloči za nosečnost in tudi tedaj je dobro, da se že
pred zanositvijo javi tudi pri perinatologu, da dobi
osnovne napotke, vsaj tako kot vsaka zdrava bodoča
nosečnica. Pred zanositvijo naj ženska jemlje 4000
µg (4 mg) folne kisline dnevno. Ta desetkrat višji
odmerek, kot ga jemljejo zdrave ženske za prepreče-
vanje anomalij nevralne cevi pri plodu, priporočamo
ženskam s kroničnimi boleznimi. Metabolni sindrom
je skupek več kriterijev, kot so večji obseg pasu, mej-
na arterijska hipertenzija, povišan krvni sladkor in
trigliceridi. Ženske z enim kriterijem v sklopu meta-
bolnega sindroma imajo dvakrat, ženske z dvema kri-
terijema metabolnega sindroma pa šestkrat večje tve-



ganje, da bo imel plod anomalijo nevralne cevi. Fol-
no kisino morajo jemati od zanositve naprej. Ker ne
morejo vedeti, kdaj bodo zanosile, naj jo jemljejo
vedno, kadar ne uporabljajo kontracepcije. Tudi pri
ledvičnih bolnicah je le polovica nosečnosti načrto-
vanih. 
Ženske s kroničnimi boleznimi morajo biti vsaj tako
dobro vodene v nosečnosti kot zdrave ženske. Žal
se prevečkrat zgodi, da temu ni tako. Tudi pri zdra-
vih nosečnicah se lahko hud zaplet, na primer
eklampsija, pojavi »kot strela z jasnega«. Pogosteje se
to lahko zgodi pri kronični bolnici, zato naj bodo
pregledi vsaka dva tedna do 32. tedna nosečnosti, na-
to pa vsak teden. Pri nosečnici s presajeno ledvico
so pregledi še pogostejši. Seveda naj se nosečnica javi
takoj, ko ima težave. 
Enako pomembna je zgodnja prepoznava ledvične
bolezni, ki se lahko prvič pokaže v nosečnosti. Dife-
rencialna diagnoza med ledvično boleznijo in
preeklampsijo / eklampsijo je v nosečnosti včasih
zelo težka. Na vsak način mora biti po porodu izpel-
jana diagnostika.

FIZIOLOŠKE SPREMEMBE V NOSEČNOSTI
V nosečnosti pride do izrazitih fizioloških spre-
memb, zato so tudi normalne laboratorijske vred-
nosti v nosečnosti drugačne (tabela 1). Tako so na
videz normalne vrednosti pri nosečnici lahko že
znak slabšega delovanja ledvic. Zaradi zvišane
glomerulne filtracije in manjše sposobnosti tubulne
resorpcije glukoze je pri skoraj polovici nosečnic
občasno prisotna glukozurija. Ta prispeva k pogo-
stejšim okužbam sečil. Presejalni test za nosečnost-
no sladkorno bolezen s 50 g je indiciran pri vsaki
nosečnici z glukozurijo.
Ledvici postaneta večji in težji, ledvična meha in
sečevoda se razširita, desni bolj kot levi. Do tega
pride zaradi dekstrorotacije noseče maternice in
zvišanega nivoja progesterona. Tudi zaradi zastaja-
nja seča nosečnice pogosteje zbolevajo za okužbami
sečil. Meja fiziološke hidronefroze je razširitev
pielona ledvic do 2 cm. 
Mikroskopska hematurija brez proteinurije, znakov
okužbe ali drugih znakov ledvične odpovedi je lahko
fiziološka v nosečnosti. Najverjetneje je posledica kr-
vavitev iz majhnih venul v dilatiranem votlem siste-
mu.
Prostornina plazme se poveča za 1,5-krat, periferni
upor se zniža za 40%, pretok plazme skozi ledvice
se poveča zgodaj v nosečnosti. V drugem trimesečju
je večji za 60-80%, nato pa v tretjem trimesečju

nekoliko pade. Ob porodu je še vedno 50% večji kot
pred zanositvijo. Hitrost glomerulne filtracije se ob
koncu prvega trimesečja poveča za 50%, ob koncu
nosečnosti pade za 20% in se vrne na prvotno vred-
nost v treh mesecih po porodu. Zaradi tega se
poveča očistek kreatinina za okoli 50%. Koncen-
tracije serumskega kreatinina, sečnine in sečne kisline
so znižane. Spremeni se tudi funkcija tubulov: reab-
sorpcija glukoze in aminokislin se zmanjša. Povečano
je tudi izločanje beljakovin, fiziološko do 300 mg v
24-urah. V nosečnosti pride do zadrževanja natrija v
telesu; 80% nosečnic ima zato fiziološke edeme,
predvsem proti koncu nosečnosti.

laboratorijski
parameter

trimesečje

1. 2. 3.

sečnina (mmol/l) 2,8-4,2 2,5-4,1 2,4-3,8

kreatinin (µmol/l) 52-68 44-64 55-73

K+ (mmol/l) 3,3-4,1 3,3-4,1 3,3-4,1

Na+ (mmol/l) 130-140 130-140 130-140

sečna kislina
(mmol/l) 0,14-0,23 0,14-0,29 0,21-0,38

24-urna proteinurija
(g) <0,3 <0,3 <0,3

očistek kreatinina
(ml/min) 140-162 139-196 119-139

Pri vseh ženskah, posebej pa pri kroničnih bolnic-
ah, je zelo priporočeno svetovanje pred zanositvi-
jo.
V nosečnosti pride do velikih sprememb v fiziolo-
giji ledvic.
Normalne laboratorijske vrednosti so v nosečno-
sti drugačne.
Za najboljši izid nosečnosti je pomembno tesno
sodelovanje nefrologa, perinatološkega internista,
perinatologa in specialistov drugih strok tako pri
posvetu pred zanositvijo kot pri vodenju nosečno-
sti.
Nosečnico moramo poučiti kako pravilno odda seč
za preiskavo.
Od zanositve do vsaj 8. tedna nosečnosti naj žen-
ska s kronično ledvično boleznijo jemlje 4000 μg (4
mg) folne kisline dnevno.
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Tabela 1. Normalne vrednosti laboratorijskih parametrov v
nosečnosti.



EPIDEMIOLOGIJA
Incidenca kronične ledvične bolezni je po navedbah
v literaturi 0,03 do 0,12%. Natančnih podatkov o in-
cidenci kroničnih ledvičnih bolezni v nosečnosti ni,
ker ni presejanja in zato blagih oblik ledvične
odpovedi ne prepoznamo. Ženske z zmerno do hu-
do ledvično odpovedjo pa so večkrat infertilne ali
niso več v reproduktivnem obdobju. 

ETIOLOGIJA
Kronične ledvične bolezni v nosečnosti lahko razde-
limo na tiste, ki jih poznamo pred nosečnostjo in
tiste, ki se na novo pojavijo med nosečnostjo in pred-
stavljajo pomemben diagnostičen problem.

Ledvične bolezni znane pred nosečnostjo
V grobem lahko kronične ledvične bolezni tako kot
pri nenosečih ženskah razdelimo na primarne in
sekundarne, pri katerih so ledvica prizadeta v sklopu
sistemske bolezni.
Primarne ledvične bolezni. Lahko jih razdelimo
glede na mesto prizadetosti na glomerulne in tubu-
lointersticijske. Pogosti vzroki glomerulne priza-
detosti so glomerulonefritis z minimalnimi spre-
membami (predvsem bolezen otroške dobe), fokalna
segmentna glomeruloskleroza (v dobi odraščanja in
v zgodnjem odraslem obdobju) in membranski
glomerulonefritis (pri odraslih med 30. in  40. letom
starosti). Klinično se kažejo kot nefrotski sindrom.
Patogeneza ni razjasnjena. Vzroki za tubulointersti-
cijsko prizadetost so dedne bolezni (avtosomna
dominantna policistična bolezen ledvic), zdravila
(analgetična nefropatija), kronična zapora sečil (ob-
struktivna nefropatija), okužbe (vezikoureteralni re-
fluks in kronični pielonefritis).
Sekundarne ledvične bolezni. Nanje lahko naleti-
mo pri ženskah v rodni dobi in se pojavljajo v sklopu
sladkorne bolezni tip 1 (diabetična nefropatija), sis-
temskega lupus eritematozusa (SLE), sistemskega
vaskulitisa in sistemske skleroze.
V splošnem velja, da za prognozo ledvične bolezni v
nosečnosti ni toliko pomembna etiologija, pač pa
stopnja ledvične okvare in prisotnost arterijske
hipertenzije ter proteinurije pred nosečnostjo. Tve-
ganje za poslabšanje ledvične bolezni je sicer večje
pri sekundarnih ledvičnih boleznih. 

Ledvične bolezni, ki se pojavijo na novo med
nosečnostjo 
Pojav ledvične bolezni na novo med nosečnostjo je
poseben diagnostični problem predvsem zaradi
možnosti zamenjave s preeklampsijo, ki zahteva
popolnoma drugačno ukrepanje. Ledvična biopsija
je varna ob normalnem krvnem tlaku in normalnih
pokazateljih koagulacije. Indicirana je ob nenadnem
nepojasnjenem poslabšanju ledvičnega delovanja in
pri pojavu nefrotskega sindroma pred 32. tednom
nosečnosti. V primeru dvoma privzamemo, da gre
za preeklampsijo in diagnozo postavimo retrospek-
tivno, saj znaki in simptomi preeklampsije izzvenijo
v šestih do osmih tednih po porodu.

VPLIV NOSEČNOSTI NA KRONIČNO LEDVIČNO
BOLEZEN
Glede vpliva nosečnosti na kronično ledvično bole-
zen sicer ni splošnega soglasja, velja pa, da je odvisen
od stopnje ledvične okvare (tabela 2), prisotnosti ar-
terijske hipertenzije in proteinurije pred zanositvijo
ter manj od vrste kronične ledvične bolezni. Enako
velja tudi za naslednje nosečnosti. Nosečnost lahko
spremeni dolgoročni potek kronične ledvične bo-
lezni - pospeši slabšanje ledvičnega delovanja ali le
prehodno spremeni klinično sliko, ki se po porodu
izboljša - pri polovici se poveča proteinurija, pri četr-
tini se na novo pojavi ali stopnjuje arterijska hiper-
tenzija, poveča se otekanje pri nefrotskem sindromu.

Tabela 2. Stopnje ledvičnega delovanja pred nosečnostjo.

Nosečnost lahko pospeši slabšanje ledvičnega delo-
vanja pri bolnicah s kronično ledvično boleznijo. Do
poslabšanja ledvičnega delovanja lahko pride kadar-
koli v nosečnosti, lahko pa tudi po porodu. Žal
prekinitev nosečnosti tega procesa vedno ne ustavi.
Pri bolnicah z ledvično boleznijo je med nosečnos-
tjo možno stopnjevanje arterijske hipertenzije,
pogosto pa tudi povečanje proteinurije. 

Vsi epidemiološki podatki so retrospektivni.
Nujno je potrebno uvesti registre bolnic s kronični-
mi ledvičnimi boleznimi in izide nosečnosti.

stopnja ledvične okvare serumska koncentracija
kreatinina

normalno ali 
blago oslabljeno ledvično
delovanje

< 125 µmol/l

zmerno oslabljeno
ledvično delovanje 125 - 250 µmol/l

hudo oslabljeno ledvično
delovanje > 250 µmol/l
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Nefrotski sindrom je najpogosteje posledica pre-
eklampsije. Druge bolezni, ki privedejo do ne-
frotskega sindroma so membranoproliferativni
glomerulonefritis, lupusni nefritis, diabetična nefro-
patija in druge. Pomembno je postaviti pravilno dia-
gnozo, saj je od tega odvisno ukrepanje. Ob ne-
frotskem sindromu zaradi ledvične bolezni, brez ar-
terijske hipertenzije in ob normalnem ali malo ok-
varjenem ledvičnem delovanju, nosečnosti ni treba
prekinjati, kar pa za preeklampsijo ne velja. Protei-
nurija pa je lahko tudi fiziološki odgovor na noseč-
nost in ne pomeni vedno slabšanja ledvične bolezni
ali nacepljene preeklampsije.
Pri bolnicah z normalnim ali le blago oslabljenim
ledvičnim delovanjem pred zanositvijo ter normal-
nim krvnim tlakom običajno ne pričakujemo
poslabšanja naravnega poteka ledvične bolezni zara-
di nosečnosti (tabela 3). Vendar tudi tu odsvetujejo
nosečnost bolnicam s sistemsko sklerozo in nodoz-
nim periarteritisom. Pri nosečnicah s tema bolezni-
ma lahko nastopi maligna hipertenzija ali hudo
poslabšanje ledvičnega delovanja, opisane so celo
maternalne smrti. Pri večini bolnic z zmerno
oslabljenim ledvičnim delovanjem se glomerulna fil-
tracija sicer poveča, a manj kot pri zdravih nosečni-
cah. Polovica jih lahko razvije proteinurijo, redke ce-
lo nefrotski sindrom. Pojav le-tega v zgodnji noseč-
nosti skupaj z arterijsko hipertenzijo tudi pri tej
skupini bolnic pomeni slabo prognozo.

Tabela 3. Vpliv stopnje ledvične okvare pred zanositvijo na
potek ledvične bolezni.

Pri nosečnicah z zmerno oslabljenim delovanjem
ledvic je tveganje za pospešeno slabšanje ledvičnega
delovanja in ledvično odpoved večje (tabela 3). Pri
tretjini do polovici bolnic se bolezen torej poslabša
hitreje kot bi se, če bolnica ne bi bila noseča. Če se
ledvično delovanje močno poslabša, tudi prekinitev
nosečnosti ne zaustavi tega procesa. Koncentracija
serumskega kreatinina se pri vseh bolnicah s kro-
nično ledvično boleznijo, razen pri tistih z zelo hu-
do ledvično okvaro, v prvih treh mesecih nosečnos-
ti zaradi povečanega pretoka plazme skozi ledvice in
povečane glomerulne filtracije zniža, kar je pomem-
bno za interpretacijo izvidov. 

VPLIV KRONIČNE LEDVIČNE BOLEZNI NA
NOSEČNOST
Pri nosečnicah s kronično ledvično boleznijo je
povečano tveganje za spontani splav, preeklampsijo,
zastoj plodove rasti (angl.: intrauterine growth re-
striction, IUGR), prezgodnji porod, smrt ploda,
carski rez, arterijsko hipertenzijo in druge zaplete.
Izid nosečnosti je tako kot vpliv nosečnosti na potek
ledvične bolezni odvisen od prisotnosti in stopnje
ledvične bolezni, arterijske hipertenzije in protei-
nurije pred zanositvijo ter vrste kronične ledvične
bolezni. Tabela 4 prikazuje vpliv stopnje ledvične
bolezni na izid nosečnosti.

ledvična
odpoved

poslabšanje
ledvičnega delo-
vanja po porodu

normalno ali blago
oslabljeno ledvično
delovanje

2% 20%

zmerno oslabljeno
ledvično delovanje 33% 50%

hudo oslabljeno
ledvično delovanje 44% 60%

Vpliv nosečnosti na potek kronične ledvične
bolezni je odvisen od stopnje okvare ledvičnega
delovanja pred nosečnostjo in morebitne priso-
tnosti hipertenzije ali proteinurije pred nosečno-
stjo.
Etiologija ni pomemben dejavnik, razen pri SLE,
sistemski sklerozi in nodoznem poliarteritisu.
Najbolj ogrožene za dolgoročno poslabšanje led-
vične funkcije zaradi nosečnosti so bolnice s kon-
centracijo serumskega kreatinina nad 125 µmol/l
in hipertenzijo.
Nosečnost odsvetujemo pri koncentraciji serum-
skega kreatinina nad 270 µmol/l.

zapleti 
(npr. preeklampsija)

IUGR prezgodnji porod uspešna
nosečnost

normalno ali blago oslabljeno ledvično delovanje 25% 85-95%
zmerno oslabljeno ledvično delovanje 50% 30% 55% 60-90%
hudo oslabljeno ledvično delovanje 85% 60% 70% 20-30%

Tabela 4. Vpliv stopnje ledvične okvare na nosečnost.
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Okrajšava: IUGR - zastoj rasti ploda v maternici (angl.: intrauterine growth restriction)



NEKATERE VRSTE KRONIČNE LEDVIČNE
BOLEZNI

Glomerulonefritis
- Vrsta glomerulonefritisa ima manjši vpliv na noseč-

nost kot stopnja okvare ledvičnega delovanja. 
- Nosečnost ne vpliva na potek glomerulonefritisa,
če je ledvična funkcija ob zanositvi normalna.

- Skupno 20% bolnic z glomerulonefritisom splavi,
20% jih rodi prezgodaj. 

- V 10% primerov pride do prehodne, v 3% pa do
napredujoče okvare ledvičnega delovanja med
nosečnostjo. 

- V več kot 25% primerih pride med nosečnostjo do
prehodnega, v manj kot 10% pa do stalnega zviša-
nja arterijskega tlaka. 

Refluksna nefropatija
- Refluksna nefropatija je ena najpogostejših led-

vičnih bolezni pri ženskah v reproduktivnem ob-
dobju.

- Skupno se preeklampsija pojavi pri 25% bolnic z
refluksno nefropatijo. Tveganje je večje, če sta
prizadeti obe ledvici, če ima bolnica visok krvni tlak
in če je serumska koncentracija kreatinina večja od
110 µmol/l.

- Tudi pri bolnicah brez oslabljenega ledvičnega de-
lovanja in arterijske hipertenzije pred nosečnostjo
je tveganje za arterijsko hipertenzijo (33%) in
preeklampsijo (15%) povečano.

- Najpogostejši zaplet nosečnosti ob refluksni nef-
ropatiji je IUGR.

- Refluksna nefropatija se lahko deduje avtosomno
dominantno, zato je priporočeno presejanje pri
otrocih in sicer z mikcijskim cistogramom.

Diabetična nefropatija
- Tveganje za plod in nosečnico je podvojeno glede

na nosečnost pri sladkorni bolezni brez nefropati-
je.

- Skupno 30% nosečnic rodi prezgodaj, 50% ima
zvišan krvni tlak, ki ga je treba zdraviti agresivno.

- Razvije se lahko nefrotski sindrom s povišanim tve-
ganjem za pljučni edem in vensko trombozo.

- Pogostejše so okužbe sečil.
- Pogosto se pojavi huda anemija zaradi slabšega

izločanja eritropoetina in hemodilucije.
- Nosečnost ne pospeši slabšanja ledvične funkcije,
če je ta na začetku nosečnosti le malo prizadeta.

Nefritis pri sistemskem eritematoznem lupusu
- Izid nosečnosti pri bolnicah s SLE je zelo odvisen

od prisotnosti nefritisa.
- Ledvična prizadetost pri SLE poveča tveganje za

spontani splav, smrt ploda v maternici, preeklamp-
sijo in IUGR, predvsem če sta prisotni arterijska
hipertenzija in proteinurija.

- Prognoza za nosečnost  je boljša, če je bolezen pred
zanositvijo mirovala vsaj šest mesecev.

- Nosečnost zveča nevarnost reaktivacije SLE; dife-
rencialno diagnostično predstavlja problem ločeva-
nja od pojava preeklampsije.

- Po porodu je nevarnost poslabšanja bolezni, zato je
priporočljivo povečati odmerek kortikosteroidov;
ob natančnem nadzoru bolnic to priporočajo le, če
se bolezen res poslabša. Opisan je sindrom s plev-
ralnim izlivom, infiltracijo v pljučih, mrzlico, spre-
membami v EKG in kardiopatijo, kjer se v miokar-
du nalagajo depoziti IgG, IgM, IgA in C3.

Avtosomno dominantna policistična bolezen
ledvic
- Policistična ledvica je najbolj pogosta genetska

bolezen ledvic, ki lahko med nosečnostjo ostane
neprepoznana. Pri zgodnjem odkrivanju je
pomembna natančna družinska anamneza in ultra-
zvočni pregled. Ob normalnem krvnem tlaku in
ledvičnem delovanju je prognoza za dober izid
nosečnosti dobra.

- Povečano je tveganje za preeklampsijo, predvsem
ob že okvarjenem ledvičnem delovanju in tvega-
nju za okužbe sečil.

- Bolečina v ledvenem predelu in hematurija sta
lahko posledica krvavitve v cisto in nista vedno
znak okužbe sečil.

- Nosečnost dolgoročno ne poslabša prognoze led-
vične bolezni.

- Avtosomno dominantna policistična bolezen led-
vic je lahko povezana s policistično boleznijo jeter
in subarahnoidno krvavitvijo iz intrakranialne ane-
vrizme. Ciste v jetrih se lahko med nosečnostjo
povečajo. Pri bolnicah z družinsko anamnezo in-

Pri nosečnicah s kronično ledvično boleznijo je
povečano tveganje za spontani splav, preeklamp-
sijo, zastoj plodove rasti, prezgodnji porod, smrt
ploda, carski rez in hipertenzijo.
Vpliv kronične ledvične bolezni na potek nosečno-
sti je odvisen od stopnje ledvične bolezni pred no-
sečnostjo, morebitne prisotnosti hipertenzije in
proteinurije pred nosečnostjo. Etiologija je manj
pomemben dejavnik, razen pri SLE in nekaterih
drugih sekundarnih ledvičnih boleznih.
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trakranialnih anevrizem je priporočljivo izključiti
oz. potrditi obstoj anevrizem pred nosečnostjo.

- 50% otrok prizadetih mater ima policistično
bolezen ledvic, zato svetujemo genetsko svetova-
nje pred zanositvijo in v nosečnosti. Obstaja
možnost prenatalne diagnoze s pomočjo biopsije
horionskih resic in določitvijo DNA.

VODENJE NOSEČNOSTI PRI BOLNICAH S
KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO
Kot že omenjeno, morajo biti pri nosečnicah s kro-
nično ledvično boleznijo opravljeni predpisani pre-
gledi kot pri vsaki zdravi nosečnici. Razen tega je
med nosečnostjo potrebno redno ocenjevati led-
vično delovanje z določanjem očistka kreatinina in
24-urnega izločanja beljakovin ter ponavljati uri-
nokulturo vsaj enkrat mesečno. Nosečnici natančno
razložimo, kako pravilno odda seč za pregled; ker
imajo pogosto pojačan izcedek iz nožnice, jim to
včasih predstavlja težave. Prav tako je potrebno red-
no kontrolirati vrednosti serumskega kreatinina, seč-
nine, albumina, hemoglobina in trombocitov. Izjem-
no pomembno je pogosto merjenje krvnega tlaka,
da zgodaj ugotovimo morebitno arterijsko hiperten-
zijo in jo ustrezno zdravimo.
Pogosto je treba ocenjevati rast in stanje ploda z ul-
trazvočno preiskavo. Obenem določimo tudi količi-
no plodovnice in izmerimo pretoke. Ocena pretoka
skozi uterini arteriji v 20. do 24. tednu nosečnosti
pomaga pri napovedi preeklampsije in IUGR. Za
oceno stanja ploda uporabljamo tudi kardiotoko-
grafijo, meritve pretokov v umbilikalni arteriji in ar-
teriji cerebri mediji ter fetalni biofizični profil. Na
podlagi rezultatov preiskav sloni odločitev, kdaj je
treba prekiniti nosečnost v interesu ploda.

Arterijska hipertenzija in preeklampsija
V rabi je veliko različnih izrazov. Želja po enotni
klasifikaciji ni samo akademska. Brez enotnega
poimenovanja ni mogoče ugotoviti, ali gre pri
poročilih o incidencah za isto ali različne bolezni.
Prav tako je težko primerjati uspehe različnih zdrav-
ljenj. V Sloveniji uporabljamo spodaj navedeno klasi-
fikacijo.
Gestacijska arterijska hipertenzija, gestacijska
proteinurija, gestacijska proteinurična arterij-
ska hipertenzija (pre-eklampsija), ki se prvič po-
javijo v nosečnosti, med porodom ali po njem. 
Kronična arterijska hipertenzija, kronične led-
vične bolezni in kronična arterijska hipertenzi-
ja z nacepljeno pre-eklampsijo, za katero je značil-

no, da se navadno po 20. tednu nosečnosti nenadno
poviša krvni tlak, ponovno nastopi ali se akutno
poslabša proteinurija. V nosečnosti zaradi že
opisanih fizioloških sprememb pričakujemo poslab-
šanje preeksistentne proteinurije, vendar ne več kot
podvojitev vrednosti pred zanositvijo. Za nacepljeno
preeklampsijo go-vorijo tudi hiperurikemija, trom-
bocitopenija in povišani jetrni encimi. V to skupino
uvrščamo naj-bolj hudo bolne nosečnice.  
Neopredeljena arterijska hipertenzija ali pro-
teinurija v nosečnosti.
Pomembno je prepoznati preeklampsijo in jo raz-
likovati od poslabšanja kronične ledvične bolezni.
Od tega je odvisna odločitev o postopkih, morebit-
ni prekinitvi nosečnosti ali nadaljevanju nosečnosti
do takrat, da je dosežena gestacijska starost, v kateri
je možnost kvalitetnega preživetja otroka velika. Raz-
likovanje med preeklampsijo in poslabšanjem kro-
nične ledvične bolezni je lahko včasih zelo težko. Za
ledvično bolezen govorijo hematurija, eritrocitni
cilindri v sedimentu seča, vrednost sečne kisline pod
270 µmol/l in proteinurija ter arterijska hipertenzija,
ki se pojavita pred 20. tednom nosečnosti. Za pre-
eklampsijo pa govorijo zvišane vrednosti sečne kis-
line in jetrnih encimov ter pojav arterijske hiperten-
zije in proteinurije po 20. tednu. Zaradi va-
zospastične narave bolezni lahko proteinurija variira
od ure do ure. Dokončno lahko preeklampsijo loči-
mo od poslabšanja ledvične bolezni le z biopsijo led-
vic. Biopsija v nosečnosti pride v poštev redko, pred-
vsem pred 32. tednom nosečnosti, kadar pridejo
diferencialno diagnostično v poštev ledvične bolezni,
pri katerih bi bilo mogoče nosečnost podaljšati z
zdravljenjem s kortikosteroidi ali citostatiki.
Zdravljenje arterijske hipertenzije se pri nosečnicah
s kronično ledvično boleznijo ne razlikuje bistveno
od zdravljenja arterijske hipertenzije pri drugih
nosečnicah. Razlika je v tem, da je meja za zdrav-
ljenje arterijske hipertenzije pri nosečnicah s kro-
nično ledvično boleznijo nižja kot sicer. Zdravimo
tudi blago arterijsko hipertenzijo (če je v prvem in
drugem trimesečju diastolični krvni tlak več kot 95
mmHg in v tretjem trimesečju več kot 100 mmHg),
ker je dobro urejen krvni tlak pomemben za ohra-
nitev ledvičnega delovanja. Uporabljamo predvsem
dobro raziskana zdravila z najmanj škodljivimi učin-
ki za nosečnico in plod.

Antihipertenzijska zdravila v nosečnosti
Metildopa. Je še vedno izbirno zdravilo za zdrav-
ljenje arterijske hipertenzije med nosečnostjo. Tudi ta



ima nekaj neželenih učinkov. Najbolj pogosti so de-
presija, sedacija, jetrna okvara in posturalna hipoten-
zija, redkeje pa se pojavi hemolitična anemija. 
Blokatorji kalcijevih kanalov. Uporabljamo jih pri
nosečnicah, ki ne odgovorijo zadovoljivo na zdrav-
ljenje z metildopo, ali le te ne prenašajo, kot prvo ali
drugo zdravilo v drugem ali tretjem trimesečju
nosečnosti. Neželeni učinki teh zdravil so predvsem
glavobol in edemi. Pri živalih je opisano teratogeno
delovanje, zato jih v zgodnji nosečnosti ne pred-
pisujemo. Sublingvalne oblike blokatorjev kalcijevih
kanalčkov povzročijo prehitro znižanje krvnega tla-
ka in s tem zmanjšan uteroplacentarni pretok, zato
jih v nosečnosti ne uporabljamo.
Blokatorji beta receptorjev. Uporabljamo jih pred-
vsem kot drugo zdravilo, redko kot monoterapijo.
Imajo manj neželenih učinkov pri nosečnici kot
metildopa, vendar njihova varnost za plod ni tako
dobro raziskana. Obstaja sum, da dolgotrajno zdrav-
ljenje z blokatorji receptorjev beta povzroči zastoj
plodove rasti. Domneva o hipotenziji in hipo-
glikemiji novorojenčkov, ki naj bi ju povzročilo
zdravljenje matere s temi zdravili, ni bila potrjena.
Odsvetujemo jih pri nosečnicah z astmo, kronično
obstruktivno pljučno boleznijo, zastojno srčno
odpovedjo in s sladkorno boleznijo, odvisno od in-
sulina. 
Labetalol. Predpisujemo ga nosečnicam, ki potre-
bujejo zdravljenje z več zdravili. Pozitivno vpliva na
dozorevanje plodovih pljuč in na težo ploda, ker ne
zmanjšuje uteroplacentarnega pretoka. V intraven-
ski obliki je alternativno zdravilo hidralazinu za hitro
zniževanje krvnega tlaka. Labetalol je lahko hepato-
toksičen.
Hidralazin. V zadnjem času je izgubil svoje mesto
zdravila prve izbire, saj so številni neželeni učinki kot
so glavobol, slabost, bruhanje, tahikardija, lupusu
podoben sindrom  lahko celo nevarni. Uporabljamo
ga le intravensko v obliki nepretrgane infuzije pri 
nujnih primerih hude arterijske hipertenzije. Krvne-
ga tlaka ne smemo znižati za več kot za tretjino prej
izmerjene vrednosti.
Zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACE). V
nosečnosti so kontraindicirani. Dokazano lahko
povzročijo oligohidramnij, ledvično odpoved in
hipotenzijo pri plodu. Povzročajo tudi zmanjšano
osifikacijo lobanje in disgenezijo ledvic. Večje je tu-
di tveganje za smrt ploda. Uporaba zaviralcev ACE
v prvem timesečju ne povzroča strukturnih nepravil-
nosti pri plodu, zato je sprejemljivo zamenjati ta
zdravila zgodaj v nosečnosti in ne nujno pred
zanositvijo.

Blokatorji angiotenzinskih receptorjev. Podatkov
o uporabi v nosečnosti je sicer zelo malo, vendar je
njihova uporaba zaradi podobnosti z zaviralci ACE
kontraindicirana. 
Diuretiki. V nosečnosti so prav tako kontraindici-
rani za zdravljenje visokega krvnega tlaka. Pri pre-
eklampsiji lahko dodatno zmanjšanje že tako majh-
nega intravaskularnega volumna ogrozi uteropla-
centarni pretok. Uporaba diuretikov v nosečnosti pa
je upravičena pri srčnem popuščanju, pljučnem ede-
mu in idiopatski intrakranialni hipertenziji. Pri izraz-
itih edemih ob nefrotskem sindromu, ki zelo ovira-
jo nosečnico, uporabljamo diuretike občasno in le za
zmanjševanje edemov, vendar zelo previdno, ker
zaradi znižanega intravaskularnega volumna lahko
pospešijo tromboze. Zaradi tveganja za feminizacijo
ploda moškega spola je kontraindiciran spironolak-
ton, zaradi tveganja za trombocitopenijo novoro-
jenčka pa v tretjem trimesečju naj ne bi uporabljali
tiazidnih diuretikov. Diuretik izbire je furosemid.

Ostala zdravila in postopki
Anemijo zdravimo z eritropoetinom in transfuzijo
krvi oziroma krvnih derivatov. Prehrana v nosečno-
sti pri ženskah s kroničnimi ledvičnimi boleznimi ni
deležna pozornosti, ki bi jo zaslužila kot zdravilo. V
nosečnosti so potrebe bolnic spremenjene, posebej
to velja za bolnice s kroničnimi ledvičnimi bolezni-
mi na dializi.
Zaradi povišanega tveganja za preeklampsijo pri bol-
nicah s kronično ledvično boleznijo mnogi pripo-
ročajo jemanje nizkih odmerkov acetilsalicilne kisline
(100 mg dnevno) od zanositve do 34. tedna
nosečnosti. Predvsem je to priporočljivo pri bolni-
cah z okvarjenim ledvičnim delovanjem in arterijsko
hipertenzijo pred zanositvijo ter tistih z zapleti v 
prejšnjih nosečnostih. Ves čas je treba biti pozoren,
da je hidracija nosečnice primerna. Ob znanih in-
dikacijah je na mestu antikoagulantno zdravljenje.

V nosečnosti pri bolnicah s kronično ledvično
boleznijo so nujni pogosti pregledi.
Nujen je natančen nadzor kronične ledvične
bolezni pri nosečnici.
Nujen je pogost in natančen nadzor rasti in stanja
ploda.
Zdravljenje hipertenzije se začne pri nižjih vred-
nostih krvnega tlaka kot sicer.
Nujno je aktivno iskanje in zdravljenje okužb sečil.
Uporabljamo zdravila, ki imajo najmanj neželenih
učinkov na plod.
Diuretikov v nosečnosti načeloma ne uporabljamo.
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NOSEČNOST BOLNIC ZDRAVLJENIH Z DIALIZO
Plodnost je zmanjšana tako pri bolnicah zdravljenih
s kronično hemodializo kot pri tistih zdravljenih s
kronično peritonealno dializo. Ker menstruacija
običajno ni redna, je diagnoza nosečnosti – običajno
z ultrazvočno preiskavo - postavljena pozno.
Pomembno je vedeti, da je beta humani horionski
gonadotropin (hCG) pri bolnicah s končno ledvično
odpovedjo povišan in zato ni uporaben pri odkri-
vanju nosečnosti. Pri obeh oblikah dialize se
nosečnost konča uspešno le v približno 30%.
Opisanih je sicer dovolj uspešnih nosečnosti pri teh
bolnicah, vendar se je treba zavedati, da zdravniki
neradi objavljamo neuspešne izide. Visok odstotek
(18%) arteficialnih splavov verjetno pomeni, da so
ženske mislile, da nosečnost ni možna; predpostavl-
jamo lahko, da je nenačrtovanih nosečnosti še več
kot sicer. Uporaba eritropoetina je združena s
povratkom menstruacije pri ženskah s končno led-
vično odpovedjo; zniža se hiperprolaktinemija in
poveča verjetnost zanositve. Povečano je tveganje za
hudo arterijsko hipertenzijo, odpoved srca, smrt
matere, spontani splav, smrt ploda, preeklampsijo,
prezgodnji porod, predčasen razpok plodovih ovo-
jev, prezgodnjo ločitev pravilno ležeče posteljice in
polihidramnij zaradi uremije. Napovedni dejavniki za
slab izid nosečnosti so starost bolnice nad 35 let, več
kot pet let zdravljenja z dializo in pozno prepoznana
nosečnost ter s tem pozno povečanje pogostosti
in/ali trajanja dialize. 
Pri nosečnicah je dializa nekoliko drugačna: znižati je
treba osmotsko obremenitev in azotemijo pri plodu,
izogibati se je treba hipotenziji in omejiti spremem-
be v volumnu telesnih tekočin. Nekateri priporoča-
jo kontinuirano spremljanje kardiotokograma med
dializiranjem v pozni nosečnosti. Zelo pomembna je
prehrana dializiranih nosečnic.
Heparinizacija med hemodializo poveča tveganje za
krvavitve. Pri peritonealni dializi v nosečnosti je tve-
ganje za peritonitis povečano.
Nosečnost vpliva na dializno zdravljenje na več nači-
nov. Izid nosečnosti je boljši pri nosečnicah, pri ka-
terih dializa traja več kot 20 ur na teden. Trajanje
ali/in pogostnost hemodialize je potrebno v
nosečnosti povečati za 50%. Za načrtovanje dialize je
predvsem pomembna koncentracija sečnine v seru-
mu nosečnice. Pri koncentracijah nad 10 mmol/l se
zaradi plodove poliurije (osmotska obremenitev) po-
javi polihidramnij, posledično pa lahko predčasen
razpok plodovih ovojev in izpad popkovnice. Pri
koncentracijah nad 20-25 mmol/l je povečano tve-
ganje za smrt ploda. 

Nosečnost lahko poslabša že obstoječo anemijo.
Pogosteje je potrebna transfuzija ter parenteralno
zdravljenje z železovimi preparati in eritropoetinom,
ki nista kontraindicirana v nosečnosti. V nosečnosti
je včasih potrebno povišati odmerke heparina med
hemodializo zaradi fiziološko pospešenega strjeva-
nja krvi.  

NOSEČNOST PRI ŽENSKAH S PRESAJENO
LEDVICO
Po uspešni presaditvi ledvice prej neplodna bolnica
postane spet plodna in zanositev je možna že zelo
zgodaj, tudi šest tednov po operaciji. Bolnicam, ki
želijo zanositi, svetujemo zanositev po letu ali dveh
po presaditvi. V tem času se stabilizira delovanje pre-
sadka in dosežemo vzdrževalne odmerke imuno-
supresivnih zdravil. 
Vpliv nosečnosti na presajeno ledvico in izid
nosečnosti sta tako kot pri kronični ledvični bolezni
odvisna od delovanja presajene ledvice, arterijske
hipertenzije in proteinurije pred zanositvijo. V
primeru, ko je koncentracija serumskega kreatinina
pred zanositvijo pod 100 µmol/l, nosečnost nima
dolgoročnega vpliva na delovanje presadka. Ob
vrednosti serumskega kreatinina nad 130 µmol/l pa
je triletno preživetje presadka le 65% (tabela 5). 

Tabela 5. Vpliv stopnje ledvičnega delovanja na preživetje
presadka in izid nosečnosti.

Pri nosečnicah na dializi se nosečnost konča us-
pešno le pri eni tretjini.
Pogosti so zapleti (arterijska hipertenzija, pre-
eklampsija, odpoved srca, smrt matere, prezgod-
nji porod, prezgodnja ločitev pravilno ležeče
posteljice, hidramnij, smrt ploda).
Pri nosečnicah je treba spremeniti način dialize in
podaljšati trajanje oziroma pogostost hemodialize.
Izogibati se je treba hipotenziji, ki škodi plodu.
Poseben problem predstavlja anemija; odvzeme
krvi za preiskave je treba zmanjšati na minimum.
Zdravljenje s transfuzijo krvi lahko poslabša arte-
rijsko hipertenzijo.

Nosečnost in kronična ledvična bolezen

320

serumski
kreatinin pred

zanositvijo

3-letno
preživetje
presadka

uspešnost
nosečnosti

<100 µmol/l oz.
<125 µmol/l*

ni vpliva
nosečnosti

97% po 12.
tednu

>125 oz. 130
µmol/l* 65% 75%

*glej besedilo



Prav tako je pri bolnicah z normalnim ali le blago
oslabljenim ledvičnim delovanjem (serumski krea-
tinin <125 µmol/l) verjetnost uspešne nosečnosti po
dopolnjenem 12. tednu nosečnosti 97%. Ob vred-
nosti serumskega kreatinina nad 125 µmol/l se ver-
jetnost zmanjša na 75%. Tveganje povečajo tudi za-
vrnitvene reakcije pred nosečnostjo. Skupno je pri
bolnicah po presaditvi ledvice povečano tveganje za
arterijsko hipertenzijo in preeklampsijo (skupna in-
cidenca 30%), zavrnitveno reakcijo (10%), IUGR
(20-40%), prezgodnji porod (45-60%) in okužbe
sečil.  V nosečnosti skrbno spremljamo vrednosti
krvnega tlaka, laboratorijske kazalce ledvične funkci-
je in rast ter stanje ploda. Pomembno je tudi odkri-
vati in zdraviti anemijo in okužbe sečil. 
Znaki zavrnitvene reakcije so slabšanje ledvičnega
delovanja, včasih tudi zvišana telesna temperatura,
oligurija, otekline in palpatorna občutljivost presad-
ka ter ob ultrazvočnem pregledu spremenjena
ehogenost presajene ledvice in zabrisana kor-
tikomedularna meja. Ob slabšanju ledvičnega delo-
vanja pridejo diferencialno diagnostično v poštev tu-
di dehidracija, okužba, preeklampsija in nefrotok-
sičnost ciklosporina. Dokončna diagnoza zavr-
nitvene reakcije je možna z biopsijo ledvice.
Presajena ledvica ne ovira vaginalnega poroda in
carski rez je potreben le ob morebitnih  porodniš-
kih indikacijah. Antibiotična zaščita je potrebna ob
vsakem kirurškem posegu ob porodu, tudi epizio-
tomiji. Pri porodnicah, ki so v nosečnosti prejemale
kortikosteroidno imunosupresijsko zdravljenje, je
potrebno parenteralno kritje s kortikosteroidi ob
porodu.
Tveganje za novorojenčka matere s presajeno ledvi-
co je predvsem vezano na nedonošenost. Poleg tega
je zaradi imunosupresijskega zdravljenja nevarnost
atrofije timusa, prehodne levkopenije in tromboci-
topenije, sepse, okužbe s citomegalovirusom in he-
patitisom B ter zavrtega delovanja nadledvične žleze.   

Imunosupresijsko zdravljenje v nosečnosti
Odmerki imunosupresijskih zdravil so med nosečno-
stjo navadno enaki kot pred zanositvijo. Uporablja-
jo kortikosteroide, azatioprin, ciklosporin, takroli-
mus. 
Kortikosteroidi. Raziskave so ovrgle sum na večjo
incidenco razcepov neba in ustnic pri otrocih, ki so
bili izpostavljeni kortikosteroidom v prvem trime-
sečju nosečnosti. Prav tako zdravljenje s kortiko-
steroidi v nosečnosti ne poveča tveganja za druge
prirojene nepravilnosti, splav in mrtvorojenost.

Dokazano pa je, da je dolgotrajno zdravljenje s kor-
tikosterodi v nosečnosti povezano z večjim tvega-
njem za predčasni razpok plodovih ovojev, nosečno-
stno sladkorno bolezen in okužbe. Kortikosteroidno
zdravljenje bi lahko povzročilo zavrtje plodove in
novorojenčkove hipotalamo-hipofizno-suprarenalne
osi. Nevarnosti za motnje v razvoju osrednjega
živčevja, ki naj bi bile posledica dajanja betameta-
zona ali deksametazona za pospešitev zorenja
plodovih pljuč, najverjetneje ni ob zdravljenju s pred-
nizonom. Le-ta namreč slabše prehaja posteljico in
se uporablja v nižjih odmerkih. 
Azatioprin. Uporaba azatioprina v nosečnosti je re-
lativno varna. Opisana je hepatotoksičnost; problem
se zmanjša po znižanju odmerka. Plodova jetra še ni-
majo encima, ki presnavlja azatioprin v aktivne
metabolite. Zelo nizke koncentracije teh metaboli-
tov pa so prisotne v materinem mleku. Zato velja
splošen nasvet, naj matere, ki jemljejo azatioprin, ne
dojijo, zaradi sicer majhnega tveganja za imuno-
supresijo pri novorojenčku.
Ciklosporin. Uporaba ciklosporina v nosečnosti je
verjetno varna. Pri ljudeh s presajenimi ledvicami, ki
dobivajo ciklosporin, so opisani: nefrotoksičnost, he-
patotoksičnost, tremor, konvulzije, diabetogeni učin-
ki, hemolitično uremični sindrom in neoplazije. Tre-
ba je redno spremljati koncentracijo zdravila v krvi.
Delež uspešnih nosečnosti je enak pri bolnicah, ki
so jemale azatioprin, kot pri tistih, ki so jemale cik-
losporin. Nekoliko višja pa je pojavnost IUGR (30-
40% proti 20%) pri tistih, ki so jemale ciklosporin.
Takrolimus. Tudi uporaba takrolimusa v nosečno-
sti je verjetno varna. Svetujejo redno spremljanje
koncentracije zdravila v krvi. Opisana je hipokaliemi-
ja in oligurija pri novorojenčku. 
Mikofenolna kislina. Uporaba mikofenolne kisline
v nosečnosti je kontraindicirana. Podatkov o upora-
bi tega zdravila v nosečnosti je sicer malo, vendar
kažejo na večje tveganje za prirojene nepravilnosti
pri plodu. Pred zanositvijo priporočajo zamenjavo z
bolj varnimi imunosupresivi.

Pri nosečnicah s kreatininom pod 100 µmol/l in pre-
sajeno ledvico se nosečnost po 12. tednu uspešno
konča v 97%.
Pri bolnicah po presaditvi ledvice je povečano tve-
ganje za hipertenzijo, preeklampsijo, zavrnitveno
reakcijo, IUGR, prezgodnji porod in okužbe sečil.

Nosečnost in kronična ledvična bolezen

321



PRIPOROČENA LITERATURA

Airoldi J, Weinstein L. Clinical significance of proteinuria in pregnancy. Obstet Gynecol Surv 2007; 62: 117-24.

Blowey D, Warady B. Neonatal outcome in pregnancies associated with renal replacement therapy. Adv Ren Replace Ther 1998; 5: 45-52.

Braga J, Marques R, Blanco A, et al. Maternal and perinatal implications of the use of recombinant erythropoietin. Acta Obstet Gynecol Scand 1996;
75: 449-53.

Cerar V. Hipertenzija med nosečnostjo. In: Dobovišek J, Accetto R, eds. Arterijska hipertenzija. Ljubljana: Sekcija za arterijsko hipertenzijo SZD; 2004:
289-99.

Czeizel A, Rockenbauer M. Population-based case control study of teratogenic potential of corticosteroids. Teratology 1997; 56: 335-40.

Davey D, MacGillivray I. The classification and definition of hypertensive disorders of pregnancy. Clin Exp Hypert 1986; 93: 898-908.

Davison J, Dunlop W. Renal haemodynamics and tubular function in normal human pregnancy. Kidney Int 1980; 18: 152.

322

Nosečnost in kronična ledvična bolezen

POROD IN POPORODNO OBDOBJE
Ob slabšanju ledvičnega delovanja, arterijske hiper-
tenzije ali proteinurije ali ob znakih ogroženosti plo-
da tehtamo, kdaj je najbolje prekiniti nosečnost za
najboljši izid za mater in otroka, torej porod ob
pravem času na pravi način. Pri odločitvi sodelujejo,
perinatolog, neonatolog, nefrolog in bodoči starši.
Carski rez je pri nosečnicah s kronično ledvično
boleznijo, na dializi ali s presajeno ledvico, indiciran
le pri porodniških indikacijah. Bolnice imajo lahko
osteodistrofijo medenice zaradi začetka bolezni pred
puberteto in zaradi dolgotrajne uporabe kortiko-
steroidov.
Novorojenčki imajo tipične probleme nedono-
šenčkov, če so rojeni prezgodaj, oziroma v rasti zao-
stalih, če je prišlo do takega zapleta. Specifični pro-
blemi pa so večja nagnjenost k okužbam zaradi
imunosupresivnih zdravil. Kakšni so vplivi imuno-
supresivnih zdravil na drugo generacijo, še ne vemo.
Pri živalih je zmanjšana plodnost; višja je fetalna 
umrljivost.

NAPOVEDOVANJE 
Ni postopka, ki bi nam omogočil zanesljivo napove-
dati, pri kateri ženski z okvarjenim ledvičnim delova-
njem bo prišlo do hitrega slabšanja ledvičnega delo-
vanja v nosečnosti. 
Stanje ploda v maternici napoveduje bolezen v
odrasli dobi: plodovi, ki so bili rojeni z zastojem v
rasti, so pogosteje zbolevali za ledvičnimi boleznimi.
Arterijska  hipertenzija v nosečnosti je dejavnik tve-
ganja za srčno-žilne bolezni pozneje v življenju.

ETIČNA VPRAŠANJA
Tehnološke možnosti so vedno večje, pričakovanja
prevelika, denarja pa relativno vedno manj. V medi-
cini je etičnih vprašanj veliko, posebej kadar vemo, da
obstajajo načini - biološka zdravila, presaditve
organov - pa jih zaradi raznih razlogov ne moremo
ponuditi vsem. Etika naj bi nas vodila, da bi vedno
ravnali v dobro bolnika. A pred seboj jih imamo več:
nosečnico in njenega nerojenega otroka ter vse ostale
bolnike. Koristi matere in otroka se največkrat uje-
majo, vedno pa ne. Koristi nosečnice – oploditev z
biomedicinsko pomočjo, ponovna presaditev ledvice
– se ob omejenih sredstvih ne ujemajo s koristmi
družbe. Do kod sega solidarnost v družbi kar se tiče
zdravja? In zdravnik ni samo zdravnik tistega, ob
katerega postelji stoji, ampak je odgovoren tudi za
druge bolnike. Zdravnik mora braniti avtonomijo
matere, skrbeti mora za njene koristi, obenem pa tu-
di za koristi otroka. Kako naj uporabimo primum nil
nocere, če ogrožamo mater, da bi rešili otroka? Kako
naj se držimo tega principa, če staršem ne moremo
zagotoviti, da bo njihov otrok zdrav? Naj z aparata
odklopimo novorojenčka, ki je bil rojen s težo 500 g
in ima majhne možnosti za preživetje, da bomo
naredili prostor za tistega, ki se je rodil s 1000 g in so
njegove možnosti veliko večje? 
Vendar: tu smo predvsem zaradi žensk, ki bi dale vse
in prenesle vse, samo da bi lahko držale v naročju
svojega otroka. Mnoge so za to dale svoja življenja,
pa vendar bi jih za otroka tvegale ponovno. Ženske
bodo vedno hrepenele po tem, da rodijo otroke. Tu
smo zato, da jim s svojim strokovnim znanjem nudi-
mo kar se da veliko varnost in da jih globoko
človeško razumemo v njihovih hrepenenjih in stra-
hovih.

Odločitev za prekinitev nosečnosti je odvisna od
stanja matere in stanja ploda.
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ALI JE GIBANJE NUJNOST V SODOBNEM
SEDEČEM SVETU?
Telesna vadba presega pomen športa, vendar šport
predstavlja bližnjico do redne telesne vadbe. Šport v
izvirnem grehu pomeni gibanje, radost nad življe-
njem. »Di sportare« pomeni razvedriti, veseliti se. Sa-
ma tekma in primerjanje z drugimi je le dodatna draž
tega, čemur danes pravimo šport, ki se vse bolj pri-
bližuje gladiatorstvu in izgublja bistven in izvoren na-
men športa. Profesionalni šport ima le malo skup-
nega s pravim športom. Šport pomeni tudi krepitev
telesa med igro in je psihično poživljajoč, motivacij-
ski in z malce modrosti, primeren za vsa življenjska
obdobja. Danes v prevladujoče sedečem načinu živ-
ljenja, ki je zaznamovan s pretiranim psihičnim stre-
som, je gibanje bolj in bolj pomembno tudi kot pre-
ventiva žilnim in rakavim boleznim. Šport je po-
memben tudi zaradi samopodobe, čustvene in so-
cialne rehabilitacije telesno prikrajšanih oseb. Šport-
no udejstvovanje je zelo pomembno tudi za bolnike,
saj jim omogoča druženje, boljšo kvaliteto fizične in
psihične rehabilitacije po težki in kronični bolezni.
Šport je tudi najboljše zdravilo proti depresiji. Tekma
in rezultat sta za bolnike nepomembna, vendar tek-
movanje omogoča dodatni motivacijski dejavnik za
prilagojeno in ustrezno vadbo, ki mora biti indivi-
dualno prilagojena posamezniku. Ustrezna vadba
mora biti v takem obsegu in take intenzivnosti, da
omogoča optimalno rehabilitacijo in preprečuje vsa-
kršno pretiravanje, ki je povsem nepotrebno. Za vse
udeležence športnih tekmovanj in rekreacije bi mo-
ralo veljati sporočilo delfskega preročišča iz antične

Grčije: spoznaj samega sebe in v ničemer ne pretira-
vaj. Najti pravo mero zna biti v športu kot v življe-
nju najtežje. »Viva sport cum grano salis!«

POZITIVNI UČINKI REDNE TELESNE VADBE
Redna in individualno prilagojena telesna aktivnost
ima številne pozitivne učinke na zdravje in kvaliteto
življenja pri prebivalstvu nasploh. Telesna vadba vpli-
va pozitivno v fizičnem, psihološkem, emocional-
nem  in psihosocialnem smislu. Redna telesna vadba
izboljša razpoloženje, zmanjša pojave anksioznosti
in depresije, zmanjša učinke pretiranega stresa in
olajša nadzor nad telesno težo (slika 1). Telesna
aktivnost preventivno deluje proti srčno-žilnim bo-
leznim in ohranja zdrave kosti, mišice in sklepe. Po-
vezava med kvaliteto življenja in aktivnim načinom
življenja je še posebej prisotna pri starejši populaciji
in pri kroničnih bolnikih. Kronični bolniki z nado-
mestnim zdravljenjem končne odpovedi ledvic so
mnogoplastno prizadeti in pri njih je aktivna rehabi-
litacija še bolj pomembna. Nadomestno zdravljenje
končne odpovedi ledvic rešuje življenja in kljub funk-
cionalnim motnjam omogoča relativno kakovostno
življenje. Zmanjšana telesna zmogljivost v primerja-
vi z zdravimi je posledica uremične kardiomiopatije,
sekundarne anemije, kostne bolezni, motenj v delo-

TELESNA VADBA IN LEDVIČNA BOLEZEN
Bojan Knap

Je telesna dejavnost pomembna v sodobnem razvitem svetu?
Kakšna je vloga športa pri vzdrževanju primerne telesne pripravljenosti in motivaciji za redno vadbo?
Je telesna dejavnost primerna za kroničnega bolnika?  
Kakšno je stanje oziroma psihofizični profil kroničnega bolnika?
Katere oblike vadbe so najprimernejše?
So različne oblike telesne vadbe in šport zdravila?
Je količina telesne aktivnosti zelo pomembna in individualna glede na starost, sposobnost
posameznika?

Šport je motiv za redno telesno dejavnost. Pri uk-
varjanju s športom pa je potrebeno najti pravo
mero, kanček soli. Velja naj antično sporočilo: spoz-
naj samega sebe in upoštevaj zmernost v vsem!
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vanju avtonomnega živčevja, slabosti skeletnih mi-
šic, socialnih, čustvenih težav in kronične utrujeno-
sti. Dobro sodelovanje z lečečim osebjem in aktiven
pristop k rehabilitaciji omogoča veliko boljšo kvali-
teto življenja. To še posebej velja po uspešni presa-
ditvi ledvice. Mnogo je razlogov za redno vadbo tu-
di pri bolnikih s končno odpovedjo ledvic in pripo-
roča se, da se vadba začne že v začetni stopnji ledvič-
nega odpovedovanja. Stranski učinki individualne re-
habilitacije s telesno vadbo so zelo redki. 

PSIHOLOŠKI IN FIZIČNI STATUS KRONIČNIH
BOLNIKOV
Za stanje kronične bolezni je pogosta tipična ne-
aktivnost, vdanost v usodo, izguba motivacije, so-
cialni in čustveni problemi. Omenjeno stanje še po-
slabša stanje telesa in duha in ne pripomore k do-
bremu zdravljenju kronične bolezni. Vse omenjeno
zelo slabo vpliva na kvaliteto življenja, ki se lahko po
uspešni presaditvi ledvice ob sodelovanju bolnika in
lečečega tima zelo izboljša. Telesna vadba omili atro-
fijo mišic in izboljša se tudi slaba kapilarizacija mi-
šic. Redna vadba omili tako imenovano steroidno
miopatijo. Uremična miopatija in periferna nevropa-
tija se zmanjšata po presaditvi in oboje ob telesni
neaktivnosti povzroča hudo zmanjšanje absolutne
moči mišic pri bolnikih z nadomestnim zdravljenjem
končne odpovedi ledvic. Presaditev poleg boljšega
načina zdravljenja končne odpovedi ledvic lahko pri-

nese tudi nov čustveni zagon k večji pripravljenosti
bolnikov v skrbi za lastno zdravje. Vadba po presa-
ditvi ledvice lahko precej omili omenjeni problem.
Seveda na stanje telesa po presaditvi precej vpliva
dolžina zdravljenja končne odpovedi ledvic. Po-
membno je tudi skrbno zdravljenje vseh zapletov,
kot je recimo arterijska hipertenzija, sekundarni hi-
perparatireoidizem in hipertrofija levega prekata.
Redna vadba že med procesom zdravljenja in še po-
sebej po presaditvi zmanjša klasične dejavnike tve-
ganja za srčno-žilne bolezni, ki so pri bolnikih z okr-
njenim delovanjem ledvic nekajkrat bolj pogosto iz-
raženi kot pri ostalih bolnikih. Nekateri specifični de-
javniki tveganja za srčno-žilne bolezni, ki so vezani
na dializo, se zmanjšajo, medtem ko se ostali, ki so
pogojeni z imunosupresivnimi zdravili povečajo.
Zmanjšana kardiorespiratorna rezerva skupaj z ure-
mično kardiomiopatijo, pospešeno aterosklerozo in
zvišano ravnijo delovanja simpatičnega živčevja pri-
speva k manjši zmogljivosti, večji obolevnosti in
umrljivosti zaradi srčno-žilnih bolezni. Aerobna ka-
paciteta je zmanjšana zaradi izgube periferne in cen-
tralne adapatacije na napor in zaradi kardiorenalne
anemije. Insulinska rezistenca, arterijska hipertenzi-
ja, renalna osteodistrofija so dodatni dejavniki, ki ne-
gativno vplivajo na stanje teh bolnikov. Prisotna je
še podhranjenost zaradi povečane razgradnje prote-
inov ob zmanjšani sintezi. Kronično zdravljenje s
steroidi je krivo za slabše stanje tetiv, mišic in sklepov.
Pogostejša je ruptura ahilove tetive, mišična nemoč
in aseptična nekroza kolka.

TELESNA VADBA KOT DEL TERAPIJE PRI
KRONIČNIH BOLNIKIH
Izkušnje kažejo, da je redna in individualno dozirana
vadba sestavni del zdravljenja tudi pri kronični bo-
lezni. Fizična rehabilitacija je po čustveni rehabilita-
ciji ključen dejavnik boljše samopodobe in vključit-
ve v normalno socialno in profesionalno življenje.
Fizična dejavnost je priznana in dokazana komple-
mentarna oblika zdravljenja. Raznovrstna vadba je
mogoča s pomočjo dobrega sodelovanja lečečega ti-
ma. Mišična moč se popravi z gimnastiko in tudi va-

Slika 1. Prehrana in gibanje vplivata na telesno težo.

Telesna vadba je zdravilo, ima pozitivne fizične, so-
cialne in psihološke učinke. Je preventiva ko-
ronarni bolezni in izboljša kvaliteto življenja.

Kronična bolezen se lahko izrazi kot: 
- telesna in psihična neaktivnost, 
- vdanost v usodo, izguba motivacije, 
- socialne in čustvene težave,
- atrofija mišic, težave s sklepi,
- zmanjšana aerobna kapaciteta,
- podhranjenost.
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je gibljivosti, koordinacije in relaksacije so primerne.
Najboljši rezultati vadbe so, če je ta pod nadzorom
izkušenih in specialno usposobljenih fizioterapevtov.
Dosedanje izkušnje kažejo presenetljivo ugodne
učinke vadbe. Hoja po ravnem predstavlja idealno
aerobno obliko vadbe. Zadovoljiva intenzivnost pri
bolnikih se doseže pri srčni frekvenci okrog 120
srčnih utripov na minuto, če omenjena intenzivnost
napora traja vsaj dvajset minut. Pol ure hoje vsak
drug dan je mogoče optimalni program vadbe, ker
je počitek sestavni del treninga. Poleg hoje je idealna
še hoja na smučeh, kolesarjenje v naravi in na sob-
nem kolesu. Omenjene dejavnosti so skupaj s pla-
vanjem glavne aerobne vaje, ki zmanjšajo riziko
srčnih bolezni. Vaje za moč posebej ali skupaj z ae-
robno vadbo pozitivno vplivajo na sintezo proteinov
in stanje prehranjenosti. Uspešna presaditev pome-
ni boljšo fizično, čustveno in socialno rehabilitacijo,
vendar ostaja še problem koronarne bolezni, ki je tu-
di po presaditvi najpomembnejši vzrok obolevnosti
in umrljivosti pri omenjenih bolnikih. 
Telesna vadba, ki je prilagojena počutju posamezni-
ka, ni kontraindicirana tudi pri vseh stopnjah kronič-
ne ledvične bolezni. Uporabljajo se metode aerobne
vadbe nizke intenzivnosti ter zmerna obhodna ozi-
roma uporovna vadba za preprečevanje hujše atrofi-
je mišic zaradi mirovanja in uremične miopatije.
Najbolj učinkovite so metode skupinske vadbe pod
nadzorom izkušenega vaditelja. Dobre so izkušnje
skupinske telesne vadbe pri bolnikih s koronarno bo-
leznijo v tako imenovanih koronarnih klubih. 

UČINKI REDNE TELESNE VADBE
Redna in individualno prirejena vadba ima pozitivne
učinke na funkcionalno zmogljivost, izboljša anemi-
jo, zmanjša rizične dejavnike srčno-žilnih bolezni in
izboljša psihosocialne probleme. Aerobna vadba
ugodno deluje na srčno mišico in poveča maksimal-
no porabo kisika. Idealne oblike aerobne vadbe
predstavljajo kolesarjenje, plavanje in hoja (slika 2).
Presnovna prilagoditev na telesno vadbo je posledi-

ca povečanega izgorevanja maščob v maščobnih ce-
licah, ki se pospešeno porabljajo tudi kot izvor ener-
gije v srčni mišici. Zaradi prilagoditve mišic, oziroma
periferne prilagoditve, poleg centralne, ki se dogaja v
srcu, lahko prilagojeno vadijo tudi bolniki s srčnim
popuščanjem. Tudi pri srčnih bolnikih aerobna vad-
ba poveča aerobno kapaciteto, zmanjša arterijski tlak,
pozitivno vpliva na tveganje za koronarno bolezen,
poveča aktivnost vagusa in zmanjša pojavljanje mo-
tenj ritma. Povečanje vloge vagusa in zmanjšanje
simpatične hiperaktivnosti je pozitiven rezultat tre-
ninga pri kroničnih bolnikih. Izboljša se stanje srca in
pričakuje se tudi zmanjšanje obolevnosti in umrlji-
vosti v prihodnje, kar zaradi kratkega obdobja vadbe
pri teh bolnikih danes še ni dokazano. Vadba
zmanjšuje katabolizem in preprečuje izgubo mišične
mase in podhranjenost. Izboljša se tudi struktura in
funkcija mišic. Vaje moči posebej ali z aerobno vad-
bo imajo anabolični učinek, še posebej ob ustrezni
prehrani. 

Slika 2. Piramida telesne aktivnosti – pomembnost
vsakodnevnega gibanja. 

ZAKLJUČEK
Individualna vadba je del rehabilitacije tudi pri kro-
ničnih bolnikih. Vpliv na fizično, psihično zmoglji-
vost, vzdržljivost, moč, socialni in čustveni blagor je

Pozitivni učinki telesne vadbe so:
- zveča funkcionalno zmogljivost duha in telesa, 
- izboljša anemijo, 
- zmanjša dejavnike tveganja za srčno-žilne

bolezni,
- izboljša psihosocialne razmere.

Učinki telesne vadbe so: 
- uporovna vadba v fitnesu zmanjša atrofijo mišic, 
- aerobna vadba kot so hoja, kolesarjenje, plava-

nje ohranja zmogljivost srca in žilja, 
- vpliv kombinacije obeh oblik vadbe z ustrezno

prehrano zmanjša problem slabe prehranjenosti,
- pričakovani pozitivni vpliv na žilne bolezni še ni

dokazan. 

327

Telesna vadba in ledvična bolezen



zelo pozitiven. Nizko intenzivna aerobna vadba, va-
je za moč, vaje gibljivosti in koordinacije so temelj
primernega vadbenega programa. Zmanjšanje tve-
ganja za srčno-žilne bolezni je pričakovan, vendar še
ni dokazan. Stranski učinki vadbe so zelo redki. Ae-
robne vaje in vaje za moč so pomembne tudi zaradi
anaboličnega učinka in zmanjšanja podhranjenosti. 

Telesna vadba in ledvična bolezen
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Individualno odmerjena, strokovno vodena
telesna vadba ima mnogotere dobre učinke na
zdravje in zanemarljivo malo stranskih učinkov. 
Tudi vadba v postelji koristi.
Bolnikom se svetuje redna, nizkointenzivna vadba
pod strokovnim nadzorom.
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NADOMESTNO ZDRAVLJENJE S HEMODIALIZO
Jadranka Buturović Ponikvar

Katere naloge ledvic nadomešča hemodializa?
Kako poteka difuzija in kako konvekcija pri hemodializi?
Katere so konvekcijske hemodializne tehnike?
Kdaj uporabljamo kontinuirne hemodializne metode?
Kateri so žilni pristopi za akutno in kronično hemodializo?
Kako izvajamo antikoagulacijo med hemodializo pri običajnih bolnikih in pri bolnikih s tveganjem
krvavitve?
Kateri so najbolj pogosti zapleti med hemodializo?
Kakšne so lastnosti visokokakovostne sodobne hemodialize?
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Hemodializa nadomesti izločevalno nalogo ledvic:
odstranjuje presnovke, vzdržuje ravnovesje vode,
elektrolitov ter uravnava acidobazno ravnovesje. Je
najbolj razširjena metoda nadomestnega zdravljenja
pri akutni in kronični ledvični odpovedi. Čeprav
izločevalno nalogo ledvic nadomesti le delno (pred-
vsem zaradi tega, ker hemodializo večinoma izva-
jamo nekaj ur dnevno nekajkrat tedensko, za razliko
od ledvic, ki delujejo 24 ur dnevno), danes srečujemo
bolnike, ki se s hemodializo zdravijo tudi več kot 40
let.

RAZVOJ HEMODIALIZE
Leta 1913 je Abel s sodelavci napravil prvi model he-
modializatorja – umetne ledvice. V stekleni cilinder,
napolnjen z 0,9% natrijevim kloridom, so namestili
kolodijske cevi,  v katerih je tekla kri. Za antikoagu-
lantno sredstvo so uporabili hirudin. Leta 1943 je
Kolffu prvemu uspelo z rotirajočim bobnastim he-
modializatorjem podaljšati življenje bolniku z akutno
ledvično odpovedjo. V naslednjih letih so hemodial-
izo uporabljali za zdravljenje akutne odpovedi led-
vic. Dokler je bilo potrebno za vsako hemodializo
izpreparirati po eno arterijo in veno na okončinah,
redno dializiranje bolnikov s končno ledvično
odpovedjo ni bilo mogoče, saj po nekaj tednih ni bi-
lo več uporabnih žil. Šele leta 1960, ko je Scribner
napravil trajni zunanji arteriovenski šant, je postalo
možno dolgotrajno dializiranje bolnikov s končno
ledvično odpovedjo. Leta 1966 sta Cimino in Brescia

napravila arteriovensko fistulo, tako da sta pod kožo
neposredno povezala radialno arterijo in cefalično
veno. Ta spoj še danes uporabljamo kot primarni (in
najboljši) žilni pristop pri večini bolnikov, ki jih
zdravimo s kronično hemodializo.
Na Urološki kliniki v Ljubljani so s hemodializo za-
čeli zdraviti bolnike z akutno ledvično odpovedjo le-
ta 1958, bolnike s končno ledvično odpovedjo pa v
Centru za dializo na Nefrološki kliniki leta 1970.
Na začetku razvoja kronične hemodialize je bilo
zaradi majhnega števila dializnih centrov in visoke
cene zdravljenja tovrstno zdravljenje omogočeno le
omejenem številu mlajših bolnikov. Danes je v
razvitem svetu hemodializno zdravljenje omogočeno
vsem bolnikom z akutno ali končno ledvično
odpovedjo, ki ga potrebujejo. Zaradi visoke cene di-
alizno zdravljenje večinoma financira država in ne
zasebna zavarovanja. Enako je tudi v  ZDA in to od
70-ih let prejšnjega stoletja dalje. V deželah, kjer
država ni prevzela financiranja dializnega zdravljen-
ja, je dostopnost do dialize omejena, in mnogi ure-
mični bolniki umrejo brez možnosti zdravljenja z di-
alizo.

OSNOVNA NAČELA HEMODIALIZE,
HEMOFILTRACIJE IN HEMODIAFILTRACIJE
Hemodializa. To je postopek prečiščevanja krvi z
zunajtelesnim krvnim obtokom. Med hemodializo
se kri črpa iz bolnikovega telesa s pomočjo krvne čr-



palke in poganja skozi dializator. V dializatorju ali
umetni ledvici je polprepustna membrana, celuloz-
na ali sintetična, različnih površin (okvirno od 1 do
2 m2). Dializator je običajno sestavljen iz  kapilar, ki
predstavljajo membrano. Skozi svetlino kapilar teče
kri, kapilare pa obliva dializna raztopina, ki je elek-
trolitna raztopina, po sestavi podobna plazemski
tekočini. Pretok krvi med hemodializo je običajno
250 do 300 ml/min lahko tudi več, standardni pretok
dializne raztopine pa 500 ml/min (smer toka dial-
izne raztopine je nasprotna toku krvi). Med he-
modializo molekule z mesta višje koncentracije di-
fundirajo na mesto nižje koncentracije (npr. sečnina,
kreatinin in kalijev ion difundirajo iz krvi v dializno
raztopino, bikarbonatni ion pa iz dializne raztopine
v kri). Gonilna sila difuzije, ki je glavni mehanizem
prečiščevanja krvi med hemodializo, je koncen-
tracijski gradient. Majhne molekule difundirajo hitre-
je kot velike in se s tem boljše odstranjujejo.  Med
hemodializo želimo pogosto odstraniti tudi odvečno
tekočino. To izvajamo tako, da na membrano dial-
izatorja ustvarjamo tlak, ki povzroča filtriranje vode

in snovi, raztopljenih v njej, t.i. ultrafiltracijo. Z ul-
trafiltracijo odstranjujemo ne le vodo, ampak tudi vse
snovi, ki so v njej raztopljene, do velikosti por mem-
brane dializatorja, ki lahko prepuščajo molekule z
molekulsko maso do 40 ali 50 kD.  Odstranjevanje
molekul z ultrafiltracijo skozi dializno membrano
imenujemo konvekcija. S konvekcijo se odstranjuje-
jo v enaki meri majhne molekule in molekule večje
molekulske mase, do velikosti por membrane. Med
hemodializo se kri torej prečiščuje večinoma z di-
fuzijo, v manjši meri pa s konvekcijo. Pri sodobni he-
modializi uporabljamo visoko-prepustne sintetične
membrane dializatorja in ultračiste dializne raztopine
(s pomočjo serije ultrafiltrov se na hemodializnem
monitorju izvaja t.im. hladna sterilizacija), s katero se 
zmanjšuje kronični vnetni odgovor pri dializnih bol-
nikih (slika 1). 

Med hemodializo z difuzijo odstranjujemo majhne
molekule, z ultrafiltracijo in konvekcijo pa odvečno
vodo in srednje in večje molekule. 

Slika 1. Sodobna hemodializa: dializna raztopina nastane z mešanjem prečiščene vode ter sode bikarbone (NaHCO3),
natrijevega klorida (NaCl) v prahu in dodatnih elektrolitov v tekočem koncentratu: K+, Ca++, Mg++ in glukoze. 
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Slika 2. Hemodializni monitor z lastno enoto za prečiščevanje običajne tekoče vode, pripravljen za uporabo v intenzivni enoti .
Uporablja se za HD, on-line HDF, on line HF, enoigelno dializo. V dializni krog lahko serijsko povežemo tudi hemoperfuzijsko
kapsulo, ki jo včasih uporabljamo pri zastrupitvah.
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Hemofiltracija. To je postopek čiščenja krvi, pri
katerem uporabljamo izključno konvekcijo. Za izva-
janje hemofiltracije potrebujemo dializatorje z visoko
prepustnimi membranami, tako imenovane hemofil-
tre. Ne uporabljamo dializne raztopine. Skozi kapi-
lare hemofiltra teče kri, ki jo filtriramo pod visokim
tlakom. Filtrirano tekočino (ultrafiltrat), ki vsebuje
plazemsko tekočino z uremičnimi toksini, odvržemo
in jo nadomestimo z infuzatom, ki je po elektrolitni
sestavi podoben plazemski tekočini. Ultrafiltrat lahko
nadomeščamo pred vstopom krvi v hemofilter
(predilucijska hemofiltracija) ali po tem, ko kri za-
pusti hemofilter (postdilucijska hemofiltracija). Kri
se torej pri hemofiltraciji čisti izključno s konvekci-
jo, gonilna sila tega procesa pa je transmembranski
tlak (tlak na membrano hemofiltra). Za izvajanje he-
mofiltracije so potrebne velike količine sterilne
nadomestne tekočine – infuzata. Po prvotnem nav-
dušenju v sedemdesetih letih metoda zaradi visoke
cene in tehnološke zahtevnosti ni doživela pričako-
vane širitve v kronični dializi. Zadnje generacije he-

modializnih monitorjev pa omogočajo »on-line«
tvorbo neomejenih količin sterilnega infuzata, tako
da lahko med 4 do 5-urno hemofiltracijo v bolnika
varno infundiramo 100 litrov ali več nadomestne
tekočine. Zato se hemofiltracija ponovno pojavlja
kot metoda nadomestnega zdravljenja pri kronični
hemodializi. Sicer hemofiltracija oponaša delovanje
ledvic. V glomerulih se dogaja filtracija in nastane
primarni filtrat (ki je podoben ultrafiltratu pri he-
mofiltraciji). Pri hemofiltraciji ultrafiltrat zavržemo
in ga nadomestimo z infuzijsko raztopino. Prednos-
ti hemofiltracije v primerjavi s hemodializo so boljša
cirkulatorna stabilnost in boljše odstranjevanje
molekul večje molekulske mase. 
Hemodiafiltracija. To je kombinacija hemodialize
in hemofiltracije, da bi se izkoristile prednosti obeh.
Uporabljajo se visoko prepustni dializatorji kot pri
hemofiltraciji. Ultrafiltracije so velike, a manjše kot
pri hemofiltraciji. Sočasno pa se uporablja dializat, ki
omogoča z difuzijo boljše odstranjevanje majhnih
molekul. Današnji hemodializni monitorji omogoča-



jo »on-line« tvorbo velikih količin sterilnega infuza-
ta (30 do 40 litrov) tudi pri hemodiafiltraciji. V neka-
terih raziskavah so dokazali boljše preživetje bol-
nikov, ki so se zdravili s hemodiafiltracijo v primer-
javi s hemodializo. To je eden od razlogov, da se he-
modiafiltracija vse bolj predpisuje kot optimalna
metoda hemodializnega zdravljenja. Sicer se danes
pogosto uporablja izraz »konvektivne dializne
metode«, ki vključuje hemofiltracijo in hemodiafil-
tracijo (slika 2). 

PREDPISOVANJE HEMODIALIZE 
Večina bolnikov s končno ledvično odpovedjo se di-
alizira trikrat tedensko, vsaka dializa traja 4 do 5 ur.
Sicer se dializa predpisuje individualno, tako da se
nekateri bolniki dializirajo dvakrat, nekateri pa
štirikrat tedensko. Trajanje in pogostnost hemodial-
ize sta odvisna od telesne mase, rezidualnega delo-
vanja ledvic, vnosa vode, soli, beljakovin, pridruženih
bolezni in stopnje anabolizma in katabolizma. Bol-
niki v Sloveniji se dializirajo v hospitalnih ali satelit-
skih (angl.: free-standing) dializnih centrih. Možna je
tudi hemodializa na domu (za določeno število mo-
tiviranih in primernih bolnikov). V Sloveniji se za-
enkrat hemodializa na domu ni razvila (verjetno zara-
di odlične mreže dializnih centrov ter visoke kvalitete
dialize, ki jo ti centri nudijo). V Centru za dializo
UKC Ljubljana bolnikom omogočamo tudi redno
nočno hemodializo, za katero se večinoma odločajo
redno zaposleni bolniki, ali učenci oz. študentje.
Pri hemodializnem zdravljenju bolnikov z akutno
ledvično odpovedjo so zaželene vsakodnevne he-
modialize, posebej pri anuričnih bolnikih. Da bi se
izognili dodatnim hipotenzijam, posledični hipoper-
fuziji ledvic in upočasnjevanju obnovitve ledvičnega
delovanja, so predpisane urne ultrafiltracije pri teh
bolnikih bistveno nižje kot pri kroničnih hemodial-
iznih bolnikih. Pri teh bolnikih lahko uporabimo tu-
di kontinuirne (24-urne) hemodializne oz. hemofil-
tracijske metode.  

KONTINUIRNE HEMODIALIZNE METODE  
Uporabljamo jih predvsem pri bolnikih z akutno led-
vično odpovedjo v intenzivnih enotah. Postopek iz-
vajamo praviloma 24 ur dnevno. S tem omogočimo
svobodnejši vnos tekočine in boljšo cirkulatorno sta-
bilnost v primerjavi s klasično, nekaj urno hemodi-
alizo. Postopek izvajamo kot hemofiltracijo, he-
modializo ali hemodiafiltracijo. Za dializno raztopino
ali infuzat uporabljamo sterilno elektrolitno raz-
topino v plastičnih vrečkah. Upoštevati moramo, da

imajo kontinuirne metode bistveno manjši očistek za
majhne molekule v primerjavi s klasično hemodiali-
zo, zato niso primerne za hitre korekcije elektrolitnih
in metabolnih motenj. Cena materiala in obre-
menitev osebja je pri kontinuirnih metodah velika,
zato jih uporabljamo predvsem pri bolnikih, pri ka-
terih z vsakodnevno hemodializo ne dosežemo
zadovoljive tekočinske bilance. Pri novorojenčkih in
majhnih otrocih uporabljamo kontinuirne hemodi-
alizne metode kot primarno metodo hemodializne-
ga zdravljenja. Zaradi relativno velikega polnilnega
volumna zunajtelesnega krvnega obtoka glede na
volumen krvi majhnega otroka pred priključitvijo
napolnimo dializni sistem z mešanico koncentriranih
eritrocitov in albuminov. Po končani,  običajno neka-
jdnevni proceduri, kri iz dializnega sistema zavrže-
mo. 

ŽILNI PRISTOP ZA HEMODIALIZO  
Vključiti se v cirkulacijo in pridobiti zadosten krvni
pretok je osnovni pogoj za izvajanje hemodialize.
Takojšnji in večinoma začasni pristop do žil so
perkutano vstavljeni hemodializni katetri. Vstavljamo
jih predvsem v desno jugularno veno, pri bolnikih, ki
ne vstajajo in bolnikih s tveganjem krvavitve v
femoralno veno. Vstavitvam v subklavijsko veno se
izogibamo (zaradi posledičnih stenoz in okluzij sub-
klavijskih ven). Pri vstavljanju hemodializnih
katetrov uporabljamo Seldingerjevo tehniko. He-
modializne katetre uporabljamo izključno za he-
modializo. Uporabljamo jih običajno nekaj tednov
do nekaj mesecev, včasih tudi več let. Med hemodi-
aliznimi procedurami so katetri zaprti in napolnjeni
s citratom (4% ali 30% trinatrijevim citratom), ki ima
poleg antitrombotičnega učinka tudi antimikrobno
delovanje. Izognemo se tudi sistemski antikoagulaciji
in s heparinom povzročeni trombocitopeniji. Glavne
kronične komplikacije hemodializnih katetrov so
okužba izstopišča katetra in/ali sepsa ter tromboza
oz. slaba funkcija katetra. Redkeje pride to akutne
tromboze vene, v katero smo vstavili hemo-dializni
kateter. Pozne komplikacije so lahko stenoze ali 
okluzije ven, kar so predvsem opisovali pri subkla-

Kontinuirne hemodializne metode izvajamo prav-
iloma v intenzivnih enotah pri bolnikih, pri katerih
z dnevno hemodializo ne uspemo doseči zado-
voljive tekočinske bilance. Prav tako kontinuirne
metode izvajamo pri novorojenčkih in majhnih
otrocih v intenzivnih enotah, ki potrebujejo he-
modializo. 
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vijskih hemodializnih katetrih, vendar, sicer redkeje,
tudi pri jugularnih in femoralnih katetrih. 
Najboljši trajni žilni pristop za hemodializo je nativ-
na arteriovenska fistula nad zapestjem. Njen razvoj
leta 1966 je bil eden največjih dogodkov v klinični
hemodializi. Omogoča zadosten pretok krvi za he-
modializo (300 ml/min ali več) tudi več desetletij.
Fistulo napravimo na distalnem delu podlakti, kjer
cefalično veno povežemo z radialno arterijo (AV fis-
tula Cimino-Brescia). Arteriovensko fistulo je možno
napraviti tudi na nadlakti ali na stegnu (safeno-
femoralna). Če ni na voljo primernih lastnih ven za
konstrukcijo arteriovenskih fistul, uporabimo umet-
no protezo iz politetrafluoroetilena (PTFE-Gore-
tex), ki je primerna za ponavljano zbadanje s široki-
mi dializnimi iglami. Proteze speljemo podkožno (v
loku ali ravno) in prišijemo na stran arterije in vene.
Goretex arteriovenska fistula ima krajšo življenjsko
oz. funkcijsko dobo v primerjavi z arteriovensko fis-
tulo iz lastnih žil. Pri bolnikih, ki nimajo možnosti
za konstrukcijo arteriovenske fistule (zaradi slabih
arterij, posebno pri diabetikih), uporabljamo trajne
jugularne silastične katetre s podkožnim tunelom.
Včasih kot trajni žilni pristop za hemodializo tudi po
več let uspešno uporabljamo t.im. začasne hemodi-
alizne katetre, brez podkožnega tunela. 
Pred konstrukcijo arteriovenske fistule za hemodial-
izo opravimo dopplersko preiskavo arterij in ven
zgornjih okončin pri bolniku, ki AV fistulo potrebu-
je, in mu določimo datum za operacijo (priloga 1). V
UKC Ljubljana operacije AV fistul (običajno ambu-
lantno, v lokalni anesteziji) opravljajo za to us-
posobljeni nefrologi, v operacijski sobi Centra za di-
alizo UKC. V primeru težav z delovanjem AV fistule
je, po skrbnem kliničnem pregledu in po potrebi
meritvi recirkulacije, preiskava izbire ponovno UZ-
doppler (priloga 2). 

ANTIKOAGULACIJA MED HEMODIALIZO 
Pri stiku krvi z umetno površino dializatorja in
krvnih linij pride do aktivacije številnih encimskih
sistemov, med njimi tudi koagulacijskega sistema. Če
aktivacije koagulacije med hemodializo ne bi
preprečevali, bi po nekaj deset minutah hemodialize

prišlo do strjevanja krvi v zunajtelesnem krvnem
obtoku, prekinitve hemodialize in izgube 150 do 200
ml krvi. Pri večini hemodializnih bolnikov koagu-
lacijo krvi med hemodializo preprečujemo z intra-
venskim dajanjem heparina. Uporabljamo bodisi
kontinuirano infuzijo standardnega, nefrakcioni-
ranega heparina ali v zadnjih letih, enkratni intra-
venski odmerek nizkomolekularnega heparina na za-
četku hemodialize. Nizkomolekularni heparin je po
evropskih smernicah antikoagulantna terapija izbire
pri kroničnih hemodializnih bolnikih brez povečane-
ga tveganja za krvavitev. Pri bolnikih z visokim tve-
ganjem za krvavitev (bolniki ki krvavijo ali so pred
kratkih krvaveli, sveže operirani, po poškodbah, z
motnjami hemostaze) se moramo heparinu izogniti.
Pri teh bolnikih izvajamo t.im. »brezheparinsko« he-
modializo ali citratno hemodializo. Pri brezheparin-
ski hemodializi ne  uporabljamo antikoagulantnih
sredstev, temveč visok krvni pretok in pogosto izpi-
ranje zunajtelesnega krvnega obtoka s fiziološko raz-
topino. Na ta način je možno izvajati nekaj urno he-
modializo brez nevarnosti krvavitve, po drugi strani
pa je tveganje koagulacije krvi v sistemu relativno vi-
soko. Z uporabo citrata v zunajtelesnem krvnem
obtoku pa izvajamo ustrezno regionalno antikoagu-
lacijo (citrat v dializnem sistemu veže kalcij, ki je
potreben za aktivacijo koagulacije). Poleg citrata
uporabljamo pri tovrstni hemodializi dializno raz-
topino brez kalcija, da ne bi z dotokom kalcija v kri
obnovili koagulacijo v dializnem krogu. Da ne bi
prišlo do sistemske hipokalciemije, je potrebno
nadomeščanje kalcija tik preden se kri vrne v bol-
nikov telo. V telesu se citrat metabolizira v bikar-
bonat. Citratna antikoagulacija med hemodializo ne
ogroža bolnika glede krvavitve, tveganje za koagu-
lacijo krvi v dializnem sistemu je minimalno, je pa
tehnično zahtevnejša od brezheparinske dialize.
Potrebne so urne kontrole serumskega kalcija in
strogo upoštevanje protokola. 
Pri posegih in operacijah pri dializnih bolnikih je
pomembno upoštevati, kdaj je imel bolnik zadnjo
hemodializo in kakšna je bila antikoagulacija. Pri
predpisovanju optimalne antikoagulacije med he-
modializo je potrebno poleg ocene tveganja krvav-
itve upoštevati tudi bolnikovo redno antikoagulant-
no in antiagregacijsko terapijo in stanje  hemostaze.

Za akutno hemodializo uporabljamo kot žilni
pristop hemodializne katetre. Pri kronični hemodi-
alizi je najboljši žilni pristop nativna arteriovenska
fistula, ki jo ima 85% slovenskih kroničnih he-
modializnih bolnikov. Če konstrukcija arterio-
venske fistule ni možna, uporabljamo PTFE graft ali
hemodializni kateter kot trajni žilni pristop. 

Nizkomolekularni ali standardni heparin je os-
novno antikoagulantno sredstvo, ki preprečuje str-
jevanje krvi med hemodializo. Pri bolnikih s tveg-
anjem krvavitve uporabljamo regionalno anti-
kogulacijo s citratom. 
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ZAPLETI MED HEMODIALIZO
Zaplete med hemodializo prikazuje tabela 1.

Hipotenzija. To je najpomembnejši in najpogostej-
ši akutni zaplet med hemodializo. Glavni vzrok je
zmanjšanje minutnega volumna zaradi odvzemanja
odvečne tekočine med hemodializo (t.im. ultrafil-
tracija) v sicer omejenem času trajanja dializne pro-
cedure. Če med pravilno izpeljano bikarbonatno he-
modializo ne odstranjujemo tekočine, praviloma do
hipotenzije zaradi hemodialize ne bi smelo priti.
Drugi dejavniki, ki so lahko vzrok za  hipotenzijo, so
disfunkcija levega prekata, avtonomna disfunkcija,
neustrezna vazodilatacija zaradi uživanja hrane med
hemodializo, sepse ali zdravil, perikardni izliv ali kr-
vavitev. Do hipotenzije lahko pride tudi zaradi spre-
membe v osmolalnosti plazme, na katero lahko
pomembno vplivamo s koncentracijo natrija v dial-
izni raztopini. Običajno začnemo hemodializo z
višjo koncentracijo natrija v dializatu, da kompenzi-
ramo znižanje osmolalnosti zaradi difuzije sečnine iz
plazme v dializat. Uporaba nižjih koncentracij kalci-
ja v dializni raztopini lahko poslabša kontraktilnost
srca. Padec arterijskega krvnega tlaka lahko poteka
brez kliničnih simptomov lahko pa ga spremljajo
bruhanje, ishemična srčna bolečina, motnje srčnega
ritma, izguba zavesti in celo smrt.  
Za preprečevanje hipotenzije je potrebno pri kro-
ničnih dializnih bolnikih preveriti dializno težo in na

novo oceniti antihipertenzijsko terapijo. Neredko je
potrebno podaljšati hemodializo in s tem zmanjšati
hitrost ultrafiltracije. Če je prisotna hipervolemija oz.
hiperhidracija in zaradi hipotenzij ni možno odstran-
iti odvečno tekočino med rednimi hemodializami, je
včasih potrebna dodatna hemodializa. Akutno hipo-
tenzijo zdravimo s takojšnjo prekinitvijo odvzeman-
ja tekočine, hitro infuzijo fiziološke raztopine, red-
keje s plazemskimi ekspanderji ali uporabo vazopre-
sorjev. Bolnika namestimo v Trendelenburgov
položaj. Po normalizaciji krvnega tlaka lahko
nadaljujemo s previdnim odvzemanjem tekočine, če
je to potrebno.
Arterijska hipertenzija. Dializni bolniki so pogos-
to hipertenzivni, velikokrat kot posledica hiperv-
olemije oz. hiperhidracije. Pri odvzemanju odvečne
tekočine iz telesa med hemodializo lahko pride pri
nekaterih bolnikih do dodatnega zvišanja krvnega
tlaka. Zdravimo ga s kratkodelujočimi antihipertoni-
ki in prilagoditvijo vzdrževalne antihipertenzijske ter-
apije.
Prsna bolečina. Najpogosteje je posledica ishe-
mične srčne bolezni, ki jo lahko potencira hipovo-
tenzija in/ali anemija, neredko pa tudi perikarditisa.
Krči. So posledica prevelike ultrafiltracije oz. med-
dializne ishemije skeletnih mišic. Z večjo bolnikovo
disciplino, manjšimi porasti telesne teže med he-
modializnimi procedurami in posledično manjšo
potrebo po ultrafiltracijah, se jim lahko izognemo.
Specifično zdravljenje je začasno zmanjšanje ultra-
filtracije in infuzija hipertoničnih raztopin (1 M na-
trijev klorid, 50% glukoza). Pogosti krči, posebno pri
starejših bolnikih, pomembno vplivajo na bolniko-
vo dobro počutje in ovirajo popolno rehabilitacijo. 
Srčne aritmije. Pogosteje se pogosteje pojavljajo
proti koncu dializnega postopka, ko je pogosta
hipokaliemija. Najpogostejša motnja ritma je parok-
sizem atrijske fibrilacije. Morebitno hipokaliemijo
korigiramo, prav tako morebitno anemijo. Pri bol-
nikih, ki so nagnjeni k aritmijam med hemodializo,
uporabljamo individualno dializno raztopino z višjo
koncentracijo kalija, na primer 3,0 ali 3,5 mmol/l,
namesto standardne z 2 mmol/l kalija.
Disekvilibrijski sindrom. Pojavi se zaradi preveč
izrazite korekcije metabolnih motenj ob začetku he-
modializnega zdravljenja. Gre za možganski edem,
ki se pojavi  med ali po koncu hemodialize. Ena od
razlag je ta, da odstranjevanju topljencev (sečnine) iz
plazme ne sledi odstranjevanje sečnine iz cere-
brospinalne tekočine, možgani postanejo hiperos-
molarni s posledičnim premikom vode in možgan-

akutni zapleti
- hipotenzija
- arterijska hipertenzija
- krči
- prsna bolečina
- srčne aritmije
- glavobol (zaradi arterijske hipertenzije,

hiperkalciemije, hemolize)
- mrzlica in vročina
- koagulacija krvi v zunajtelesnem obtoku
- zračna embolija
- krvavitve
- disekvilibrijski sindrom
- sindrom trde vode (akutna hiperkalciemija)
- hemoliza
- sindrom prve uporabe dializatorja

kronični zapleti

- beta-2-amiloidoza
- neadekvatna dializiranost
- intoksikacija z aluminijem (danes redka)

Tabela 1. Zapleti med hemodializo. 

334

Nadomestno zdravljenje s hemodializo



skim edemom. Zato prve hemodializne procedure
predpisujemo tako, da so manj učinkovite kot stan-
dardne (zato pa pogostejše). Običajno med prvimi
hemodializami dodajamo manitol.  
Koagulacija krvi v zunajtelesnem krvnem
obtoku. Lahko je masivna, tako da pride do koagu-
lacije celotne krvi v dializnem sistemu in prekinitve
hemodialize. Pojavi se pri neustrezni antikoagulaciji,
pri težavah s krvnim pretokom, ko kri dlje časa sto-
ji v zunajtelesnem obtoku. Glavna posledica je izgu-
ba krvi (okoli 150 do 200 ml), dializator in krvne lin-
ije s krvjo je potrebno zavreči. Pri delni koagulaciji
krvi nastanejo strdki v arterijskemu ali venskemu
lovilcu in koagulacija posameznih kapilar dializator-
ja. Z dializo je možno nadaljevati, je pa manj
učinkovita. 
Krvavitev med hemodializo. Pri krvavitvi med he-
modializno proceduro je potrebno takoj prekiniti z
dajanjem heparina in nadaljevati z brezheparinsko
hemodializo. Redko je potrebno heparin nevtral-
izirati s protamin sulfatom. Ostali ukrepi so enaki kot
pri drugih bolnikih s krvavitvijo.
Konvulzije. Lahko nastanejo zaradi arterijske
ipertenzije, cerebrovaskularnega inzulta, hiperkalcie-
mije, hipokalciemije in pri hitri popravi metabolne
acidoze. 
Akutna hemoliza. Je redek zaplet, ki nastane zara-
di stika krvi s hipoosmolalnim dializatom. Klinični
znaki so: padec arterijskega krvnega tlaka, bolečina v
prsnem košu, glavobol, konvulzije, koma. Vzrok so
lahko tudi hiponatriemija, visoka temperatura dial-
izata ali sledovi formalina v sistemu. Zdravljenje je
takojšnja prekinitev hemodializnega postopka. Z
njim nadaljujemo po korekciji sestave dializne raz-
topine. V hujših primerih so potrebne transfuzije.
Sindrom trde vode je posledica akutne hiperkalciemi-
je med hemodializnim postopkom (serumska kon-
centracija kalcija več od 3,5 mmol/l), zaradi visoke
koncentracije kalcija v dializni raztopini. Lahko je
posledica uporabe trde vode ali okvare mehčalcev
vode. Klinični znaki so glavobol, slabost, bruhanje,
rdeče oči, arterijska hipertenzija in konvulzije.
Mrzlica in vročina. Med hemodializo ali po njej sta
lahko posledica prehoda bakterijskih endotoksinov
iz dializata v kri, nizke temperature dializata, akutne
hemolize ali okužbe žilnega pristopa.
Zračna embolija. V lažji obliki nastane zaradi
nekontroliranega prehoda zraka v kri, ki jo vračamo
bolniku in ga zračni detektor ne zazna. Pri hujši ob-
liki nastane zaradi masivnega vdora zraka v sistem
pred krvno črpalko po končani infuziji. V vsakem

primeru moramo takoj prekiniti tok krvi, bolnika
položiti na levi bok z glavo in prsnim košem navzdol,
aplicirati 100% kisik in intravensko koloidno raz-
topino. V hujših primerih je potrebna uporabla
hiperbarične komore. 
Kontaminacija dializne vode z aluminijem, ki se
postopoma kopiči v organizmu, lahko pripelje do di-
alizne demence ali osteomalacije. Znane so tudi in-
toksikacije s kloramini, nitrati, fluoridom, bakrom,
kromom ali selenom. 
Sindrom prve uporabe dializatorja. Pojavi se v
prvih minutah hemodialize prvič uporabljenega di-
alizatorja. Gre za preobčutljivostno reakcijo na
etilenoksid (ki so ga nekoč uporabljali za sterilizaci-
jo dializatorjev) ali aktivacijo komplementa, lahko tu-
di oboje. Danes najboljše dializatorje sterilizirajo s
paro, uporablja se tudi sterilizacija z gama žarki, da bi
se izognili uporabi  etilenoksida.
Dializna amiloidoza se pojavi pri bolnikih, ki se z
dializo zdravijo več let (običajno več kot 10 let).
Amiloid je beljakovina sestavljena predvsem iz beta-
2 mikroglobulina. Klinično se bolezen kaže kod sin-
drom karpalnega kanala, artropatija, cistične lezije v
kosteh z nagnjenostjo k zlomom. Odstranjevanje be-
ta-2-mikroglobulina je boljše pri uporabi visokopre-
pustnih dializnih membran in hemofiltracije oz. he-
modiafiltracije. Po presaditvi ledvice pride do nor-
malizacije koncentracije beta-2-mikroglobulina in
delne regresije amiloidnih depozitov.  

HEMODIALIZA V SLOVENIJI 
Slovenski register nadomestnega zdravljenja končne
ledvične odpovedi je ustanovljen leta 2004. Register
vsebuje številne podatke za vse posamezne bolnike,
ki se v Sloveniji zdravijo s hemodializo, peritonealno
dializo in transplantacijo ledvic, ter je vključen v
evropski register dialize in transplantacije. V Sloveni-
ji imamo 20 dializnih in en transplantacijski center
(slika 3). Število bolnikov, zdravljenih z različnimi ob-
likami nadomestnega zdravljenja, in njihove de-
mografske lastnosti so prikazane v tabeli 2.  
Dne 31. decembra 2006 se je v Sloveniji s kronično
hemodializo zdravilo 1271 bolnikov, 69% vseh bol-
nikov v programu nadomestnega zdravljenja končne
ledvične odpovedi. Večina teh bolnikov (77%) se je
zdravila v hospitalnih dializnih centrih. 37,8% bol-
nikov se je zdravilo s konvektivnimi metodami, kar je

Najpogostejši zaplet med hemodializo je hipo-
tenzija.
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Slika 3. Dializni centri v Sloveniji 

metoda zdravljenja število bolnikov
(% vseh na NZ)

odstotek
moških

mediana
starosti (razpon
starosti v letih)

odstotek
diabetične
nefropatije

smrtnost v letu
2006**

hemodializa 1271 (69%) 55% 65 (17-93) 19,2/24,2 15,56%
peritonealna dializa 103 (6%) 59% 53 (2-76) 17,4/21,3 4,58%
transplantacija* 461 (25%) 57% 52 (14-76) 4,0/14,3 1,35%

vsi* 1835 (100%) 56% 59 (2-93) 15,4/21,6 11,43%

Tabela 2. Bolniki zdravljeni s hemodializo, peritonealno dializo in transplantacijo ledvic v Sloveniji dne 31. decembra 2006.

*samo prebivalci
** vključeni tudi bolniki, ki so se zdravili s hemodializo zaradi končne odpovedi le enkrat  (t.im.  »incident day 1«)
NZ - nadomestno zdravljenje ledvične odpovedi
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zelo visok odstotek tudi v razvitem svetu. Pri 76,4%
bolnikov je bila v uporabi ultračista dializna raz-
topina. Letni porast števila hemodializnih bolnikov je
bil 0,9%. Mediana tedenskega časa hemodialize je bi-
la 13,5 ur, mediana telesne teže hemodializnih bol-
nikov je bila 67 kg. 84% bolnikov je imelo za he-
modializni žilni pristop AV fistulo, 5% PTFE graft in
11% hemodializni kateter. Pri 18,5% bolnikov smo
antikoagulacijo izvajali s nizkomolekularnim, pri os-
talih s standardnim heparinom, v povprečnem

odmerku 5500 ± 2300 enot. Število hemodializnih
bolnikov s prenosljivimi boleznimi je bilo nizko:
2,4% bolnikov je bilo okuženih s hepatitisom B ali C,
1,5% z MRSA. Zaenkrat nismo imeli bolnikov,
okuženih s HIV. Vsi okuženi bolniki se dializirajo v
ločenih prostorih. Letna umrljivost hemodializnih
bolnikov (vključeni so tudi bolniki, ki so se zaradi
končne ledvične odpovedi dializirali le enkrat) je bi-
la med najnižjimi v Evropi in svetu, 15,6%. 88,7%
hemodializnih bolnikov je bilo zdravljenih z epoet-



Tabela 3. Podatki o nekaterih državah iz evropskega registra dialize in transplantacije (letno poročilo registra ERA-EDTA za leto 2006). 

država populacija
v tisočih*

novi
bolniki

dan 1 (N)

novi 
bolniki
pmp**

novi bolniki
– diabetična
nefropatija

pmp

vsi bolniki
(prevalenca)

(N)

prevalenca
pmp

Tx*** pmp

Avstrija 8268 1306 158 52 7544 912 430
Bosna in
Hercegovina 3832 398 104 31 2012 604 34

Danska 5437 640 118 29 4307 792 315
Finska 5266 441 84 30 3807 723 413
Nemčija 82315 17548 204 73 91718 1114 306
Grčija 11148 2185 196 58 10968 984 188
Norveška 4661 464 100 17 3508 753 549
Poljska 38117 4650 122 36 21765 571 210
Romunija 21566 1617 75 16 6573 305 19
Rusija 142221 3934 28 4 18486 130 29
Slovenija 2010 248 124 31 1835 913 229
Švedska 9081 1156 127 33 7677 845 441
Nizozemska 16346 1828 112 18 12617 772 411
UK, Anglija 46144 5103 111 22 32335 701 280
UK, Škotska 5117 586 115 25 3966 775 354
Turčija 70490 12979 184 53 42196 599 59

*    splošna populacija, ki jo zajema register
**   pmp (angl.: per million of population) na milijon prebivalcev
*** bolniki s presajeno ledvico
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inom, v povprečnem tedenskem odmerku 6000 enot
intravensko. 
Leta 2006 je s kronično dializo pričelo 249 bolnikov.
Osnovne ledvične bolezni pri teh bolnikih so bile:
diabetična nefropatija pri 24% (22% diabetes tip 2,
2% tip 1), primarne glomerulopatije pri 13%,
hipertenzivna nefroskleroza pri 15%, kronični
pielonefritis pri 7%, avtosomno dominantna poli-
cisitična bolezen ledvic pri 6%, druge opredeljene
bolezni (sistemske, analgetična nefropatija itd.) pri
19% in neopredeljena nefropatija pri 16% bolnikov.
V tabeli 3 so prikazani nekateri podatki o številu bol-
nikov v programu nadomestnega zdravljenja led-
vične odpovedi (dialize in transplantacije ledvic) v ra-
zličnih državah. 

DOLGOROČNO PREŽIVETJE NA HEMODIALIZI
Dolgoročno in kvalitetno življenje na hemodializi je
cilj in dokaz možnosti hemodializnega zdravljenja.
Iz Francije poročajo o bolnikih, ki se s kronično he-
modializo zdravijo več kot 40 let. V Sloveniji je leta
2008 živelo 16 bolnikov, ki se s kronično hemodial-

izo zdravijo več kot 30 let (najdlje 36 let). Večina (14,
eden od teh se je nedavno preselil v drug dializni
center) se jih zdravi v Kliničnem oddelku za nefrol-
ogijo, UKC Ljubljana. Nekateri od njih so imeli
neuspešno transplantacijo ledvic, večina si trans-
plantacije ni želela.

Hemodializa je temeljno nadomestno zdravljenje
tako pri končni kot tudi akutni ledvični odpovedi
in tudi zdravljenje, ki je vedno na voljo, ko odpove-
do ostale metode nadomestnega zdravljenja (peri-
tonealna dializa ali transplantirana ledvica). 
Sodobno hemodializno zdravljenje vključuje upo-
rabo dializatorjev z visokoprepustno sintentično
membrano in ultračisto dializno raztopino. V po-
rastu je uporaba  konvektivnih hemodializnih
tehnik, predvsem hemodiafiltracije, ki poleg majh-
nih učinkovito odstranjuje tudi srednje molekule,
so pa nekatere študije pokazale tudi boljše
preživetje primerjaje s hemodializo.
Žilni pristop za hemodializo je nujni predpogoj za
izvedbo hemodialize. Za akutno hemodializo je žil-
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ni pristop hemodializni kateter, za kronično pa je 
najboljša nativna arteriovenska fistula. V Sloveniji
ima nativno arteriovensko fistulo 84% kroničnih he-
modializnih bolnikov. 
Za izvedbo hemodializne procedure je potrebna an-
tikoagulacija. Standardno uporabljamo nizko-
molekularni ali nefrakcionirani heparin, pri bolnikih
s tveganjem krvavitve pa citrat. 
Danes že poročajo o bolnikih, ki se s kronično he-
modializo zdravijo več kot 40 let, v Sloveniji pa smo

imeli leta 2008 16 bolnikov, ki se s kronično he-
modializo zdravijo 30 in več let. 
Slovenija ima odlično mrežo dializnih centrov, bol-
nikom zagotavlja najvišjo kvaliteto hemodialize in
je po mnogih kazalcih kvalitete dializnega zdrav-
ljenja v samem vrhu razvitega sveta. 
V UKC Ljubljana dializnim bolnikom, ki so redno za-
posleni, hodijo v šolo ali študirajo, omogočamo he-
modializo ponoči. 
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UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
KLINIČNI ODDELEK ZA NEFROLOGIJO, INTERNA KLINIKA
ODDELEK ZA ULTRAZVOK
Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Telefon: 01/ 522 32 48; 01/ 522 81 22; Telefaks: 01/ 522 29 00

PRILOGA K NAPOTNICI ZA DOPPLERSKO PREISKAVO PRED KONSTRUKCIJO ARTERIOVENSKE FISTULE ZA HEMODIALIZO

Datum: ______________________ 

Ime in priimek bolnika:______________________________________________ Roj. ________________________
Ali se bolnik že  zdravi s hemodializo: da ne
Ali bolnik ima sladkorno bolezen: da ne
Ali je bolnik že prej imel arteriovenske fistule za dializo? da ne
Če je že prej imel arteriovenske fistule za dializo, koliko jih je bilo (orientiraj se po brazgotinah na okončinah):  ___________________

Ali želite datum za konstrukcijo arteriovenske fistule (obkroži): da ne

Kdaj želite datum za konstrukcijo arteriovenske fistule (obkroži):
a) čim prej
b) v naslednjih 2 mesecih
c) v naslednjega pol leta
d) ne želim datuma

Če ne želite datuma za konstrukcijo arteriovenske fistule, zakaj želite dopplersko preiskavo žilja zgornjih okončin?

_______________________________________________________________________________________

Antikoagulantna/antiagregacijska terapija – bolnik dobiva (obkroži):
a) Marivarin
b) Aspirin
c) Plavix
d) drugo_________________________________________________________________________________
e) ne dobiva zdravil, ki vplivajo na hemostazo

Pripombe:
_______________________________________________________________________________________

Zdravnik:_________________________________

Priloga 1. 



UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
KLINIČNI ODDELEK ZA NEFROLOGIJO, INTERNA KLINIKA
ODDELEK ZA ULTRAZVOK
Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Telefon: 01/ 522 32 48; 01/ 522 81 22; Telefaks: 01/ 522 29 00

PRILOGA K NAPOTNICI ZA DOPPLERSKO PREISKAVO ARTERIOVENSKE FISTULE ZA HEMODIALIZO

Datum: ______________________ 

Ime in priimek bolnika:______________________________________________ Roj. ________________________

1. Klinični problem (obkroži):
a) slab pretok med hemodializo (»cukanje«)
b) visok venski tlak med HD 
c) težave pri zbadanju
d)
drugo____________________________________________________________________________________

2. Natančen opis kliničnega problema (npr. ob krvnem pretoku 200 ml/min venski tlak med HD 200 mmHg)
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Koliko časa je klinični problem prisoten:
_______________________________________________________________________________________

4. Tip arteriovenske fistule (obkroži):   
nativna Gore-tex
podlaket nadlaket
desno levo

5. Pomembni posegi v zvezi z arteriovensko fistulo (npr. st.  po PTA, reanastomoze itd.)
_______________________________________________________________________________________

6. Povprečni krvni pretok med hemodializo (ml/min): _____________________________________________________

7. Venski tlak med hemodializo (mmHg): _____________________________________________________________

8. Razdalja med iglama za hemodializo: _____________________________________________________________

9. DIALIZNI TURNUS__________________________________________________________________________

Prosim, da se v primeru nejasnosti posvetujete z nefrologom, ki bo opravil dopplersko preiskavo arteriovenske fistule. 

Zdravnik:_________________________________

Priloga 2. 
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Žilni pristop omogoča dostop do krvnega obtoka za
izvajanje hemodialize.  Dober žilni pristop mora za-
gotoviti zadosten pretok krvi (minimalno 200
ml/min) in omogočiti priključitev na sistem dializ-
nega cevja, po katerem teče kri do umetne ledvice-
dializatorja, kjer se vrši dializa. Ker so bolniki živ-
ljenjsko odvisni od žilnega pristopa, mora imeti ta
čim daljšo življenjsko dobo s čim manj možnimi za-
pleti.

Možne so tri glavne oblike žilnega pristopa: 
- arteriovenska fistula (AVF), 
- žilna proteza (graft) iz politetrafluoroetilena

(PTFE) (Gore Tex®) in 
- centralni venski katetri (začasni in trajni), vstavlje-

ni v jugularno ali femoralno veno.
Danes je še vedno prevelik delež bolnikov, ki zače-
njajo nadomestno zdravljenje s kronično hemodiali-
zo (HD) preko centralnih venskih katetrov. Po ne-
katerih podatkih prične s HD v ZDA  68% bolni-
kov s centralnim katetrom, 18% z graftom in le 14%
preko AVF. V Evropi in tudi v Sloveniji so ta raz-
merja bistveno boljša v prid AVF, sledijo centralni
katetri in na zadnjem mestu so grafti. Glavni razlog
za tako neugodno razmerje v ZDA naj bi bila pozna
napotitev bolnika k nefrologu, večanje števila starej-
ših bolnikov in diabetikov, vključenih v kronični pro-
gram HD in pomanjkljivo čuvanje ven.

ARTERIOVENSKA FISTULA 
Arteriovenska fistula je »zlati standard« žilnega pri-
stopa za zdravljenje s HD. AVF je anastomoza med
stranjo arterije in koncem povrhnje vene, tako da kri
teče iz arterije v veno, kar omogoča velik pretok krvi,
vena se razširi, njena stena pa odebeli (arterializira)
(slika 1). Zgodnja konstrukcija AVF omogoča pra-
vočasno razvijanje AVF in v primeru, da konstrukcija
ni uspešna ali se AVF prezgodaj zamaši, omogoča
ponovno konstrukcijo AVF. Ob zgodnji konstrukci-
ji AVF se lahko tudi upočasni slabšanje delovanja
ledvic in odloži začetek nadomestnega zdravljenja.
Načelno imajo prednost konstrukcije AVF na rokah
in sicer najprej na podlakti, nato v komolcu in nato
na nadlakti; šele na koncu pridejo na vrsto AVF na
stegnu. Čas, ko bo AVF po konstrukciji primerna za
zbadanje, predvidi operater, običajno »zori« 3 do 6
tednov.

ŽILNI PRISTOP ZA HEMODIALIZO
Marko Malovrh

Kaj pomeni »žilni pristop«?
Katere oblike žilnih pristopov obstajajo?
Kaj morata osebni zdravnik in specialist internist oziroma nefrolog vedeti o žilnih pristopih?
Kaj mora o žilnih pristopih vedeti bolnik?
Kdaj se odločimo za konstrukcijo žilnega pristopa?
Kako se odločimo za posamezno obliko žilnega pristopa?

Pomembnost žilnega pristopa za zdravljenje bol-
nikov s končno ledvično odpovedjo s kronično he-
modializo najbolje ponazarja trditev, da je žilni
pristop Ahilova peta hemodializnih bolnikov.

Slika 1. Značilna arteriovenska fistula iz lastnih žil na podlahti.
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ARTERIOVENSKI GRAFT
Kadar ni ustreznih nativnih ven, je arteriovenski
graft najboljši žilni pristop. Pogoj za uspešno delo-
vanje grafta je zadosten arterijski pretok, ki je odvi-
sen od kvalitete arterije, na katero se napravi anasto-
moza z umetnim materialom. Običajno uporablja-
mo PTFE  notranjega premera 6 mm. Arteriovenski
graft je občajno uporaben tri tedne po konstrukciji.

Slika 2. Ravno položen arteriovenski Gore Tex® graft na
nadlakti.

CENTRALNI VENSKI KATETRI
So zadnji izhod, kadar ni več možnosti za AVF ali
arteriovenski graft in so v teh primerih trajni za ra-
zliko od začasnih, ki se uporabljajo pri akutnih sta-
njih. Trajni so vstavljeni v jugularne vene in le izje-
moma v subklavijsko veno (slika 3); začasni pa so
lahko v jugularni ali femoralni veni, izjemoma v sub-
klavijski veni. Uporabljajo se lahko takoj po vstavitvi. 

Slika 3. Tunelizirani jugularni dializni kateter.

IZOBRAŽEVANJE BOLNIKA O LEDVIČNI
BOLEZNI IN NADOMESTNEM ZDRAVLJENJU
Vsaka kronična ledvična bolezen  (KLB) lahko pri-
vede do končne ledvične odpovedi. Ta ugotovitev ni
pomembna le za ustrezno vodenje bolnika v smislu
zdravljenja KLB in preprečevanja zapletov, temveč
tudi zato, da vključimo bolnika v poučevanje o obli-
kah nadomestnega zdravljenja, ko je ugotovljena
kronična ledvična okvara. 
Obstajajo tri oblike nadomestnega zdravljenja: 
- kronična hemodializa, 
- trebušna ali peritonealna dializa (PD) in 
- presaditev ledvice. 
Izbira ustrezne oblike nadomestnega zdravljenja je
pomembna zaradi pravočasnega načrtovanja žilnega
pristopa, če se odločimo  za HD, in trebušnega ka-
tetra, če se odločimo  za PD. Izobraževanje mora za-
jeti teoretične predstavitve, pri katerih sodelujejo ne-
frolog, medicinske sestre, dietetik, psiholog in so-
cialni delavec, podprto mora biti tudi z literaturo in
vizualnimi predstavitvami. Priporočljiv je tudi nepo-
sredni stik z bolniki, ki so že vključeni v eno od oblik
nadomestnega zdravljenja.  Po zadnjih priporočilih
evropskih združenj naj bi bila odločitev o obliki na-
domestnega zdravljenja sprejeta pri zmanjšanju glo-
merulne filtracije (GF) na 25-20 ml/min. Pri bolni-
kih, predvidenih za zdravljenje s HD, ki imajo očis-
tek kreatinina manj kot 20 ml/min, mora biti napra-
vljen načrt za konstrukcijo žilnega pristopa vsaj šest
mesecev pred predvidenim začetkom HD. Pri bol-
nikih, ki se odločijo za PD ali za zgodnjo (preddiali-
zno) presaditev ledvice, konstrukcija žilnega pristo-
pa ni smiselna. Pri tem je pomembno poudariti, da je
preddializna presaditev ledvice zanesljiva le, če ima
bolnik živega darovalca ledvice. V primeru, da bo si-
cer že v preddializnem obdobju vključen na čakalni
seznam za presaditev kadavrske ledvice, je možnost
za preddializno presaditev majhna in je v takem pri-
meru smiselno tudi načrtovanje pristopa za dializno
zdravljenje. 

Zlati standard žilnega pristopa za zdravljenje s kro-
nično hemodializo je arteriovenska fistula. Ob izčr-
panih možnostih za arteriovensko fistulo je nasled-
nja oblika arteriovenski graft in šele kot zadnja

Vsak zdravnik družinske ali splošne medicine ali
specialist, ki sodeluje pri zdravljenju bolnikov s
kronično ledvično boleznijo, mora poznati osnovne
oblike nadomestnega zdravljenja končne ledvične
odpovedi do takšne mere, da lahko sodeluje v stal-
nem izobraževalnem procesu teh bolnikov.

možnost trajnega pristopa centralni venski kateter.
Centralni venski katetri se smejo uporabljati
izključno za hemodializo.
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ČUVANJE VEN 
Povrhnje vene so pri bolnikih s kronično ledvično
boleznijo življenjskega pomena. Čuvanje ven je po-
trebno pri vseh bolnikih z ugotovljeno KLB, pose-
bno pri tistih, kjer je istočasno že znižana GF in to
ne glede na kasneje izbrano obliko nadomestnega
zdravljenja. Bolniki, ki jih zdravimo s HD, bodo s
sčasoma predvidoma potrebovali nove žilne pristo-
pe. Pri bolnikih, zdravljenih s PD, lahko ta metoda
postane neučinkovita in je potrebno bolnika preve-
sti na hemodializno zdravljenje. Tudi presajena led-
vica lahko sčasoma preneha delovati in je potrebno
nadomestno zdravljenje s HD. Osnovni principi ču-
vanja ven so:
- na zgornjih okončinah ni dovoljeno zbadati vene

od zapestij navzgor;
- v primeru, da je zbadanje nujno, naj bi se opravilo

na dominantni okončini, oz. je treba mesta zbadanj
spreminjati, ker to zmanjša možnost tromboze ve-
ne;

- običajni centralni venski katetri za zdravljenje se ne
smejo uvajati preko ven v komolcu, temveč preko
jugularne vene in le izjemoma, kadar drugače ni
mogoče, preko subklavijske vene;

- če bolnik potrebuje koncentrirane, hiperosmolar-
ne raztopine, ki bi lahko poškodovale žilno steno,
je priporočljiva uporaba femoralnih ven.

Ker je zdravstveno osebje velikokrat težko prepriča-
ti, da bi se držali teh priporočil, so potrebni tudi iz-
obraževalni programi za osebje in bolnike (slika 4).

Slika 4. S posebno kartico ledvični bolnik zdravstveno osebje
pred morebitnim jemanjem krvi ali intravensko aplikacijo
zdravila opozori na čuvanje žil.

Bolniki s slabše razvitimi venami lahko izvajajo tudi
trening za povečanje ven. Bolnik si z zažemom nad-
lahti (»Eschmarkom«) v obdobju 15 minut za 2-3
minute povzroča vensko kongestijo in to ponavlja tri
do štirikrat dnevno. 

KLINIČNI PREGLED ZGORNJIH OKONČIN
Klinični pregled je osnova vseh nadaljnjih ukrepov
pred odločitvijo o obliki žilnega pristopa in bi ga mo-
ral obvladati vsak nefrolog.

Anamneza
Na prvem mestu je anamneza o preteklih boleznih,
ki bi lahko povzročile okvaro žil (sladkorna bolezen,
pogoste hospitalizacije, intravenozno zdravljenje
ipd.) in o razvadah (kajenje). Na odločitev o mestu
konstrukcije AVF vplivata starost bolnika in poda-
tek o dolgotrajni sladkorni bolezni. Pri obeh so ar-
terije aterosklerotično spremenjene s sočasno po-
spešeno kalcifikacijo žilne stene, ki je bolj intenzivna
v distalnih arterijah zgornjih okončin. Ker je priča-
kovana življenjska doba teh bolnikov krajša in s tem
tudi krajše pričakovano obdobje zdravljenja s HD, se
pri takih bolnikih odločamo za konstrukcijo AVF vi-
šje, običajno v komolčni kotanji. Drugačen pristop je
pri mlajših bolnikih, kjer moramo načrtovati kon-
strukcije čim bolj periferno, ker bodo predvidoma
potrebovali več AVF.
Pomemben anamnestični podatek je tudi podatek o
predhodnih centralnih ali perifernih venskih katetrih,
ker lahko po njihovi pogosti uporabi pričakujemo
tromboze ven, vnetno spremenjene žilne stene in zo-
žitve ali celo zapore centralnih ven.
Dodatno lahko iz podatkov o prebolelem srčnem in-
farktu, koronarnih obvodih in o prisotni periferni žil-
ni bolezni sklepamo, da so periferne žile slabe kvali-
tete tudi na zgornjih okončinah.

Fizikalni pregled
Pri fizikalnem pregledu iščemo morebitne otekline,
kolateralne žile, brazgotine po poškodbah ali opera-
cijah, kožne spremembe, znake za ishemično okva-
ro. 
Vene pregledujemo vedno s tipanjem ob istočasni
uporabi merilca krvnega tlaka (»Riva-Rocci« meto-
da), napolnjenega na 40-50 mmHg, s čimer povzro-
čimo vensko kongestijo. Na ta način je mogoče kli-
nično oceniti potek ven, raztegljivost in stisljivost

Že v zgodnji fazi kronične ledvične bolezni je
potrebno klinično oceniti povrhnje vene na zgorn-
jih okončinah. Bolnika je potrebno poučiti, da ne
sme dovoliti zbadanja teh ven za jemanje vzorcev
krvi ali dajanje parenteralne terapije. Pri slabše
razvitih venah naj bolnik pravočasno začne z vaja-
mi za ojačanje  ven.
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ven. Teh znakov ni, če je vena trombozirana, ali če
ima močno strukturno spremenjeno steno. 
Arterije pregledujemo s tipanjem, pri tem ocenjuje-
mo kvaliteto pulza, ki je normalen, oslabljen ali od-
soten. Pregledamo brahialno, radialno in ulnarno ar-
terijo. Pulz brahialne arterije tipljemo v komolčni ko-
tanji, radialne okoli 2 cm nad stiloidnim izrastkom
radiusa, in ulnarne arterije 2 cm nad stiloidnim iz-
rastkom ulne. Allenov test je zelo subjektivna ocena
prekrvavitve roke.  Izvedemo ga s pritiskom na ra-
dialno oziroma ulnarno arterijo in opazujemo čas, ko
se pojavi kapilarna polnitev, ki je normalno do 5 se-
kund. Zaradi prevelike subjektivnosti je uporabnost
tega testa majhna. Za odločitev o mestu AVF med
obema zgornjima okončinama se lahko uporabi AAI
(»arm/arm« indeks), kjer delimo vrednost sistoli-
čnega krvnega tlaka na okončini, kjer načrtujemo
AVF, z vrednostjo sistoličnega tlakom na nasprotni
strani. Pomembna proksimalna arterijska bolezen je
verjetna, kadar je AAI <0,90. Razlika v korist okon-
čine, ki smo jo izbrali za konstrukcijo arteriovenske
fistule, mora biti v primerjavi z nasprotno okončino
manj kot 20 mmHg. 

NEINVAZIVNO OCENJEVANJE ŽIL PRED
KONSTRUKCIJO AVF 
V svetu in tudi v Sloveniji narašča število starejših
bolnikov, bolnikov s sladkorno boleznijo in z drugi-
mi spremljajočimi boleznimi s končno ledvično od-
povedjo. Večina teh bolnikov ima zaradi napredova-
le ateroskleroze močno spremenjene arterije tudi na
zgornjih okončinah. Pri večini od njih so vene zara-
di dolgotrajnih zdravljenj in nezadostnega čuvanja
ven okvarjene, in je zato zelo težko napraviti AVF.
Pogosto klinična ocena ne zadostuje in je potrebno
opraviti dodatne preiskave.

Dvojni ultrazvok (duplex sonografija)
Dvojni ultrazvok je preiskava, ki je na prvem mestu.
Je neinvazivna, varna, hitro dosegljiva in poceni pre-
iskovalna metoda. S to metodo ocenjujemo morfo-
loške in funkcionalne lastnosti žil.
Za oceno arterij ima dvojni ultrazvok 90% senzitiv-
nost in 99% specifičnost. Glede na rezultate teh pre-
iskav lahko z veliko natančnostjo izberemo mesto

konstrukcije AVF, kjer bo verjetnost, da bo delovala
in ustrezno »dozorela« največje. Notranji premer ar-
terije je po podatkih iz literature različen, vendar naj
ne bi bil manjši od 1,5 mm pri odraslih ljudeh. Naj-
večkrat navedene sprejemljive vrednosti premera so
2 mm. Ocena premera s to metodo je lahko nezane-
sljiva, ker se ta ob spazmu lažno zmanjša. Preiskavo
moramo zato opraviti v toplem prostoru. Preiskavo
arterij začnemo na zgornjem delu nadlakti, kjer
spremljamo brahialno arterijo do komolčne kotanje,
nato pa pregledamo še ulnarno in radialno arterijo.
Poleg premera ocenjujemo izgled površine na notra-
nji strani žile. V primeru, da konture niso ravne, nam
to govori, da gre za aterosklerotične plake oz. ul-
trazvočno odbojnost (ehogenost) žilne stene. Če je
odbojnost povečana, gre za napredovalo ateroskle-
rozo s kalcinacijami. 
Po konstrukciji AVF se močno poveča pretok skozi
»polnilno« arterijo, ker se za to arterijo po anasto-
mozi z veno močno zmanjša periferni upor. Od te-
ga pretoka je odvisno takojšne delovanje AVF in tu-
di kasnejše »dozorevanje« fistule do uporabnosti. Po
konstrukciji torej pride do funkcionalnih sprememb
v polnilni arteriji.  Ocena teh funkcionalnih karakte-
ristik je zelo pomembna za določitev mesta kon-
strukcije fistule. Doplerski signal nad normalno ar-
terijo je visoko rezistentne oblike (»high resistance
flow«), ker teče kri proti velikemu perifernemu upo-
ru. Po konstrukciji se zaradi zmanjšanega upora tok
v arteriji običajno spremeni in dobi obliko nizko re-
zistentnega pretoka (»low resistance flow«). Za oce-
no, kakšen je odgovor arterije na zmanjšanje peri-
fernega upora po konstrukciji AVF, uporabljamo do-
plerske meritve rezistenčnega indeksa (RI) ob za 2
minuti stisnjeni pesti in po sprostitvi pesti, s čimer
povzročimo reaktivno hiperemijo, za krajši čas
zmanjšamo periferni upor in simuliramo stanje po
konstruirani AVF. Kritična vrednost  RI, kjer je kon-
strukcija AVF vprašljiva, je ob reaktivni hiperemiji
(RH) > 0,7. 
Dvojni ultrazvok je zelo uporabna metoda tudi za
morfološko in funkcionalno oceno ven. Mnogokrat
vene niso klinično zaznavne, ker ležijo pregloboko,
posebno pri debelih ljudeh. V lastni raziskavi smo
klinično ugotovili vene le pri 46,5% bolnikih, z dvoj-
nim ultrazvokom pa pri 77,4% tistih, kjer jih klini-
čno nismo zaznali. Prikaz ven s kontrastom (flebo-
grafija) resda omogoča, da vene prikažemo, ne do-
bimo pa podatkov o njihovih funkcionalnih lastno-
stih. Te je mogoče zelo natančno opredeliti z dvoj-
nim ultrazvokom. Poleg ocene premera vene, ki naj
bi bil po podatkih iz literature najmanj 1,6 do 2 mm,

Klinična ocena žil je osnovna preiskovalna metoda
pred operativno konstrukcijo arteriovenske fistule
ali grafta in mora biti opravljena že pred napotitvi-
jo na ostale preiskave.
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je pomembno, za koliko se ta premer lahko poveča
po konstrukciji AVF (raztegljivost vene). To ocenju-
jemo tako, da na zgornjem delu nadlahti napihnemo
manšeto merilca krvnega tlaka na  40-50 mmHg. Po
2 minutah se mora premer vene povečati za vsaj
15%. Poleg tega ocenjujemo tudi obliko doplerske-
ga venskega signala, ki je v bližini velikih arterij pul-
zatilen. Orientacijsko pa lahko z oceno respiratorne
polnitve vene ocenimo tudi prehodnost skozi cen-
tralne vene (vena subklavija). Ob globokem vdihu se
namreč pretok skozi veno poveča in v kolikor ni te-
ga povečanja, lahko sklepamo, da gre za zožitev v
tem predelu, zato je potrebna dodatna diagnostika.
Na osnovi rezultatov arterijskih in venskih meritev
določimo mesto konstrukcije, kjer je glede na krite-
rije največja verjetnost, da bo fistula delovala. Ker je
pretok v arteriji odvisen tudi od premera, lahko kljub
slabšim funkcionalnim lastnostim arterij, napravimo
fistulo na mestu z večjim premerom žile (komolčna
kotanja).
V primerih, ko so rezultati kritični ali mejni, se pri
posameznem bolniku lahko odločimo napraviti fi-
stulo z dodatnimi ukrepi. Uporabimo lahko infuzijo
nadomestkov plazme, s čimer v kratkem času pove-
čamo arterijski pretok, ki je najpogosteje dodatno
zmanjšan zaradi arterijskega spazma. Nadomestki
plazme imajo tudi antitrombogeni učinek, ker zmanj-
šajo aktivacijo trombocitov. V lastni raziskavi skupi-
ne bolnikov s kritičnimi lastnostmi arterij smo do-
kazali, da je v skupini, ki je prejela infuzijo nado-
mestka plazme, delovalo 86,4% fistul, v drugi skupi-
ni, ki infuzije ni prejela, pa le 27,3%.

Flebografija
V posameznih primerih, ko niti klinični pregled niti
dvojni ultrazvok ne zadostujeta, moramo opraviti še
flebografijo.  Flebografija je vprašljiva predvsem pri
bolnikih, ki še niso na dializi, ker uporaba kontrast-
nega sredstva lahko še poslabša ledvično delovanje.
S flebografijo dobimo največ informacij o stanju
centralnih ven (stenoza, okluzija).

Magnetna resonančna angiografija s
kontrastom (CE MRA)
Je vse bolj uporabljana metoda za oceno žil pred
konstrukcijo AVF. Omejujeta jo predvsem manjša
dostopnost preiskave in pa toksičnost doslej upora-
bljenega kontrastnega sredstva - gadolinija, ki pa ga
postopoma zamenjujejo novejša kontrastna sredstva,
ki trenutno sicer še niso v široki uporabi.

ČAS KONSTRUKCIJE ŽILNEGA PRISTOPA
Mnenja o tem, kdaj naj bi bolniku, ki se je odločil za
HD kot obliko nadomestnega zdravljenja, napravili
AVF, so še vedno različna. V ZDA, kjer so bolniki
dokaj pozno napoteni k nefrologu,  začne večina bol-
nikov zdravljenje s HD preko centralnega katetra ali
z graftom. Po njihovih DOQI priporočilih naj bi jo
konstruirali pri očistku kreatinina pod 25 ml/min.
Rezultati naše raziskave kažejo, da je smiselna kon-
strukcija AVF pri koncentraciji serumskega kreatini-
na med 400 in 500 µmol/l, ko predvidevamo, da bo
minilo še vsaj šest mesecev do začetka zdravljenja s
HD. To obdobje nam zagotavlja, da se AVF dovolj
razvije in zagotavlja potreben pretok, fistulna vena
se dovolj zadebeli (arterializira), kar omogoča varno
zbadanje. V kolikor konstrukcija AVF ni uspešna, je
še dovolj časa za novo. Poleg teh prednosti smo ugo-
tavljali tudi ugoden vpliv AVF na upočasnitev slab-
šanja ledvične funkcije. Bolniki z AVF so začeli s HD
od 6 do 24 mesecev kasneje kot bolniki, ki jim ob
enaki stopnji KLB zaradi različnih vzrokov AVF ni-
smo uspeli napraviti. 

Za vzdrževanje kvalitete zdravja in življenja bolnikov
s končno ledvično odpovedjo in na nadomestnem
zdravljenju s hemodializo je ključnega pomena ustre-
zen žilni pristop. To je po sedaj veljavnih spoznanjih
arteriovenska fistula, ki mora zagotavljati zadosten
pretok krvi, biti pa mora tudi dostopna za zbadanje
z dializnimi iglami. Poleg nekaterih splošnih navodil
v zvezi z AVF je zelo pomemben individualni pri-
stop k posameznemu bolniku. Pomembna je zgod-
nja opredelitev za obliko nadomestnega zdravljenja,
zgodnje načrtovanje AVF predvsem na osnovi klini-
čnega pregleda in neinvazivnih preiskav in tudi zgod-
nja konstrukcija fistule. 

Vsak bolnik mora imeti pred konstrukcijo AVF z 
ultrazvokom opravljen pregled žil na zgornjih
okončinah. Na osnovi tega pregleda se operater
odloči za vrsto in lokacijo žilnega pristopa.

Konstrukcija arteriovenske fistule ali grafta mora
biti napravljena dovolj zgodaj, da se lahko arterio-
venska fistula ali graft razvijeta in sta uporabna za
zbadanje z dializnimi iglami. Želimo si, da bi čim
več bolnikov začelo hemodializno zdravljenje z AV
fistulo ali graftom in da bi bili centralni katetri le
izhod v sili.
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Kronična peritonealna dializa (PD) je že dolgo po-
znana oblika nadomestnega zdravljenja končne od-
povedi ledvic (KOL). Leta 1976 so uvedli kontinui-
rano ambulantno peritonealno dializo (CAPD),  ki
je s svojo enostavnostjo, stalnostjo in udobnostjo
precej pripomogla k ponovni oživitvi PD. Zaradi iz-
redne učinkovitosti zadnja leta vse pogosteje upora-
bljamo PD z aparatom - avtomatizirana PD (APD).
Odstotek bolnikov na PD je sicer po različnih deže-
lah različen, skupno pa je na svetu nekaj več kot 149
000 bolnikov ali 11% dializnih bolnikov (december
2004). Konec decembra leta 2004 je bilo pri nas 115
bolnikov na PD (9%). Na razširjenost metode vpli-
va veliko različnih dejavnikov, od zdravstvenih do
ekonomskih. V zadnjem času se pojavljajo predlogi,
da bi zaradi svojih prednosti PD postala začetna obli-
ka zdravljenja v celostni (»integrated«) oskrbi bolni-
kov s KOL. Tu gre za dopolnjevanje in izkoriščanje
prednosti posameznih metod nadomestnega zdra-
vljenja (hemodialize, peritonealne dialize, presaditve
ledvic).

OSNOVE PERITONEALNE DIALIZE
PD se odvija znotraj telesa, kjer peritonealna mem-
brana loči kri v peritonealnih kapilarah od dializne
tekočine v peritonealni votlini. Peritonej je dializna
polprepustna membrana. PD izvajamo tako, da sko-
zi stalen peritonealni kateter v peritonealno votlino

večkrat dnevno vtočimo svežo dializno raztopino in
iztočimo dializat (slika 1).

Slika 1. Trebušna votlina je obdana s trebušno membrano.
Pri peritonealni dializi se skozi stalni kateter v peritonealno
votlino vtoči dializna raztopina.

Anatomija
Peritonej je serozna membrana površine od 1 do 2
m2, ki obdaja peritonealno votlino; bogato je pre-
predena s krvnimi in limfnimi žilami ter z živčevjem.
Deli se na visceralni (obdaja črevesje in notranje or-
gane) in parietalni peritonej (obdaja notranjo stran
trebušne stene in diafragmo). Visceralni peritonej je
pomembnejši zaradi večjega skupnega peritonealne-
ga krvnega pretoka (od 50 do 150 ml na minuto). Pe-
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ritonealni transport je manj odvisen od dejanske pe-
ritonealne površine kot od učinkovite peritonealne
površine (površine peritonealnih kapilar) in njihove
oddaljenosti od mezotelija. 
Peritonealna membrana deluje kot dializator. Sesta-
vljena je iz (slika 2):
- plasti mirujoče tekočine, 
- mezotelija, 
- intersticija,
- endotelne bazalne membrane, 
- kapilarnega endotelija, 
- plasti mirujoče kapilarne krvi.

Slika 2. Peritonealna membrana. Topljenci in tekočina
prehajajo preko treh osnovnih plasti v trebušni mreni.

Peritonealne kapilare imajo pore treh velikosti:
- velike pore (premera 20 - 40 nm) so med endote-

lijskimi celicami, skozi katere potujejo večje mole-
kule (tudi beljakovine) s pomočjo konvekcije,

- majhne pore (premera 4 - 6 nm) so prav tako med
endotelijskimi celicami, vendar jih je bistveno več in
so odgovorne za transport majhnih topljencev (se-
čnina, kreatinin, Na+, K+),

- zelo majhne pore (premera <0,8 nm) imenovane
akvaporini, so celični kanalčki, ki so najgostejši in
odgovorni za transport vode.

Fiziologija peritonealnega transporta
Peritonealni transport se odvija hkrati s tremi razli-
čnimi procesi: z difuzijo, z ultrafiltracijo in z absorp-
cijo.
Difuzija je najpomembnejša za odstranitev uremi-
čnih odpadnih produktov. Odvisna je od koncentra-
cijskega gradienta topljencev med krvjo v kapilari in

dializno raztopino, učinkovite peritonealne površine,
notranjega upora peritonealne membrane in mole-
kularne teže topljencev. Difuzija je bolj odvisna od
dializne raztopine kot od krvnega pretoka v perito-
neju. V tem se razlikuje od hemodialize (slika 3).
Ultrafiltracija. Je posledica osmotskega gradienta
med relativno hipertonično dializno raztopino in re-
lativno hipotonično kapilarno krvjo. Odvisna je od
koncentracijskega gradienta osmotskega agensa (obi-
čajno glukoze) (slika 4), učinkovite peritonealne po-
vršine, hidravlične prevodnosti peritonealne mem-
brane, odbojnega količnika osmotskega agensa, gra-
dienta hidrostatskega tlaka med kapilarnim tlakom
(okoli 20 mmHg) in intraperitonealnim tlakom (oko-
li 7 mmHg) in gradienta onkotskega tlaka. Ultrafil-
tracija ni samo transport vode, ampak tudi konvek-
cijski transport topljencev. Zaradi precejanja (»sie-
ving«) na peritonealni membrani konvekcija ni pro-
porcialna koncentraciji v krvi. Skozi akvaporine pre-
haja le voda brez topljencev, zato so odgovorni za
polovico ultrafiltracije. Ultrafiltracija je zaradi prece-
janja manj pomembna za konvekcijski transport.
Absorpcija tekočine in topljencev (brez preceja-
nja). Poteka skozi limfni sistem in je precej stalna, od
1,0 do 2,0 ml/min. Manjši del (20 do 30%) se ab-
sorbira direktno skozi limfne odportinice mezgov-
nic diafragme. Večji del peritonealne tekočine (70 do
80%) se absorbira v mezgovnice in peritonealne ka-
pilare trebušne stene in črevesja. Odvisna je tudi od
intraperitonealnega tlaka: ob višjem tlaku se absor-
bira več tekočine (sede je tlak višji kot leže; pri več-
jem intraperitonealnem volumnu je tlak višji).

Slika 3. Prehajanje tekočine in topljencev skozi peritonealno
membrano z difuzijo in konvekcijo.

Difuzija je najpomembnejša za odstranitev ure-
mičnih odpadnih produktov. Ultrafiltracija je
posledica osmotskega gradienta med relativno
hipertonično dializno raztopino in relativno hipo-
tonično kapilarno krvjo.
Absorpcija tekočine in topljencev poteka skozi
limfni sistem.
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PRIPOMOČKI ZA PERITONEALNO DIALIZO

Peritonealni dializni kateter
Peritonealni dializni katetri so potrebni za trajni pri-
stop do peritonealne votline. Najpogosteje jih vsta-
vljamo operativno paramedialno v sprednjo trebu-
šno steno, skozi premo mišico, s konico katetra v
mali medenici. Katetri so silastični, z dakronskima
objemkama za vraščanje okolnega tkiva, ki ga dobro
pričvrstita, zato preprečujeta okužbe. Kateter ima
več stranskih luknjic v ravnem in zavitem intraperi-
tonealnem delu (slika 5). Dobro delujoč in neokužen
kateter je odločilni dejavnik pri kronični PD. 

Vrečke z dializno raztopino
Vrečke za peritonealno dializo so različnih velikosti
(običajno 2 do 2,5 litrov za CAPD in 5 litrov za
APD), plastične, prozorne, industrijsko napolnjene
in sterilizirane, za enkratno uporabo. Prvotne enojne
vrečke so na CAPD zamenjale dvojne vrečke, ki se
jih z dodatnim cevjem (Y cevje pri dvojnih vrečkah)

Slika 4. Vpliv časa kopeli in koncentracije glukoze v dializni
raztopini na ultrafiltracijo. Višja kot je koncentracija glukoze,
večji volumen tekočine se odstrani na začetku. Po določenem
času pa bolnik začne tekočino absorbirati, namesto da bi jo
izgubil.

Slika 5. Različni katetri za peritonealno dializo.

Slika 6. Po iztoku bolnik s ščipalko zapre iztočno cevje, nato spusti iz vrečke svežo raztopino (približno 100
ml) v iztočno vrečko. S tem prečisti del cevja in spusti zrak v iztočno vrečko. Šele nato sledi vtok.
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spoji s katetrom ob menjavi peritonealne raztopine.
Pri dvojnih vrečkah je ena polna, druga pa prazna,
kar le z enkratno priključitvijo na kateter omogoča
iztok dializata ter vtok sveže peritonealne raztopine.
Po zamenjavi se uporabljeni vrečki z cevjem vred za-
vržeta (slika 6). Pri APD lahko poljubno število
vrečk spojimo na samodejni napravi, ki sama opra-
vlja menjave raztopine, ko so bolniki običajno po-
noči priključeni na aparat.
Peritonealne dializne raztopine so običajno pakirane
v enodelnih vrečkah s sestavo, prikazano v tabeli 1.
Standardne raztopine so v tabeli označene od 1 do 3.
Novejša bikarbonatna raztopina (oznaka 4) ima dvo-
delno vrečko, kjer se glukozni del zmeša z bikarbo-
natno - laktatnim delom neposredno pred uporabo.
V standardnih raztopinah (1 do 3) in bikarbonatni
raztopini (4) je osmotski agens glukoza v treh razli-
čnih koncentracijah oziroma hiperosmolarnostih
(1,36%, 2,27%, 3,86%). Da ne pride do karameliza-
cije glukoze med sterilizacijo standardnih vrečk, je
potreben nefiziološko nizek pH. Tako glukoza kot
nizek pH in degradacijski produkti glukoze so ne-
biokompatibilni. Zato so razvili dvoprostorsko vreč-
ko, kjer se glukoza sterilizira ob nizkem pH (3,2), pa
tudi kalcij in magnezij sta ločena od bikarbonata
(prepreči se obarjanje). Končni rezultat je bolj bio-
kompatibilna raztopina s fiziološkim pH. Te razto-
pine pri nas uporabljamo od leta 2005. Že vrsto let
pa uporabljamo poleg standardnih raztopin še raz-
topine z osmotskim agensom polimerom glukoze

(Icodextrin®) (raztopina 5). 7,5% Icodextrin omo-
goča dobro ultrafiltracijo pri daljših kopelih kljub
normoosmolarnosti (koloidno osmotski tlak). Raz-
topine z 1,1% aminskimi kislinami (raztopina 6) ni-
majo glukoze, pa vendar imajo blago ultrafiltracijo,
ker delujejo osmotsko. Predvsem pa delujejo pre-
hranjevalno, kar je še posebno pomembno pri pod-
hranjenih bolnikih.  

Aparati za peritonealno dializo
Aparati za samodejno menjavo peritonealne razto-
pine so vse bolj izpopolnjeni in varnejši. Enostaven
in zelo uporaben je aparat za menjavo ene same vreč-
ke, ki jo sam opravi bolniku ponoči med spanjem
(npr. menjava pete vrečke). Zapletenejši pa so apa-
rati, imenovani ciklerji, ki lahko opravijo različno šte-
vilo menjav različno velikega volumna peritonealne
raztopine (npr. ponoči). Ob zaključku menjav lahko
aparat še vtoči raztopino zadnje vrečke, ki ostane v
trebušni votlini do naslednje ročne menjave ali me-
njav z aparatom. V zadnjem času je možno sprem-
ljanje zdravljenja ali reprogramiranje aparata s po-
močjo kartice (diskete) ali s pomočjo računalnika kar
na daljavo. 

REZIDUALNO LEDVIČNO DELOVANJE
Dokazano je, da je preostalo ledvično delovanje pri
bolnikih na peritonealni dializi dalj časa ohranjeno v
primerjavi z bolniki na hemodializi. Zaradi boljše
presnovne in volumske kontrole ob diurezi, dobrih

raztopina standardna
1                           2                        3

bikarbonatna
4

Icodextrin
5

aminske kisline
6

natrij 132,0 132,0 132,0 132,0 133,0 132,0
kalij 0 0 0 0 0 0
magnezij 0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
kalcij 1,75 1,75 1,25 1,25 1,75 1,25
klor 102,0 96,0 95,0 95,0 96,0 105,0
laktat 35,0 40,0 40,0 15,0 40,0 40,0
bikarbonat 0 0 0 25, 0 0 0
Icodextrin (g/l) 0 0 0 0 75,0 0
aminokisline 0 0 0 0 0 87,0
pH 5,5 5,5 5,5 7,4 7,3 6,7
glukoza (g/dl) 1,36               ali               2,27               ali               3,86 0 0
osmolalnost
(mOsm/l) 345               ali               395               ali               484 284 365

Tabela 1. Sestava peritonealne dializne raztopine (v mmol/l).
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očistkov malih ter srednje velikih molekul in delno
ohranjene endokrine ledvične  funkcije, je bolnike z
delno ohranjeno ledvično funkcijo lažje voditi. Ven-
dar pa moramo delovanje ledvic redno spremljati in
pravočasno povečati učinkovitost PD.   

VRSTE, PREDNOSTI IN SLABOSTI
PERITONEALNE DIALIZE, IZBOR BOLNIKOV
Peritonealno dializo delimo na CAPD, APD in nju-
ne različne kombinacije.

Kontinuirana ambulantna peritonealna dializa
(CAPD) 
Bolniki jo izvajajo neprestano, običajno z menjavami
4 vrečk dnevno (od 3 do 5 vrečk). Peritonealna raz-
topina je stalno prisotna v trebuhu. Vtok sveže raz-
topine po predhodnem iztoku uporabljene raztopi-
ne skupaj z ultrafiltratom (dializatom) izvajajo ročno
z uporabo težnosti. Običajno je volumen vtoka 2 li-
tra (od 1,5 do 2,5 litrov). Standardna CAPD so 4 me-
njave po 2 litra (8 litrov raztopine) dnevno. Upora-
bljajo samo sistem dvojnih vrečk, ki se po uporabi
zavržejo. V času kopeli bolniku ostane le stalni kate-
ter, primerno pričvrščen na trebušno steno. Na naši
kliniki smo CAPD uvedli 1983 leta (slika 7).

Slika 7. Kontinuirana ambulantna peritonealna dializa
(CAPD) se izvaja ročno. Tekočina je 24 ur v stiku s
peritonealno membrano. Menjave se izvajajo 3 do 4-krat
dnevno, ponoči bolnik menjav ne dela.

Avtomatizirana peritonealna dializa (APD) 
Izvaja se intermitentno s pomočjo ciklerja, lahko le
ponoči (nočna intermitentna peritonealna dializa -
NIPD) ali čez dan (dnevna intermitentna perito-
nealna dializa - DIPD). CCPD (kontinuirana PD s
ciklerjem) pomeni, da je ob zaključku nočne PD v
trebuhu raztopina, ki ostane tam do naslednje pri-
ključitve na aparat. Ko je bolnik na aparatu 8 do 10
ur, aparat 3 do 10-krat vtoči od 1,5 do 3 litra dializ-
ne raztopine; tako se uporabi od 8 do 22 litrov peri-
tonealne raztopine dnevno. Uporabljajo vrečke s 5

litri , ki jih lahko kombinirajo še z 2-litrskimi vrečka-
mi (slika 8 in slika 9).

Slika 8. Nočna intermitentna peritonealna dializa (NIPD) je
avtomatizirana tehnika (APD) prekinjenega pretoka s 5 do 10
menjavami ponoči. Podnevi ima bolnik prazen trebuh.

Slika 9. Ciklična kontinuirana ambulantna peritonealna
dializa (CCPD) je APD, ki se izvaja ponoči in podnevi.

Običajno se peritonealna votlina med menjavami v
celoti izprazni. Če pa na APD izmenjujemo le del
raztopine v trebuhu, del pa tam med menjavo osta-
ja, govorimo o plimski (angl.: tidal) PD (TPD).  Na
ta način pridobimo na učinkovitosti APD, ker je tu-
di med pogostejšimi menjavami stalno prisotna raz-
topina in se dializiranje ne prekinja (slika 10).

Slika 10. Plimska peritonealna dializa (TPD) je metoda APD,
pri kateri del vtočene raztopine po iztoku še ostane v trebušni
votlini.

Kombinirano CCPD se pogosto uporablja za iz-
boljšanje učinkovitosti. Poleg CCPD z vtočeno zad-
njo vrečko se še dodatno opravi ročna menjava ene
ali dveh vrečk čez dan. APD pri nas izvajamo od
1988 leta, odstotek PD bolnikov pa narašča in jih
zdaj tako zdravimo 25%.
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PREDNOSTI PERITONEALNE DIALIZE
Prednosti peritonealne dialize so tudi argumenti za
začetek nadomestnega zdravljenja ledvic s PD. Ker
poteka PD dializa na domu, omogoča bolniku pre-
cejšno svobodo, neodvisnost in manjše dietne ome-
jitve (tudi manj strog režim vnosa soli in tekočine,
večji vnos živil, ki vsebujejo kalij). Tudi rezidualna
ledvična funkcija se v primerjavi s hemodializo (HD)
dalj časa ohranja. Prednost kontinuirane metode je
stabilnost bolnikovega stanja, boljše začetno ureja-
nje arterijskega tlaka in boljša volumska kontrola.
Med prednosti PD prištevajo še manjšo možnost
okužbe s HCV, hitro delovanje presajene ledvice po
transplantaciji, ohranjanje žilja za kasnejše pristope
za HD, manj dializne amiloidoze in manj anemije
oziroma porabe eritropoetina.

SLABOSTI PERITONEALNE DIALIZE
Med slabosti peritonealne dialize sodi časovna ome-
jenost metode (le redki bolniki so več kot 10 let na
PD), kar je še posebno izraženo po izgubi rezidual-
ne ledvične funkcije. Ravno nasprotno je pri HD,
kjer ni tehničnih omejitev za odpoved metode, am-
pak je omejitev bolnik s svojimi zapleti. PD kot me-
toda odpove predvsem zaradi okužb (peritonitisi,
okužbe katetra) (slika 11) in okvarjenega peritoneja
ob uporabi nebiokompatibilnih peritonealnih razto-
pin. 

Slika 11. Najpogostejša pot vnosa povzročitelja
bakterijskega peritonitisa. 

Na zmanjševanje okužb pri PD pomembno vpliva
ugotavljanje in zdravljenje nosilcev S. aureusa v no-
su. Mupirocin se vse pogosteje uporablja za dnevno
negovanje izstopišča PD katetra, prav tako tudi za
lokalno zdravljenje okužb izstopišča katetra. Te zdra-
vimo do 3-krat s sistemskimi antibiotiki po antibio-
gramu v trajanju do 6 tednov. 
Utrazvočna preiskava katetra je priznana metoda za
ugotavljanje in spremljanje okužbe, še posebej okult-
ne okužbe z S. aureusom ali P. aeruginoso. 
V primerih okužbe katetra in peritonitisa z isto klico
ali neuspešnega zdravljenja tunela katetra, moramo
pravočasno odstraniti ali zamenjati kateter. Pri re-
lapsnem peritonitisu (S. epidermidis) pa kateter za-
menjamo zaradi okuženega biofilma katetra. Še ved-
no veljajo priporočila za zdravljenje peritonitisa (Ad
Hoc Committe, 1996) z empirično začetno terapijo
cefazolin in aminoglikozid (netilmicin, gentamicin).
Vankomicin so obdržali le za terapijo MRSA in
MRSE peritonitisa. Pogostost peritonitisov se manj-
ša (pri dvojnih vrečkah je pričakovana incidenca 1
peritonitis na 36 bolnikovih mesecev), vendar so ti
vse resnejši, večkrat so povzročitelji po Gramu ne-
gativne bakterije. Pri nas se zadnja leta 1 peritonitis
pojavlja na 48 do 88 mesecev.
Lahko se razvije sklerozirajoči peritonitis, ki je resen
zaplet in pozitivno korelira s trajanjem PD. Poroča-
jo o 0,7 do 7,3% incidenci peritonealne skleroze, ki
po 8 letih PD lahko poraste celo na 19%. Sklerozi-
rajoči peritonitis zdravimo s kortikosteroidi in ta-
moksifenom, v najhujših oblikah tudi s skrbno ad-
heziolizo.

IZBIRA BOLNIKOV ZA ZDRAVLJENJE S
PERITONEALNO DIALIZO
Zaželeno je zgodnje vodenje bolnikov s KOL v ne-
frološkem timu, kjer jih izčrpno in objektivno se-
znanimo z vsemi oblikami nadomestnega zdravlje-
nja. Odločitev o izboru metode sprejmemo skupno
z bolniki z upoštevanjem njihovih želja. PD pripo-
ročamo bolnikom, ki želijo ostati neodvisni in se že-
lijo sami dializirati. PD je primerna za otroke pred
transplantacijo, aktivne odrasle bolnike pred tran-
splantacijo, za bolnike z oslabelim srcem, starejše
bolnike, bolnike s sladkorno boleznijo, za bolnike z
izčrpanim žilnim pristopom za HD. Omejitve za
zdravljenje s PD so: zmanjšana peritonealna površi-

Peritonealna dializa omogoča bolniku precejšno
svobodo, neodvisnost in manjše dietne omejitve.
Poteka na bolnikovem domu.

Resni zapleti peritonealne dialize so vnetje izsto-
pišča katetra, peritonitis, ultrafiltracijska odpoved
in sklerozirajoči peritonitis.

Različne vrste peritonealne dialize so CAPD, NIPD,
CCPD in plimska dializa.
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na (zarastline po okužbah, operacijah), hude vnetne
bolezni črevesja, zdravljenje z imunosupresijskimi
zdravili, kronične okužbe trebušne stene, kolostome
in ileostome, močno izražena hipertrigliceridemija,
podhranjenost ali lumbalgija. Kile in hemoroide mo-
ramo kirurško oskrbeti pred pričetkom PD. Zaželen
je zgodnji začetek dialize.

PREDPISOVANJE PERITONEALNE DIALIZE 
Ameriško priporočilo za pričetek dialize (NKF-DO-
QI 1997) je odsotnost uremične simptomatike, sta-
bilna teža brez edemov, tedenski sečninski Kt/V <2
in nPNA >0,8 g/kg/dan. Tudi kanadsko priporoči-
lo je podobno: glomerulna filtracija (GFR) 12
ml/min, kar je kreatininski očistek približno 18
ml/min in tedenski sečninski Kt/V 2. Zaenkrat je
takih bolnikov le 6% v Ameriki in 2% v Evropi.

Ocena dializiranosti in predpisovanje doze
dialize
Osnovni cilj PD je dobro bolnikovo telesno stanje
(dobro počutje, urejen arterijski tlak, stabilna pri-
merna teža, normovolemija) brez uremične simpto-
matike (anoreksije, izgube apetita, izgube okusa, pod-
hranjenosti). Poleg klinične ocene, ki je najvažnejša,
si pomagamo še z laboratorijskimi izvidi (serumska
koncentracija kreatinina, Ca2+, P, albuminov,  sečni-
na je slab pokazatelj) in z različnimi testi za oceno
adekvatnosti dialize, ki so nam vodilo pri predpiso-
vanju primerne vrste in količine PD.  
Peritonealni ekvilibracijski test (PET). Oprede-
li transport na peritonealni membrani s količnikom
med dializno in plazemsko koncentracijo topljenca:
D/P sečnine, D/P kreatinina, D/P Na+ itd. PET  iz-
vedemo s 4 urnim vtokom 2 litrov raztopine z 2,27%
(3,86%) glukoze. Ekvilibracijski količnik odraža kom-
binirani učinek difuzije in ultrafiltracije. Odvisen je
od molekularne teže, permeabilnosti membrane in
učinkovite peritonealne površine. S testom ugotovi-
mo tudi neto odstranitev tekočine - ultrafiltracijo.
Z ozirom na rezultat PETa bolnike razdelimo na:
- zelo hitre izmenjevalce z D/P kreatinina >0,81.

Transport je zelo hiter zaradi velike učinkovite pe-
ritonealne površine ali visoke notranje permeabil-
nosti (nizkega membranskega upora). UF so majh-

ne zaradi hitrega znižanja osmotskega gradienta ob
resorbciji glukoze. Večje so izgube beljakovin v
dializno raztopino. Za te bolnike so najprimernej-
še PD: NIPD, DIPD.

- povprečno hitre izmenjevalce z D/P kreatinina
0,65 - 0,81. Zagotavljajo dober transport in pri-
merno UF. Bolniki so primerni za: CAPD, CCPD,
NIPD, TPD.

- povprečno počasne izmenjevalce z D/P kreatinina
0,5 do 0,65. Boljša je UF kot transport. Če imajo
bolniki še rezidualno diurezo, so zanje primerne
CAPD ali CCPD. Ob zniževanju diureze je nujno
povečanje doze PD (večji volumen, več menjav).

- zelo počasne izmenjevalce z D/P za kreatinin <0,5.
Zelo počasen transport odraža nizko membransko
permeabilnost ali majhno učinkovito peritonealno
površino, majhna je resorbcija glukoze in izguba
beljakovin. Če so ti bolniki manjše postave, jih lah-
ko dializiramo s pojačano CAPD (večji volumen)
ali pa je potreben prehod na hemodializo.

Peritonealni očistki za določene topljence so re-
zultat difuzije, ultrafiltracije in absorbcije teko-
čine. Ne izražajo se v ml/min temveč v litrih/teden.
Na PD so očistki nižji kot na HD, vendar gre za kon-
tinuirane metode, tako da so tedenski očistki pri-
merljivi. Poleg peritonealnega očistka moramo dolo-
čiti tudi očistek rezidualne ledvične funkcije (slika
12), s seštevkom  dobimo skupni tedenski očistek.
Zaželeni najmanjši tedenski očistek za kreatinin (li-
tri/teden) je preračunan na 1,73 m2 telesne površine.
Za CAPD je 60 oziroma 50 pri počasnih transpor-
terjih, na CCPD 63, na NIPD 66 litrov/teden.
Sečninski tedenski očistek je standariziran na celo-
kupno telesno vodo (Kt/V). Zaželeni najmanjši
Kt/V je za CAPD 2,0, za CCPD 2,1 in NIPD 2,3. 

Slika 12. Predpisovanje zdravljenja. Ob upadanju rezidualne
diureze moramo za potrebni celokupni očistek in primerno
učinkovitost dialize prilagoditi vrsto in dozo peritonealne
dialize.

PD je primerna za otroke pred transplantacijo, ak-
tivne odrasle bolnike pred transplantacijo, za bol-
nike z oslabelim srcem, starejše bolnike, bolnike s
sladkorno boleznijo, za bolnike z izčrpanim žilnim
pristopom za HD. 
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Odstranjevanje natrija, kalija, uravnavanje
magnezija, kalcija in acidobaznega ravnovesja           
V standardni peritonealni raztopini je 132 mmol/l
Na+ , ki se odstranjuje tako z difuzijo kot konvekci-
jo. Na PD so pri ultrafiltracijah odstranitve vode več-
je kot odstranitve Na+ zaradi precejanja Na+ (pre-
cejevalni koeficient je 0,5). Tako je čista odstranitev
Na+ pri 2-litrski kopeli z 1,36% glukozo v 4 urah ze-
lo majhna. Pri 3,86% kopeli pa znaša odstranitev
Na+ 70 mmol/l ultrafiltrata. To moramo upoštevati
pri predpisovanju dialize anuričnim bolnikom. Z re-
zidualno diurezo odstranimo še 70 mmol Na+/liter
seča. Z večkratno uporabo hipertonične peritoneal-
ne raztopine in z veliko UF lahko povzročimo hi-
pernatriemijo.
V standarnih peritonealnih raztopinah ni K+. Zato
je difuzijski gradient v raztopini velik in je difuzija za
odstranitev K+ najpomembnejša. Ker je malo K+ ek-
starcelularno, je  konvekcijsko odstranjevanje mini-
malno. Pri standardni CAPD odstranimo okoli 30
mmol K+ dnevno. Ob ohranjeni rezidualni diurezi
se odstrani še 20 mmol K+ dnevno. V 10% do 30%
se lahko razvije hipokaliemija. Pri koncentraciji K+ v
peritonealni raztopini  4 mmol/l, se je v 50%  poja-
vila nevarnejša hiperkaliemija.
Standardne raztopine vsebujejo od 0,75 do 0,25
mmol/l Mg2+.  Ker lahko pride do povišanega se-
rumske koncentracije Mg2+ ob uporabi raztopin z
0,75 mmol/l, običajno uporabljamo raztopine z niž-
jo koncentracijo.
Sprva smo uporabljali raztopine z 1,75 mmol/l Ca2+,
kar je vodilo zaradi difuzije Ca2+ v serum v poziti-
vno bilanco Ca2+ v telesu. Ob istočasni uporabi kal-
cijevih vezalcev fosforja, se je tudi več Ca2+ absorbi-
ralo v črevesju (povprečno 700 mg Ca2+ pri 6 gr Ca-
CO3), kar je lahko vodilo v hiperkalciemijo in kalci-
nacije. Zato so znižali koncentracijo Ca2+ v raztopi-
ni na 1,25 mmol/l, kar vzdržuje negativno bilanco
Ca2+ (odstrani 160 mg Ca2+ dnevno) in lahko vzdržu-
jemo ionizirani Ca2+ v normalnem območju. 
Acidoza je med resnejšimi zapleti pri odpovedi led-
vic in jo je potrebno skrbno popraviti. Sprva so za
pufer v peritonenalni raztopini uporabljali acetat, ki
je poškodoval peritonealno membrano. Zamenjali so
ga za laktat v koncentraciji od 35 do 40 mmol/l. Še

vedno poročajo, da ima le 25% CAPD bolnikov nor-
malni acidobazni status. Še najboljšo popravitev aci-
doze dosežemo z  uporabo novejše, biokompatibil-
nejše in bolj fiziološke bikarbonatne raztopine, ki
ima 25 mmol/l bikarbonata in 15 mmol/l laktata. 

Odstranjevanje vode
Neto odstranitev vode je rezultat peritonealne ultra-
filtracije in peritonealne absorpcije. Različni izme-
njevalci imajo različne UF pri opravljenem PET te-
stu. Pri standardnem vtoku 2 litrov 2,27% glukoze
je pri počasnejših izmenjevalcih UF od 320 do 600
ml ter celo 1200 ml pri zelo počasnih. Pri hitrih iz-
menjevalcih je UF le od 320 do 35 ml, pri zelo hitrih
pa tekočina zastaja v telesu, UF je negativna (od 35
do minus 470 ml). Zaradi relativno konstantne peri-
tonealne absorpcije vode (120 ml/uro) lahko pove-
čamo UF s povečanjem hipertoničnosti (3,86% glu-
koza) (slika 13), s skrajševanjem časa kopeli in z več-
jimi volumni raztopine. Še boljša je uporaba osmot-
skega agensa z visokim odbojnim koeficientom (npr.
polimer glukoze - Icodextrin). Rezidualno diurezo
lahko povečamo z diuretikom (furosemid).

Slika 13. Odstranjevanje tekočine s pomočjo različne
koncentracije glukoze v dializatu.

Kadar ne uspemo doseči normovolemije, so bolniki
hipertenzivni z edemi. Eden od razlogov je lahko od-
poved UF, ki je pri hipervolemičnem bolniku defini-
rana z UF <400 ml po 4 urni kopeli z 2 litroma raz-
topine 3,86% glukoze. To se zgodi pri 1,6% do 6%
bolnikov na PD.  
Odpoved UF. Delimo jo v tri vrste: tip I, tip II in tip
III. Tip I ima membrano z zelo hitrim izmenjeva-
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Peritonealni transport opredelimo s PET testom, s
katerim ločimo počasne izmenjevalce od hitrih,
ocenimo ultrafiltracijo in popravimo odmerjanje
peritonealne dialize.
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njem (D/P >0,8),  nizko UF, ki je manjša od 35
ml/uro, nizka je koncentracija glukoze v dializatu
(<28 mmol/l). Ukrepamo s skrajševanjem časa ko-
peli in uvedemo eno menjavo z Icodextrinom.
Tip II ima nizko UF, vendar je počasen transporter
(D/P <0,5) z visoko koncentracijo glukoze v diali-
zatu. To se zgodi zaradi zmanjšanja vodne permea-
bilnosti membrane ali zmanjšanja površine mem-
brane. Lahko je odraz peritonealne fibroze, hudih
peritonitisov, adhezij, sklerozirajočega peritonitisa.
Potrebno se je izogibati dolgim kopelim, pa tudi ve-
likim volumnom.
Tip III je izguba akvaporinov in s tem UF ob ohra-
njenem transportu topljencev z visoko koncentraci-

jo  Na v dializatu. Pri tej okvari zamenjamo glukozo
za Icodextrin ali začasno prekinemo PD.   
Peritonealna dializa je enakovredna oblika nado-
mestnega zdravljenja končne odpovedi ledvic, ki
predstavlja zdravljenje na domu s svojimi prednost-
mi in slabostmi.
Bolnika na peritonealni dializi dobro dializiramo z
individualno izbiro vrste in količine PD.
Metoda je učinkovita in varna, še posebno ob ohra-
njeni rezidualni  ledvični funkciji. Ob odpovedi tran-
sportne ali ultrafiltracijske funkcije peritonealne
membrane bolnika premestimo na hemodializo še
pred razvojem zapletov uremije.
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Presaditev ledvice je oblika zdravljenja končne led-
vične odpovedi. Z napredkom kirurške tehnike pre-
saditve in imunosupresivnega zdravljenja je presa-
ditev ledvice postala uspešna metoda nadomestnega
zdravljenja. Pomeni ne samo izboljšanje kvalitete
življenja, pač pa tudi podaljša preživetje bolnikov z
ledvično odpovedjo glede na bolnike zdravljene z di-
alizo. Največ ledvic presadimo od umrlih darovalcev,
možna pa je tudi presaditev od živega darovalca,
običajno sorodnika. Zaradi zahtevnosti posega mo-
ra potencialni prejemnik ledvice izpolnjevati zdrav-
stvene kriterije za presaditev, zato so pred presa-
ditvijo potrebne preiskave, s katerimi ocenimo, ali je
bolnik primeren kandidat. 

PRIPRAVA LEDVIČNEGA BOLNIKA NA
PRESADITEV LEDVICE
S pripravo bolnika na presaditev lahko pričnemo že
pred končno odpovedjo ledvic. Na čakalni seznam
za presaditev ga lahko namreč vključimo že pri
očistku kreatinina 20 ml/min. Če prejme bolnik led-
vico že pred odpovedjo lastnih ledvic, je preživetje
presajene ledvice najboljše. Podatki kažejo, da je
preživetje presajene ledvice tem krajše, čim dlje je bil
bolnik pred presaditvijo zdravljen z dializo (slika 1). 

Slika 1. Preživetje presadka v odvisnosti od časa zdravljenja z
dializo pred presaditvijo (vir: Collaborative Transplant Study,
K-89121-0209, prva presaditev, ledvica umrlega darovalca,
obdobje 1997-2009).

PRESADITEV LEDVICE
Damjan Kovač

Pri katerem očistku kreatinina bolnika že lahko vključimo na čakalni seznam za presaditev ledvice?
Kolikšen je največji indeks telesne mase pri katerem še presadimo ledvico?
Pri katerih bolnikih moramo pred presaditvijo ledvice opraviti invazivno srčno diagnostiko?
Ali sta hepatitis B in C zadržek za presaditev ledvice?
Kdaj je pred presaditvijo potrebna nefektomija? 
Ali lahko bolniku s pozitivnim titrom ANCA protiteles presadimo ledvico?
Ali lahko vplivamo na to, kako hitro bo bolnik prejel kadavrsko ledvico?
Kateri so najpogostejši tehnični zapleti po presaditvi?
Katera imunosupresivna zdravila prejema bolnik s presajeno ledvico in koliko časa?
V kakšnem odstotku je akutna zavrnitev ledvice reverzibilna?
Ali lahko bolniki sami vplivajo na zmanjšanje nevarnosti za pojav kožnega raka?
Kolikšno je 3-letno preživetje presajene ledvice v Sloveniji?
Ali je preživetje diabetikov s SB tip 1 po kombinirani presaditvi ledvice in trebušne slinavke boljše ali
slabše, kot če jim presadimo samo ledvico?

leta po presaditvi

pr
ež
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tje

 pr
es

ad
ka

 (%
)

pred dializo
< 1 leto dialize
1-3 leta dialize
3-5 let dialize
> 5 let dialize

S pripravo bolnika na presaditev lahko pričnemo
že pred končno odpovedjo ledvic in ga vključimo
na čakalni seznam za presaditev pri očistku krea-
tinina 20 ml/min.
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Zadržki za presaditev ledvice
Starost. Spodnja starostna meja za presaditev  led-
vice je v našem transplantacijskem centru 6 let. Pri
majhnem otroku je poseg namreč bolj zahteven in
združen z več zapleti. V nekaterih centrih v tujini
presajajo ledvice tudi manjšim otrokom. Zgornja
starostna meja ni kronološko določena, pač pa se
ravnamo po biološki starosti bolnika. 
Debelost. Tveganje za pooperativne zaplete se po-
membno zveča pri indeksu telesne mase nad 30
kg/m2, zato je to zgornja meja, pri kateri še uvrstimo
bolnika na seznam za presaditev.  
Kajenje. Zaenkrat kajenje ni zadržek za presaditev,
je pa zaželeno, da bolnik preneha kaditi že pred pre-
saditvijo. Kajenje po presaditvi pomembno vpliva na
pojav srčno-žilnih zapletov, malignomov in vpliva na
preživetje presadka. 
Okužbe. Aktivne akutne in kronične okužbe so
zadržek za presaditev. Po ozdravljeni tuberkulozi je
potreben vsaj enoletni interval opazovanja zaradi
morebitne povrnitve bolezni. Ponavljajoče se okužbe
zgornjih sečil so indikacija za nefrektomijo pred pre-
saditvijo. Bolnike, zdravljene s peritonealno dializo,
ki so preboleli peritonitis, še 6 tednov po presaditvi
ne smemo vključiti na čakalni seznam. Pri bolnikih,
ki so kolonizirani z MRSA, je pred presaditvijo nuj-
na dekolonizacija, kar dokažemo s tremi zaporedni-
mi negativnimi nadzornimi brisi. Okužba s HIV  ni
več absolutni zadržek za presaditev ledvice. 
Malignomi. Bolnika lahko na čakalni seznam
vključimo 2 do 5 let po zdravljeni maligni bolezni,
če v tem času ne zasledimo recidiva bolezni. Imuno-
supresijska zdravila, ki jih bolnik prejema po presa-
ditvi, bi namreč neugodno vplivala na potek neo-
zdravljene maligne bolezni. Kljub temu varnostni in-
terval ne izključi povsem možnosti ponovitve ma-
lignoma. Po podatkih IPTTR registra (»Israel Penn
Transplant Tumor Registry«) se malignom lahko
ponovi pri 54% bolnikov, če je bil zdravljen 2 leti
pred presaditvijo, pri 33% zdravljenih 2 do 5 let pred
presaditvijo in pri  13% zdravljenih 5 ali več let pred
presaditvijo. Interval priporočenega čakanja pred
presaditvijo prikazuje tabela 1.
Kronične bolezni drugih organov. Zadržek za
presaditev ledvice so takrat, kadar bolnik zaradi njih
ni sposoben za operativni poseg ali bi imunosupre-
sijsko zdravljenje po presaditvi poslabšalo bolezen.
Bolnik ni kandidat za presaditev ledvice, če je
pričakovano preživetje manj kot dve leti. Kronične
jetrne bolezni in napredovala bolezen srca so zadrž-
ki za presaditev ledvice, so pa takšni bolniki lahko

kandidati za kombinirano presaditev organov. Huda
kronična pljučna bolezen lahko ovira varno splošno
anestezijo, ob napredovali periferni žilni bolezni pa je
lahko otežkočena žilna anastomoza in tudi ogrožena
prekrvitev spodnje okončine. 
Psihiatrične bolezni. Težko vodljiva psihiatrična
bolezen je zadržek za presaditev ledvice. Pred vklju-
čitvijo bolnika s psihiatrično boleznijo je potreben
posvet s psihiatrom, ki bo ocenil bolnikovo sodelo-
vanje in morebitni škodljivi vpliv imunosupresijskih
zdravil na psihiatrično bolezen. Posvet je potreben
tudi pri bolnikih, ki so bili v preteklosti samomoril-
ni in pri bolnikih, ki so se zaradi psihoze ali alko-
holizma zdravili v preteklosti. Alkoholizem in uži-
vanje drog sta absolutna zadržka za presaditev led-
vice.
Nesodelovanje bolnika. Ne glede na okoliščine in
etiologijo nesodelovanje bolnika pri jemanju zdravil
v času priprave na presaditev, je le-to v povezavi z
nejemanjem  zdravil po presaditvi. Pri takšnih kan-
didatih je smiselno počakati nekaj mesecev in oceni-
ti, če so sposobni ustreznega sodelovanja pri rednem
jemanju zdravil in dializnem zdravljenju. Pri bolnikih,
ki sami ne dosežejo takšne stopnje sodelovanja, je
pomembno, da jim pomagamo s psihoterapijo. Ne-
sodelovanje je še posebej pogosto pri najstnikih in

vrsta malignoma interval čakanja 
ledvica
- karcinom < 5 cm
- karcinom > 5 cm
- Wilmsov tumor

vsaj 2 leti
vsaj 5 let
vsaj 2 leti

mehur
- in situ 
- invazivni

1 leto
vsaj 5 let

maternica
- in situ cervikalni
- invazivni  cervikalni
- korpus maternice

2 leti
5 let
vsaj 2 leti

testis vsaj 2 leti
ščitnica vsaj 2 leti
dojka vsaj 5 let
kolorektum vsaj 5 let
prostata vsaj 2 leti
limfom vsaj 2 leti
koža
- melanom
- skvamozni
- bazaliom

vsaj 5 let
2 leti
0

Tabela 1. Priporočeni interval med zdravljenjem nekaterih
malignih bolezni in uvrstitvijo na čakalni seznam za
presaditev ledvice.
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mlajših odraslih in znaša po presaditvi po nekaterih
podatkih v svetu med 5% in 43%, kar je pogost
vzrok za odpoved presajene ledvice. Sodelovanje
bolnika je v veliki meri odvisno od prizadevanja
zdravstvenega osebja za osveščanje bolnikov. Meni-
mo, da je prav zato odstotek nesodelovanja bolnikov
v našem centru zanemarljivo nizek. 

Preiskave pred presaditvijo ledvice
Pred presaditvijo opravimo najprej osnovne pre-
iskave, ki jih glede na pridružene bolezni, anamne-
stične podatke ali nepravilnosti osnovnih preiskav
razširimo z dodatnimi preiskavami. Osnovne pre-
iskave, ki so indicirane pri vseh bolnikih so navedene
v tabeli 2. 
Ocena srčno-žilnega sistema. Najpogostejši vzrok
umrljivosti po presaditvi so bolezni srca in ožilja.
Pred presaditvijo je zato potrebna natančna ocena
srčno-žilnega sistema, še posebno pri diabetikih, ki

imajo pogosto nemo ishemijo srčne mišice. Poleg
EKG in UZ srca je pri večini bolnikov potrebna do-
datna diagnostika. Pri obremenitvenem testiranju
bolniki pogosto zaradi utrujenosti ne dosežejo 80%
maksimalne obremenitve, zato to preiskavo opušča-
mo. Namesto nje opravimo perfuzijsko scintigrafijo
srca z dipiridamolom ali UZ srca z dobutaminom.
Pogosto je potrebna pred presaditvijo tudi ko-
ronarografija. Indikacije za te preiskave so navedene
v tabeli 3 in 4.

Tabela 4. Indikacije za koronarografijo. 

Pri simptomatskih bolnikih in bolnikih z dejavniki
tveganja za aterosklerozo je potrebna tudi podrobna
ocena vratnih arterij in perifernega žilja. Pri bolnikih,
pri katerih najdemo na pregledni sliki abdomna kalci-
nacije, je potrebno napraviti CT angiografijo medeni-
čnih arterij. 

Ocena gastrointestinalnega sistema. Pri asimp-
tomatski holecistolitiazi odstranitev žolčnika pred
presaditvijo ni potrebna, razen pri diabetikih. Pri bol-
nikih z anamnezo holecistitisa pa je pred presaditvi-

Tabela 2. Obvezne preiskave in pregledi pred presaditvijo
ledvice.

Tabela 3. Indikacije za perfuzijsko scintigrafijo srca z dipiridamolom ali UZ srca z dobutaminom.

preiskave in pregledi pred presaditvijo

- EKG
- UZ srca
- RTG pljuč in srca
- RTG trebuha
- UZ trebuha
- paratiroidna serija
- mikcijski cistouretrogram
- oftalmološki pregled 
- ORL pregled
- stomatološki pregled
- ginekološki pregled
- urološki pregled (vsi moški)
- pregled anesteziologa

indikacije za koronografijo

- patološki izvid perfuzijske scintigrafije srca z
dipiridamolom ali UZ srca z dobutaminom 

- simptomatska ishemična bolezen srca
- bolezen srčnih zaklopk
- srčno popuščanje kljub normovolemiji
- preboleli miokardni infarkt ali stanje po PTCA 
- sladkorna bolezen tip 1

indikacije za perfuzijsko scintigrafijo srca z dipiridamolom ali UZ srca z dobutaminom
sladkorna bolezen tip 1 ali 2
preboleli MI ali stanje po PTCA
dva ali več dejavnikov tveganja za srčni zaplet: 
- starost: moški ≥ 45 let,  ženska ≥ 55 let
- pozitivna anamneza zgodnje koronarne bolezni pri starših ali sorojencih (moški < 55 let, ženske < 65 let)
- patološki EKG
- kajenje 
- dislipidemija (HDL-holesterol < 0,9 mmol/l ali cel. holesterol > 5,2 mmol/l) 
- arterijska hipertenzija
- zdravljenje z dializo več kot 2 leti
- UZ znaki diastolične ali sistolične disfunkcije levega prekata
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Zaradi visokega tveganja za srčno-žilne zaplete je
pred presaditvijo potrebna natančna ocena srčno-
žilnega sistema.



jo potrebna holecistektomija. Anamnestični podatek
o ulkusni bolezni zgornjih prebavil je indikacija za
gastroduodenoskopijo. Aktivna ulkusna bolezen je
zadržek za presaditev ledvice. 
Bolezni jeter. Ciroza jeter, klinično aktiven hepati-
tis in kronične bolezni jeter so kontraindikacija za
presaditev ledvice. Zaradi toksičnega vpliva imuno-
supresijskih zdravil lahko pride pri teh stanjih do
poslabšanja jetrne bolezni.  
Hepatitis B. Bolniki z okužbo z virusom hepatitisa
B (HBV) imajo po presaditvi krajšo življenjsko dobo
kakor bolniki brez HBV. Glavni vzrok večje umrlji-
vosti sta odpoved jeter in okužbe. Incidenca kon-
verzije (izginotje HBsAg, HBeAg in HBV DNA) je
nižja in reaktivacija pogostejša kakor pri bolnikih, ki
ne prejemajo imunosupresivnih zdravil. O primer-
nosti bolnika za presaditev se odločimo na osnovi
biopsije jeter in seroloških preiskav. Odsotnost HBV
DNA ali HBeAg pred presaditvijo ne izključuje reak-
tivacije virusa po presaditvi. Pri bolnikih s hudim
kroničnim hepatitisom ali cirozo je presaditev kon-
traindicirana. Bolniki s pozitivnim HBeAg ali HBV
DNA so pred presaditvijo ledvice kandidati za
zdravljenje s protivirusnimi zdravili. Interferon-alfa
pogosto ni učinkovit zaradi zmanjšane imunske
sposobnosti dializnih bolnikov. Bolj učinkovito je
zdravljenje z lamivudinom, ki prepreči transkripcijo
virusne DNA. Uspešno zdravljenje povzroči izginot-
je HBV DNA iz seruma in normalizacijo jetrnih
transaminaz, vztraja pa HBsAg pozitivnost. Največ-
ja nevarnost je nastanek rezistence, zato običajno
zdravijo s kombinacijo virostatikov. 
Hepatitis C. Jetrna bolezen zaradi okužbe s HCV
pomembno skrajša preživetje bolnikov po presaditvi
ledvice. Pri vseh bolnikih s protitelesi proti HCV
določimo v serumu HCV RNA za oceno viremije.
Če je prisotno zvečanje alanin aminotransferaze
(ALT), je pri bolniku pred presaditvijo potrebna
biopsija jeter. Pri bolnikih z aktivnim hepatitisom
uvedemo zdravljenje z interferonom-alfa. Bolnikov
po presaditvi ne zdravijo z interferonom-alfa saj
zdravilo ni učinkovito, lahko pa privede tudi do za-
vrnitve presadka. Zato je pomembno, da bolnika s
kronično okužbo s HCV zdravimo še pred presa-
ditvijo. 
Ocena sečil. Pred presaditvijo vsem bolnikom
opravimo mikcijski cistogram za oceno velikosti
sečnega mehurja, vezikoureternega refluksa in za-
ostanka seča. Če ugotovimo nepravilnosti, je
potreben dodaten posvet z urologom. Urološki pre-
gled je potreben pred presaditvijo pri vseh moških.
Morebitno hiperplazijo prostate je potrebno oceniti

in zdraviti že pred presaditvijo. Nevrogeni mehur ni
zadržek za presaditev, če se bolnik lahko nauči
samokateterizacije. 
Pri vezikoureternem refluksu s ponavljajočimi se
okužbami sečil ali hidroureterjem je potrebna ne-
frektomija. Pri bolniku s policističnimi ledvicami je
nefrektomija potrebna pri okužbah cist ali krvavit-
vah v ciste, ali če so ledvice tako velike, da
onemogočajo vsaditev nove ledvice. Indikacije za ne-
frektomijo lastnih ledvic pred presaditvijo ledvice
prikazuje tabela 5. 

Tabela 5. Indikacije za nefrektomijo pred presaditvijo ledvice.

Presnovna bolezen kosti. Pri bolnikih z napre-
dovalim in neobvladljivim sekundarnim hiper-
paratiroidizmom je pred presaditvijo potrebna
paratiroidektomija. Pri napredovalem sekundarnem
hiperparatiroidizmu se po presaditvi parathormon
ne normalizira, pač pa se pojavi terciarni hiper-
paratiroidizem s hiperkalciemijo. Če je hiper-
paratiroidizem blag, se paratiroidni hormon zaradi
normalizacije presnove vitamina D, kalcija in fosfa-
tov po presaditvi pogosto normalizira.
Presejalne preiskave za izključitev maligne
bolezni. Za izključitev karcinoma dojke morajo
ženske po 40. letu starosti opraviti mamografijo. Pri
moških nad 40. letom starosti moramo enkrat letno
določiti za prostato specifični antigen (PSA). Pri vseh
bolnikih je potreben pregled vsaj treh vzorcev blata
na okultno krvavitev. Pri pozitivnem testu je potreb-
na gastroduodenoskopija in kolonoskopija. Po 60.
letu moramo za izključitev paraproteinemije opravi-
ti proteinogram seruma. Pri ugotovitvi benigne
monoklonske gamopatije moramo bolnika opazo-
vati 12 mesecev, da izključimo pojav plazmocitoma.
Imunosupresijska terapija lahko pospeši prehod be-
nigne monoklonske gamopatije v plazmocitom. Pri
analgetični nefropatiji pregledamo sediment seča na
maligne celice. 
Cepljenja. Pred presaditvijo bolnike rutinsko cepi-
mo proti hepatitisu B po običajni cepilni shemi in
proti pnevmokoku. Cepljenje proti pnevmokoku
ponavljamo na 5 let. Priporočamo vsakoletno ce-
pljenje proti gripi. Nekateri priporočajo pri neimunih

indikacije za nefrektomijo
- ponavljajoče okužbe zgornjih sečil
- okuženi ledvični kamni
- refluks z akutnimi okužbami sečil
- huda renoparenhimska arterijska hipertenzija
- velike, policisitično spremenjene ledvice
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bolnikih pred presaditvijo tudi cepljenje proti nori-
cam, kar po presaditvi ni možno, ker gre za živo
cepivo. Na področjih, kjer je verjetnost za okužbo s
hepatitisom A večja, priporočajo pred presaditvijo
tudi cepljenje proti hepatitisu A.
Sistemske bolezni. Aktivnost sistemskega lupus
eritematozusa (SLE) se po uvrstitvi v nadomestni
program zdravljenja z dializo običajno zniža. Bolni-
ki s klinično aktivno boleznijo niso kandidati za pre-
saditev, pozitivni serološki testi ob klinično neaktivni
bolezni pa niso zadržek za presaditev ledvice. Če so
bolniki že predhodno prejemali imunosupresivna
zdravila, je po presaditvi večja verjetnost oportunis-
tičnih okužb in limfomov. Zaradi predhodnega
zdravljenja s kortikosteroidi je potrebna tudi ocena
kostne prizadetosti. Bolnikom z Goodpasturejevim
sindromom ne presadimo ledvice, dokler ni klinično
stabilen in v serumu vsaj 6 mesecev nima več pri-
sotnih protiteles proti bazalni membrani. Tudi pri
ANCA vaskulitisih mora biti bolnik v klinični remisi-
ji, brez ali z minimalno vzdrževalno terapijo. Titer
ANCA protiteles nima napovedne vrednosti.

Posebna stanja pred presaditvijo ledvice
Pri najdbi drugih bolezni sodelujejo pri odločitvi o
primernosti bolnika za presaditev ustrezni special-
isti, ki najbolje poznajo morebitno tveganje ob
imunosupresivnem zdravljenju  in možnost ozdra-
vitve bolnika. Pri bolnikih s policistično boleznijo
ledvic je po presaditvi večja verjetnost gastrointesti-
nalnih zapletov zaradi divertikuloze. Zaradi pogostej-
ših možganskih anevrizem je pred presaditvijo indi-
cirana MR glave brez kontrasta. Bolniki na antikoag-
ulantnem zdravljenju potrebujejo vnaprej izdelano
shemo spremembe antikoagulantnega zdravljenja ob
presaditvi glede na osnovno ledvično bolezen. She-
mo izdela specialist v antitrombotični ambulanti.
Bolniki, ki prejemajo antiagregacijska zdravila potre-
bujejo neposredno pred presaditvijo trombocitno
plazmo. Pred presaditvijo moramo biti pozorni na
morebitno trombofilijo. Pri bolnikih s SLE ugotovi-
mo pri okoli 50% antifosfolipidni sindrom s prisot-
nostjo antifosfolipidnih ali antikardiolipinskih pro-
titeles. Anamnestično lahko ugotovimo tromboze in
spontane abortuse. Antifosfolipidna protitelesa
lahko ugotovimo tudi pri okoli eni četrtini bolnikov
z ledvično odpovedjo, ki nimajo SLE, in ki so prav
tako ogroženi zaradi tromboz. Bolniki z anamnezo
tromboze imajo lahko tudi druge nepravilnosti, kot
so pomanjkanje antitrombina III, proteina S in C ali
mutiran faktor V Leiden. Ogroženi so tudi bolniki z
zelo visoko koncentracijo protrombina. Pri bolnikih

s trombofilijo priporočajo po presaditvi preventivno
antikoagulantno zdravljenje.

VKLJUČITEV NA ČAKALNI SEZNAM
Po opravljenih preiskavah in odsotnosti zadržkov za
presaditev opravijo v Centru za tipizacijo tkiv tkivno
tipizacijo in določijo senzibiliziranost bolnika (to oz-
načujemo kot PRA, angl.: panel reactive antibody),
kar je pomembno za dodeljevanje ledvice. Na čakalni
seznam za presaditev lahko vključimo samo bolnike,
ki se stalno dializirajo in imajo stalno bivališče v
Sloveniji. Izjema so prebivalci drugih držav, ki so
pred vključitvijo Slovenije v Eurotransplant (ET) že
imeli presajeno ledvico v Univerzitetnem kliničnem
centru v Ljubljani in jim je ledvica odpovedala. Bol-
nik, ki je na čakalnem seznamu države ET, ne sme
biti sočasno na čakalnem seznamu druge države, ki
ni članica ET. Na aktivnem čakalnem seznamu ET
za ledvico je bilo konec leta 2006 11.391 bolnikov.
Odstotek presaditev glede na čas čakanja v celotnem
ET prikazuje tabela 6.

Tabela 6. Odstotek presaditev glede na čas čakanja v
Eurotransplantu od dneva prve dialize 
(obdobje 5.4.2000 - 10.3.2006)

Pri prijavljanju bolnika na čakalni seznam imamo
možnost opredeliti starost darovalca, ki ga še sprej-
memo. Za naše prejemnike, ki so mlajši kot 25 let
imamo starostno mejo darovalca od 5 do 40 let, za
starejše prejemnike pa od 5 do 65 let. Opredelimo
tudi tkivno skladnost med prejemnikom in daroval-
cem, ki tudi vpliva na dolgoročno preživetje presad-
ka (slika 2). Najmanša skladnost, ki jo želimo v
našem centru, je skladnost v enem HLA B in enem
HLA DR antigenu. Opredelimo lahko še nekatere
druge značilnosti darovalcev. Tako pri nas ne spreje-
mamo ledvic dajalcev po srčnem zastoju, darovalcev,
ki imajo pozitiven HBsAg ali prisotna protitelesa
proti HCV. 

Obnavljanje preiskav bolnikom na čakalnem
seznamu
Od vključitve bolnika na čakalni seznam do presa-
ditve ledvice lahko preteče nekaj let. V tem času

čas čakanja odstotek presaditev
pred pričetkom dialize 1,1
manj kot 2 leti 17,0
2-5 let 46,4
več kot 5 let 35,5
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številne preiskave zastarajo in jih je potrebno ob-
navljati. V protokolu za pripravo smo natančno
opredelili pogostost ponavljanja posameznih
preiskav. Po petih letih je potrebno vse preiskave za
pripravo bolnika ponoviti.  

DODELJEVANJE LEDVICE
Dodeljevanje ledvice poteka v ET po natančno
določenem algoritmu, kar omogoča preglednost in
pravilnost pri dodeljevanju organov. Pri dodelitvi led-
vice imajo prednost bolniki, ki čakajo na kombinira-
no presaditev organov (npr. ledvica in trebušna sli-
navka, ledvica in jetra ipd.) in bolniki, ki so visoko
senzibilizirani in so vključeni v poseben dodelitveni
program (AM program – angl.: acceptable miss-
match program). Če med bolniki v teh programih ni
ustreznega prejemnika, se ledvica dodeli bolniku, ki
je z darovalcem popolnoma skladen. Če takšnega
bolnika ni na čakalnem seznamu, se ledvica dodeli
bolniku na čakalnem seznamu, ki doseže največje
število točk. Število točk je rezultat seštevka točk
šestih dodelitvenih dejavnikov: 
- stopnje skladnosti (čim bolj skladna sta prejemnik

in darovalec, tem več točk prejme prejemnik), 
- verjetnosti neskladja (upošteva krvno skupino in

zadnjo stopnjo senzibilizacije),  
- časa čakanja na ledvico (od dneva 1. dialize, za vsak

dan 0,091 točke), 
- izvora darovalca (če je darovalec iz Slovenije, pre-

jmejo vsi slovenski bolniki dodatne točke), 

- ravnotežja izmenjave (če je Slovenija v preteklosti
več ledvic oddala v ET kot jih je iz ET prejela, pre-
jmejo slovenski bolniki dodatne točke) in

- stopnje nujnosti: HU (zelo nujno - angl.: high ur-
gency). Kodo HU lahko prejme le bolnik, po pred-
hodni odobritvi komisije ET. Kandidat je bolnik,
ki ima izčrpane žilne pristope za hemodializo in ni-
ma možnosti za peritonealno dializo, bolnik, ki je
zaradi dializnega zdravljenja samomorilen ali bol-
nik s hudo uremično polinevropatijo. Indikacija so
tudi hudi cistitisi po presaditvi ledvice in trebušne
slinavke z drenažo izvodila trebušne slinavke v
mehur, če je ledvica prenehala delovati in bolnik ni-
ma diureze. Število bolnikov, ki se jim lahko dodeli
oznaka HU, je omejena na 1% bolnikov na aktivni
čakalni listi, kar pomeni za Slovenijo največ 1 bol-
nika letno. 

Bolniki, ki so bili vključeni na čakalni seznam pred
16. letom starosti prejmejo še dodatne točke (pedi-
atrični bonus), zaradi česar je čas čakanja na ledvico
za otroke krajši kot za odrasle.

PRESADITEV LEDVICE
Neposredno pred presaditvijo opravijo v Centru za
tipizacijo tkiv navzkrižni test (angl.: cross-match) s
katerim ugotavljajo prisotnost protiteles v prejem-
nikovi krvi proti celicam dajalca. Ledvico lahko pre-
sadimo samo, če je test negativen, sicer bi prišlo do
takojšnje (hiperakutne) zavrnitve presadka. Ledvico
presadijo urologi v ingvinalno ložo. Sečevod  všijejo
v mehur in vanj prehodno vstavijo opornico (splint),
ki omogoča dober odtok seča. Opornico odstranijo
cistoskopsko po treh tednih. Po odpustu opravljajo
bolniki redne preglede v Centru za transplantacijo
ledvice, pogostost obiskov prilagajamo zdravstvene-
mu stanju. Če je delovanje presajene ledvice dobro in
stabilno, so pregledi po enem letu na 2 meseca, po 2
letih pa na 3 mesece.

Imunosupresivna zdravila
Imunosupresivno zdravljenje se med posameznimi
transplantacijskimi centri razlikuje. V našem centru
prejmejo vsi bolniki za indukcijsko imunosupresijo
monoklonska protitelesa proti IL-2 receptorjem
(baziliksimab: pred presaditvijo in 4. dan po presa-
ditvi). Od drugih immunosupresivnih zdravil preje-
majo metilprednisolon, ciklosporin A in mofetil-

Dodeljevanje ledvice poteka v Eurotransplantu po
natančno določenem algoritmu, kar omogoča pre-
glednost in pravilnost pri dodeljevanju organov.
Na dodeljevanje ne moremo vplivati. 
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Slika 2. Preživetje presadka v odvisnosti od tkivne skladnosti
(vir: Collaborative Transplant Study, K-21111-0209, prva
presaditev, ledvica umrlega darovalca, obdobje 1997-2007),
(MM – neskladni antigeni; angl.: miss-match).



mikofenolat. Začetni odmerek metilprednisolona
znaša 0,4 mg/kg telesne teže, znižujemo ga vsak
teden do vzdrževalnega odmerka, ki znaša 0,08
mg/kg. Odmerek ciklosporina A prilagajamo kon-
centraciji v krvi, prve tri mesece je zaželena koncen-
tracija 100 do 170 ng/ml, kasneje pa 70 do 100
ng/ml. Odmerek mofetilmikofenolata znaša 3 x 750
mg, pri bolnikih, ki so lažji kot 50 kg pa 3x500 mg.  
Če se pojavijo stranski učinki imunosupresivnih
zdravil, je možna zamenjava za druge imunosupre-
sive, nekatera lahko po določenem času tudi ukine-
mo. Ciklosporin A v primeru hemolitično-uremič-
nega sindroma, hude hipeholesterolemije ali hiper-
trofije dlesni zamenjamo za takrolimus. Mofetilmiko-
fenolat v primeru gastrointestinalnih zapletov za-
menjamo za drugačno formulacijo mikofenolne
kisline ali za azatioprin. Pri hudih stranskih učinkih
kortikosteroidov se odločimo, če je od presaditve
minilo vsaj eno leto, za njihovo postopno ukinitev.  
Kalcinevrinski inhibitorji imajo interakcije s številni-
mi  zdravili. Zdravila lahko zvišajo ali znižajo kon-
centracijo kalcinevrinskega inhibitorja v krvi. Kon-
centracijo pomembno znižajo: rifampicin, barbitu-
rati, fenitoin, karbamazepin. Tudi zdravilna rastlina
šentjanževka lahko zniža koncentracijo ciklosporina
v krvi. Koncentracijo kalcinevrinskega inhibitorja
pomambno zvišajo nekateri blokatorji kalcijevih
kanalov (verapamil, diltiazem), ketokonazol, fluko-
nazol, eritromicin, in še nekateri drugi makrolidni 
antibiotiki. Azitromicin nima pomembnega vpliva na
koncentracijo kalcinevrinskega inhibitorja v krvi. Sok
grenivke zviša koncentracijo kalcinevrinskega in-
hibitorja pri sočasnem jemanju. 
Interakcija med kalcinevrinskim inhibitorjem in
nekaterimi zdravili lahko privede do pojava tok-
sičnosti dodanega zdravila. Pri sočasni uporabi stati-
nov in kalcinevrinskega inhibitorja lahko pride do
rabdomiolize in jetrne okvare, če ustrezno ne zman-
jšamo odmerka statinov. 
Sočasno jemanje azatioprina in alopurinola lahko
povzroči hudo zavoro kostnega mozga, če odmerka
azatiprina ustrezno ne zmanjšamo.

Zakasnelo delovanje presajene ledvice
O zakasnelem delovanju govorimo, če delovanje led-
vice v prvem tednu ni zadovoljivo in je bolnik še di-
alizno odvisen. Vzrokov je več: dolg čas hladne
ishemije, visoka starost darovalca, slabša kvaliteta
ledvice. Histološko ugotovimo akutno tubulno ne-
krozo. V večini primerov se ledvično delovanje 
vzpostavi v nekaj dneh do največ nekaj tednih. Če se
delovanje ledvice ne vzpostavi, govorimo o pri-
marnem nedelovanju ledvice

Tehnični zapleti po presaditvi ledvice
Po operativnem posegu se lahko pojavijo tehnični
zapleti. Najpogostejši so limfokela, ki pomeni nabi-
ranje limfe v okolici ledvice. UZ jo najdemo v do
50%, klinično pa je pomembna, če povzroča ob-
strukcijo sečevoda, kar se zgodi v 2-10%. Urinom
pomeni uhajanje seča iz sečevoda, najpogosteje je
posledica nekroze sečevoda. Zožitev sečevoda, ki
ovira odtok seča iz ledvice je najpogosteje posledica
ishemije sečevoda, ki ne privede do nekroze pač pa
do brazgotinjenja in zožitve sečevoda. Možen vzrok
je tudi brazgotinjenje ob presajeni ledvici. Redek
zaplet je zožitev ledvične arterije, ki se pojavi kasne-
je, to je 3 do 48 mesecev po presaditvi. Tromboza
ledvične arterije se pojavi pri manj kot 1% bolnikov.
Običajno se pojavi v prvih dneh po presaditvi in
neizbežno privede do odpovedi presadka. Tromboza
ledvične vene se pojavlja v 1-6%. Ob hitrem ukre-
panju in reoperaciji je ledvico pogosto možno rešiti. 

Akutna zavrnitev presajene ledvice
Akutna zavrnitev presajene ledvice se pojavi naj-
pogosteje v začetnem obdobju po presaditvi. Če se
pojavi v prvih treh mesecih, gre za zgodnjo akutno
zavrnitev, kasneje jo imenujemo kasna zavrnitev.
Akutno zavrnitev lahko povzroča celična in/ali hu-
moralna reakcija, zato razlikujemo akutno celično in
akutno humoralno zavrnitev. Potekata lahko tudi
sočasno. Za celično zavrnitev je značilna infiltracija
intersticija z mononuklearnimi levkociti in tubulitis.
Če so prizadete tudi žile, govorimo o žilni celični za-
vrnitvi. Za lažje odločanje o zdravljenju in prognozi
akutne zavrnitve klasificiramo po Banffski klasi-
fikaciji. Diagnozo, obliko in stopnjo zavrnitve po-
stavimo histološko. Humoralno zavrnitev povzroča-
jo protitelesa uperjena proti različnim antigenom
prejemnika. Zanesljivo jo lahko diagnosticiramo šele
zadnja leta, ko imamo možnost prikaza C4d na peri-
tubulnih kapilarah in določanje protidonorskih pro-
titeles. Celično zavrnitev zdravimo s petdnevnimi

Imunosupresijski protokol zajema baziliksimab,
metilprednisolon, ciklosporin A in mofetil miko-
fenolat. Imunosupresijo prejema bolnik ves čas de-
lovanja presajene ledvice. Glukokortikoide pri sta-
bilnem delovanju presajene ledvice, in če bolnik ni
imel v zadnjih 6 mesecih zavrnitve, postopno
ukinemo. 
Pri uvajanju novih zdravil moramo vedno najprej
izključiti morebitne interakcije z imunosupresiv-
nimi zdravili
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pulzi metilprednisolona. Če ostane zavrnitev rezis-
tentna, zdravimo zgodnjo zavrnitev z OKT3, kasno
pa z enim od poliklonalnih protiteles, ki učinkujejo
na limfocite (ATG - antitimocitni globulin). Več kot
95% celičnih zavrnitev je reverzibilnih. Humoralno
zavrnitev zdravimo s kombinacijo plazmafereze in
intravenskimi imunoglobulini. Pogosto zamenjamo
ciklosporin s takrolimusom. Če to zdravljenje ni
učinkovito, lahko poskušamo zdraviti z rituksima-
bom (anti-CD20 protitelo). 
Pogostost akutne zavrnitve se razlikuje med trans-
plantacijskimi centri. V našem centru je sorazmerno
majhna in je manj kot 10% v prvem letu po presa-
ditvi.

Kronična transplantacijska nefropatija
Je posledica imunskih in neimunskih dejavnikov.
Imunski dejavniki so slaba tkivna skladnost, pred-
hodne akutne zavrnitve, nizka stopnja imunosupre-
sije. Med neimunološkimi dejavniki so najbolj
pomembni nezdravljena hipertenzija, hiperlipidemi-
ja, ishemija presadka, visoka starost darovalca, ne-
frotoksičnost kalcinevrinskih inhibitorjev (cik-
losporin A, takrolimus), kajenje. Kronična trans-
plantacijska nefropatija je tisto stanje, ki omejuje dol-
goletno preživetje presadka.  

Sladkorna bolezen
Do 25% prejemnikov ledvice razvije novo nastalo
sladkorno bolezen v prvih treh letih po presaditvi.
Za diagnozo sladkorne bolezni veljajo standardna
merila. Dejavniki tveganja so starost nad štirideset
let, debelost, okužba s HCV in citomegalovirus
(CMV), sladkorna bolezen med sorodniki prve gene-
racije, povezana je s prisotnostjo nekaterih HLA. Pri
zdravljenju s takrolimusom je tveganje za nastanek
sladkorne bolezni štirikrat večje kakor pri zdravlje-
nju s ciklosporinom A. Pojav sladkorne bolezni po
presaditvi je povezan z večjim tveganjem za okužbe
in s krajšim preživetjem presajene ledvice. 

Okužbe
Zaradi zmanjšanja imunske odpornosti so po presa-
ditvi okužbe pogostejše, povzročajo jih tudi opor-
tunisti. Za preventivo okužbe s pnevmocisto karini
prejemajo bolniki eno leto trimetoprim sulfametok-
sazol. S tem preprečujemo tudi okužbe sečil. V za-
četnem obdobju preprečujemo kandidiazo ustne
votline in požiralnika z nistatinom. Bolniki, ki so
CMV negativni in prejmejo ledvico CMV pozitivne-
ga darovalca prejemajo tri mesece valganciklovir.

Bolniki z Mantouxovim testom več kot 5 mm preje-
majo eno leto izoniazid. Pomembna je tudi ustrezna
antibiotična zaščita pred nekaterimi posegi (npr. pul-
jenje zob, cistoskopija). Svetujemo vsakoletno ce-
pljenje proti gripi in na 5 let proti pnevmokoku.
Okužbe po presaditvi razdelimo v tri obdobja. 
Prvi mesec po presaditvi se pojavljajo okužbe pove-
zane z operacijo, okužbe so podobne kot pri drugih
kirurških bolnikih, to so pljučnice, okužbe opera-
tivne rane, žilnih pristopov in sečil, med virusnimi
okužbami pa je pogosta reaktivacija herpes simpleks
virusa.
Drugi do šesti mesec po presaditvi se pojavlja okuž-
ba ali reaktivacija CMV, Epstein-Barrovega virusa,
varičela zoster virusa in okužba z adenovirusi, as-
pergilusom, kandido, mikobakterijo, izjemoma tudi
s kriptokokom, listerijo, nokardijo  in pnevmocisto. 
Od šestega meseca dalje se v večini pojavljajo običaj-
ne bakterijske okužbe, lahko tudi kasne oportunis-
tične okužbe: kriptokok, CMV (retinitis ali kolitis),
varičela zoster, polioma BK, mikobakterija.
Okužba s polioma BK virusom je pomembna zara-
di možnega vpliva na delovanje presajene ledvice.
Seroprevalenca tega virusa v populaciji je 60-90%.
Ob imunosupresiji lahko pride do reaktivacije virusa,
ki povzroči intersticijski nefritis in poslabšanje delo-
vanja presadka. Okužbo in poslabšanje delovanja
presadka zdravimo z zmanjšanjem imunosupresije,
predvsem odmerka antimetabolitov (mofetilmiko-
fenolat in azatioprin). 

Kostna bolezen 
Kortikosteroidi in ciklosporin povzročajo pri bol-
nikih po presaditvi naglo izgubljanje kostne mase. To
je najbolj izrazito v prvih 6 do 12 mesecih. V tem
obdobju se lahko kostna masa zmanjša tudi za več
kot 10%. Zaradi tega so po presaditvi  pogostejši zlo-
mi kosti, incidenca zlomov znaša 7-11%, pri dia-
betikih pa je še večja. Kostno gostoto rutinsko mer-
imo z denzitometrijo ob presaditvi in obdobno po
presaditvi. Za zdravljenje dajemo že preventivno
analog vitamina D in pri naglem izgubljanju kostne
mase ali pri ugotovljeni osteoporozi tudi bisfos-
fonate v obliki tablet (alendronat, ibandronat) ali tu-
di intravensko, če zdravilo slabo prenašajo ali je de-
lovanje ledvic okrnjeno (pamidronat). Možen zaplet
zdravljenja s kortikosteroidi je tudi aseptična nekro-
za, najpogosteje glavice stegnenice. Dokončno dia-
gnozo postavimo z magnetno-resonančno preiska-
vo. Zdravljenje tega zapleta je razbremenitev sklepa,
postopna ukinitev kortikosteroidov in kirurško
zdravljenje. 



Hiperlipidemija 
Motnja v presnovi lipidov je pogosta po presaditvi
ledvice. Glavni dejavnik so imunosupresivna zdra-
vila (kortikosteroidi, ciklosporin A, sirolimus). Po
zmanjšanju začetnega visokega odmerka imuno-
supresivnih zdravil se koncentracija lipidov sicer
zniža, vendar redko doseže priporočene vrednosti.
Ustrezna zdravila so statini vendar moramo paziti
na interakcijo s kalcinevrinskimi inhibitorji. Cik-
losporin zviša koncentracijo statinov, še posebej
pravastatina in lovastatina. Zato so najvišji odmerki
statinov prilagojeni. Najvišji odmerek atorvastatina
je 10 mg, simvastatina 20 mg, lovastatina 20 mg,
pravastatina 20 mg in fluvastatina 80 mg.  Če ter-
apija s statinom ni dovolj uspešna, pride v prvi vrsti
v poštev ezetimib, ki blokira intestinalno resorpcijo
holesterola in nima opisanih interakcij s ciklospori-
nom. Kontraindiciran je pri pridruženi jetrni
bolezni. Možna je tudi kombinacija statina in fibra-
tov (fenofibrat, gemfibrozil), vendar moramo biti
previdni, ker lahko povzročijo miozitis in rabdomi-
olizo. Opisujejo tudi zvišanje serumskega kreatinina
do 40%. Od fibratov je najbolj varen gemfibrozil.
Kontraindicirani so pri morebitni pridruženi jetrni
bolezni ali zmanjšanem ledvičnem delovanju. Iz-
menjevalcev žolčnih kislin zaradi gastrointestinalnih
stranskih učinkov ne uporabljamo. Ciljne vrednosti
holesterola po presaditvi ledvice so: LDL holesterol
<2,6 mmol/l, trigliceridi <2,2 mmol/l in HDL ho-
lesterol >1,16 mmol/l.

Arterijska hipertenzija
Hipertenzijo ugotovimo pri 60 do 80% bolnikov s
presajeno ledvico in je neodvisni dejavnik tveganja
za odpoved presadka (slika 3). Ciljni krvni tlak je
<130/80 mmHg. Večina bolnikov potrebuje kom-
binirano terapijo. Zdravljenje hipertenzije se ne raz-
likuje od zdravljenja pri drugih populacijah bolnikov.
Zaradi antiproteinuričnega učinka in ugodnega učin-
ka na kronično transplantacijsko nefropatijo pogos-
to zdravimo z zaviralci ACE ali antagonisti an-
giotenzinskih receptorjev. Pred uvajanjem teh zdrav-
il mora biti izključena stenoza ledvične arterije pre-
sadka. Pri težko vodljivi hipertenziji moramo pomis-
liti na stenozo ledvične arterije.

Malignomi 
Zaradi imunosupresivnih zdravil imajo bolniki pove-
čano tveganje za nastanek malignoma. Največje je
tveganje za nastanek kožnega  raka (20-krat večje v
deželah z veliko sonca in 7-krat večje v severnih
deželah z manj sonca). Najpogostejši je ploščato-
celični karcinom. Bolniki lahko z zaščito kože z
oblačili in kremo zmanjšajo nevarnost za nastanek
kožnega raka. Tveganje za nastanek nekožnega ma-
lignoma je 3,5-krat večje kot pri zdravi populaciji.
Nekateri malignomi so nedvomno povezani z virus-
nimi okužbami, npr. potransplantacijske limfoproli-
ferativne bolezni (PTLD) so povezane z okužbo z
Epstein-Barrovim virusom, Kaposijev sarkom s hu-
manim herpes virusom-8. Med nekožnimi maligno-
mi so najpogostejši limfomi, Kaposijev sarkom, ge-
nitourinarni karcinomi, karcinom požiralnika in ščit-
nice in hematološke maligne bolezni. Nekateri ma-
lignomi, kot so  karcinom pljuč, dojke ali prostate
niso pogostejši pri transplantiranih bolnikih. 

Povrnitev ledvične bolezni na presajeni ledvici
Nekatere ledvične bolezni, ki so pripeljale do odpove-
di lastnih ledvic, se lahko povrnejo na presajeni led-

Pri zdravljenju s statini je potrebno upoštevati in-
terakcijo s kalcinevrinskimi inhibitorji (ciklosporin
A, takrolimus). Prevelik odmerek statina lahko
povzroči hudo rabdomiolizo.
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Slika 3. Preživetje presadka v odvisnosti od sistoličnega
krvnega tlaka (mmHg), (vir: Collaborative Transplant Study,
K-61141-0209, ledvica umrlega darovalca, obdobje 1996-
2007).

Po presaditvi je potrebno intenzivno zdraviti ar-
terijsko hipertenzijo in hiperlipidemijo, saj so
srčno-žilne bolezni glavni vzrok obolevnosti in um-
rljivosti po presaditvi ledvice. Ciljni krvni tlak je
<130/80 mmHg. 
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vici. Med temi se najpogosteje povrneta fokalna
glomeruloskleroza in membranoproliferacijski
glomerulonefritis, ki lahko pomembno okvarita tudi
presajeno ledvico. Zato pri teh dveh boleznih odsve-
tujemo presaditev ledvice sorodnika. Povrne se lahko
tudi diabetična ledvična okvara in glomerulonefritis
IgA, ki pa redko privedeta do odpovedi presajene led-
vice. Pogostost povrnitve ledvične bolezni in
preživetje presajene ledvice v odvisnosti od osnovne
ledvične bolezni pikazujeta tabela 7 in slika 4. 

PRESADITEV LEDVICE ŽIVEGA DAROVALCA
Zaradi nesorazmerja med številom bolnikov z
ledvično odpovedjo, ki postopno narašča in številom
ledvic umrlih darovalcev, ki se ne povečuje, se
čakalna doba za presaditev ledvice podaljšuje. Zaradi
tega se v številnih državah zadnja leta povečuje
število presaditev ledvic živih darovalcev. Presajanje
ledvic živih darovalcev spodbuja tudi dejstvo, da je
preživetje ledvice živega darovalca boljše kakor
ledvice umrlega (razpolovni čas preživetja ledvic 12
do 20 let, pri ledvicah umrlih darovalcev 8 do 9 let)
(slika 5). Pomembno je tudi spoznanje, da je

Slika 4. Preživetje presadka v odvisnosti od osnovne ledvične
bolezni (vir: Collaborative Transplant Study, K-75211-0209,
prva presaditev, ledvica umrlega darovalca, obdobje 1997-
2007).

Slika 5. Preživetje presadka živih in umrlih darovalcev 
(vir: Collaborative Transplant Study, K-15011-0209, obdobje
1997-2007).
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bolezen pogostost povrnitve ledvične
bolezni na presadku (%)

izguba presadka zaradi povrnitve
ledvične bolezni (%)

primarna fokalna glomeruloskleroza 10-15 40-50
IgA nefropatija 30-60 16-33
membranoproliferacijski GN tip 1 20-30 30-40
membranoproliferacijski GN tip 2 80-100 20
membranski GN 10-29 <50
HUS/TTP-klasični 0-13 redko
HUS/TTP-družinski 57 100
diabetična nefropatija 80-100 5
SLE 1-30 redko
sistemski vaskulitis 10-20 20-50

Tabela 7. Pogostost povrnitve ledvične bolezni na presajeno ledvico. GN - glomerulonefritis.
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preživetje ledvice tem boljše, čim manj časa je bolnik
zdravljen z dializo. Zaradi dodelitvenih pravil je
zaenkrat majhna verjetnost, da bi bolnik prejel
ledvico umrlega darovalca pred odpovedjo ledvic.
Presaditev pred dializo mu omogoča skoraj izključno
presaditev od živega darovalca. V Sloveniji je lahko
darovalec ledvice oseba, ki je s prejemnikom genet-
sko, družinsko ali emocionalno povezana. O
darovanju odloča poleg nefrologa tudi Etična
komisija za presaditve. Potrebna je tudi psihološka
ocena darovalca. Ocena darovalca ledvice mora
izključiti ledvično bolezen in druge pridružene
bolezni, zaradi katerih bi se lahko darovalcu po
darovanju ledvice poslabšalo zdravstveno stanje.
Krvni tlak >140/90 mmHg, proteinurija več kot 200
mg dnevno, očistek kreatinina manj kot 80 ml/min,
indeks telesne mase več kot 30 so nekateri od
zadržkov za darovanje ledvice. Darovalec mora
poznati perioperativno tveganje za smrt (0,03 do
0,06%) in za resnejše zaplete (0,23 do 1,8%). Če
prejemnik nima zadržkov, med prvimi preiskavami
določimo krvno skupino, ki mora biti skladna in
navzkrižni test, ki mora biti negativen. Dolgoročno
spremljanje darovalcev je pokazalo pogostejši pojav
proteinurije, niso pa ugotovili pogostejšega pojav-
ljanja hipertenzije. Pri darovalcih priporočamo
enkrat letno pregled v nefrološki ambulanti. Pri
nekaterih ledvičnih boleznih, ki se pogosto povrnejo
na presajeni ledvici (fokalna glomeruloskleroza,
membranoproliferacijski glomerulonefritis) darova-
nje ledvice živega darovalca ni zaželeno.

KOMBINIRANA PRESADITEV LEDVICE IN
TREBUŠNE SLINAVKE
Pri bolnikih, z ledvično odpovedjo zaradi diabetične
ledvične bolezni ob sladkorni bolezni tip 1, je uteme-
ljena sočasna presaditev ledvice in trebušne slinavke.
Priprava se ne razlikuje od priprave bolnika na pre-
saditev samo ledvice. Poseg je obsežnejši in združen
z več možnimi tehničnimi zapleti, zato je največja
starost za tovrsten poseg 55 let. Tudi imunosupre-

sivno zdravljenje se ne razlikuje pomembno od
imunosupresije po presaditvi ledvice; namesto cik-
losporina prejemajo ti bolniki takrolimus. Petletno
preživetje presajene trebušne slinavke znaša okoli
65%.

STANJE PRESAJANJA LEDVIC V SLOVENIJI
V Sloveniji so presadili prvo ledvico leta 1970. Z ak-
tiviranjem nacionalnega donorskega programa in
vzpostavitvijo nacionalne transplantacijske mreže le-
ta 1998 se je število presaditev ledvic umrlih daro-
valcev zvečalo na 28 do največ 55 letno. Slovenija se
je leta 2000 pridružila ET, kar je zvečalo skladnost
med darovalcem in prejemnikom in omogočilo, da
tudi senzibilizirani bolniki prejmejo ledvico us-
treznega darovalca, kar v omejenem slovenskem
prostoru ne bi bilo možno. Od leta 1970 do konca
leta 2008 smo v Sloveniji presadili 771 ledvic, od
tega 125 sorodniških. Konec decembra 2008 smo
ambulantno spremljali 519 bolnikov s presajeno led-
vico. Presajanje ledvic živih darovalcev je po letu
1998 zamrlo, predvsem zaradi povečanja števila pre-
saditev ledvic umrlih darovalcev. Prvo sorodniško
presaditev smo ponovno opravili leta 2007. V
državah ET se število presajenih ledvic živih
darovalcev veča in je leta 2007 doseglo 20% vseh
presaditev. Konec leta 2006 je imelo v Sloveniji pre-
sajeno ledvico 25,1% bolnikov z ledvično odpoved-
jo, kar je precej manj kot npr. v Belgiji (40,4%),
Avstriji (48,6%) ali na Nizozemskem (54,4%).
Konec leta 2006 smo imeli na aktivnem čakalnem
seznamu 5,2% vseh dializnih bolnikov, kar je zopet
manj kakor npr. na Nizozemskem (18,8%) ali v
Avstriji (21,5%), se pa v zadnjih dveh letih število
bolnikov na čakalnem seznamu povečuje. 
Preživetje presajene ledvice umrlih darovalcev se je
v zadnjih letih zaradi novih imunosupresivnih
zdravil in tudi zaradi izboljšanja kirurške tehnike
izboljšalo. Pričakovano 5-letno preživetje presajene
ledvice za obdobje 1.1.2000 do 31.12.2007 znaša v
Sloveniji 90%.

Pri bolnikih, z ledvično odpovedjo zaradi dia-
betične ledvične bolezni ob sladkorni bolezni tip 1,
je utemeljena sočasna presaditev ledvice in tre-
bušne slinavke.

V Sloveniji je lahko darovalec ledvice oseba, ki je s
prejemnikom genetsko, družinsko ali emocional-
no povezana. Ledvica živega darovalca ima boljše 
dolgoročno preživetje, kakor ledvica umrlega in
omogoča presaditev že pred pričetkom zdravlje-
nja z dializo. 
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MOTNJE V PRESNOVI KALIJA 
Janko Kovač

Kako se pri ljudeh vzdržuje ravnovesje kalija, zakaj je pomembno in kaj nanj vpliva?
Kako pogoste so motnje v presnovi kalija?
Kaj je hiperkaliemija in zakaj nastane?
Kakšna je razlika med pravo in lažno hiperkaliemijo?
Kaj hiperkaliemija povzroča?
Kako obravnavamo bolnika s sumom na hiperkaliemijo in kako ukrepamo?
Kaj je hipokaliemija in zakaj nastane?
Kaj hipokaliemija povzroča?
Kako obravnavamo bolnika s sumom na hipokaliemijo in kako ukrepamo?
Kdaj bolnika z motnjo v presnovi kalija sprejmemo v bolnišnico?

PRESNOVA KALIJA
V telesu odraslega, ki dnevno zaužije okrog 100
mmol kalija (K+), je približno 3500 mmol K+. 98%
se ga nahaja znotraj celic, predvsem v skeletnih
mišicah in jetrih, preostalih približno 70 mmol pa v
zunajcelični tekočini. Ravnovesje K+ vzdržujeta dva
sistema. Prvi sistem uravnava njegovo izločanje skozi
ledvice in črevo (deluje počasi, v nekaj urah), drugi
uravnava njegovo prehajanje med zunajcelično in
znotrajcelično tekočino (deluje hitro, v nekaj minu-
tah). 
Izločanje K+ iz telesa poteka v večji meri skozi
zdrave ledvice, 5 do 10% pa skozi črevo. Normalno
ledvično delovanje in nemoteni mehanizmi izločan-
ja K+ zagotavljajo veliko sposobnost povečanja ali
zmanjšanja izločanja K+ ob povečanem ali zman-
jšanem vnosu. 
Povečevanje izločanja K+ skozi ledvice je lahko
posledica zvišanja nivoja aldosterona, ali pa večjega
toka seča in povečane vsebnosti Na+ v kortikalnih
zbiralcih. Ob ledvičnem odpovedovanju se lahko
izločanje K+ v še delujočih nefronih postopno za
nekajkrat poveča. Zato je pri normalni diurezi kljub
ledvičnemu odpovedovanju serumska koncentracija
K+ lahko normalna, če ni drugih vzrokov za nas-
tanek hiperkaliemije. Sočasno se za nekajkrat poveča
tudi izločanje K+ skozi črevo, vendar ta porast pri

končni ledvični odpovedi ni zadosten za nado-
mestitev zmanjšanega ledvičnega izločanja K+.
Vzdrževanje razlike v koncentraciji K+ med znotraj-
celično in zunajcelično tekočino je pomembno za 
vzdrževanje normalne vzdražnosti celične mem-
brane. Večje spremembe v plazemski koncentraciji
K+ zato ogrožajo bolnikovo življenje in sodijo med
urgentna stanja.
Vzdrževanje visoke koncentracije K+ v znotrajcelični
tekočini in nizke koncentracije K+ v zunajcelični
tekočini je v največji meri odvisno od pravilnega de-
lovanja izmenjevalca 3Na+/2K+-ATPaze v celični
membrani. Premik K+ v celice pospešijo insulin in
kateholamini , premik K+ iz celic pa povzročijo pres-
novna acidoza (zaradi neorganskih kislin), hiperos-
molalnost zunajcelične tekočine in blokada recep-
torjev beta. 
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Ravnovesje K+ vzdržujeta dva sistema. Prvi sistem
uravnava njegovo izločanje skozi ledvice in črevo,
drugi uravnava njegovo prehajanje med zunaj-
celično in znotrajcelično tekočino.
Premik K+ v celice pospešijo insulin in kateholami-
ni, premik K+ iz celic pa povzročijo presnovna aci-
doza (zaradi neorganskih kislin), hiperosmolalnost
in blokada receptorjev beta.



Epidemiologija motenj presnove kalija
Pri zdravih ljudeh, ki ne jemljejo zdravil, sta hiper-
kaliemija in hipokaliemija redki. Ocenjujejo, da se po-
javita pri manj kot 1%. Mnogo pogostejši sta ome-
njeni stanji pri bolnikih zdravljenih z zdravili, ki se
vpletajo v mehanizme vzdrževanja normalnega
ravnovesja K+. Hipokaliemijo lahko ugotovimo pri
polovici bolnikov zdravljenih s tiazidnimi diuretiki
ali diuretiki zanke. Sodobne kombinacije zdravil za
zdravljenje srčno-žilnih bolezni (zaviralci ACE,
blokatorji angiotenzinskih II receptorjev, nesteroid-
ni antirevmatiki, blokatorji receptorjev beta ter
spironolakton) pa postajajo vse pogostejši razlog za
hiperkaliemijo.

HIPERKALIEMIJA
Hiperkaliemija je stanje povišane serumske koncen-
tracije K+ (več kot 5,5 mmol/l). 
Poleg prave hiperkaliemije obstaja tudi lažna (psev-
dohiperkaliemija). Razlog lažne hiperkaliemije je
mehanska hemoliza krvnega vzorca (nastane med je-

manjem krvnega vzorca ali po njem, najpogosteje ob
uporabi tankih igel ali ob hitri aspiraciji krvi). Redko
lahko ugotovimo lažno hiperkaliemijo tudi pri hudi
levkocitozi ali trombocitozi. 
Pravo hiperkaliemijo povzroči masivno prehajanje
K+ iz znotrajcelične v zunajcelično tekočino ali pa
pozitivna bilanca K+. Slednja je najpogosteje posle-
dica zmanjšanega izločanja K+ skozi ledvice. Običaj-
no je z nastankom hiperkaliemije povezanih več
sočasnih vzrokov. Tabela 1 prikazuje vzroke za na-
stanek hiperkaliemije.

Klinična slika hiperkaliemije
Najnevarnejše posledice hiperkaliemije so motnje
srčnega ritma. Na to opozarjajo spremembe v EKG
in sicer: pojav koničastih valov T, zniževanje in izgin-
janje valov P, razširitev kompleksa QRS (slika 1) in
pojav t.i. sinusnih valov (zlitje širokega QRS kom-
pleksa z valom T). Vsako vrednost serumskega K+

POVEČAN VNOS K+*
- kalijevi nadomestki*
- dieta*
- transfuzija eritrocitov
- kalijev penicilin G
ZMANJŠANO LEDVIČNO IZLOČANJE ALI ODSTRANJEVANJE
- ledvična odpoved*
- hipoaldosteronizem*
- zdravila* (spironolakton, zaviralci konvertaze, antagonisti receptorjev angiotenzina II, nesteroidni antirevmatiki,

triamteren, amilorid,  ciklosporin, takrolimus, trimetoprim, heparin, pentamidin)
- neučinkovita hemodializa

PREMIK IZ ZNOTRAJCELIČNEGA V ZUNAJCELIČNI PROSTOR*
- hiperglikemija* (hiperosmolarnost zunajcelične tekočine)
- presnovna acidoza (zaradi neorganskih kislin)
- zdravila (blokatorji receptorjev β in α-agonisti, digoksin, sukcinilholin)
- stradanje
- rabdomioliza
- masivna hemoliza
- ishemija ekstremitet
- sindrom hitre razgradnje tumorja
- družinska periodična hiperkaliemična ohromelost
- lažna hiperkaliemija (psevdohiperkaliemija)*

Tabela 1: Vzroki nastanka hiperkaliemije (z * so označena pogostejša stanja).

Hiperkaliemija je stanje povišane serumske kon-
centracije K+ (več kot 5,5 mmol/l). 
Pravo hiperkaliemijo povzroči masivno prehaja-
nje K+ iz znotrajcelične v zunajcelično tekočino ali
pa pozitivna bilanca K+.

Sodobne kombinacije zdravil za zdravljenje srčno-
žilnih bolezni postajajo vse pogostejši razlog za
hiperkaliemijo.
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Slika 1. EKG ob hiperkaliemiji (A) in po korekciji hiperkaliemije (B).
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preko 6,5 mmol/l ali pojav tipičnih sprememb v
EKG imenujemo ogrožujoča hiperkaliemija, ki
predstavlja nujno stanje in zahteva takojšnje
ukrepanje. Sicer lahko kadarkoli nastopijo ogrožu-
joče motnje srčnega ritma, kot so prekatno migetan-
je ali zastoj. 
Ogrožujoča hiperkaliemija lahko poteka povsem
brez simptomov, lahko pa poleg sprememb v EKG
nastopijo še nevrološki simptomi, kot so mišična
oslabelost in parestezije. Ohlapna ohromelost se naj-
prej razvije na spodnjih udih in se zatem razširi še na
trup in zgornje ude. Mišična oslabelost se navadno
pojavi šele pri povečanju koncentracije K+ nad 8
mmol/l. 

Diagnoza hiperkaliemije
Vzrok za nastanek hiperkaliemije lahko ugotovimo
že z anamnezo. V dodatno pomoč pri iskanju vzro-
ka je tudi klinični pregled, pri katerem lahko ugo-
tovimo dehidracijo oziroma hipovolemijo ali edeme.
Nujna preiskava je EKG, ki nas opozori na grozeče
motnje srčnega ritma. Od laboratorijskih preiskav je
potrebno poleg določitve serumske ali plazemske
koncentracije K+ določiti vsaj še pH arterijske krvi in
serumske koncentracije kreatinina, sečnine, glukoze,
Na+, Ca2+ in bikarbonata. Transtubulni gradient kali-
ja (TTKG) predstavlja semikvantitativen urinski in-
deks procesa izločanja K+ v ledvicah in se ga izraču-
na kot razmerje med koncentracijo K+ v seču na
koncu kortikalnih zbiralc, ki so sicer mesto izločan-

ja kalija v seč, in koncentracijo K+ v venski krvi.
Določitev je smiselna le ob izpolnjevanju dveh pogo-
jev in sicer, da je osmolalnost seča višja od osmolal-
nosti seruma in da je z litrom seča izločeno vsaj 25
mmol Na+. 

[K+]seč / [ K+]serumTTKG = ---------------------------------------------------------------
osmolalnostseč / osmolalnostserum

Pri zdravih ljudeh znaša TTKG 8 do 9. Pri obre-
menitvi s K+ znaša TTKG več kot 11. Vrednost pod
7 in še posebej pod 5 je pri hiperkaliemiji značilna za
hipoaldosteronizem. Če gre za zmanjšanje efek-
tivnega cirkulirajučega volumna (npr. pri srčnem
popuščanju), pri čemer je izločanje aldosterona tip-
ično pospešeno, znaša vrednost TTKG več kot 7.
Na lažno hiperkaliemijo lahko posumimo le, kadar
anamnestično in s kliničnim pregledom ne najdemo
stanj, sumljivih za nastanek prave hiperkaliemije in v 
EKG ni zanjo nobenih značilnih sprememb. 

Zdravljenje hiperkaliemije
Blaga hiperkaliemija. Če je ugotovljena vrednost
K+ < 6,5 mmol/l in ob tem ni značilnih znakov v
EKG, to ne predstavlja nujnega stanja. V teh prime-
rih za zdravljenje večinoma zadošča prekinitev vzro-
ka za nastanek hiperkaliemije ter preprečevanje
ponovitve (npr. ukinitev zdravil, ki se vpletajo v 
vzdrževanje ravnovesja K+).
Ogrožujoča hiperkaliemija. Zdravljenje ogrožu-
joče hiperkaliemije poteka v treh korakih, kar prika-
zuje tabela 2. 
Prvi korak je preprečevanje učinka K+ na srce z in-
travenskim dajanjem kalcijevih preparatov. 
Drugi korak je spodbuda premika K+ v znotraj-
celični prostor, kar neposredno zniža plazemsko

Najnevarnejše posledice hiperkaliemije so motnje
srčnega ritma.
Vsako koncentracijo serumskega K+ preko 6,5
mmol/l ali pojav tipičnih sprememb v EKG imenu-
jemo ogrožujoča hiperkaliemija.
Ogrožujoča hiperkaliemija lahko poteka povsem
brez simptomov.

EKG nas opozori na grozeče motnje srčnega ritma.
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1. KORAK: PREPREČEVANJE UČINKA NA SRCE 
Intravensko dajanje kalcija 

Kalcijev glukonat ali kalcijev klorid, najhitreje 2 mmol v minuti, dokler spremembe v EKG ne minejo. Običajno
zadošča 10-30 ml 10% kalcijevega glukonata ali 2-6 mmol CaCl2.
Učinek je hiter a traja le 30-60 minut.

2. KORAK: PREMIK K+ V CELICE 

Kratko delujoči insulin 
8 -10 enot i.v. (bolusni odmerek). Delovati prične v 10-20 minutah in traja 4-6 ur. Zaplet je lahko hipoglikemija.
Če je s-glukoza <14 mmol/l je potrebno dodati i.v. še bolus 50 ml 50% (40%) glukoze, čemur naj sledi trajna
infuzija 5% glukoze 100 ml/h. Hiperglikemičnemu bolniku damo le insulin.
Pri neurgentnem zdravljenju lahko dajemo: insulin 2,5 mE/kg/min;  20% raztopino glukoze, 5 mg/kg/min. 
Glukoze brez insulina ne damo nikoli!

Beta agonisti 
Inhalacija 10-20 mg albuterola v 10 minutah. Učinkovit odmerek je 2 do 8-krat večji od običajnega odmerka za
inhalacijo ter 50 do100-krat večji od običajnega odmerka v spreju. Učinek se pojavi v 30 minutah in traja 2-4 ure.
Učinek je aditiven učinku insulina. Stranski učinek je tahikardija, pri vsaj 20% bolnikov pa ukrep ni učinkovit.
Pri nas zaradi nezanesljivosti terapije beta agonistov ne uporabljamo.

Bikarbonat 
Je indiciran le pri zelo hudi metabolni acidozi (s-HCO3- <10 mmol/l) za popravo le-te.

3. KORAK: ODSTRANJEVANJE K+ IZ TELESA

Hemodializa 
Je najhitrejši način odstranjevanja K+ in terapija izbora pri ledvični odpovedi.

Kationska izmenjevalna smola 
Polistiren sulfonat 1 g veže in vivo 0,6-0,7 mmol K+. Oralno dajemo 20 do 40 g na 4 do 8 ur, v klizmi pa po
poprejšnji čistilni klizmi 40 do 100 g.
Učinek se pokaže v 1-2 urah in traja 4-6 ur.
Sočasna uporaba odvajala prepreči morebitno zaprtje in pospeši prehod smole v debelo črevo, kjer se veže
največ K+.

Diuretiki zanke in tekočina  
Pospešena diureza (počasen a učinkovit ukrep ob zadostno ohranjeni ledvični funkciji).

Tabela 2. Trije koraki nujnega zdravljenja ogrožujoče hiperkaliemije. 

koncentracijo K+. To najučinkoviteje in najvarneje
dosežemo z intravenskim dajanjem insulina v bolus-
nem odmerku. 
Tretji korak je odstranjevanje odvečnega K+ iz telesa.
V kolikor se ta korak izpusti, se bo plazemska kon-
centracija K+ po izzvenetju učinkov prvih dveh ko-
rakov ponovno zvišala do ogrožujoče hiperkaliemije.
Nujnemu zdravljenju obvezno sledijo še dolgoročni
ukrepi v smislu natančne opredelitve vzroka nastan-
ka hiperkaliemije in drugih dejavnikov, ki k temu
prispevajo, ter njihovo preprečevanje. 
Ogrožujoča hiperkaliemija je opredeljena kot nujno
stanje in je ob njeni ugotovitvi zmeraj potrebna hos-
pitalizacija. Do poprave ogrožujoče hiperkaliemije je
potrebno bolnika hospitalizirati in zdraviti v enoti,

kjer je omogočen nepretrgan EKG nadzor in
nepretrgan nadzor življenjskih funkcij. 
Blaga hiperkaliemija pogosto spremlja nek drugi
zaplet pri kroničnem bolniku (npr. okužba pri bol-
niku s kroničnim srčnim ali ledvičnim popuščanjem),
zato je pogosto slednji tisti dejavnik, ki opredeljuje
potrebo po bolnišničnem zdravljenju.

Zdravljenje ogrožujoče hiperkaliemije poteka v
treh korakih: prvi korak je preprečevanje učinka K+

na srce, drugi korak je spodbuda premika K+ v zno-
traj-celični prostor, tretji korak je odstranjevanje
odveč-nega K+ iz telesa.
Do poprave ogrožujoče hiperkaliemije je potreben
nepretrgan EKG nadzor in nepretrgan nadzor živ-
ljenjskih funkcij. 



NELEDVIČNI VZROKI
- premajhen vnos s hrano ali s parenteralnim zdravljenjem
- bruhanje*
- driska*
- znojenje
- hemodializa in plazmafereza
HIPOKALIEMIJA ZARADI IZGUB S SEČEM

- diuretiki
- druga zdravila (amfotericin b, penicilini, aminiglikozidi)
- osmotska diureza
- hipokaliemija s hipertenzijo

primarni aldosteronizem
z glukokortikoidi ozdravljiva arterijska hipertenzija
maligna arterijska hipertenzija
renovaskularna arterijska hipertenzija
renin secernirajoči tumorji
primarna arterijska hipertenzija zdravljena z diuretiki*
Liddlov sindrom
pomanjkanje 11 ß-hidroksisteroidne dehidrogenaze

prirojeno
pridobljeno (uživanje sladiča, nekaterih francoskih vin in žvečenje tobaka) 

prirojena hiperplazija nadledvičnic
- hipokaliemija ob normalnem krvnem tlaku

distalna ledvična tubulna acidoza (tip I)
proksimalna ledvična tubulna acidoza (tip II)
Bartterjev sindrom
Gitelmanov sindrom
hipomagneziemija (cisplatin, etanol, diuretiki)

HIPOKALIEMIJA ZARADI PREMIKA K+ V CELICE

- zdravljenje z insulinom
- zvišanje zunajceličnega pH
- ß-adrenergična aktivnost (zdravljenje s kateholamini, akutni stres, zdravljenje astme)*
- družinska periodična hipokalemična ohromelost
- tirotoksična hipokalemična ohromelost
- hipotermija
- hitra proliferacija celic (limfomi, zdravljenje megaloblastne anemije)

Tabela 3. Vzroki hipokaliemije (z * so označena pogostejša stanja). 

HIPOKALIEMIJA
Hipokaliemija je vsako stanje znižane serumske kon-
centracije K+ pod 3,8 mmol/l.
Psevdohipokaliemija je za razliko od psevdohiper-
kaliemije zelo redko stanje. Je posledica metabolno
aktivnih celic v vzorcu odvzete krvi, bolnik pa ima
normalno koncentracijo K+ v plazmi (npr. pri akut-
ni levkemiji z zelo velikim številom levkocitov, če
vzorec krvi dalj časa stoji na sobni temperaturi).

Vzroke hipokaliemije lahko delimo na neledvične in
ledvične. Med neledvične spadajo premajhen vnos
K+ v telo, izgube iz telesa in premik K+ iz zunaj-
celične v znotrajcelično tekočino. 
Vzrokov izgubljanja K+ s sečem (ledvični vzroki) je
več. Najpogosteje gre za posledice zdravljenja z di-
uretiki zanke in tiazidnimi diuretiki ali pa za hiperal-
dosteronizem (primarni ali sekundarni). Nenormal-
nosti delovanja ledvičnih tubulov so redkejše (npr.
Bartterjev sindrom). Vzroke nastanka hipokaliemije
prikazule tabela 3.
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Klinična slika hipokaliemije
Hipokaliemija povzroči motnje v delovanju srca, kar
se najprej kaže s spremembami v EKG (nižanje spoj-
nice ST in vala T, pojav vala U ter nastanek motenj
ritma in prevajanja). Najnevarnejši zapleti hude
hipokaliemije (koncentracija K+ <3,0 mmol/l) so
prekatne motnje srčnega ritma. Te so pogostejše
oziroma nevarnejše pri bolnem srcu ter še posebej
ob jemanju preparatov digitalisa. Poleg motenj v de-
lovanju srca so lahko prisotni še drugi simptomi in
znaki, npr. oslabelost skeletnega mišičja do
ohromelosti, kar lahko v skrajni obliki povzroči tudi
zastoj dihanja. Zmanjšana krčljivost gladkega mišič-
ja je lahko vzrok ileusa ali zastoja seča. Redko se po-
javi rabdomioliza. Motena je lahko toleranca za
glukozo. Pojavi se lahko motena koncentracijska
sposobnost distalnega nefrona, zaradi česar se razvi-
je blag nefrogeni diabetes insipidus. 

Diagnoza hipokaliemije
Poleg EKG in določitve serumske ali plazemske
koncentracije K+ je potrebno opraviti še laboratori-
jske določitve pH arterijske krvi, serumske ali
plazemske koncentracije kreatinina, sečnine, glukoze,
Na+, Cl–, Mg2+ in bikarbonata ter osmolalnost seru-
ma. Od laboratorijskih preiskav seča je potrebno
določiti koncentracije K+, Na+ ter Cl– v seču in pH
ter osmolalnost seča. Za nadaljnje zdravljenje je
potrebno določiti vsaj še količino K+ v enodnevnem
seču. Ob sumu na rabdomiolizo je potrebno določi-
ti koncentraciji mioglobina in kreatin kinaze v seru-
mu ter pH seča.
V anamnezi poskusimo časovno opredeliti pojav in
trajanje hipokaliemije, prisotnost značilnih simpto-
mov, jemanje zdravil in dietne značilnosti, prisotnost
zvišanega krvnega tlaka ter morebitne bolezni pre-
bavil ali ledvic. V družinski anamnezi je potrebno
preveriti pojavljanje znanih spontanih hipokaliemij. 

Arterijska hipertenzija. Ob arterijski hipertenziji je
lahko hipokaliemija posledica prekomerne aktivnos-
ti mineralokortikoidov, lahko pa gre za stranski
učinek zdravljenja arterijske hipertenzije z diuretiki.
Hipokaliemija pri bolniku z normalnim arterijskim
tlakom je najverjetneje posledica izgubljanja kalija
skozi prebavila, redkeje pa gre za primarno ledvično
izgubljanje kalija. 
Acidobazni status. Hipokaliemijo zaradi mnogih
skupnih vzrokov najpogosteje spremlja metabolna
alkaloza. Pri kombinaciji hipokaliemije in acidoze
moramo pomisliti na ledvično tubulno acidozo
izključiti pa je potrebno seveda tudi diabetično ke-
toacidozo.

Testi za ločevanje med ledvičnimi in
neledvičnimi vzroki za hipokaliemijo
Najenostavnejša je določitev koncentracije K+ v
enkratnem vzorcu seča. Ob vrednosti koncentracije
K+ v seču pod 20 mmol/l so verjetnejši neledvični
vzroki hipokaliemije, ob vrednosti koncentracije K+

v seču nad 40 mmol/l pa so verjetnejši ledvični vzro-
ki hipokaliemije. 
Natančnejša, prav tako enostavna, a zamudnejša je
določitev izločanja kalija v 24 urnem seču. Ob hipo-
kaliemiji je, če je s sečem dnevno izločeno tudi vsaj
100 mmol Na+, primeren odgovor ledvic izločanje
manj kot 15 mmol K+ na dan. Večje izgubljanje K+

s sečem nakazuje neadekvaten odgovor ledvic na
hipokaliemijo. 
Transtubulni gradient kalija (TTKG) predstavlja
semikvantitativen urinski indeks procesa izločanja
K+ v ledvicah in se ga izračuna kot razmerje med
koncentracijo K+ v seču na koncu kortikalnih zbi-
ralc, ki so sicer mesto izločanja kalija v seč, in kon-
centracijo K+ v venski krvi. Določitev je smiselna le
ob izpolnjevanju dveh pogojev in sicer: 
- da je osmolalnost seča višja od osmolalnosti seru-

ma in 
- da je z litrom seča izločeno vsaj 25 mmol Na+. 
Pri ledvičnem izgubljanju K+ pričakujemo TTKG
>10, pri neledvičnem izgubljanju K+ pa pričakuje-
mo TTKG <2.

[K+]seč / [ K+]serumTTKG = ——————————--——------—
osmolalnostseč / osmolalnostserum

Pri diferencialni diagnostiki vzrokov hipokaliemije je
lahko v pomoč tudi koncentracija Cl- v urinu. Vred-
nost pod 25 mmol/l je značilna za hipovolemična
stanja, vrednost nad 40 mmol/l pa za učinek di-
uretika. V nadaljni diferencialni diagnostiki opravi-
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Najnevarnejši zapleti hude hipokaliemije (koncen-
tracija K+ < 3,0 mmol/l) so prekatne motnje srčne-
ga ritma.
Hipokaliemija najbolj ogroža srčne bolnike, še
posebej ob jemanju preparatov digitalisa.

Hipokaliemija je vsako stanje znižane serumske
koncentracije K+ pod 3,8 mmol/l.
Vzroke hipokaliemije lahko delimo na neledvične
in ledvične.



mo še neinvazivne in invazivne teste za oceno osi
renin-angiotenzin-aldosteron, slikovne metode za
oceno ledvičnih arterij in toksikološki dokaz di-
uretikov v seču. 

Zdravljenje hipokaliemije
Pri zdravljenju hipokaliemije moramo biti ves čas po-
zorni na odpravljanje vzrokov in preprečevanje
ponovitve. 
Hitro popravo hipokaliemije dosežemo z oralnim ali
intravenskim dajanjem kalijevih soli. Kalijeve soli je
varneje dajati oralno, saj lahko prehitre spremembe
K+ v plazmi povzročijo motnje srčnega ritma ali pre-
vajanja. Potrebno količino dodanega K+ za želeno
popravo hipokaliemije je težko oceniti, saj stopnja
hipokaliemije ne predstavlja količine manjkajočega
K+ v telesu. Groba ocena je, da znižanje serumske
koncentracije K+ iz 4 mmol/l na 3 mmol/l pred-
stavlja zmanjšanje količine K+ v telesu za 100-200
mmol, vsako nadaljnje znižanje serumske koncen-
tracije K+ za 1 mmol/l pa predstavlja dodatno 
zmanjšanje količine K+ v telesu za 200-400 mmol.
Zato je varneje dajati K+ v več manjših odmerkih in
pogosteje kontrolirati njegovo serumsko koncen-
tracijo. Hipokaliemijo najučinkoviteje popravimo z
dajanjem kalijevega klorida, ob sočasni metabolni
acidozi je zdravilo izbora kalijev citrat, ob sočasni
hipofosfatemiji pa kalijev fosfat.
Posamezni oralni odmerki naj ne bi presegali 40
mmol kalijevih soli, kar se lahko po potrebi na 4 do
6 ur ponovi.
Intravensko, brez neprekinjenega EKG nadzora, ni
varno dajati K+ hitreje kot 10 mmol/h. Ob nepreki-
njenem EKG nadzoru K+ običajno nadomeščamo s
hitrostjo 10 do 30 mmol/h in le v nujnih stanjih (npr.
ohromelost dihalnega mišičja in sočasna zastrupitev
z digitalisom) lahko krajši čas dajemo K+ hitreje (naj-
več 40-60 mmol/h), bolnika pa opazujemo v enoti
intenzivne terapije.
Intravensko dajanje je vedno potrebno:
- pri hipokaliemiji s serumsko koncentracijo K+

manjšo od 3,0 mmol/l, 
- pri simptomatski hipokaliemiji in 

- pri bolnikih, ki K+ ne morejo jemati oralno (npr.
pri bruhanju ali karenci). 

Serumsko koncentracijo K+ je potrebno ob hitrem
intravenskem dodajanju preverjati na 1 do 3 ure. In-
fuzijske raztopine s koncentracijo K+ večjo od 60
mmol/l dajemo le v široke centralne vene, najvarne-
je v femoralno veno, v periferne vene pa dajemo le
raztopine z dodatkom kalijevih soli s koncentracijo
največ 30-40 mmol/l. KCl običajno dodajamo
fiziološki raztopini, saj je poprava hipokaliemije z
raztopinami glukoze, zaradi posledičnega endogene-
ga izločanja insulina, manj učinkovita.
Hipokaliemijo pogosto spremlja hipomagneziemija.
Hipomagneziemija povzroča izgubljanje K+ s sečem
in skozi črevo, zato jo je nujno potrebno popraviti,
sicer je lahko zdravljenje hipokaliemije neučinkovito. 
Med zapleti zdravljenja hipokaliemije sta naj-
pogostejša hiperkaliemija (prekomerna poprava
hipokaliemije) in presnovna alkaloza (ob uporabi
tablet kalijevega citrata; citrat se v jetrih hitro pre-
snavlja v bikarbonat). 
Kadar ugotovimo kronično stanje povezano z izgub-
ljanjem K+, bolniku svetujemo uživanje hranil bo-
gatih s K+ (sadje, zelenjava itn.). Včasih je potrebno
dolgoročno dodajanje kalijevih soli v obliki tablet,
včasih pa svetujemo tudi jemanje spironolaktona. 
Sprejem v bolnišnico je zmeraj potreben pri bol-
nikih, ki potrebujejo intravensko zdravljenje hipo-
kaliemije. Prav tako je smiselno sprejeti v bolnišnico
tiste bolnike z asimptomatsko hipokaliemijo, ki jih
hipokaliemija močneje ogroža oziroma se za njih pri-
poroča agresivnejše zdravljenje (npr. hipertoniki,
srčni bolniki oz. bolniki z velikim tveganjem za
bolezni srca).

Hipokaliemija pri bolniku z normalnim arterijskim
tlakom je najverjetneje posledica izgubljanja kali-
ja skozi prebavila.
Hipokaliemijo najpogosteje spremlja metabolna 
alkaloza.
Ob hipokaliemiji je primeren odgovor ledvic
izločanje manj kot 15 mmol K+ v 24 urah.

Pri zdravljenju hipokaliemije moramo biti ves čas
pozorni na odpravljanje vzrokov in preprečevanje
ponovitve. 
Potrebno količino dodanega K+ za želeno popravo
hipokaliemije je težko oceniti, saj stopnja hipo-
kaliemije ne predstavlja količine manjkajočega K+

v telesu.
Hipokaliemijo najučinkoviteje popravimo z daja-
njem kalijevega klorida.
Intravensko ni varno dajati K+ brez neprekinjene-
ga EKG nadzora hitreje kot 10 mmol/h.
Intravensko dajanje K+ je vedno potrebno pri
hipokaliemiji s serumsko koncentracijo K+ manjšo
od 3,0 mmol/l, pri simptomatski hipokaliemiji in pri
bolnikih, ki K+ ne morejo jemati oralno.
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OPOZORILA
- Pri sumu na motnjo v presnovi K+ zmeraj preveri-

mo ali so prisotni značilni vzroki, simptomi in zna-
ki.

- Motnja v presnovi K+ je lahko prisotna brez sim-
ptomov, bolnikovo življenje pa je vseeno ogroženo. 

- Ukrepanje pri bolniku z motnjo v presnovi K+ je
odvisno od stopnje ogroženosti.

- Poleg poprave motnje v presnovi K+ je potrebno
zmeraj opredeliti in odstraniti vzroke za njen na-
stanek.

- Pri dializnem bolniku že anamnestični podatki in
znaki hiperkaliemije (spremembe v EKG, mišična
oslabelost) upravičijo terapijo s kalcijem iv.

- Hipokaliemijo pogosto spremlja hipomagneziemi-
ja.

- Pri zdravljenju vseh kroničnih bolnikov je potre-
bno natančno oceniti stopnjo napredovanja kro-
ničnih bolezni ter kritično presoditi indikacije za
vsa zdravila, saj sta nekritično predpisovanje in
nekontrolirano jemanje zdravil vse pogostejša vzro-
ka ogrožujočih motenj presnove kalija.

Motnje v presnovi kalija
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Infuzijske raztopine z visoko koncentracijo K+ da-
jemo najvarneje v femoralno veno.
KCl običajno dodajamo fiziološki raztopini.
Hipokaliemijo pogosto spremlja hipomagneziemi-
ja.
Med zapleti zdravljenja hipokaliemije sta naj-
pogostejša hiperkaliemija in presnovna alkaloza.
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MOTNJE V PRESNOVI VODE IN NATRIJA
Damjan Kovač

Kakšna je normalna osmolalnost plazme?
Naštej neosmotske dražljaje za izločanje ADH!
Koliko vode lahko izločijo ledvice v enem dnevu pri povsem zavrtem izločanju ADH?
Kateri mehanizmi vzdržujejo hiponatriemijo?
Kaj je lažna hiponatriemija?
Zakaj tiazidni diuretiki povzročajo hiponatriemijo, diuretiki Henleyjeve zanke pa ne?
Kaj je efektivni cirkulirajoči volumen?
Kakšno osmolalnost seča pričakujemo pri hiponatriemiji, če je izločanje ADH ustrezno zavrto?
Kdaj je kljub hipovolemiji koncentracija Na+ v seču >20 mmol/l?
Kako hitro zvišujemo koncentracija Na+ pri akutni hiponatriemiji?
Kaj je centralna pontina mielinoliza?
Naštejte vzroke za nefrogeni diabetes insipidus!
Kako hitro znižujemo koncentracija Na+ pri hipernatriemiji?
Ali znate izračunati primanjkljaj vode pri bolniku s hipernatriemijo?
S kakšno raztopino bi zdravili hipotenzivnega hipernatriemičnega bolnika?

SESTAVA TELESNIH TEKOČIN 
Voda predstavlja v povprečju 50% telesne teže pri
ženskah, 60% pri moških in 70% pri dojenčkih. Pri
ljudeh z večjim deležem maščobnega tkiva je delež
vode manjši. Telesna voda se nahaja v dveh razdel-
kih: v znotrajceličnem prostoru (ICT) jo je 55 do
75%, v zunajceličnem (ECT) pa 25 do 45%. Kon-
centracijo topljencev predstavlja osmolalnost, ki jo
izražamo v mOsm/kg vode. Voda se razporedi po
posameznih razdelkih tako, da se vzpostavi osmot-
sko ravnotežje. Učinkovito osmolalnost (toničnost)
določajo ioni, ki ne prehajajo prosto preko celične
membrane. Ion natrija (Na+) s pridruženimi anioni,
ki zagotavljajo elektronevtralnost (Cl-, HCO3

-) pred-
stavlja 90% osmotske aktivnosti ECT. Glavni kation
v ICT je K+, anioni pa so estri organskih fosfatov.
Število osmotsko aktivnih delcev v ICT je v večini
celic konstantno, zato je koncentracija Na+ v ECT
glavni določevalec prostornine ICT. Izjema so mo-
žganske celice, ki se lahko z izločanjem topljencev
(npr. K+, Cl-, organskih topljencev: inozitol, betain,
glutamin) ubranijo pred prevelikim nabrekanjem za-
radi vstopa vode v živčno celico, kar se zgodi npr.
pri kronični hiponatriemiji. 

Bilanca vode
Najpomembnejša naloga mehanizmov, ki so udele-
ženi v presnovi vode, je vzdrževanje prostornine in
toničnosti telesnih tekočin v ozkem fiziološkem ob-
močju. V ravnotežnem stanju je vnos vode in to-
pljencev enak izgubam in se osmolalnost plazme
vzdržuje med 285 in 290 mOsm/kg. Osmolalnost je
pogosto izražena z znižanjem zmrzišča:

znižanje zmrzišča [mK]
osmolalnost [mOsm/kg H2O] = ----------------------------------------

1,858 

Ustrezno toničnost plazme vzdržujeta dva mehaniz-
ma. Prvi je izločanje koncentriranega ali razredčene-
ga seča, drugi pa vnašanje tekočine zaradi žeje. 

Mehanizmi koncentriranja seča
Ledvice vzdržujejo toničnost plazme kljub nihanju
vnosa topljencev in vode z izločanjem hipertonične-
ga ali hipotoničnega seča glede na plazmo. Glavno
vlogo pri uravnavanju koncentriranosti seča ima an-
tidiuretični hormon (ADH, vazopresin). Izloča se za-
radi osmotskih in neosmotskih dražljajev. 
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Osmotski dražljaji delujejo na osmoreceptorje v hi-
potalamusu. Osmoreceptorji se odzovejo že pri spre-
membi osmolalnosti plazme za 1%. Prag za spre-
membo osmotskega izločanja ADH je 280
mOsm/kg. Sistem je tako učinkovit, da osmolalnost
plazme ne niha več kot 1 do 2%, kljub velikemu ni-
hanju v vnosu vode in topljencev. 
Neosmotski dražljaj je efektivni cirkulirajoči volu-
men (angl.: effective arterial volume - EAV), ki pre-
ko baroreceptorjev v karotidnem sinusu refleksno
povzroči povečano izločanje ADH. Drugi neosmot-
ski dražljaji so navedeni v tabeli 1.

Tabela 1. Neosmotski dražljaji za izločanje ADH. 

ADH učinkuje v ledvicah preko vazopresinskih 2
(V2) receptorjev, preko katerih aktivira vodne kana-
le - akvaporin 2 (AQP2). AQP2 se nahaja na apikal-
ni membrani ledvičnih zbiralc. Brez ADH so ledvi-
čna zbiralca slabo prepustna za vodo, z ADH pa se
njihova prepustnost močno poveča in voda zaradi
osmotskega gradienta prosto prehaja iz tubulnega
lumna v hipertonični intersticij. 

Mehanizem žeje
Drugi pomemben mehanizem pri uravnavanju
osmolalnosti plazme je žeja. Na nastanek žeje naj-

bolj vpliva hipertoničnost plazme. Že zvečanje
osmolalnosti plazme za 2 do 3% povzroči močan
občutek žeje. Osmotski prag za nastanek žeje je 290
do 295 mOsm/kg. Vnos in izločanje vode sta urav-
notežena pri osmolalnosti 288 mOsm/kg, kar je na
sredini med pragom za izločanje ADH in pragom za
žejo (slika 1). 

Osmolalnost
Osmolalnost plazme (Osm) določa skoraj izključno
Na+ s spremljajočimi anioni. Izračunamo jo s po-
močjo enačbe: 
Osm = 2 [Na+] + s-sečnina + s-glukoza
Enote: s-sečnina - mmol/l, s-glukoza - mmol/l.

Povprečna prehrana vsebuje od 600 do 800 mOsm
topljencev dnevno. Količina seča, v kateri se ta koli-
čina topljencev izloči, je odvisna od vnosa vode.
Koncentriranost seča lahko niha med 60 in 1200
mOsm/kg. Tako se 600 mOsm lahko izloči v 500 ml
seča (obligatorno oz. obvezno izločanje seča), če je
seč maksimalno koncentriran  ali v 10 litrih seča, če
je seč maksimalno razredčen. Na te mehanizme lah-
ko vplivajo zdravila ali bolezni. Na primer, zmanjša-
nje koncentracijske sposobnosti ledvic iz 1200 na
300 mOsm/kg pomeni zvečanje obligatorne količi-
ne seča iz 500 ml na 2000 ml dnevno. 

Bilanca natrija
Na+/ K+- ATP-aza aktivno črpa Na+ iz celice, zato se
85 do 90% Na+ nahaja v ECT. Ker je Na+ glavni ka-
tion ECT, je prostornina ECT odraz količine Na+ v
telesu. Sprememba v koncentraciji Na+ običajno
odraža motnjo v bilanci vode, sprememba v količini
Na+ v telesu pa odraža moteno bilanco Na+ in se ka-
že kot sprememba prostornine ECT. 
Povprečna prehrana zahodnjaka vsebuje okoli 
150 mmol Na+ dnevno. Za ničelno bilanco Na+ mo-
ra biti izločanje Na+, enako vnosu Na+, kar je ena
ključnih nalog ledvic. Ledvice se prilagajajo različne-
mu vnosu Na+ tako, da so sposobne pri majhnem
vnosu Na+, izločiti seč praktično brez Na+, ali pa hi-
tro izločiti veliko količino Na+ pri velikem vnosu
Na+. Primanjkljaj ali presežek Na+ se kaže z zmanj-
šanjem ali povečanjem  EAV. Osnovni dražljaj za iz-
ločanje Na+ je EAV ki preko angiotenzina II, aldo-
sterona in atrijskega natriuretičnega peptida vpliva
na izločanje Na+. V ledvicah se dnevno filtrira okoli
27.000 mmol Na+, od tega se ga več kot 99% resor-
bira in se ga s sečem izloči okoli 150 mmol. Okoli

neosmotski dražljaji za izločanje ADH
- navzea
- pooperativna bolečina
- nosečnost
- zdravila: narkotiki, antipsihotiki, antidepresivi,

klorpropamid, karbamazepin, klofibrat, vinkristin.

Slika 1. Uravnavanje osmolalnosti plazme z izločanjem ADH
in žejo (povzeto po Narins RG, Krishna GC. Disorders of water
balance. In: Stein JH, ed.  Internal Medicine. Boston: Little
Brown, 1987: 794).
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dve tretjini Na+ se reabsorbira v proksimalnem zvi-
tem tubulu, 25 do 30% v ascendentnem delu Hen-
leyjeve zanke preko Na+-K+-2Cl-  kotransporterja.
Okoli 5% se ga reabsorbira v distalnem zvitem tu-
bulu preko Na+-Cl- kotransporterja, na katerega
učinkujejo tiazidni diuretiki. Glavni določevalec iz-
ločanja Na+ je tako tubulna reabsorpcija Na+ in ne
njegova filtracija v glomerulu. 

HIPONATRIEMIJA
Hiponatriemija pomeni znižanje serumske koncen-
tracije Na+ pod 135 mmol/l. Običajno jo spremlja
hipoosmolalnost seruma in povečanje ICT. Je naj-
pogostejša elektrolitna motnja v klinični medicini.
Zasledimo jo pri 15 do 22% hospitaliziranih bolni-
kov.

Etiopatogeneza
Hiponatriemija je običajno posledica presežka vode
zaradi nesposobnosti ledvic, da bi izločile zaužito te-
kočino; redkeje je posledica primarne izgube Na+.  
Ledvice lahko fiziološko izločijo pri popolni zavori
ADH pri osmolalnosti plazme pod 275 mOsm/kg
več kot 15 litrov razredčenega seča v 24 urah. Za na-
stanek hiponatriemije je torej nujna motnja v me-
hanizmu izločanja razredčenega seča. Dva glavna pa-
tofiziološka mehanizma, ki hiponatriemijo vzdržuje-
ta, sta: 
- zmanjšano izločanje proste vode, ki je posledica

zmanjšanja proste vode v Henleyjevi zanki in di-
stalnih ledvičnih tubulih (hipovolemična stanja, led-
vična insuficienca, zavora resorpcije NaCl z diure-
tiki), ali 

- povečana prepustnost zbiralc za vodo zaradi pri-
sotnosti ADH kljub znižani osmolalnosti plazme
(sindrom neustreznega izločanja ADH (SIADH),
zmanšanje EAV, insuficienca skorje nadledvične
žleze, hipotiroza). Izločanje ADH običajno prene-
ha, ko se zmanjša plazemska osmolalnost pod 275
mOsm/kg. Vendar pa se ADH lahko izloča tudi pri
zmanjšani osmolalnosti, če so prisotni neosmotski
dražljaji: zmanjšan EAV, navzea, pooperativna bo-
lečina, nosečnost, nekatera zdravila. 

Hiponatriemija nastane torej le takrat, ko je moteno
ledvično izločanje vode. Zmanjšano izločanje proste
vode se odraža v osmolalnosti seča, ki je za hipona-
triemijo neustrezno velika (>100 mOsm/kg). 

LAŽNA HIPONATRIEMIJA
Pri opredeljevanju hiponatriemije moramo najprej
izključiti lažno hiponatriemijo. 
Psevdohiponatriemija je posledica načina določa-
nja koncentracije Na+. Pri fotometriji določamo
koncentracija Na+ v celotni plazmi in ne samo v nje-
nem tekočem delu. Če se čvrsti del plazme zveča za-
radi zvečanja koncentracije lipidov ali proteinov (hi-
pertrigliceridemija ali paraproteinemija), je lahko me-
ritev napačna, ker pride do »razredčenja« Na+. 
Hiponatriemija zaradi premika vode (transloka-
cijska hiponatriemija) je druga oblika lažne hipona-
triemije. Hiponatriemija  v tem primeru ni posledica
spremembe v celotni količini telesne vode, ampak
gre za premik vode iz znotrajceličnega v zunajceli-
čni prostor. Takšen premik se pojavi zaradi prisot-
nosti topljencev v ECT, ki ne prehajajo prosto sko-
zi celično membrano (npr. glukoza, manitol, glicin).
Zvišanje koncentracije glukoze za 3,5 mmol/l zniža
koncentracija Na+ za 1 mmol/l. To obliko hipona-
triemije zasledimo pogosto pri transuretralni resek-
ciji prostate, kjer uporabljajo za izpiranje med ope-
racijo neelektrolitno raztopino z glicinom, ki lahko
skozi odprte venske sinuse v veliki količini prehaja v
krvni obtok.

PRAVA HIPONATRIEMIJA
Pri opredeljevanju hiponatriemije si pomagamo s kli-
nično oceno volumskega stanja bolnika. 

Hipovolemična hiponatriemija 
Gre za pomanjkanje Na+ in vode v telesu, pri čemer
primanjkljaj Na+ presega primanjkljaj vode. Pojavi se
pri bolnikih z izgubo vode in topljencev skozi pre-
bavila ali ledvica, pri čemer bolniki pijejo hipotoni-
čno raztopino. Osnovni mehanizem hiponatriemije
je izločanje ADH zaradi hipovolemije (barorecep-
torski refleks), ki zadržuje vodo kljub hipotoničnosti.
Vzroki so različni. 
Diuretiki. Skoraj izključno se pojavlja pri tiazidnih
diuretikih. Razlika v hiponatriemičnem učinku med
tiazidnimi diuretiki in diuretiki zanke je posledica ra-
zličnega mesta učinkovanja. Diuretiki zanke učinku-
jejo v debelem ascendentnem delu Henleyjeve zan-
ke. Z njihovim učinkovanjem se zmanjša tudi hiper-

Osmolalnost plazme se vzdržuje v ozkem območju
med 275 in 290 mOsm/kg. Pri zdravem človeku so
mehanizmi regulacije tako natančni, da osmolal-
nost ne niha za več kot 1 do 2%. 
Osnovna mehanizma, ki vzdržujeta osmolalnost v
fiziološkem območju, sta ADH in žeja. 
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toničnost ledvične sredice, zato ADH, ki se izloča
kot odgovor na hipovolemijo, ne učinkuje tako izra-
zito na reabsorpcijo vode. Tiazidni diuretiki učinku-
jejo na distalni tubul, ne zmanjšajo hipertoničnosti
sredice, zato lahko ADH polno učinkuje. 
Izguba tekočine skozi gastrointestinalni trakt in
v tretji prostor. Pri teh stanjih je odgovor ledvic na
hipovolemijo zadrževanje Na+ in Cl- v telesu. Kon-
centracija Na+ v seču je zato običajno <10mmol/l.
Izguba v tretji prostor se pojavi pri pankreatitisu, pe-
ritonitisu, ileusu ali pri hudih opeklinah. Pri bruha-
nju, kjer nasane presnovna alkaloza, se s sečem po-
spešeno izloča HCO3

-, zaradi elektronevtralnosti se
z njim  izloča tudi Na+. V tem primeru je kljub hi-
povolemiji koncentracija Na+ v seču >20 mmol/l.
Nefropatija z izgubljanjem soli. Pojavi se pri bol-
nikih z napredovalim ledvičnim odpovedovanjem
(očistek kreatinina <15 ml/min). Najpogosteje se
pojavi pri medularni cistični bolezni, policistični bo-
lezni ledvic, analgetični nefropatiji, kroničnem pielo-
nefritisu in obstruktivni uropatiji. Pri proksimalni tu-
bulni acidozi tip 2, za katero je značilna izguba
HCO3

- s sečem, pride do izgube Na+ s sečem zara-
di zagotavljanja elektronevtralnosti. 
Pomanjkanje mineralokortikoidov. Hiponatrie-
mija pri tem stanju je posledica hipovolemije in po-
sledično baroreceptorskih refleksov za izločanje
ADH. Pri tej obliki je koncentracija Na+ v seču <20
mmol/l. 
Osmotska diureza. Pojavi se pri izločanju topljen-
cev kot so glukoza, sečnina ali manitol. Spremlja jo
obligatorno izločanje Na+. Koncentracija Na+ v se-
ču je >20 mmol/l.
Možgansko izgubljanje soli. Pojavi se pri nekate-
rih boleznih centralnega živčevja, najpogosteje pri
subarahnoidalni krvavitvi. Pri tej obliki hiponatrie-
mije so prisotne vse značilnosti sindroma neustrez-
nega izločanja ADH, le da je bolnik hipovolemičen,
kar stimulira izločanje ADH, in je visoka koncentra-
cija Na+ v seču posledica primarnega izgubljanja Na+

in ne hipervolemije. Domnevajo, da se izloča iz mo-
žganskih celic atrijski natriuretični peptid, ki zveča
izločanje Na+ in vode skozi ledvice. Motnja je obi-
čajno prehodna in izzveni v treh do štirih tednih.

Hipervolemična hiponatriemija 
Pri tej obliki hiponatriemije je količina Na+ in vode
v telesu zvečana, vendar vode bolj kakor Na+. Vzro-
ki so različni.
Srčno popuščanje. Privede do zmanjšanja EAV in
preko baroreceptorskega mehanizma povzroči izlo-

čanje ADH in zadrževanja vode v telesu. Enak me-
hanizem privede do aktivacije reninangiotenzinskega
mehanizma in izločanja noradrenalina, ki zmanjša
glomerulno filtracijo. To upočasni tok tubulne teko-
čine in zveča proksimalno tubulno resorpcijo. Zvi-
šana koncentracija angiotenzina II je tudi pomem-
ben dražljaj za žejo. Cilj vseh teh mehanizmov je nor-
malizacija perfuzijskega tlaka v ledvicah. Stopnja hi-
ponatriemije korelira s stopnjo srčnega popuščanja
in preživetjem bolnika. 
Jetrna ciroza. Bolniki imajo zvečan volumen zunaj-
celične tekočine in zaradi dilatacije splanhničnega ži-
lja tudi zvečan volumen plazme. Zaradi številnih ar-
teriovenskih fistul imajo zvečan minutni volumen
srca. Pri vazodilataciji je pomemben dušikov oksid.
Zmanjšanje EAV privede do zadrževanja vode v te-
lesu po enakem mehanizmu, kot pri srčnem popuš-
čanju.
Nefrotski sindrom. Bolniki imajo zmanjšan EAV
zaradi znižanega onkotskega tlaka in posledičnega
bega tekočine v zunajžilni prostor. To je vzrok za iz-
ločanje ADH in zadrževanje vode. Mehanizem hi-
ponatriemije pri obliki nefrotskega sindroma s po-
večanim volumnom znotrajcelične tekočine ni po-
jasnjen.
Napredovala kronična ledvična bolezen. Frakcij-
sko izločanje Na+ je pri tem stanju zvišano. Pri glo-
merulni filtraciji npr. 5 ml/min  se tvori dnevno le
7,2 litra filtrata, od tega le okoli 30% ali 2,2 litra do-
seže distalni segment nefrona. Tudi z maksimalno
zavoro ADH se lahko tako izloči največ 2,2 litra či-
ste vode. Če pitje vode preseže ta prag, privede po-
zitivna bilanca vode do hiponatriemije. 

Euvolemična hiponatriemija
Je najpogostejša oblika hiponatriemije pri hospitali-
ziranih bolnikih. 
Pomanjkanje glukokortikoidov. Insuficienca nad-
ledvične žleze povzroči moteno izločanje vode in
posledično zvečano izločanje ADH. Pride tudi do di-
rektnega učinka pomanjkanja glukokortikoidov na
ledvično hemodinamiko in zmanjšanje toka seča v
distalnem tubulu.
Hipotiroza. Hiponatriemija se pojavi običajno pri
hudi obliki hipotiroze. Povzroči zmanjšanje minut-
nega volumna srca, zato se zveča neosmotsko izlo-
čanje ADH in zmanjša glomerulna filtracija. Posle-
dica je zmanjšano izločanje čiste vode.
Psihoza. Hiponatriemija je posledica zdravljenja s
psihogenimi zdravili in tudi neposrednega učinka
psihoze (povečan občutek žeje, motnja v osmoregu-



laciji, ki povzroči izločanje ADH pri nižji osmolal-
nosti, zvečan odgovor ledvičnih tubulov na ADH). 
Pooperativna hiponatriemija nastane običajno za-
radi infuzije hipotoničnih raztopin po operaciji ali pa
izotoničnih raztopin ob sočasnem učinkovanju
ADH, ki se sprošča zaradi stresa in zdravil. 
Zdravila povzročajo hiponatriemijo po različnih
mehanizmih (tabela 2).
Sindrom neustreznega izločanja ADH (SIADH).
Vzrok za ta sindrom je motnja v osmoregulaciji z
ADH. Glede na stopnjo hipotoničnosti plazme je
ADH premalo zavrt, kar privede do koncentriranja
seča. Čeprav je SIADH najpogostejša motnja, ki
povzroča hiponatriemijo pri hospitaliziranih bolni-
kih, moramo vseeno izključiti druge razloge za hi-
ponatriemijo. Do motenega izločanja ADH iz hipo-
talamusa privedejo najpogosteje nevropsihiatrične in
pljučne bolezni, pooperativna bolečina, zdravila, mo-
žganska krvavitev, možganski tumorji, okužbe ali po-
škodbe. ADH se lahko tvori ektopično pri drobno-
celičnem karcinomu pljuč, karcinomu dvanajstnika,
trebušne slinavke, orofaringealnih tumorjih in neka-
terih drugih tumorjih.

KLINIČNA SLIKA 
Klinični znaki hiponatriemije nastanejo zaradi
osmotskega premika vode v celice, kjer je osmolal-
nost višja kot v ECT. Najbolj so prizadeti možgani,
ki se zaradi omejenosti prostora v lobanji ne morejo
širiti. Znaki se pojavijo običajno šele pri znižanju
koncentracije Na+ pod 125 mmol/l. Znaki so krči,
koma, zastoj dihanja zaradi herniacije možganskega
debla in smrt. Na izrazitost znakov vpliva hitrost na-
stanka hiponatriemije. Če se hiponatriemija razvije
hitro, bodo nevrološki znaki bolj izraziti. Če se hi-
ponatriemija razvije počasi v nekaj dneh, nevroni
preprečijo preveliko osmotsko nabrekanje z izloča-
njem znotrajceličnih elektrolitov in topljencev (K+,
fosfokreatin, mioinozitol, aminokisline). Spremljajo-
ča stanja, ki lahko poslabšajo simptome hiponatrie-
mije, so hipoksija, hiperkapnija, acidoza in hiperkal-
ciemija. Za hiponatriemijo so še posebej občutljive
ženske med menstruacijo, majhni otroci, starejše
ženske, ki jemljejo tiazidne diuretike in psihiatrični
bolniki s polidipsijo. 

DIAGNOZA HIPONATRIEMIJE
Hiponatriemijo moramo obravnavati kot odraz ra-
zličnih motenj in ne kot bolezen. 
Oceniti moramo stanje volemije in EAV. Vedno mo-
ramo določiti osmolalnost seruma, osmolalnost se-
ča, koncentracijo Na+ in K+ v seču. Če osmolalnost
seruma ni znižana, moramo izključiti psevdohipo-
natriemijo. Ustrezen odgovor telesa na hipoosmo-
lalnost je izločanje maksimalno razredčenega seča
(osmolalnost <100 mOsm/kg in relativna gostota
<1,003). Če seč ni maksimalno razredčen, je izloča-
nje proste vode moteno zaradi izločanja ADH, ki je
lahko ustrezno zaradi hemodinamskih dražljajev (hi-
povolemija), ali pa je neustrezno ob euvolemiji. Ker

analogi ADH

- dezmopresin
- oksitocin

zdavila, ki zvečajo nastajanje ADH

- klorpropamid
- klofibrat
- karbamazepin
- antipsihotiki/antidepresivi

zdravila, ki zvečujejo učinek ADH na ledvice

- ciklofosfamid
- nesteroidni antirevmatiki
- acetaminofen

neznan mehanizem delovanja

- haloperidol
- flufenazin
- amitriptilin

Tabela 2. Nekatera zdravila, ki povzročajo hiponatriemijo in
mehanizem delovanja. 

Hiponatriemija je običajno posledica presežka
vode zaradi nesposobnosti ledvic, da bi izločile za-
užito tekočino.
Za pravo hiponatriemijo je značilna hipoosmolal-
nost plazme. 
ADH se sprošča zaradi osmotskih in neosmotskih
dejavnikov. 

Simptomi in znaki hiponatriemije so posledica
nabrekanja možganskih celic zaradi premika vode
v celice. Intenzivnost klinične slike je odvisna od
hitrosti nastanka hiponatriemije: čim hitreje se
razvije, tem hujša je klinična slika. 
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je Na+ glavni določevalec volumna ECT, se pri hi-
povolemiji pri normalnem ledvičnem odgovoru zve-
ča tubulna resorpcija Na+ in zmanjša izločanje Na+

s sečem na <20 mmol/l. Če ugotovimo pri hipovo-
lemičnem bolniku v seču >20 mmol/l Na+, pomi-
slimo na nefropatijo z izgubljanjem soli, jemanje diu-
retikov, hipoaldosteronizem ali bruhanje. Na izloča-
nje Na+ in K+ s sečemvpliva tudi prisotnost anionov
v seču. Pri bruhanju doseže ledvična zbiralca več
HCO3

-, kot se ga lahko reabsorbira, zato se zaradi
elektronevtralnosti kljub hipovolemiji izloča več Na+

in K+. V tem primeru je izločanje Cl- s sečem majh-
no. Značilnosti SIADH prikazuje tabela 3.

Za resetirani osmostat je značilna stabilna hipona-
triemija s koncentracijo Na+ med 125 in 135 mmol/l.
Diagnozo potrdimo z odgovorom na obremenitev z
vodo (bolnik popije 10 do 15 ml vode/kg telesne te-
že). Zdrava oseba in bolnik z resetiranim osmosta-
tom izloči 80% vode v 4 urah, medtem ko je izloča-
nje pri bolniku s SIADH moteno.

ZDRAVLJENJE 
Hitrost in način ukrepanja sta odvisna od hitrosti na-
stanka hiponatriemije. Hiponatriemija je akutna, če
se je razvila v manj kot 48 urah in kronična, če se je
razvila v več kot 48 urah. Da je hiponatriemija akut-
na, lahko trdimo le, če je bila izmerjena koncentraci-
ja Na+ pred <48 urami normalna. Če nismo prepri-
čani, da je hiponatriemija akutna, ravnamo, kakor da
je kronična. Razdelitev je pomembna predvsem za-

radi hitrosti poprave hiponatriemije. Prehitra popra-
va kronične hiponatriemije lahko zaradi prehitrega
skrčenja možganskih celic privede do osmotske de-
mielinizacije, ki se pokaže po nekaj dneh z ohlapno
paralizo, disartrijo in disfagijo. 
Akutna hiponatriemija. Običajno jo spremljajo
znaki hiponatriemije. Večinoma nastane pri bolnikih
v bolnišnici. Poprava hiponatriemije mora biti hitra,
saj grozi možganski edem. Koncentracijo Na+ po-
pravljamo s hitrostjo 2 mmol/l/uro, dokler znaki ne
izzvenijo. Če ima bolnik hude znake, npr. krče ali je
komatozen, mu lahko koncentracijo Na+ popravlja-
mo še hitreje. Popolna normalizacija koncentracije
Na+ ni potrebna. Bolniku infundiramo hipertonično
raztopino NaCl. Količino Na+, ki ga moramo infun-
dirati da bi zvišali koncentracijo Na+ za določeno
vrednost, izračunamo s pomočjo enačbe: 

DTV x TT v kg x ([Na+](želeni) - [Na+](trenutni))

Okrajšave:
DTV - delež telesne vode: ženske 0,5, moški 0,6, otroci 0,7,
[Na+] - koncentracija Na+ v serumu
TT - telesna teža

Spremembo serumske koncentracije Na+ z infuzijo
1 litra raztopine, ki vsebuje Na+ in K+, izračunamo s
pomočjo enačbe: 

([Na+]inf  + [K+]inf) - [Na+]ser------------------------------------------------------
DTV + 1

Okrajšave: 
DTV - delež telesne vode: ženske 0,5, moški 0,6, otroci 0,7,
[Na+]inf- koncentracija Na+ v infuzijski raztopini,
[K+]inf - koncentracija K+ v infuzijski raztopini,
[Na+]ser - koncentracija Na+ v serumu

Dodatek diuretika zanke (npr. furosemid) pospeši iz-
ločanje proste vode in pospeši normalizacijo kon-
centracije Na+. 
Kronična hiponatriemija je lahko simptomatska (pri-
sotni simptomi in znaki) ali asimptomatska, kar je
odvisno od stopnje hiponatriemije.
Simptomatska kronična hiponatriemija. Volu-
men vode v možganih je zaradi avtoregulacije zvečan
le za okoli 10%, zato za prenehanje simptomov in
znakov zvišamo serumsko koncentracijo Na+ za
okoli 10% oz. za okoli 10 mmol/l. Hitrost začetne
poprave znaša 1-2 mmol/l/uro. Ko popravimo kon-
centracijo Na+ za 10 mmol/l, nadaljujemo s poča-
sno popravo za 1-1,5 mmol/l/uro. V 24 urah ne
smemo zvišati koncentracijo Na+ za več kot 12

Tabela 3. Diagnostični kriteriji SIADH.

diagnostični kriteriji
- hiponatriemija, hipoosmolalnost
- euvolemija
- seč ni maksimalno razredčen 

(osmolalnost seča >100 mOsm/kg)
- Na+ v seču običajno >40 mmol/l 
- hipourikemija
- odsotnost popuščanja jeter, srca, nadledvične žleze in
ščitnice

Ustrezen odgovor telesa na hipoosmolalnost je
izločanje maksimalno razredčenega seča z osmo-
lalnostjo <100 mOsm/kg.
Pogost vzrok za visoko koncentracijo Na+ v seču
(>20 mmol/l) pri hipovolemičnem bolniku je je-
manje diuretikov. 
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mmol/l. Če sočasno korigiramo hipokaliemijo s KCl,
moramo upoštevati, da prispeva K+ k popravi hipo-
natriemije enako kot Na+. V tem primeru moramo
količino Na+ v infuziji zmanjšati za toliko, kolikor
dodamo K+. Količino Na+ v različnih raztopinah pri-
kazuje tabela 4. 
Kronična asimptomatska hiponatriemija. Pri tej
obliki je omejitev tekočine prvi ukrep. Če ta ukrep
ni dovolj učinkovit, poskušamo zvečati izločanje pro-
ste vode z vnosom topljencev (sol in proteini), ki
zvečajo količino topljencev v seču. Posebej učinko-
vita je kombinacija furosemida (40 mg) z zvečanim
vnosom soli (dodatno 2-3 g NaCl/dan). 
Pri hipovolemični hiponatriemiji so nevrološki sim-
ptomi redki, saj sočasna izguba Na+ in vode omeju-
je osmotski prehod vode v možganske celice. Hipo-
natriemijo popravljamo z infuzijo kristaloidnih raz-
topin, s čemer zvečamo znotrajžilno prostornino te-
kočine in zavremo  nadaljnje neosmotsko izločanje
ADH. Pri tem se hiponatriemija popravlja sponta-
no. 
Pri hipervolemični hiponatriemiji moramo biti po-
zorni na osnovno bolezen, ki je pripeljala do hiper-
volemije. Pomembna je omejitev Na+ in vode. Re-
fraktorne bolnike zdravimo z zaviralci ACE in diu-
retikom. Bolniki ne smejo prejemati tiazidnih diure-
tikov, ker ti še poslabšujejo hiponatriemijo. 
Pri resetiranem osmostatu poprava hiponatriemije ni
potrebna. Z zvišanjem koncentracije Na+ nad bazal-
no vrednost se pospešeno izloča ADH in bolnik po-
stane žejen, saj je premaknjen tudi prag za žejo.
Zdravljenje naj bo usmerjeno v zdravljenje osnovne
bolezni, ki privede do resetiranja osmostata.
Antagonisti vazopresinskih receptorjev. Za zdra-
vljenje kronične hiponatriemije veliko obetajo anta-
gonisti vazopresinskih receptorjev. Obstaja več vrst
vazopresinskih receptorjev, vazopresin (ADH) pov-
zroči preko V1a in V1b receptorjev vazokonstrikci-
jo, preko V2 pa antidiuretični učinek. Do sedaj so v
kliničnih raziskavah preizkusili tri peroralna zdravila:
liksivaptan, tolvaptan in satavaptan, ki so selektivni
za V2 receptorje, in parenteralni conivaptan, ki učin-
kuje na V1a in V2 receptorje. Conviptana ne sme-
mo uporabljati za zdravljenje hipovolemične hipo-
natriemije, ker deluje tudi na V1a receptorje in lah-
ko še stopnjuje hipotenzijo. Antagonisti vazopresin-
skih receptorjev se bodo lahko uporabljali za zdrav-
ljenje blage do zmerne asimptomatske hiponatrie-
mije. Zaenkrat je še premalo podatkov, da bi lahko
sodili o pomenu teh zdravil pri zdravljenju akutne
hiponatriemije. Pri peroralnih preparatih moramo

paziti, da ne pride do prehitre poprave hiponatrie-
mije. 

Tabela 4. Vsebnost Na+ v različnih infuzijskih raztopinah.

HIPERNATRIEMIJA
Hipernatriemija pomeni zvišanje serumske koncen-
tracije Na+ nad 145 mmol/l. Ker je Na+ glavni do-
ločevalec osmolalnosti zunajcelične tekočine, je pri
hipernatriemiji osmolalnost ECT zvišana, kar zaradi
premika vode iz celic v ECT privede do celične de-
hidracije. 

Etiopatogeneza
Hipernatriemija nastane običajno zaradi izgube vode
(skozi kožo, prebavila ali ledvice) in sočasnega pre-
majhnega nadomeščanja izgubljene vode. Redko na-
stane zaradi prekomernega iatrogenega vnosa Na+. 
Hipernatriemija zviša osmolalnost plazme, kar pov-
zroči žejo, zato se hipernatriemija pri ljudeh z ohra-
njenim mehanizmom za žejo ne pojavlja, če so pri
zavesti in imajo dostop do vode. Tudi bolniki z dia-
betes insipidusom, ki izločajo do 15 litrov razredče-
nega seča dnevno in imajo ohranjen občutek žeje ter
prost dostop do vode, ne razvijejo pomembne hi-
pernatriemije. Nezadosten vnos vode je tako glavni

Hitrost in način zdravljenja hiponatriemije sta
odvisna od hitrosti njenega nastanka. Meja med
akutno in kronično hiponatriemijo je 48 ur. To je
čas, v katerem možganske celice z avtoregulacijo 
zmanjšajo osmolalnost ICT in s tem zmanjšajo
nabrekanje možganskih celic.
Akutna hiponatriemija je urgentno stanje, saj
lahko privede do herniacije možganov in smrti.  
Pri kronični hiponatriemiji brez simptomov in
znakov višamo koncentracijo Na+ za največ 12
mmol/l/24 ur. Prehitra poprava hiponatriemije
lahko privede do nepovratne okvare možganov
zaradi njihove izsušitve, tako imenovane centralne
pontine mielinolize. 

infuzijska raztopina mmol Na+

v 1 litru
1M raztopina NaCl 1000

0,9 % raztopina NaCl v vodi 154

0,45% raztopina NaCl v vodi 77

5 % raztopina glukoze v vodi 0
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vzrok za hipernatriemijo; lahko je posledica central-
nih vzrokov, pri katerih je moten občutek za žejo, ali
pa bolnik ne more do vode (otroci, bolniki, ki ne
vstajajo). Zvišanje  koncentracije Na+ privede do šib-
kosti in zmedenosti, kar še dodatno zmanjša zado-
stno pitje tekočine. 
Glede na količino vode in Na+ v telesu razdelimo hi-
pernatriemijo na euvolemično, hipovolemično in hi-
pervolemično. Razdelitev je pomembna tudi za 
zdravljenje hipernatriemije. 
Euvolemična hipernatriemija. Gre za izgubo či-
ste vode,  količina Na+ v telesu je normalna. V tem
primeru predstavlja izguba vode iz ECT samo 1/3 in
iz žilnega prostora samo 1/12 izgubljene vode, kar
ne zaznamo pri kliničnem pregledu in je človek zato
klinično euvolemičen. 
Hipovolemična hipernatriemija. Pri tej obliki gre
za izgubo hipotonične raztopine, s katero se izgublja
pretežno voda vendar tudi Na+. 
Hipervolemična hipernatriemija. Primarno se
poveča količine Na+ v telesu, običajno iatrogeno.
Vzroke za posamezne oblike hipernatriemije prika-
zuje tabela 5. 
Vzroki za hipernatriemijo so številni. Diabetes in-
sipidus je lahko centralni, pri katerem se ADH ne
izloča v ustrezni količini ali nefrogeni, pri katerem
ledvični tubuli niso odzivni na ADH (tabela 6). Pri
hipodipsiji gre za moten občutek žeje, ki je posledi-
ca difuznih nevroloških motenj, npr. pri cere-
brovaskularni bolezni, demenci ali akutni somatski
bolezni. Pri resetiranem osmostatu gre za premik
praga za žejo in izločanje ADH pri višji osmolalnos-
ti. Ti bolniki normalno koncentrirajo in redčijo seč,

vendar pri višji osmolalnosti telesnih tekočin.
Prekomeren vnos Na+ je redkejši vzrok za hiperna-
triemijo, običajno nastane iatrogeno zaradi infuzije
hipertoničnih raztopin (npr. NaHCO3). Redko je
vzrok za hipernatriemijo premik vode v celice zara-
di krčev, hudega napora ali rabdomiolize.

Tabela 6. Glavni vzroki za centralni in nefrogeni diabetes
insipidus.

centralni diabetes insipidus

- operacije hipofize
- poškodbe glave
- neoplazme
- žilne lezije
- okužbe CŽS
- granulomatozne bolezni (sarkoidoza, histiocitoza)
- autoimunske bolezni

nefrogeni diabetes insipidus

- zdravila (litij, demeklociklin, amfotericin B)
- elektrolitne motnje (hiperkalciemija, hipokaliemija)
- obstruktivna uropatija
- kongenitalno

Hipernatriemija je običajno posledica nezadost-
nega vnosa vode. Lahko je posledica centralnih
vzrokov, pri katerih je moten občutek za žejo, ali
pa bolnik ne more do vode. 

hipovolemična hipernatriemija euvolemična hipernatriemija hipervolemična hipernatriemija

neledvične izgube
- gastrointestinalne izgube (driska,

bruhanje, sukcija, fistule)
- skozi kožo (opekline, močno

znojenje

ledvične izgube
- osmotska diureza (manitol,

glukoza, sečnina)
- diuretiki zanke       

neledvične izgube
- povečane insenzibilne izgube

ledvične izgube
- centralni diabetes insipidus
- nefrogeni diabetes insipidus 

drugo
- moten dostop do vode
- hipodipsija
- resetirani osmostat

- dajanje hipertonične raztopine
Na+ ali NaHCO3

-

- komatozni bolniki, ki prejemajo
hipertonično parenteralno
prehrano

- presežek glukokortikoidov

Tabela 5. Vzroki za hipernatriemijo.
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KLINIČNA SLIKA
Klinična slika hipernatriemije se kaže s prizadetostjo
centralnega živčnega sistema vendar se običajno
izrazi šele pri serumski koncentraciji Na+ več kot 160
mmol/l. Z zvišanjem koncentracije Na+ se zaradi
hiperosmolalnosti seruma voda pomakne iz ICT v
ECT. Premik vode povzroči celično dehidracijo in
skrčenje možganskih celic. Znaki hipernatriemije so
sprva zaspanost in krči, pri hudi hipernatriemiji (več
kot 180 mmol/l) tudi koma in smrt. Klinična slika je
odvisna od hitrosti nastanka in stopnje hipernatrie-
mije.  Možganske celice se na hiperosmolalnost pri-
lagodijo s sintezo znotrajceličnih osmolov, s čemer se
voda zadrži v celici. Sinteza organskih topljencev se
prične v nekaj urah, vendar se povsem izrazi šele po
24 do 48 urah. Akutna hipernatriemija se zato kaže
s hujšo klinično sliko, ker se možganske celice ne
utegnejo prilagoditi na hiperosmolalnost. 
Ustrezen odgovor ledvic na hipernatriemijo je kon-
centriranje seča, ki ima osmolalnost več kot 700
mOsm/kg.  Pri euvolemičnem bolniku  kaže osmo-
lalnost seča >700 mOsm/kg na hipodipsijo ali izgu-
be skozi kožo ali z dihanjem, osmolalnost seča <700
mOsm/kg pa na diabetes insipidus. Za razlikovanje
med centralnim in nefrogenim diabetes insipidusom
lahko napravimo v bolnišnici test žejanja, ki pa je ne-
varen pri hudi poliuriji, ker lahko privede do stopnje-
vanja hipernatriemije. Pri hipovolemičnem bolniku
kaže koncentracija Na+ v seču <20 mmol/l na ne-
ledvične izgube vode in koncentracija Na+ v seču
>20 mmol/l na ledvične izgube. 

ZDRAVLJENJE
Pri zdravljenju hipernatriemije poskušamo odpravi-
ti vzrok, ki je do hipernatriemije privedel in nado-
mestimo primankljaj vode, s katerim postopno zni-
žujemo koncentracijo serumskega Na+ proti nor-
malni vrednosti.
Pri zdravljenju kronične hipernatriemije moramo
upoštevati, da so možganske celice na hipernatrie-
mijo prilagojene s povečanjem znotrajcelične osmo-
lalnosti. Z zmanjšanjem koncentracije Na+ v serumu
voda prehaja v možganske celice in povzroča njiho-
vo nabrekanje. Če se koncentracija Na+ znižuje pre-
hitro, se možganske celice ne morejo dovolj hitro
prilagoditi novemu stanju in lahko posledični
možganski edem povzroči nepopravljive nevrološke
poškodbe. Hitrost poprave kronične hipernatriemi-
je zato ne sme presegati 12 mmol/l/24 ur. Med po-
pravo hipernatriemije je potrebno na začetku kon-

trolirati koncentracijo Na+ v serumu vsaj na 2 uri.
Primanjkljaj proste vode izračunamo po enačbi: 

DTV x TT v kg x (1 - [Na+(želeni)] / [Na+(trenutni)])
Okrajšave: 
DTV - delež telesne vode: ženske 0,5, moški 0,6, otroci 0,7
TT - telesna teža

Pri nadomeščanju vode upoštevamo bolnikov vo-
lumski status. Pri euvolemičnem in hemodinamsko
neprizadetem bolniku nadomeščamo vodo v obliki
5% glukoze. Vodo lahko nadomeščamo tudi po en-
teralni poti (bolnik pije ali mu jo dajemo po nazoga-
strični sondi). 
Pri bolniku, ki je hipovolemičen in hemodinamsko
nestabilen, moramo najprej zagotoviti ustrezno per-
fuzijo tkiv z nadomeščanjem 0,9% NaCl, ki ostane v
večjem odstotku intravaskularno kakor raztopina 5%
glukoze, in je za bolnika s hipernatriemijo še vedno
hipotonična raztopina. Šele ko zapolnimo intravas-
kularni prostor in je krvni tlak normalen, lahko na-
daljujemo z raztopino 5% glukoze. 0,45% raztopino
NaCl uporabimo pri popravi hiponatriemije, če ima
bolnik  hiperglikemijo ali je cirkulatorno nestabilen z
nevrološkimi znaki hipernatriemije in želimo hitreje
znižati koncentracijo Na+ v serumu.
Pri hipervolemičnem bolniku moramo najprej od-
straniti vzrok prevelikega vnosa Na+. Presežek vode
in Na+ izplavljamo z diuretikom Henleyjeve zanke
in sočasno infundiramo 5% glukozo. 
Pri izračunu primankljaja vode moramo upoštevati
tudi sočasno izgubo vode (skozi ledvice, prebavila,
kožo in pljuča). 
Centralni diabetes insipidus zdravimo s sintetičnim
analogom ADH (desmopresin) v obliki kapljic za
nos, nosnega pršila ali tablet. Začetni odmerek v nos
je 5 µg, ki ga povečujemo glede na učinek. Spremlja-
mo nikturijo. Vzdrževalni dnevni odmerek je do 20
µg v enem ali dveh odmerkih. Tablete se sorazmer-
no slabo resorbirajo, zato 0,1 mg tbl ustreza učinku
2,5 do 5 µg pršila ali kapljic za v nos. 
Nefrogeni diabetes insipidus zdravimo z zmanjšan-
jem vnosa beljakovin in soli. Učinkoviti so lahko tia-
zidni diuretiki, ki zmanjšajo dilucijsko sposobnost
ledvic in nesteroidni antirevmatiki. Včasih je učin-
kovit tudi desmopresin, če ga damo v nadfiziološ-
kim odmerku. Amilorid je učinkovit pri zdravljenju
nefrogenega diabetes insipidusa, ki je posledica tok-
sičnega učinka litija. 
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Poprava hipernatriemije ne sme presegati 12
mmol/l/24 ur. Prehitra poprava hipernatriemije
lahko povzroči možganski edem, saj se možganske
celice ne morejo dovolj hitro prilagoditi na zman-
jšanje osmolalnosti ECT.  

Pri hemodinamsko nestabilnem bolniku moramo
najprej zagotoviti ustrezen krvni tlak in ustrezno
perfuzijo tkiv. Takega bolnika kljub hipernatriemi-
ji  zdravimo z infuzijo 0,9% NaCl, ker ostane vsa v
ECT v primerjavi s 5% glukozo, ki v 60% preide v ICT. 



Edem je stanje presežka medcelične tekočine. Klini-
čno se edem kože in podkožja kaže kot oteklina.
Edem notranjih organov lahko prepoznamo na rent-
genskih posnetkih ali pri ultrazvočni preiskavi. Če je
edem obilen in generaliziran, ga imenujemo anasar-
ka.

ETIOLOGIJA EDEMOV
Za nastanek edema morata biti izpolnjena dva pogo-
ja. Prvi je sprememba v Starlingovih silah, ki poveča
pretok tekočine iz kapilar v medceličje. Drugi pogoj
je ledvično zadrževanje soli in vode, ki omogoči
nabiranje večje količine tekočine v medceličju. Ko se
ta količina poveča za več kot 3 litre, postane edem
klinično zaznaven. Za nastanek lokaliziranega ede-
ma (npr. pljučni edem) ledvično zadrževanje soli in
vode ni nujno potrebno.
Pretok tekočine prek kapilar in venul v medcelični
prostor in iz njega opisuje Starlingov zakon. Ta pre-
tok določa razlika v hidrostatskem tlaku, razlika v
koloidnem tlaku, koeficient prepustnosti in velikost
izmenjalne površine. Spremembe hidrostatskega tla-
ka v kapilarah in venulah so predvsem odvisne od
tlakov v venskem delu cirkulacije, saj imajo arteriole
in predkapilarni sfinktri veliko sposobnost avtoreg-
ulacije in zmanjšujejo vpliv sprememb v arterijskem
tlaku na tlak v kapilarah. Na količino medcelične

tekočine ima velik vpliv limfna drenaža. Ta se lahko
v kroničnih razmerah v nekaterih organih (npr.
pljučih) precej poveča in tako kompenzira povečano
filtracijo tekočine v medceličje. Nasprotno lahko
njeno zmanjšanje vodi v nastanek obilnega edema
(limfedema). Glavni prispevek k plazemskemu
koloidnemu tlaku daje koncentracija albuminov v
plazmi. Pri počasnih spremembah te koncentracije
se koncentracija albuminov v medceličju spreminja
vzporedno, zato je učinek takih počasnih in zmernih
sprememb na razliko v koloidnem tlaku majhen.
Zmerna in počasi nastajajoča hipoalbuminemija tako
ne more biti zadosten razlog za nastanek genera-
liziranih edemov, če se ne pojavi še dodatna motnja.
To ne velja za hudo ali akutno hipoalbuminemijo.
Klinična stanja, kjer prihaja do edemov, so po
patofizioloških mehanizmih razdeljena v tabeli 1.

KLINIČNA SLIKA IN OCENA BOLNIKA Z EDEMI
Pri obravnavi bolnika z edemi lahko večino po-
datkov za diagnozo dobimo že z anamnezo. Izvede-

EDEMI IN KLINIČNA UPORABA DIURETIKOV
Jernej Pajek

Kakšen je patofiziološki mehanizem nastanka edemov?
Katere bolezni so lahko vzrok edemov?
Kako pristopimo k oceni bolnika z edemi?
Katere diuretike poznamo in kakšna je njihova učinkovitost?
Kateri so stranski učinki diuretikov?
Kakšna je stopnja nujnosti zdravljenja z diuretiki? 
Kateri diuretik bi izbrali? 
Na kakšen način in v kakšnem odmerku bi ga dali? 
Kako hitro bi zmanjševali bolnikov edem?
Kako pogosto bi bolniku po uvedbi diuretika kontrolirali elektrolite?
Kaj storiti v primeru neodzivnosti na predpisan diuretik?

Ledvično zadrževanje soli in vode omogoči pozi-
tivno bilanco soli in vode in je ključno za razvoj
generaliziranih edemov.
Srčna, ledvična in jetrna bolezen so glavni vzroki
generaliziranih edemov.
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ti moramo, ali ima bolnik anamnezo ledvične, srčne,
jetrne, črevesne ali ščitnične prizadetosti. General-
iziran edem je najpogosteje posledica srčnega pop-
uščanja, ledvične odpovedi, nefrotskega sindroma ali
jetrne ciroze. Zelo pomembna je lokacija oteklin in
simetričnost razporeditve. Oteklina, omejena na nek
del telesa, kaže na možnost venske ali limfne zapore
odtoka ali alergično reakcijo. Pri izoliranem ascitesu
posumimo na jetrno bolezen ali karcinozo peritone-
ja. Oceniti je potrebno tudi kvaliteto otekline.
Neiztisljiva oteklina je lahko miksedem ali limfedem,
pri čemer je zadnji na otip bolj podajen in elastičen.
Pri oceni bolnika z oteklinami si lahko pomagamo
tudi z algoritmom, ki je prikazan na sliki 1.
Ocena oteklin je le del preiskave bolnika, ki je popol-
na šele po celokupni oceni prostornine zunajcelične
tekočine. Prostornina zunajcelične tekočine je vsota
prostornine znotrajžilne in medcelične tekočine. Pri
stanjih z bolezensko spremenjeno prostornino zu-
najcelične tekočine se obe prostornini pogosto
spreminjata vzporedno in istosmiselno, vendar ne

vedno. Zato je potrebno ločeno ocenjevati količino
tekočine v medceličju in žilah. Tabela 2 kaže klinične
podatke, ki pomagajo pri oceni količine znotrajžilne
in medcelične tekočine.
Pri oceni spreminjanja količine tekočine v telesu
uporabljamo zaporedno dnevno tehtanje bolnika. K
oceni stanja volemije lahko pripomore tudi nekaj
preprostih meritev v seču in serumu. Pri hipov-
olemičnih bolnikih, ki ne prejemajo diuretika, je rel-
ativna gostota seča večja kot 1.020, osmolarnost pre-
sega 600 mOsm/l, frakcijsko izločanje natrija je
manjše kot 1% in koncentracija natrija v seču man-
jša kot 20 mmol/l. Dehidrirani bolniki imajo lahko
povečan hematokrit, koncentracijo hemoglobina in
albuminov. Včasih ima bolnik otekline ali tekočino v
tretjem prostoru, vendar je prostornina znotrajžilne
tekočine nejasna. Takrat lahko za oceno volumskega
statusa uporabljamo tudi merjenje centralnega
venskega tlaka preko vstavljenega centralnega
venskega katetra ali ultrazvočno oceno premera
spodnje votle vene.

Edemi in klinična uporaba diuretikov
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Tabela 1. Klinična stanja z edemi.

povečani hidrostatski tlak v kapilari
- srčno popuščanje
- primarno ledvično zadrževanje soli in vode (nefrotski sindrom, nefritični sindrom, akutna ledvična odpoved,

vazodilatatorji, NSAR, estrogeni, jetrna ciroza – zgodnja faza)
- nosečnostni in predmenstrualni edem
- idiopatski edem sprožen z diuretiki
- lokaliziran edem zaradi venske obstrukcije (ciroza, kardiogeni pljučni edem, venska tromboza)
- zmanjšana upornost arteriol (antagonisti Ca kanalov, idiopatski edem)
hipoalbuminemija
- nefrotski sindrom
- enteropatija z izgubo beljakovin
- jetrna ciroza
- podhranjenost

povečana prepustnost kapilar
- idiopatski edem
- opekline
- travma
- alergične reakcije
- ARDS
- sladkorna bolezen
- maligni ascites
zapora limfne drenaže
- po mastektomiji
- maligna infiltracija bezgavk

povečani intersticijski onkotski tlak
- hipotiroza
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Slika 1. Pristop k bolniku z edemi.

1 Edem na obrazu: npr. pri miksedemu, angioedemu, sindromu zgornje votle vene. Na okončini: npr. pri globoki venski trombozi, lokalnem vnetju,
motnji limfnega odtoka – maligna infiltracija bezgavk.

2 Rdečkasto obarvanje s toploto – znaki lokalnega vnetja. Cianotično obarvanje okončine – znak GVT.
3 Tipični zanki globoke venske tromboze so oteklina, bolečina pri palpaciji in gnetenju, cianoza kože, razširjene podkožne vene.
4 Povečane bezgavke ingvinalno ali aksilarno so lahko znak motnje v limfnem odtoku iz otekle okončine.

Tabela 2. Klinične značilnosti pri spremembah prostornine znotrajžilne in medcelične tekočine.

predelek povečana količina tekočine zmanjšana količina tekočine

znotrajžilni prostor povečan jugularni venski tlak*
povečan krvni tlak*

nizek jugularni venski tlak
ortostatsko zmanjšanje sistolnega krvnega
tlaka > 15 mm Hg in povečanje frekvence
srčnega utripa > 15/min*
hipotenzija/šok (pri hudem zmanjšanju
prostornine znotrajžilne tekočine)

medceličje vtisljive otekline
pljučni inspiratorni poki zastoj na rtg pljuč*

slab turgor kože

transcelična tekočina suhe vidne sluznice **
suha koža v dimljah in pazduhah **

tretji prostor plevralni izliv
ascites

*sprememba ni specifična, ** uporabno pri mlajših bolnikih



ZDRAVLJENJE Z DIURETIKI
Diuretiki so zdravila, ki povečajo izločanje soli in
vode skozi ledvice in s tem zmanjšajo prostornino
zunajcelične tekočine. Z diuretiki simptomatsko
zdravimo stanja s povečanim volumnom zuna-
jcelične tekočine in arterijsko hipertenzijo. Pri led-
vičnem popuščanju jih uporabljamo tudi za ob-
vladovanje acidoze in hiperkaliemije.
Za učinkovitost diuretikov je pomemben transport
diuretikov v svetlino nefronov, saj je tam mesto nji-
hovega delovanja delovanja. Diuretično zdravljenje
najprej zmanjša znotrajžilno prostornino in s tem
efektivni cirkulirajoči volumen. Da bi se ta izguba
nadomestila s tekočino iz medceličja, je potreben čas.
Zato je najpomembnejši stranski učinek prehitrega
ali prevelikega diuretičnega zdravljenja hipoperfuzi-
ja ledvic in porast serumske koncentracije kreatinina.
Učinkovitost diuretika pri lokaliziranem edemu z iz-
jemo pljučnega edema je majhna, saj praznjenje žil-
nega prostora ne more znatno povečati reabsorpci-
je tekočine v prizadetem predelu, kjer vztraja os-
novni vzrok za nastanek edema. Različne vrste di-
uretikov in njihove značilnosti so predstavljene v
tabeli 3.
Sestavni del zdravljenja povečane prostornine zuna-
jcelične tekočine je omejitev soli v prehrani. Bolniku
je potrebno natančno razložiti dietna navodila,
pogosto je potreben tudi pogovor s svojci, ki bol-
niku pripravljajo hrano. Le če bo dnevna količina na-
trija v seču presegala dnevni vnos s soljo, bo di-
uretično zdravljenje uspešno. Telesna aktivnost in
stoječ položaj prožijo antidiuretične nevrohumoralne
prilagoditve, zato počitek v postelji poveča učinkovi-
tost diuretičnega zdravljenja. Zdravljenje osnovne
bolezni, če je možno, tudi prispeva k zmanjšanju
edema.
Preden bolniku predpišemo diuretik, je potrebno
odgovoriti na več vprašanj: 
- Kakšna je stopnja nujnosti zdravljenja? 
- Kateri diuretik bi izbrali? 
- Na kakšen način in v kakšnem odmerku bi ga dali? 
- Kako hitro bi zmanjševali bolnikov edem?

- Kako pogosto bi bolniku po uvedbi diuretika kon-
trolirali elektrolite?

- Kaj storiti v primeru neodzivnosti na predpisan di-
uretik?

Kakšna je stopnja nujnosti zdravljenja?
Največja stopnja nujnosti zdravljenja edema je pri
pljučnem edemu in pri travmatskem ali alergičnem
edemu zgornjih dihal, vendar takega edema zgornjih
dihal navadno ne zdravimo z diuretikom. Pri
pljučnem edemu se bo učinek intravenskega
furosemida pojavil v 5 minutah, maksimalni učinek
bomo dosegli v 30 minutah in učinek bo večinoma
izzvenel v 2 urah. Primeren bolusni odmerek
furosemida pri pljučnem edemu znaša dvakratnik
odmerka, ki ga bolnik prejema kronično, vendar ne
več kot 240 mg/h (ototoksičnost). Pri drugih stanjih
je zdravljenje manj nujno; zdraviti lahko pričnemo v
nekaj urah ali dneh.

Kateri diuretik bi izbrali? 
Za zdravljenje generaliziranih edematoznih stanj na-
jpogosteje uporabljamo diuretike zanke, saj so naj-
močnejši diuretiki. Tiazide ali tiazidom podobne di-
uretike izberemo takrat, ko je ledvična funkcija še do-
bro ohranjena (npr. pri vrednostih serumskega krea-
tinina pod 150-200 µmol/l). Najpogosteje jih
uporabljamo za zdravljenje arterijske hipertenzije.
Spironolakton je diuretik izbire pri jetrni cirozi. Dru-
gi diuretiki imajo tudi svoje bolj specifične indikaci-
je.

Na kakšen način in v kakšnem odmerku bi ga
dali?
Zdravljenje generaliziranih edemov pri neogrožen-
em bolniku pričnemo z vsakodnevnimi peroralnimi
odmerki diuretika. Kadar je črevesna absorpcija
zmanjšana ali bolnik ne more zaužiti zdravila, se od-
ločimo za intravensko aplikacijo. Črevesna absorpci-
ja je zmanjšana zaradi edema ali slabše prekrvavitve
črevesa. Če damo furosemid intravensko, bomo že z
40 mg pri zdravem človeku dosegli maksimalni di-
uretični učinek. Pri hujšem srčnem popuščanju, ne-
frotskem sindromu ali ledvičnem popuščanju so za
maksimalni učinek potrebni večji bolusni odmerki
od  80 do 120 mg, ki jih damo v 1 do 2 urni infuziji
za izogibanje ototoksičnosti (nevarnost pri odmer-
janju hitrejšem kot 80 mg/h, še posebej, če bolnik
prejema aminoglikozidne antibiotike). Pri akutni
oligurični ledvični odpovedi ali pri stanjih odpornos-
ti na diuretike lahko poskusimo z odmerkom 500 do

Pri oceni bolnika z edemi presojamo najprej loka-
liziranost edema.
Pomembna hipoalbuminemija nas usmeri v iska-
nje jetrne bolezni ali nefrotskega sindroma.
Poleg ocene edemov je pri bolniku potrebno
napraviti celokupno oceno polnjenosti med-
celičnega in znotrajžilnega prostora.
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Tabela 3. Značilnosti različnih vrst diuretikov.

diuretik mehanizem
delovanja

največji možni
učinek (izločen
delež filtriranega
bremena)

dnevni odmerek pomembni stranski
učinki

osmotski diuretiki -
manitol

povečanje
osmotskega tlaka v
proksimalnem tubulu

10% 20-200 g

hipovolemija,
hipernatriemija,
pri ledvični odpovedi –
hipervolemija,
hiponatriemija

acetazolamid

inhibicija karbonske
anhidraze predvsem
v proksimalnem
tubulu

5% 250-500 mg
presnovna acidoza,
hipokaliemija,
hiperkalciurija

diuretiki zanke –
furosemid, torasemid,
bumetanid

inhibicija Na-K-2Cl
prenašalca v
ascendentnem delu
Henleyjeve zanke

20%

furosemid 20-
1000 mg,
torasemid 5-200
mg,
bumetanid 0,5–10
mg,

hipokaliemija, presnovna
alkaloza, hipovolemija –
azotemija, hipokalciemija,
hipomagnezemija,
hiperurikemija,
ototoksičnost

tiazidni diuretiki – 
hidroklortiazid

inhibicija NaCl
prenašalca v
začetnem delu
distalnega tubula

5-10% 25-100 mg

hipokaliemija, presnovna
alkaloza, hipovolemija –
azotemija, hiperkalciemija,
hipomagneziemija,
hiponatriemija,
hiperurikemija, poslabšanje
glukozne intolerance in
hiperholesterolemije

tiazidom podobni
diuretiki – metolazon,
indapamid

inhibicija reabsorpcije
Na v distalnem
tubulu, indapamid –
inhibicija reabsorpcije
v začetnem delu
distalnega tubula

10%

metolazon 2,5-20
mg,
indapamid 1.25-5
mg

podobni tiazidnim
diuretikom

diuretiki, ki
zadržujejo kalij –
spironolakton,
amilorid, triamteren

spironolakton –
antagonist
aldosterona,
amilorid, triamteren –
inhibicija natrijevega
prenašalca v
distalnem tubulu

2%

spironolakton 25-
400 mg
amilorid 5-10 mg
triamteren 100–
300 mg

hiperkaliemija, presnovna
acidoza, spironolakton –
ginekomastija
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1000 mg/24h v kontinuirani infuziji. Zaradi
nevarnosti ototoksičnosti se izogibamo večjim
odmerkom. Kontinuirane ali vsaj večurne infuzije
furosemida so koristne zaradi večjega natriuretične-
ga učinka in manjše ototoksičnosti. Meja za ototok-
sičnost je nižja, če bolnik prejema aminoglikozidne
antibiotike.

Kako hitro bi zmanjševali bolnikov edem? 
Bolniki v anasarki lahko prenesejo 2 do 3 litre nega-
tivne bilance tekočine dnevno, vendar je zaradi
nevarnosti prehitre izpraznitve žilnega prostora s
posledično hipoperfuzijo ledvic priporočljiva hitrost
izplavljanja edemov do 1 liter dnevno. Pri bolniku s
cirozo in ascitesom brez perifernih edemov je na-
jvečja hitrost 0,5 litra dnevno, saj je na voljo le ome-
jeno število peritonealnih kapilar, preko katerih pote-
ka resorpcija tekočine. Posebej previdni smo tudi v
drugih primerih, ko je celokupna prostornina zuna-
jcelične tekočine povečana, efektivni cirkulirajoči vol-
umen pa zmanjšan. Hitrost izplavljanja edemov na-
jlažje nadzorujemo z rednim tehtanjem bolnika in
merjenjem izločenega seča.

Kako pogosto bi bolniku po uvedbi diuretika
kontrolirali elektrolite?
Zaradi praznjenja žilnega prostora in postopne akti-
vacije antidiuretičnih mehanizmov učinkovitost di-
uretika upada, dokler se po tednu ali dveh ne vzpo-
stavi novo ravnotežje, za katerega so značilni zman-
jšan volumen zunajcelične tekočine in povečana ak-
tivnost renin-angiotenzinskega in simpatičnega sis-
tema, ki uravnotežita učinek diuretika. Le pri bol-
nikih v hudem prebitku zunajcelične tekočine je
učinkovitost diuretika dlje časa dobro ohranjena.
Dva do štiri tedne je tudi čas, ko po uvedbi diureti-
ka še pričakujemo nastanek elektrolitnih ali tekočin-
skih motenj. Možna shema kontrol serumskih kon-
centracij elektrolitov in kreatinina po ambulantni
uvedbi diuretika je tako pri sicer stabilnem bolniku
po 1., 3. in 8. tednu in nato na 3 do 6 mesecev, ali ob
novih spremembah v zdravstvenem stanju (npr.
driska, bruhanje). Nadomeščanje kalija uvedemo
takrat, ko kontrolni izvidi potrdijo nastajanje
hipokaliemije.

Kaj storiti v primeru neodzivnosti na
predpisan diuretik?
Pri bolniku, ki se ne odziva na diuretično zdravljen-
je najprej posumimo na prevelik vnos soli in tekočine
ali preveliko telesno aktivnost. Pomembno je, da bol-

nik ne uživa nesteroidnih antirevmatikov, saj zman-
jšujejo učinkovitost diuretika. Naslednja možnost je
premajhno odmerjanje diuretika. Za diuretični
učinek je potrebno doseči dovolj veliko izločanje di-
uretika v svetlino nefronov. Če sodelujoč bolnik z
edemi po jutranjem odmerku diuretika ne urinira v
večji meri, je verjeten razlog premajhna koncentraci-
ja diuretika na mestu delovanja. Pravilen ukrep je
povečanje odmerka. Drugače postopamo, ko se bol-
nik odziva na odmerek diuretika, vendar dolgoročno
ne izgublja prebitka tekočine. Takrat je verjeten ra-
zlog antidiuretično stanje, ki sledi delovanju diureti-
ka ali je posledica osnovne bolezni. Rešitev je
pogostejše odmerjanje diuretika (furosemid lahko
odmerjamo 2 do 3-krat dnevno) ali uvedba kon-
tinuirane infuzije. Učinkovitost diuretika zanke lahko
povečamo tudi s hkratnim dodajanjem diuretika, ki
deluje v distalnejših delih nefronov (npr. tiazidni di-
uretik). Pri takem zdravljenju moramo pogosteje
nadzorovati bolnika in njegovo elektrolitno stanje,
saj je možnost za pojav stranskih učinkov bistveno
večja. Še posebej pri predhodno zmanjšanem led-
vičnem delovanju je zvišanje serumske koncentracije
kreatinina hitro. Če pri anuričnem bolniku z di-
uretikom zanke ne povečamo diureze, ga ukinemo.
Končno velja omeniti še hemodializo in hemofil-
tracijo; ti dve metodi lahko uporabljamo za odvzem
tekočine takrat, ko so možnosti diuretičnega zdravl-
jenja izčrpane in bolnik močno hipervolemičen.
Pri bolnikih z ledvičnim popuščanjem ali nefrotskim
sindromom velja omeniti še nekaj značilnih de-
javnikov, ki lahko prispevajo k neodzivnosti na di-
uretik.
Pri ledvičnih bolnikih je zmanjšana prekrvavitev led-
vic, glomerulna filtracija in tvorba primarnega seča.
Zato sta zmanjšana tudi dotok diuretikov do ledvic
in njihov maksimalni učinek, saj je tudi stopnja re-
absorpcije soli in vode, ki jo lahko diuretik inhibira,
pri manjši tvorbi primarnega seča manjša. Zato pri
ledvičnih bolnikih najprej uporabljamo najmočnejše
diuretike – diuretike zanke. K rezistenci na diuretik
lahko prispeva povečana reabsorpcija v delih tubulov,
ki so distalno od Henleyjeve zanke, zato lahko v
primerih slabe odzivnosti na diuretike zanke poskusi-
mo dodati še distalno delujoče diuretike. Kot že
omenjeno, moramo bolnike v tem primeru dobro
hemodinamsko in laboratorijsko nadzorovati zaradi
večjega pojavljanja zapletov (poslabšanja azotemije,
elektrolitnih motenj). Pred dodatkom distalneje delu-
jočih diuretikov k diuretiku zanke je vsekakor ko-
ristno odpraviti dejavnike, ki zavirajo izločanje di-
uretikov v tubule. To izločanje poteka v proksimal-



nem tubulu s prenašalcem za organske anione. Ta
prenašalec zavirajo uremični toksini, urat, acidoza,
nesteroidni antirevmatiki, beta-laktamski in sulfon-
amidni  antibiotiki, valproat, cimetidin.
Poleg omenjenih dejavnikov je pri bolnikih z nefrot-
skim sindromom pomemben dejavnik neodzivnosti
na diuretik tudi sama hipoalbuminemija. Ta ima več
učinkov. Poveča volumen razporeditve diuretikov
zanke, zmanjša sekrecijo diuretikov v proksimalne
tubule in poveča razgradnjo furosemida v ledvičnih
tubulih (ledvični metabolizem). Zato naj bo omeje-
vanje izgubljanja beljakovin s sečem sestavni del
zdravljenja vsakega bolnika z nefrotskim sindromom
in še posebej tudi tistih, ki so slabo odzivni na di-
uretike zanke. Poleg specifičnega imunološkega
zdravljenja lahko bolniku v ta namen predpišemo za-
viralce angiotenzinske konvertaze ali angiotenzinskih
receptorjev in omejimo količino dnevno zaužitih bel-
jakovin. Ker hipoalbuminemija pri nefrotskem sin-
dromu poveča razgradnjo furosemida v ledvicah in s
tem zmanjša njegov učinek, predpišemo raje
torasemid ali bumetanid, ki se presnavljata v jetrih.
Prednost teh dveh zdravil je tudi boljša absorpcija iz
črevesja kot pri furosemidu, zato so lahko peroralni
odmerki teh dveh zdravil enaki intravenskim (tabela
4). Če ti ukrepi ne zaležejo, lahko poskusimo s kon-

tinuiranim intravenskim dajanjem diuretikov. Nazad-
nje je možno tudi dajanje albuminov skupaj v isti
steklenici s furosemidom intravensko. S tem bomo
izboljšali dotok furosemida v tubule in natriuretični
učinek. Pomembno je, da uporabljamo pripravke al-
buminov brez soli. Ta ukrep je najboljši pri bolnikih
z relativno hipovolemijo in hipotenzijo, pri drugih
bolnikih pa raje priporočamo uporabo prej omenj-
enih možnosti za premagovanje neodzivnosti na di-
uretike.

Tabela 4. Odmerki diuretikov zanke, ki povzročijo največji natriuretični učinek.

stanje furosemid1 bumetanid2 torasemid2

GF 50-20 ml/min 120 mg i.v.
250 mg p.o.

3 mg i.v. ali p.o. 50 mg i.v. ali p.o.

GF <20 ml/min 200 mg i.v.
400 mg p.o.

10 mg i.v. ali p.o. 100 mg i.v. ali p.o.

nefrotski sindrom z
ohranjeno GF

60 mg i.v.
120 mg p.o

3 mg i.v. ali p.o. 50 mg i.v. ali p.o.

Približni ekvivalentni odmerek 40 mg furosemida i.v. je 1 mg bumetanida in 20 mg torasemida i.v. ali p.o. 
1 Absorpcija furosemida iz črevesja je približno 50%, vendar tudi dokaj individualno različna.
2 Torasemid in bumetanid se skoraj popolno absorbirata iz črevesja, zato so i.v. in p.o. odmerki podobni.
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K zdravljenju edemov z diuretiki spada vedno tudi
omejitev vnosa soli.
Diuretiki imajo lahko klinično pomembne stranske
učinke, najpogostejša je hipokaliemija.
Pri bolnikih z ledvičnim popuščanjem so prva izbi-
ra diuretiki zanke.
Hitrost izplavljanja generaliziranih edemov naj bo
1 liter dnevno.
Bolnike, ki jih zdravimo z diuretikom, je koristno
tehtati in jim meriti diurezo.
Pri neodzivnosti na diuretik zanke je na voljo več
možnih ukrepov za izboljšanje terapevtskega učin-
ka.
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Nujno stanje (angl.: emergency) je bolezensko stanje
s hudo prizadetostjo, ki bolnika neposredno ži-
vljenjsko ogroža in terja takojšne ukrepe. Sem sodi-
jo tudi stanja, kjer neposredna ogroženost bolnika
sicer (še) ni jasna (angl.: urgency), vendar bi odlaša-
nje že v krajšem času lahko privedlo do življenjsko
nevarnih zapletov. 
Nujna stanja v nefrologiji so lahko posledica pri-
marne ledvične bolezni (izolirane ali v sklopu večor-
ganske/sistemske bolezni, na primer sladkorne bo-
lezni, amiloidoze, avtoimunskih bolezni) ali sekun-
darne ledvične okvare (na primer ob septičnem sta-
nju). Lahko pa gre za funkcionalno motnjo delova-
nja ledvic (na primer hepatorenalni sindrom) ali fi-
ziološki, a za organizem neadekvaten homeostatski
odgovor ledvic (na primer zadrževanje soli in vode
ob srčnem popuščanju).
Ledvice so glavni organ za izločanje vodotopnih od-
padnih snovi. Ledvična okvara, ki pomembno
zmanjša sposobnost izločanja, lahko privede do nuj-
nega stanja z nastopom uremije in s tem povezanih
zapletov. Ledvice imajo kot efektorni in regulatorni
organ tudi osrednjo vlogo pri homeostazi telesnih
tekočin, elektrolitskem in acidobaznem ravnovesju.
Zato so nujna stanja, ki jih srečujemo v nefrologiji,
pogosto povezana z elektrolitskimi motnjami, mot-
njami vodnega in acidobaznega ravnovesja. Z našimi
ukrepi korigiramo izločanje (npr. elektrolitov, vode,
bikarbonatnega ali vodikovega iona, zdravila ali stru-
pa) skozi ledvice. Omenimo še nujna stanja ob hi-
pervolemiji in maligno arterijsko hipertenzijo, neka-
tere vrste  zastrupitev in stranske učinke zdravil. Ur-
genca so tudi zapletene okužbe sečil, posebej po pre-
saditvi ledvice.
Nekatera nujna stanja v nefrologiji so specifična (ob
zdravljenju odpovedi ledvic, po presaditvi), pogo-

stejša, ali potekajo nekoliko drugače kot sicer. Šte-
vilna se pojavljajo povezano (npr. v sklopu akutne
ledvične odpovedi, uremije). Mnoga so v zborniku
obširneje obravnavana v drugih poglavjih. Lahko jih
razvrstimo na več načinov (tabela 1).

Tabela 1. Razvrstitev nujnih stanj v nefrologiji.

NUJNA STANJA V NEFROLOGIJI
Vladimir Premru

Katera nujna stanja srečujemo v nefrologiji in kdaj se pojavljajo?
Kako jih prepoznamo?
Kateri so nujni ukrepi?
Kdaj uporabimo posebne načine zdravljenja (posebej hemodializo)?

nujna stanja glede na vrsto motnje

- ogrožujoče elektrolitske motnje
- presnovna acidoza in alkaloza
- maligna arterijska hipertenzija in hipertenzivna kriza
- hipervolemija in hipovolemija
- anurija in oligurija
- poliurija
- makrohematurija
- uremični sindrom

nujna stanja glede na vrsto in stopnjo ledvične
odpovedi 

- akutna odpoved ledvic 
- hitro napredujoča ledvična odpoved (angl.: rapidly

progressive renal failure - RPRF)
- nujna stanja v poteku kronične ledvične bolezni in ob

nastopu končne odpovedi ledvic
- nujna stanja pri bolnikih, zdravljenih s hemodializo in

peritonealno dializo
- nujna stanja po presaditvi ledvice

Nujna stanja pogosto nastanejo sočasno in mno-
gokrat s prizadetostjo drugih organskih sistemov.  
Bolnika obravnavamo celostno in ukrepanja ne
omejimo le na popravo očitne motnje, pač pa  vse-
lej poiščemo in zdravimo osnovni vzrok.
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Ogrožujoče elektrolitne motnje

Hiperkaliemija
Je najpogostejša elektrolitna motnja pri bolnikih z
napredovalo kronično ledvično boleznijo (KLB) ali
končno odpovedjo ledvic (KOL), zdravljenih s he-
modializo (HD). Manj pogosta je pri bolnikih, zdrav-
ljenih s peritonealno dializo (PD). Sprožilni dejavni-
ki lahko privedejo do življenjsko nevarne hiperkalie-
mije (predvsem motnje srčnega prevajanja in aritmi-
je) že pri blažji stopnji ledvične bolezni. Hiperkalie-
mija lahko nastane tudi ob sočasnem pomanjkanju
kalija v telesu (diabetična ketoacidoza, dehidracija).
Ogroženost je odvisna od hitrosti nastanka in stop-
nje zvišanja, načeloma ob serumski koncentraciji K+

>6,5 mmol/l ali celo manj, kadar so izražene EKG
spremembe! Možen je srčni zastoj celo brez pred-
hodnih EKG sprememb. Povečana je toksičnost di-
gitalisa. 
Klinični znaki so: parestezije, ascendentna paraliza
vključno s paralizo dihalnih mišic in miokarda, mot-
nje vzdražnosti in prevajanja srčnega prevodnega sis-
tema in maligne aritmije.
Ukrepi so:
- dajanje Ca2+, npr. 10% Ca-glukonat 10-30 ml i.v. v 

5 minutah, učinek je takojšen, deluje 30-60 minut;
- kratko delujoči insulin 10 E v 50 ml 50% glukoze

i.v. v 5-10 minutah, učinkuje po 10-15 minutah;
- albuterol 10-20 mg v 10 minutah v inhalaciji;
- 1M NaHCO3 100 ml i.v. v 10-15 min ob sočasni

hudi acidozi s serumsko koncentracijo HCO3- <10
mmol/l,  učinkuje po 15 minutah;

- diuretik zanke v infuziji 0,9% NaCl;
- izmenjevalna smola (Na-polistiren-sulfonat, Sorbi-

sterid®) v klizmi in per os skupaj z odvajalom;
- urgentna hemodializa;
- začasni srčni spodbujevalec.

Hipokaliemija  
Celotna zunajcelična tekočina vsebuje le okoli 
60 mmol K+. Izgube ob driski lahko znašajo celo do 
60 mmol/l. Simptomi se začno pri serumski kon-
centraciji K+ <3 mmol/l, pri ogroženih skupinah (is-
hemična bolezen srca, jemanje digitalisa, etilizem)
lahko tudi prej. Ogrožujoča hipokaliemija običajno
nastopi pri serumski koncentraciji K+ <2,5 do 3
mmol/l. Pri serumski koncentraciji K+ <2 mmol/l
nastanejo spremembe membranskega potenciala
vzdražnih tkiv in maligne motnje srčnega ritma. 
Najpogostejši vzroki so driska, uporaba/zloraba diu-
retikov in laksativov, poliurija, dehidracija, presnovna
alkaloza, hiperaldosteronizem. 
Familiarna hipokaliemična periodična paraliza je red-
ka avtosomno dominantna bolezen z akutnimi,
smrtno nevarnimi epizodami paralize, ki jih sproži
huda hipokaliemija zaradi premika K+ v celice ob
adrenergični stimulaciji (napor, stres) ali porastu in-
sulina po obroku. Podobna je tireotoksična oblika
pri Japoncih, pri kateri hipokaliemijo ob stresu po-
tencira tiroksin. 
Klinični znaki so: maligne motnje ritma, povečana
toksičnost digitalisa, nemoč in paraliza, tudi paraliza
dihanja, rabdomioliza (tudi miokarda), paralitični
ileus, depresija, zmedenost, motnje spomina, ledvič-
ne tubulne motnje. Značilne EKG spremembe so
spust ST spojnice, znižanje T vala in pojav U vala.
Ukrepi so: 
- nadomeščanje do 40 do 60 mmol KCl na uro v in-

fuziji 0,9% NaCl, največja dovoljena koncentracija
40-60 mmol/l za infuzijo v centralno veno v enoti
intenzivne terapije. Konica katetra ne sme segati v
votlino desnega atrija; mesto izbora je femoralna
vena. Za infuzijo v periferne vene naj bo koncen-
tracija KCl manjša, največ 30 do 40 mmol/l;

- poprava pogoste sočasne hipomagneziemije, aci-
doze in drugih motenj.Na hiperkaliemijo posumimo glede na okoliščine

(terapija srčnega popuščanja, ledvična bolezen, za-
viralec ACE, sartan in hipovolemija) še preden do-
bimo laboratorijski izvid! Možne so maligne mot-
nje srčnega ritma in srčni zastoj celo brez pred-
hodnih EKG sprememb. 
Ob srčnem zastoju pri bolniku z znano napredova-
lo kronično ledvično boleznijo vedno posumimo
na hiperkaliemijo in ob reanimaciji izvajamo tudi
zgornje ukrepe! Obvezen je nadzor vitalnih funkcij
tudi med transportom bolnika!
Infuzija NaHCO3 lahko povzroči hipokalciemijo in
poveča aritmogenost hiperkaliemije. 
Hiperkaliemija poveča toksičnost digitalisa.

Ker bi poprava acidoze povzročila pomik K+ v celice
in še poglobila hipokaliemijo, jo odložimo do tedaj,
ko smo že delno popravili hipokaliemijo. Le hudo
acidozo s pH < 7,10 zdravimo sočasno! 
Obvezen je hemodinamski nadzor! Pogosto, sprva
vsako uro, spremljamo serumsko koncentracijo K+. 
Nevarna je hiperkorekcija!
Hipokaliemija prav tako poveča toksičnost digitali-
sa.
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Hipernatriemija  
Hipernatriemija je stanje relativnega pomanjkanja
proste vode v telesu s porastom koncentracije to-
pljencev (hiperosmolalnost, hipertoničnost) v vseh
telesnih tekočinah. Pogosto nastane v bolnišnici. Po-
meni celično dehidracijo in hipovolemijo (latentno
tudi pri euvolemični obliki), redko hipervolemijo.
Hipovolemična hipernatriemija. Pomeni zmanj-
šano količino tako Na+ kot vode v telesu z zmanjša-
no prostornino zunajcelične tekočine, zmanjšanje
diureze in poslabšanje ledvičnega delovanja.
Primanjkljaj vode izračunamo tako, da množimo re-
lativno zvišanje koncentracije Na+ s količino telesne
vode (približno 60% telesne teže): 

primanjkljaj vode = 0,6 x TT(kg) x [(s-Na+ – 140)/140].
Okrajšava: s-Na+ – koncentracija Na+ v serumu
Najpomembnejši vzrok so izguba proste vode ali hi-
potonične tekočine skozi kožo, prebavila, ledvice
(znojenje, dihanje, opekline, tirotoksikoza, diabetes
insipidus; osmotska diureza, driska, bruhanje). Diu-
retik zanke sproži diurezo hipotoničnega seča z iz-
gubo proste vode katere volumen je enak polovici
izločene količine seča.
Klinični znaki so: dehidracija in hipovolemija s hi-
potenzijo, znaki s strani centralnega živčevja običaj-
no nastopijo pri koncentraciji Na+ >155-160
mmol/l.: razdražljivost, nemir, mišična oslabelost,
hiperrefleksija, krči, koma. Zmanjšana prostornina
možganovine lahko privede do subarahnoidne kr-
vavitve. 
Ukrepi so:
- nadomestitev akutno zmanjšane prostornine zu-

najcelične tekočine s FR ali koloidno raztopino za
izboljšanje perfuzije vitalnih organov ob jasni hi-
povolemiji;

- nadomeščanje izgube proste vode s hipotonično
raztopino, npr. 0,45% NaCl;

- hemodializa z znižano koncentracijo Na+ v dializ-
ni raztopini;

- D-dAVP pri sumu na diabetes insipidus 10-20 µg v
nosnem pršilu.

Spremljanje vitalnih znakov in koncentracije Na+ je
nujno, hitrost poprave mora biti prilagojena hitrosti
nastanka motnje in kliničnim znakom. Varno je zni-
ževanje Na+ za 0,5 mmol/l/h in nadomestitev polo-
vice izračunanega primanjkljaja vode v prvih 12-24
urah. Ob prehitri popravi lahko pride do možgan-
skega edema. Koncentracija Na+ v dializni raztopini
naj bi bila le 2 mmol/l nižja kot v serumu zaradi po-

tencialne nevarnosti hemodinamske nestabilnosti in
možganskega edema.
Hipervolemična hipernatriemija. Pomeni zveča-
nje količine Na+ v telesu in pomik vode iz celic.
Vzrok je akuten vnos Na+ (običajno iatrogeno, npr.
zdravljenje acidoze z veliko količino NaHCO3). Ma-
sivno nadomeščanje s fiziološko raztopino lahko vo-
di v hipernatriemijo.
Klinični znaki so: vodijo znaki znotrajcelične dehi-
dracije centralnega živčevja s konvulzijami in mot-
njo zavesti, naglo povečanje zunajcelične tekočine
lahko povzroči pljučni edem. 
Ukrepi so:
- diuretik zanke (furosemid 40-100 mg i.v.) in razto-

pina 5% glukoze v količini, ki nadomesti izgube
proste vode s sečem (okoli ½ količine seča) in zno-
trajcelični manjko.

- HD z odvzemom tekočine (ultrafiltracijo), delno
nadomeščenim s hipotonično raztopino. 

Hiponatriemija
Je najpogostejša elektrolitska motnja, opažamo jo pri
1-2% hospitaliziranih bolnikov. Pomeni relativen vi-
šek telesne vode glede na količino Na+ v telesu. Ker
gre za motnjo regulacije vode, sočasno opažamo
znake zaradi spremembe volumna (povečan ali
zmanjšan) in razporeditve tekočin. Simptomatika hi-
ponatriemije je odvisna od hitrosti nastanka in se ob
akutni motnji običajno pojavi pri koncentraciji Na+

<125 mmol/l. Na+ je glavni določevalec osmolalno-
sti plazme, ki normalno znaša 275-290 mOsm/kg.
Klinično pomembna je le hiponatriemija z znižano
osmolalnostjo plazme. 
Hipertonična hiponatriemija (Na+ <135 mmol/l,
OsmP >290 mOsm/kg) : hiperglikemija, redkeje
osmotska diureza z manitolom ali glicerolom sproži
pomik vode iz celic in celično dehidracijo, ter izgubo
Na+ in v manjši meri proste vode s sečem. 

Hipernatriemijo povzroči primanjkljaj proste vode,
kaže se z znaki cirkulatorne odpovedi in depresijo
centralnega živčnega sistema. Med nujnimi ukrepi
ima prednost hitro (!) nadomeščanje tekočine zara-
di povečanja efektivne znotrajžilne prostornine, ko
stabiliziramo krvni tlak pa postopno nadomešča-
nje izgube proste vode. 
Ob prehitri popravi motnje lahko nastane mož-
ganski edem!
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Klinični znaki so: hipovolemija (ob diabetični keto-
acidozi izguba lahko presega 10% telesne vode),
znotrajcelična dehidracija, znaki  osnovne bolezni.
Znaki s strani centralnega živčevja so lahko posledi-
ca enega ali drugega.
Ukrepi so:
- infuzija fiziološke raztopine za popravo hipovole-

mije, zatem hipotonična raztopina za nadomestitev
izgube proste vode;

- poprava glikemije, iščemo in zdravimo sprožilec iz-
tirjenja sladkorne bolezni;

- poprava ostalih pridruženih elektrolitskih motenj
K+, Ca2+ in Mg2+.

Izotonična hiponatriemija. Je psevdohiponatriemi-
ja zaradi paraproteinemije ali hiperlipoproteinemije.
Zdravimo osnovno bolezen.
Hipotonična hiponatriemija. To je »prava« hipona-
triemija (Koncentracija Na+ <135 mmol/l, osmolal-
nost plazme <275 mOsm/kg).
Ocenimo hitrost nastanka in stopnjo hiponatremije.
Ocenimo simptome in znake s strani centralnega živ-
čevja. Ocenimo stanje cirkulacije in volemije, t.j. pro-
stornino izvencelične tekočine – pulz, krvni tlak in
ortostatsko znižanje tlaka, turgor kože in vlažnost
sluznic, žejo, edeme. 
Glede na volemijo lahko razdelimo hiponatriemijo
na hipovolemično (izgube iz prebavil, s sečem), hi-
pervolemično (edemska stanja z zmanjšanim efek-
tivnim cirkulirajočim volumnom krvi – srčno po-
puščanje, jetrna ciroza, ledvična odpoved, huda hi-
poproteinemija) ali euvolemično (SIADH - sindrom
neustreznega izločanja antidiuretičnega hormona),
hipotiroza, insuficienca nadledvičnice, psihogena po-
lidipsija) hipotonično hiponatriemijo.
Hemodinamsko prizadeti bolniki s hiponatriemijo
imajo klinične znake zmanjšane efektivne znotrajžil-
ne prostornine ne glede na to, ali gre za hipovolemi-
čno  ali hipervolemično stanje. V obeh primerih ne-
osmotski dražljaj sproži povečano izločanje antidiu-
retičnega hormona (ADH). 

Glede na hitrost nastanka razdelimo hiponatriemijo
na kronično in akutno. 
Kronična hiponatriemija. Nastane v več kot 48
urah. Če ni kliničnih znakov, niso potrebni urgentni
ukrepi.
Akutna hiponatriemija. Nastane v manj kot 48 h.
Pri koncentraciji Na+ <125 mmol/l je urgentno sta-
nje, tudi če še niso prisotni znaki s strani centralne-
ga živčevja. Pogosta je v pooperativnem času ob vo-
lumskem nadomeščanju z večjimi količinami hipo-
toničnih raztopin. Posebej so občutljive mlajše žen-
ske.  Smrtnost presega 50%.
Klinični znaki so: prevladujejo znaki s strani central-
nega živčevja - nauzea, bruhanje, mišična nemoč,
zmedenost, krči, koma, zastoj dihanja in smrt kot po-
sledica možganskega edema in herniacije možgan-
skega debla.  
Ukrepi so:
- pri hipovolemični hiponatriemiji infuzija fiziološke

taztopine in čim hitrejša poprava hipovolemije; 
- pri hipervolemični hiponatriemiji izplavljamo pre-

sežek vode z diuretikom zanke;
- diuretik zanke (sproži izločanje hipotoničnega seča

s približno polovičnim deležem proste vode);
- hidrokortizon ob sumu na adrenalno insuficienco

(hiperkaliemija);
- spremljanje vitalnih znakov, diureze, elektrolitov v

krvi in seču.

Ob ugotovitvi hiponatriemije vedno določimo os-
molalnost plazme in seča.
Hiponatriemija s povišano osmolalnostjo plazme
pomeni pomik vode iz celic s celično dehidracijo.
Diabetično ketoacidozo lahko spremlja izguba več
kot 10% telesne vode.
Ob prehitri popravi hiperglikemije in primanjklja-
ju proste vode lahko nastane možganski edem.

Hitrost poprave hiponatriemije prilagodimo
hitrosti nastanka in stopnji motnje. 
Akutno nastajajoča hiponatriemija bolnika poten-
cialno ogroža že ob izmerjeni serumski koncen-
traciji Na+ 125-130 mmol/l, čeprav bolnik nima
znakov s strani centralnega živčevja. 
Intrakranialni tlak se sprva le počasi povečuje,
simptomov ni ali so blagi (utrujenost, mialgije, sla-
bost). Zatem se pojavijo glavobol, nemir, letargija. 
Če ne ukrepamo že v tej fazi, kompenzatorni meh-
anizmi odpovedo in grozi nenaden hud porast in-
trakranialnega tlaka z ireverzibilnim možganskim
edemom, herniacijo skozi foramen magnum s krči,
komo in zastojem dihanja. Hiponatriemija posebej
ogroža mlade ženske po operacijah!
Če je pri akutni hiponatriemiji serumska koncen-
tracija Na+ 125 mmol/l ali manj, je potrebna hitra
začetna korekcija s porastom serumske koncen-
tracije Na+ za 2-3 mmol/l/h 3-4 ure oz. do prene-
hanja nevroloških znakov, zatem naj hitrost po-
rasta ne presega 0,5 mmol/l/h. V prvih 24 urah naj
bi zvišali serumsko koncentracijo Na+ največ za 12
mmol/l, po nekaterih virih celo le 8 mmol/l.
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Hiperkalciemija in hipokalciemija
Kalcij je najbolj zastopan mineral v človeškem or-
ganizmu (1-2 kg), 99% od tega v kosteh. Ca2+ je nuj-
no potreben za številne energetske in encimske pro-
cese. Koncentracija biološko aktivnega ioniziranega
Ca2+ v plazmi je ozko regulirana okoli 1,2 mmol/l,
njegov delež pa le 0,01% od celotne količine v tele-
su. Akutne spremembe plazemske koncentracije so
pogosto neodvisne od celotne količine kalcija v tele-
su. Hiperventilacija s porastom pH za 0,1-0,2 lahko
zmanjša koncentracijo Ca2+ za 15% (vezava na pro-
teine zaradi sproščanja H+ z vezavnih mest ob alka-
lozi). Podobno je ob hiponatriemiji, nasprotno ob
hipernatriemiji.

Hiperkalciemija
Glavni vzroki za nastanek hiperkalciemije so malig-
nom (pljuč, dojke, hipernefrom, multipli mielom,
limfom), primarni hiperparatiroidizem, granuloma-
toze, hipervitaminoza D, A, tiazidi, litij.
Simptomi in klinični znaki so: kostne bolečine in ar-
tralgije, letargija, konfuzija, bruhanje, kolike, zaprtje,
ileus, poliurija, nefrolitiaza, zvišanje krvnega tlaka,
EKG spremembe. Akutno zvišanje koncentracije na
>3,5 mmol/l je nujno stanje. Hiperkalciemična kri-
za z znotrajžilno dehidracijo, ledvičnim popuščanjem
in komo nastopi ob izredno zvišanem Ca2+ >5
mmol/l.
Ukrepi so:
- infuzija FR 500 ml/h, sprva lahko več, do 3l/4-6 h;

oz. FR in 0,45% NaCl celo do 10 l/24 h;
- diuretik zanke (tiazid je kontraindiciran - zadrževa-

nje Ca2+);
- Furosemid i.v. 40-100 mg/2-4 h, učinek po 4 h;
- kalcitonin 4-8 IE/kg/6h v nosnem pršilu, začetek

delovanja v 1-2 h;
- bisfosfonat: npr. pamidronat 30-90 mg ali zoledro-

nat 4 mg v  i.v. infuziji;
- hidrokortizon 50 mg/6 h i.v. ali metilprednisolon

40-80 mg/dan (učinkovit za hiperkalcemijo ob  ma-
lignomih in granulomatozah);

- hemodializa z nizko vsebnostjo kalcija v dializni
raztopini.

Hipokalciemija
Glavni vzroki hipokalciemije so pomanjkanje parat-
hormona ali vitamina D, maščobna embolija, pan-
kreatitis, hiperfosfatemija, sindrom lačnih kosti po
paratireoidektomiji.
Klinični znaki: hiperekscitabilnost (perioralne pare-
stezije, karpopedalni spazem, tetanija, laringospa-
zem, konvulzije, opistotonus), EKG spremembe,
aritmije, kongestivno popuščanje srca, zastoj diha-
nja. Že pri blažji hipokalciemiji najdemo pozitiven
Chwostekov in Trousseaujev znak.
Ukrepi so:
- 10% Ca-glukonat 10 ml  v 5-10 min i.v., večji od-

merki glede na klinično stanje;
- infuzija 10% Ca-glukonat 40 ml  v 500 ml 5% glu-

koze/6-8h i.v.;
- poprava deficita Mg2+ ali/in K+.

Hipermagneziemija in hipomagneziemija
Magnezij je večinoma znotrajcelični ion, udeležen v
številnih encimskih in energetskih procesih (kofaktor
ATP) ter sintezi nukleinskih kislin in beljakovin. V
serumu je le 0,3% celokupne telesne količine,  od te-
ga 2/3 biološko aktivnega ioniziranega Mg2+. Pla-
zemska koncentracija je natančno uravnavana, nor-
malno območje je 0,75-0,95 mmol/l. Neto absorp-
cija v črevesju je zelo variabilna. Izloča se skozi led-
vice, polovico v glomerulu filtrirane količine se reab-
sorbira v Henleyjevi pentlji, izloči se le 3-4% filtrira-
nega Mg2+.

Hipermagneziemija
Je redko urgentno stanje, povezano z razpadom tkiv,
eksogenim vnosom Mg2+, npr. ob i.v. terapiji eklamp-
sije, klizmi ali abuzusu antacidov ali laksativov, ki vse-
bujejo magnezij. Ob sočasni ledvični okvari je izlo-
čanje Mg2+ upočasnjeno.
Klinični znaki so: že ob koncentraciji Mg2+ >2
mmol/l se lahko pojavi letargija in hiporefleksija, pri
>3 mmol/l hipotenzija, bradikardija in podaljšanje
P-R intervala, QRS kompleksa in Q-T intervala, za-
tem AV blok, nad 5 mmol/l pa paraliza mišičja, ap-
noe in zastoj srca. 
Klinično sliko zapleta sočasna s hipermagneziemijo
povzročena hipokalciemija.
Ukrepi so: 
- preparat kalcija 2,5-5 mmol v 5 minutah i.v. (npr.

1-2 amp. po 10 ml 10% Ca-glukonata / oz. tudi več
glede na stanje in odziv);

Koncentracija Na+ v serumu je v nasprotnem so-
razmerju s celično prostornino!
Akutno nastala hipo- ali hipernatriemija je pove-
zana z izrazitimi spremembami prostornine mož-
ganskih celic in zahteva urgentno popravo!
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- hemodializa z nizko koncentracijo Mg2+ v dializni
raztopini;

- diuretik zanke v infuziji.

Hipomagneziemija
Je pogosto spregledana. Ocenjujejo, da je njena po-
gostost 10% pri bolnikih v bolnišnici, pri kritično
bolnih pa celo 65%. Že ob blagi hipomagneziemiji
gre lahko za hudo pomanjkanje v telesu. Pogosta je
sočasna hipokalcemija in hipokaliemija, ki je ne mo-
remo korigirati drugače kot z Mg2+. 
Najpogostejši vzroki: zmanjšan vnos ali črevesne iz-
gube, redistribucija (saponifikacija ob pankreatitisu,
sindrom lačnih kosti po paratiroidektomiji, kateho-
lamini, poprava acidoze, pospešen anabolizem), led-
vične izgube (diuretiki zanke, aminoglikozidi, cispla-
tin, amfotericin, ciklosporin), poliurija, tubulni de-
fekti.
Klinični znaki: so podobni kot pri hipokalciemiji (mi-
šični krči in oslabelost, hiperrefleksija, tetanija, diski-
nezije, motnje zavesti, aritmije). Simptomi običajno
nastopijo pri Mg2+ <0,5 mmol/l.
Ukrepi so: 
- 1M Mg sulfat v 5% glukozi  4-12 mmol v 5-10 min,

zatem do 25-40 mmol v 24 h;
- poprava K+, Ca2+.
Petdeset odstotkov parenteralnega odmerka Mg2+ se
izloči s sečem, ob ledvični okvari je izločanje upo-
časnjeno. Potrebno je pogosto spremljanje koncen-
tracije Mg2+ in prilagoditev odmerka.

Hiperfosfatemija in hipofosfatemija
Fosfat je najpomembnejši znotrajcelični anion in bi-
stven del vseh visokoenergetskih spojin v celicah in
celičnih membranah, pomembno prispeva k puferski
kapaciteti. Večina fosfata v telesu (4/5) je v kosteh.
Običajna prehrana vsebuje dovolj fosfata (okoli 50
mmol oz. 1,5 g/dan), od katerega se absorbira 2/3.
Normalno delujoče ledvice filtrirajo dnevno okoli
200 mmol fosfata, od katerega se 90% reabsorbira,
preostanek pa izloči.

Hiperfosfatemija
Nastane ob akutni ali kronični ledvični odpovedi. Ob
naglem razpadu tkiv (tumorska liza, kemoterapija,
rabdomioliza, hemoliza, sepsa, maligna hipertermija)
lahko nenadno pride do hiperfosfatemije, hiperuri-
kemije, hiperkaliemije in hipokalciemije. Možne so
metastatske kalcifikacije (pogosto v želodčni sluzni-
ci). Precipitacija kalcija s fosfatom v ledvičnih tubu-

lih z nastankom akutne nefrokalcinoze obenem s hi-
perurikemijo, posebej ob sočasni dehidraciji vodi do
akutne ledvične odpovedi. 
Klinični znaki so: znaki hipokalciemije, lahko tudi
ogrožujoči, znaki akutne ledvične odpovedi.
Ukrepi so:
- pospešimo izločanje fosfata s pospešeno infuzijo

fiziološke raztopine;
- alkaliziramo seč z infuzijo 1M NaHCO3 (poveča

precipitacijo fosfata, a zviša topnost urata);
- preprečimo in zdravimo hipokalciemijo;
- hemodializa.

Hipofosfatemija
Lahko nastane zaradi redistribucije v celice, zmanj-
šanega vnosa/resorpcije ali povečanega izločanja v
črevo ali skozi ledvice. Huda simptomatska hipofos-
fatemija je redka, običajno ob dolgotrajnem po-
manjkanju in pri serumski koncentraciji <0,3-0,4
mmol/l. 
Najpomembnejši vzroki so pospešen anabolizem ob
predhodnem pomanjkanju, alkoholizem, diabetična
ketoacidoza, zastrupitev s salicilati, alkaloza, po Gra-
mu negativna sepsa. 
Klinični znaki so: miopatija (tudi srca), paraliza di-
hanja, rabdomioliza, nevrološki znaki (tremor, krči,
koma), hemoliza, trombocitopatija, imunski deficit.
Ukrepi so: 
- poprava koncentracije Ca2+ pred i.v. nadomešča-

njem fosfata. Slednje povzroči zaradi vezave kalci-
ja in fosfata hudo akutno hipokalciemijo;

- kalijev ali natrijev fosfat v infuziji 40-60 mmol/dan,
do serumske koncentracije fosfata 0,6 mmol/l, za-
tem peroralni pripravki fosfata. Varno so uporabi-
li tudi hitrejše nadomeščanje do 20 mmol v prvi uri
ali celo 0,8 mmol/kg v 30 min;

- sočasno nadomeščanje morebitnega pomanjkanja
Mg2+ in K+.

Pri bolniku z akutno nepojasnjeno nevrološko
simptomatiko vedno pomislimo na možnost elek-
trolitske motnje in če je možno, takoj določimo
koncentracijo Na+, K+, PO4-, Ca2+ in Mg2+ v serumu.
Simptomi elektrolitskih motenj so pogosto ne-
specifični in povezani z različnimi osnovnimi
obolenji. Zato vedno ocenimo, ali so prisotne klin-
ične okoliščine, ki bi lahko povzročile nastanek
elektrolitske motnje. Zatem ocenimo hitrost nas-
tanka motnje in verjetnost, da gre za kombinirano
motnjo. 
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Presnovna acidoza in alkaloza
Koncentracija prostega H+ v zunajcelični tekočini in
plazmi je le 40 nmol/l. Kljub temu, da je pH v or-
ganizmu reguliran v ozkem območju med 7,35 do
7,45, pa to pomeni ± 10% razliko v koncentraciji H+.
Vsak večji odmik od normalnega pH območja po-
meni bistveno večjo spremembo koncentracije H+

in ogroža delovanje celičnih procesov. O dogajanju v
celicah nam da pH krvi le posredne podatke. Obe-
nem za popravo znotrajceličnih procesov tudi nima-
mo na razpolago specifičnega zdravljenja. Poprava
acidemije ali alkalemije nikakor ne pomeni, da smo
korigirali znotraj-celični milje ali celo odpravili os-
novno motnjo. Nasprotno, lahko izzovemo celo pa-
radoksno znotrajcelično poslabšanje (npr. NaHCO3
lahko prehodno poslabša celično acidozo, ker se zu-
naj celice veže s H+, sproščeni CO2 pa prehaja v ce-
lico hitreje kot NaHCO3 in z disociacijo poveča ko-
ličino H+ v celici). Organizem v splošnem lažje pre-
naša in korigira acidozo kot alkalozo.
Presnovna acidoza s povečano anionsko vrzeljo.
Anionska vrzel znaša normalno 10 do 12 mmol/l.
Če se poveča, predstavlja neizmerjene anione, nasta-
le zaradi kopičenja endogenih ali vnešenih kislin v
telesu. Izračunamo jo po enačbi: (Na+) - (Cl- +
HCO3

-).
Presnovno acidozo s povečano anionsko vrzeljo
povzročajo:
- laktacidoza - nastane zaradi povečane tvorbe lakta-

ta iz piruvata pri anaerobni glikolizi in blokadi mi-
tohondrijske oksidativne fosforilacije. Obstajata
dva tipa: tip A (tkivna hipoksija) in tip B (sistemske
bolezni, sepsa, malignom, sladkorna bolezen, jetr-
na okvara, konvulzije, prirojene presnovne motnje); 

- diabetična ketoacidoza - nastane zaradi pomanjka-
nja insulina in prevlade glukagona in kateholami-
nov z zavoro utilizacije glukoze, pospešeno gluko-
neogenezo, glikogenolizo, razgradnjo beljakovin in
maščobnih kislin ter tvorbo ketokislin. Hiperglike-
mija sproži osmotsko diurezo, dehidracijo in elek-
trolitne motnje. Sprožilni dejavniki so: napor, okuž-
ba, nosečnost ali tkivna poškodba (npr. srčno-žilni
dogodki); 

- ledvična acidoza - je posledica kopičenja organskih
in neorganskih kislin, ki jih bolne ledvice ne more-
jo izločiti. Zmanjšana je tvorba in izločanje NH4+

in znižan HCO3
-;

- alkoholna ketoacidoza in ketoacidoza ob stradanju
s podobno patogenezo kot diabetična;

- zastrupitev z etilenglikolom, metanolom in salici-
lati.

Presnovna acidoza z normalno anionsko vrze-
ljo. Sinonim je hiperkloremična presnovna acidoza,
ki večinoma nastane zaradi: izgube bikarbonatnega
iona v prebavila ali s sečem ob nekaterih tubuloin-
tersticijskih ledvičnih boleznih in uporabi nekaterih
zdravil (trimetoprim, pentamidin, ciklosporin A, ne-
steroidni antirevmatiki, zaviralci ACE) ali ob hitri in-
fuziji kloridnega iona, npr. fiziološke raztopine.
Klinični znaki so: pospešeno in poglobljeno dihanje,
zmanjšana kontraktilnost miokarda in odgovor na
kateholamine, centralna vazokonstrikcija in periferna
vazodilatacija, zmanjšana podajnost pljuč in pljučni
edem ob volumski obremenitvi, depresija centralne-
ga živčevja z letargijo, motnjo zavesti do kome.
Poiskati moramo znake osnovne bolezni in sprožil-
ne dejavnike. Anionska vrzel je normalna. Ob sumu
na zastrupitev s toksičnimi alkoholi določimo osmo-
lalno vrzel, ki  je razlika med izmerjeno  in izračuna-
no osmolalnostjo plazme (IOP): 

IOP = [2 x (s-Na+)] + [s-glukoza + s-sečnina]. 

Če znaša nad 15 mOsm/kg, sklepamo na prisotnost
neizmerjenega osmola. Druga možnost je lažno
zmanjšana serumska koncentracija Na+ ob hiperli-
poproteinemiji ali hiperproteinemiji.
Ukrepi so: 
- vzdrževanje vitalnih funkcij;
- prepoznava in zdravljenje osnovne bolezni;
- 1M NaHCO3 50-100 ml v 1-2 urah, a samo če je

pH <7,10 in izhodiščni HCO3
- <10 mmol/l in

zdravljenje osnovne motnje ni mogoče;
- zdravljenje s HD v primeru ekstremne acidoze s

pridruženimi hudimi elekrolitnimi motnjami (pred-
vsem hiperkaliemijo) in akutno ledvično odpoved-
jo;

- zdravljenje s HD pri zastrupitvi z etanolom, etilen-
glikolom, metanolom, salicilati;

- pri zastrupitvah z etilenglikolom ali metanolom je
potrebna takojšnja infuzija etanola.

Pomanjkanje HCO3
- ocenimo po enačbi: 

(želeni – dejanski HCO3
-) x 50% telesne teže

Ocenimo stanje hidracije, volemijo, ustreznost zno-
trajžilne prostornine in krvnega obtoka, funkcijo
in ritem srca in morebitne spremembe v EKG. 
Poprava vitalnih parametrov je prednostna.
Elektrolitske motnje pogosto spremljajo tudi mot-
nje acidobaznega ravnovesja, pri katerih so klini-
čni znaki pogosto podobni.
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Presnovna alkaloza. Vzroki presnovne alkaloze so
vnos alkalij ali antacidov, izgube kislin (npr. bruhanje
z izgubo HCl) z dehidracijo, razvojem sekundarnega
hiperaldosteronizma in pomanjkanja kalija. Presnov-
no alkalozo vzdržuje ledvično zadrževanje HCO3

-

(dehidracija, zmanjšana glomerulna filtracija, po-
manjkanje Cl-, Mg2+ in K+). 
Hiperreninemija, aldosteronizem in višek mineralo-
kortikoidov povzročajo alkalozo, hipervolemijo in
arterijsko hipertenzijo. 
Redko jo povzroči obremenitev z vneseno alkalno
snovjo (»milk-alkali« sindrom, soda bikarbona). 
Klinični znaki so: zmedenost, motnje zavesti, pove-
čana živčnomišična vzdražnost (mišični krči, pare-
stezije, tetanija), aritmije, vazodilatacija s hipotenzijo,
poslabšanje hipoksemije pri bolnikih s KOPB.
Ukrepi ob hudi alkalozi (pH >7,6) so:
- poprava hipovolemije in hipokaliemije; 
- zdravljenje s HD z nizko vsebnostjo HCO3

- v dia-
lizni raztopini;

- redko dajemo 0,1 M HCl v centralno veno, ker je
sočasno potrebna infuzija velike količine tekočine,
kar običajno ni mogoče. Povzroči lahko hemolizo.

Maligna arterijska hipertenzija in
hipertenzivna kriza
Ledvične bolezni večinoma spremlja zvišan krvni
tlak. V napredovali fazi ledvične bolezni so ob slabo
vodenem zdravljenju možni hudi porasti krvnega tla-
ka z nenadnim pljučnim edemom (vzrok je izrazita
diastolna disfunkcija srca in nenadno povečan »af-
terload«). Maligna hipertenzija (krvni tlak nad
180/120 mmHg) z retinalnimi krvavitvami, edemom
papile in hipertenzivna encefalopatija najpogosteje
nastanejo ob RPRF ali »renalni krizi« ob sistemski
bolezni (največkrat sklerodermiji). Pogost vzrok je
stenoza ledvične arterije ali feokromocitom. Poviša-
nje krvnega tlaka lahko povzroči t.i. trombotično mi-
kroangiopatijo s fibrinoidno nekrozo arteriol, akut-
no ledvično odpovedjo in hematurijo, kar arterijsko
hipertenzijo še poslabša. 
Klinični znaki so: bruhanje, glavobol, zmedenost, 
konvulzije, motnje zavesti, možganska krvavitev.
Zdravimo jo s peroralnimi zdravili, vendar ob resni-
čni hipertenzivni urgenci večinoma niso dovolj učin-
kovita. Intravenski preparati zahtevajo skrbno
spremljanje krvnega tlaka v enoti intenzivne terapi-
je, učinek pa je močnejši in hitrejši, bolj predvidljiv in
ga lažje nadziramo.
Ukrepi so:
- Nitrolingual® 2 vpiha v 3-5 minutnih intervalih;
- kaptopril 25 mg per os na 1-2 uri (če ni suma na

stenozo renalne arterije ali akutne ledvične odpo-
vedi);

- titrirana infuzija nitroglicerina 5 µg/min do 100
µg/min. Deluje hitro (cave povišan intrakranialni
tlak!);

- hidralazin 10-20 mg i.v. v 15-30 min, ponavljamo
na 4-6 ur; posebej uporaben pri eklampsiji (previd-
no pri angini pektoris);

- natrijev nitroprusid 0,3-0,5 µg/kg/min, titriranje
po 0,5 µg/kg/min do učinka, največ 10 µg/
kg/min. Učinek je takojšen in po prenehanju infu-
zije takoj izzveni, kar je prednost ob morebitni hi-
potenziji (toksičnost tiocianata je ob ledvični okva-
ri povečana, uporabljamo ga do 2 dni, nato prever-
jamo nastanek tiocianata v krvi);

Znaki s strani srca in ožilja, stimulacija dihanja in
depresija centralnega živčevja so znanilci pres-
novne acidoze. Ob kliničnem sumu iščemo znake
osnovne bolezni in sprožilne dejavnike. Zdravimo
vzročno. 
Zdravljenje z infuzijo NaHCO3 je večinoma indici-
rano šele ob pH <7,15 in HCO3

- <10-12 mmol/l.
Cilj ni normalizacija pH in HCO3

-, ker po odpravi
osnovne motnje presnova endogenih anionov
motnjo popravi in lahko zato po zdravljenju z NaH-
CO3 nastane presnovna alkaloza. Poprava nad pH
>7,2 in serumsko koncentracijo HCO3

- >12 mmol/l
običajno ni smiselna in je nevarna (hiperosmo-
larnost, hipokaliemija, hipokalciemija, hiperna-
triemija s pljučnim edemom, hiperkorekcija z 
alkalozo). 

Presnovna alkaloza je najpogostejša motnja aci-
dobaznega ravnovesja v bolnišnici z visoko smrt-
nostjo (45% pri pH > 7,55, 80% pri pH >7,65). 
Akutno alkalozo večinoma povzroči nenadna izgu-
ba kloridnega iona. Povezana je s hipovolemijo in
poslabšanjem splošnega in nevrološkega stanja.  
Poprava osnovnega stanja popravi tudi alkalozo.
Najustreznejša je nadomestitev Cl- in poprava
hipovolemije s fiziološko raztopino, v primeru
volumske preobremenitve pa poprava alkaloze s

hemodializo. Infuzijo 1 M HCl le redkokdaj upo-
rabljamo, ker moramo HCl razredčiti z veliko količi-
no infuzijske raztopine. 
Serumski K+ praviloma nadomeščamo z infuzijo
KCl v raztopini NaCl.
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- blokator alfa in beta receptorjev - labetalol 20 mg
v 2 min, nato 20-80 mg v 10 minutnih intervalih do
skupnega odmerka 300 mg ali infuzija 0,5-2
mg/min;

- blokator beta receptorjev - npr. esmolol 0,25-0,5
mg/kg v 1-3 min, zatem vzdrževalna infuzija 2,5-5
mg/min, povečanje do največ 25-50 mg/min;

- enalapril 0,625-1,25 mg i.v. v 15-30 minutah, po-
navljamo na 6 ur (lahko povzroči hud padec krvne-
ga tlaka ob visokem reninu; ne dajemo ga pri sumu
na stenozo ledvičnih arterij ali pri akutni ledvični
odpovedi);

- fenoldopam (periferni dopaminergični agonist) v 
infuziji 0,1 µg/kg/min, titriranje do največ 1,6
µg/kg/min (ne pri glavkomu, previdno pri angini
pektoris).

Hipervolemija
To je stanje povečane zunajcelične tekočine z znaki
znotrajžilne kongestije in edemi. Ti postanejo klini-
čno opazni šele, ko višek tekočine presega 3 l, kar
spremlja enak porast telesne teže. Edem nastane ob
povišanju kapilarnega hidrostatskega, znižanju on-
kotskega tlaka, povečani kapilarni permeabilnosti ali
moteni limfni drenaži. 
Vzroki so: retenca soli in vode ob AOL ali KLB,
jetrni cirozi, kongestivnem srčnem popuščanju,
hipoalbuminemija ob malnutriciji, črevesni ali jetrni
bolezni, nefrotskem sindromu, povečana permeabil-
nost ob sepsi, anafilaktičnem šoku, opeklinah,
ARDS.
Klinični znaki so: otekline, anasarka, ascites, pljučni
edem, porast krvnega tlaka, srčno popuščanje. 
Bolnika ogroža tudi tkivna hipoksija in translokacija
črevesnih bakterij.
Ukrepi so:
- omejitev vnosa soli in vode;

- diuretik zanke i.v., najbolje v kontinuirni infuziji
(kratkotrajen učinek enkratnega odmerka). Pero-
ralno zdravljenje zaradi kongestije črevesne sluzni-
ce ni ustrezno. Poleg diuretičnega ima vazodilata-
torni učinek;

- zdravljenje s HD z odvzemom tekočine (ultrafil-
tracijo);

- antihipertenzijsko zdravilo po potrebi per os ali i.v.
(cave hidralazin in blokatorji beta receptorjev pri
srčnem popuščanju).

Hipovolemija
Hipovolemija je zmanjšana količina zunajcelične
tekočine s posledičnim zmanjšanjem efektivne pros-
tornine v krvnem obtoku. Začetni znaki hipo-
volemije so lahko neznačilni, krvni tlak je sprva
ohranjen in serumska koncentracija Na+ normalna.
Če nismo pozorni, je lahko nastanek šoka navidez
nenaden in nepričakovan. 
Pri znotrajceličnem pomanjkanju vode govorimo o
dehidraciji, za katero je značilna zvišana serumska
koncentracija Na+.
Vzroki so: zunanje in notranje krvavitve, izgube
plazme ob opeklinah, izgube zunajcelične tekočine
skozi ledvice (diabetes insipidus, hiperglikemija),
izguba tekočine v prebavila, v tretji prostor ali pa gre
za relativno hipovolemijo ob povečani kapaciteti žil-
ja (nevrogeni, anafilaktični, septični šok).
Klinični znaki so: znaki zmanjšane periferne pre-
krvitve, oligurija, tahikardija, hipotenzija, motnje za-
vesti.
Ukrepi so:  
- nadomeščanje izgube tekočine (kri, plazma, elek-

trolitske raztopine, koloidi);
- vazoaktivna podpora.

Hitrost zniževanja krvnega tlaka prilagodimo
resnosti klinične slike in prizadetosti tarčnih
organov. Načeloma naj bi pri hipertenzivni krizi (z
izjemo aortne disekcije ali nevrološke krize) znižali
krvni tlak v prvi uri za največ 10 do 15%, nato pa
počasi za 25% v prvih  4 do 6 urah. Ob sumu na di-
sekcijo aorte z blokatorjem alfa in beta receptor-
jev ali i.v. kombinacijo nitroprusida in blokatorja
beta receptorjev čimbolj znižamo krvni tlak (sis-
tolični krvni tlak 100 do 110 mmHg). 
Diuretik uporabimo le ob znakih volumske pre-
obremenitve (npr. napredovala ledvična odpoved).

Za organizem je najpomembnejša homeostaza
efektivne znotrajžilne prostornine, ki predstavlja
le 1% telesne teže. Ledvice so pri tem efektorni or-
gan. Efektivna znotrajžilna prostornina je zmanj-
šana ob hipovolemiji, prav  tako pa lahko tudi ob
hipervolemiji (npr. ob srčnem popuščanju).
Ocenjevanje stanja telesnih tekočin - hidracije, vo-
lemije in efektivne znotrajžilne prostornine je ena
od najtežjih kliničnih nalog, obenem pa ena naj-
pogostejših dilem pri vsakodnevnem delu. Klasični
klinični znaki (npr. CVP, kapilarna polnitev,
vlažnost sluznic, turgor kože) so včasih nezanesljivi
prav pri prizadetih bolnikih. Instrumentalne me-
ritve (npr. zagozditveni tlak v pljučnem obtoku,
itd.) so invazivne in zahtevajo tehnično opremo in
intenzivno enoto. 
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Oligurija in anurija
Oligurija je zmanjšano izločanje seča, ki ne zadošča
za odstranjevanje telesnih presnovkov. Ob maksi-
malno koncentriranem seču je meja oligurije 400
ml/24h; ob sočasni okvari ledvic je lahko nezado-
stna tudi večja količina seča, kar se kaže s slabšanjem
ledvičnega delovanja. Oligurijo opredelimo kot vsaj
24 ur trajajoče zmanjšanje količine seča pod 0,3
ml/kg telesne teže/uro. Anurija je popolno prene-
hanje izločanja seča. 
Vzroki so: 
- oligurija nastane zaradi hudega zmanjšanja glome-

rulne filtracije ali zaradi nepopolne zapore toka se-
ča;

- vzroki nenadne anurije so popolna obstrukcija to-
ka seča, zapora obeh ledvičnih arterij ali ven, kor-
tikalna nekroza, izjemno hud vnetni proces v led-
vicah. Oligurija lahko preide v anurijo pri AOL,
RPRF, pri KLB ob uvedbi zaviralca ACE, ob dehi-
draciji ali tubulni obstrukciji.

Ukrepi so: 
- UZ sečil za izključitev zapore na ali pod nivojem

sečnega mehurja in izključitev obojestranske ob-
strukcije nad mehurjem (v zgodnji fazi ali ob dehi-
draciji ni videti dilatacije votlega sistema ali seče-
vodov; UZ preiskavo je zato potrebno po rehidra-
ciji ponoviti); 

- UZ prikaz parenhima ledvic;
- Dopplerski prikaz renalnega žilja in perfuzije ledvic;
- ostale urgentne slikovne preiskave glede na klini-
čno sliko in možnosti ukrepanja;

- uvedba urinskega katetra;
- infuzijska terapija glede na indikacijo;
- diuretik zanke po zadostni hidraciji bolnika (CVP

vzdržujemo na 10 cm H2O); furosemid do maksi-
malnega odmerka 1 g/24 h v infuziji (ukinemo, če
ne vzpostavimo diureze);

- zdravljenje s HD, če je bolnik ogrožen zaradi hi-
pervolemije;

Poliurija
Poliurija je povečana količina izločenega seča ( >3
l/dan), ki običajno presega vnos tekočine. 
Vzroki so: sprostitev obstrukcije seča, poliurična fa-
za akutne tubulne nekroze, osmotska diureza pri iz-
tirjeni sladkorni bolezni, terapiji možganskega edema
z manitolom; centralni diabetes insipidus, posebej po
nevrokirurških posegih in poškodbah. Za razlikova-
nje diabetesa insipidusa od osmotske diureze izme-
rimo osmolarnost seča in plazme; sledi razlikovanje
centralnega in ledvičnega diabetes insipidusa.
Klinični znaki so: dehidracija s hipovolemijo in hi-
potenzijo in hude elektrolitske motnje.
Ukrepi so:
- intravensko nadomeščanje tekočine ob hemodi-

namski monitorizaciji in sočasna normalizacija se-
rumske koncentracije elektrolitov;

- pri centralnem diabetes insipidusu D-dAVP 10-20
µg intranazalno/12 h.

V poliurični fazi ledvične bolezni priporočajo nado-
mestiti 4/5 izločene količine seča, vendar šele po
predhodni rehidraciji! Neustrezna sestava infuzij v
akutni fazi lahko elektrolitne motnje še poslabša.

Makrohematurija
Lahko je posledica urološkega obolenja, hude okva-
re glomerulov, nekroze papile (sladkorna bolezen,
analgetična nefropatija), vaskulitisa, žilne malforma-
cije ali zapore, poškodbe ledvic ali sečnih poti, iatro-
gena pa po ledvični biopsiji. Ob antikoagulantni ali
antiagregacijski terapiji je pogostejša.
Ukrepi so:
- izključitev urološkega vzroka in poškodbe;
- zdravljenje morebitne hujše anemije;
- zaustavitev krvavitve glede na vzrok;
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Spremembe volemije so običajno povezane s spre-
membami v količini seča. Hipovolemija vodi v oli-
gurijo, praviloma pa lahko tudi samo zdravljenje
povzroči sekundarno spremembo količine telesnih 
tekočin, bodisi hipervolemijo (infuzijsko zdrav-
ljenje) ali hipovolemijo (poskus z diuretičnim
zdravljenjem). 
Z edemi povezana stanja ne pomenijo vedno tudi
sočasne hipervolemije.

Poliurija ne pomeni, da ledvice normalno delujejo.  
Možna je tudi ob minimalno ohranjeni glomerulni
filtraciji (3-5%) v odsotnosti tubulne funkcije, ko se
izloča praktično nespremenjeni  primarni seč oz.
filtrat.

Dopamin v »renalnem odmerku« za sprožanje in
vzdrževanje diureze ni indiciran, ker ni učinkovit. 
Ni dokazov, da bi diuretiki izboljšali potek in prog-
nozo oligurije pri akutni ledvični odpovedi. 
Uporabljamo jih zato, da bolniku omogočimo večji
vnos tekočin. 

Nujna stanja v nefrologiji



- izpiranje mehurja za preprečevanje zapore toka se-
ča s koaguli;

- vzročno zdravljenje bolezni.

Uremični sindrom
Uremija nastane pri bolnikih v fazi napredovale KLB
(stopnje 5), KOL, lahko tudi pri AOL ali RPRF (ven-
dar tu običajno v klinični sliki prevladujejo drugi zna-
ki, ki sprožijo terapevtske ukrepe še pred nastopom
uremije).
Klinični znaki so: akcelerirana/maligna arterijska hi-
pertenzija s hipervolemijo in edemi, pljučna konge-
stija ali edem, Kussmaulovo dihanje, motnje srčnega
ritma in prevajanja, zastoj srca, uremični perikardi-
tis, polinevropatija, motnje spanja, vedenjske spre-
membe, motnje zavesti do kome, krči, tetanija, ne-
moč, paraliza, znaki zmerne anemije, uremične krva-
vitve v prebavila, slabost, bruhanje, bledica in pig-
mentacija kože, zadah, pruritus. 
Laboratorijsko ugotovimo zvišano serumsko kon-
centracijo kreatinina, hiperkaliemijo, hipokalciemijo,
hiperfosfatemijo, hipermagneziemijo, normocitno
anemijo, hiperkloremično presnovno acidozo, bole-
zenske spremembe seča.
Ukrepi so: 
- konzervativni ukrepi (standardno zdravljenje pljuč-

nega edema, diuretik zanke, znižanje previsokega
krvnega tlaka, perikardiocenteza, terapija hiperka-
liemije, hipokalciemije in presnovne acidoze, trans-
fuzija krvnih pripravkov, ob neustavljivih krvavit-
vah tudi ciklokapron, dezmopresin ali estrogeni);

- monitorizacija vitalnih znakov;
- takojšnja priprava za urgentno HD: obveščanje ne-

frologa, transport z monitorizacijo, žilni pristop, iz-
vedba HD.

Uremični pljučni edem ima pogosto metuljasto obli-
ko s centralno distribucijo. Pogoste so difuzne drob-
ne krvavitve v prebavila iz angiodisplazij – učinkovit
je ciklokapron in dezmopresin. Uremična tromboci-
topatija s krvavitvami je indikacija za HD v primeru
krvavitve, ki je drugače ne obvladamo. 
Potrebno je previdno znižanje serumske koncentra-
cije sečnine, kreatinina in drugih uremičnih toksinov
v krvi s prvo HD zaradi disekvilibrijskega sindroma
(možganskega edema); HD je zato kratka, z dodat-
kom 20% manitola v odmerku 0,5-1 ml/kg/h. 

Akutna odpoved ledvic 
To je akutno poslabšanje ledvične funkcije, oprede-
ljeno z RIFLE kriteriji (»risk, injury, failure, lesion,
end-stage«) zaradi prerenalnih, renalnih ali porenal-
nih vzrokov. Pojavijo se lahko številna od prej ome-
njenih stanj, obenem z znaki sprožilne bolezni. AOL
je posvečeno posebno poglavje.

Hitro napredujoča ledvična odpoved 
Hitro napredujoča ledvična odpoved (RPRF)
pomeni poslabšanje ledvične funkcije, ki ne nastane
v nekaj dneh kot pri AOL, ampak nastane v nekaj
tednih. Vzroki so primarna ledvična bolezen (hitro
napredujoči glomerulonefritis, abscedentni akutni
pielonefritis, akutni alergijski intersticijski nefritis),
sistemske bolezni (SLE in druge vezivnotkivne
bolezni, pulmorenalni sindromi, vaskulitisi, TTP,
HUS), malarija, srpastocelična anemija, sindrom
tumorske lize, žilni vzroki (maligna arterijska hiper-
tenzija, ateroembolizmi, akutne žilne zapore),
zastrupitve s toksini in zdravili (nesteroidni anti-
revmatiki, zaviralci ACE, ciklosporin, kontrastna
sredstva), kongestivno srčno popuščanje in hepato-
renalni sindrom.
Znaki so podobni kot pri akutni odpovedi ledvic in
povezani z mnogimi zgoraj opisanimi stanji, prav ta-
ko ukrepanje.

Nujna stanja v poteku kronične ledvične
bolezni in pri končni odpovedi ledvic 
Napredovalo fazo KLB in KOL označujo nezmož-
nost izločanja vode z nastankom edemov (pogosto
prikritih zaradi sočasne podhranjenosti), težko vod-
ljiva arterijska hipertenzija in opisane elektrolitske in
acidobazne motnje. Sliko uremije danes le redko vi-
dimo.
Ob porastih krvnega tlaka s pljučnim edemom lah-
ko sočasna ishemična in uremična srčna prizadetost
privede do miokardnega infarkta. Bolnik pogosto ni-
ma bolečine, le hipotenzijo. Zožitve koronarnih ar-
terij so daljše, kalcificirane in po dilataciji pogosteje
restenozirajo. Arterije so zožene tudi drugod po te-
lesu in toge zaradi difuzne mediokalcinoze. Mo-

Makrohematurija ima večinoma urološki vzrok.
Bolnika zato najprej z oznako nujno napotimo k
urologu. Anemijo praviloma lahko povzroči samo
huda urološka krvavitev, ne pa glomerulopatija.

Polno razvit uremični sindrom je urgentno stanje
z znaki mnogih od zgoraj navedenih motenj.
Danes srečamo uremijo  skoraj izključno pri bol-
nikih, ki odklanjajo zdravniške preglede in spreml-
janje ledvične bolezni in pri bolnikih, ki ne vedo,
da imajo napredovalo kronično ledvično bolezen. 

Nujna stanja v nefrologiji
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žganske krvavitve so pogostejše (uremične motnje
hemostaze, anevrizme ob avtosomno dominantni
policistični bolezni ledvic ali idiopatske), enako ishe-
mični inzulti. Enako velja za bolezni srčnih zaklopk
in velikih ter perifernih žil. Uremični perikarditis se
pojavi pogosto nenadno. Srčno-žilna ogroženost
bolnikov z ledvično boleznijo je vsaj 10-krat večja
kot ogroženost enako starih ljudi v splošni popula-
ciji. Nenadna srčna smrt je pogostejša. Večinoma jo
povzročijo aritmije ob hiperkaliemiji in ishemiji.
Zaradi uremičnih toksinov je zavrta pirogena reak-
cija, klinični znaki okužbe so pogosto nejasni vse do
nastanka hudih zapletov. Obenem je zaradi zavrte
imunosti občutljivost teh bolnikov za okužbe pove-
čana. 
Krvavitve v prebavila so pogostejša; poškodbe ske-
leta zaradi ledvične kostne bolezni nastopijo že ob
blažjih udarcih in padcih. 
Farmakodinamika in farmakokinetika številnih zdra-
vil je spremenjena, toksični učinki pa potencirani.
Zato so ti bolniki posebej ogroženi.
Ukrepi ob ledvičnih zapletih v tem obdobju so spe-
cifični v toliko, da pogosto konzervativna terapija ni
učinkovita in se hitreje odločimo za dializno zdrav-
ljenje.

Nujna stanja v času nadomestnega zdravljenja
s hemodializo
Poleg že naštetih se ob zdravljenju s HD pojavljajo
nekateri specifični zapleti:
- zapleti ob dializnem postopku: tehnični zapleti so

sicer redki, a izjemno nevarni (hipertermija, hiper-
kalciemija, hemoliza, zračna embolija, pretirana ul-

trafiltracija, endotoksemija, alergija na etilenoksid,
bradikininska reakcija). Hipotenzije so ob odvze-
mu viška tekočine in vazodilataciji relativno pogo-
ste, posebej ob sočasnem jemanju antihipertenzij-
skih zdravil. Pomisliti moramo na ishemijo mio-
karda;

- zapleti v zvezi z žilnim pristopom: v zvezi z dializ-
nimi žilnimi katetri (poškodba in puščanje katetra,
kateterska sepsa, okluzija centralnih ven, perfora-
cija vene ali atrija), povezani z AV fistulo (krvavitev
iz AV fistule, okužba, poškodba ali ruptura AV fi-
stule, kradežni sindrom, tromboza in embolizaci-
ja).

V času, ko je bolnik v dializnem centru, težave reši-
jo ustrezno usposobljeni specialisti. Sicer pa je po-
trebno po prvi pomoči poklicati najbližjo tovrstno
ustanovo.

Nujna stanja v času nadomestnega zdravljenja
s peritonealno dializo
Tehnični zapleti, kot so razkonektiranje, poškodba,
puščanje ali pretrganje intraperitonealno vstavljene-
ga katetra, lahko povzročijo akutni peritonitis. Za-
muda pri zdravljenju lahko bolnika življenjsko ogro-
zi. Pozni zaplet PD je sklerozantni enkapsulirajoči
peritonitis z ileusom, malabsorpcijo in smrtjo. Ukre-
pi so tudi v tem primeru domena specialista.

Nujna stanja po presaditvi ledvice
Perioperativni kirurški zapleti, hiperakutna zavrnitev
ali hospitalna okužba lahko v prvem obdobju ogro-
žajo močno imunosuprimiranega bolnika. Okužbe
imajo v zgodnjem obdobju po presaditvi pogosto
atipičen potek in jih povzročajo oportunistične klice.
Pogost je akutni pielonefritis presajene ledvice in
urosepsa. Okužba lahko sproži zavrnitev ali odpoved
presadka. Zdravila, ki jih uporabljamo, lahko povzro-
čijo hudo vazokonstrikcijo, arterijsko hipertenzijo in
mikroangiopatijo z znotrajžilno hemolizo (ciklospo-
rinski hemolitičnouremični sindrom). Tudi po
presaditvi so bolniki še vedno srčno-žilno huje
ogroženi, čeprav manj kot dializni bolniki. Možne so
številne medsebojne interakcije zdravil.
Ukrepamo tako, da po morebitni potrebni stabiliza-
ciji bolnika pokličemo specialista v Center za trans-
plantacijo ledvic v Univerzitetnem kliničnem centru
v Ljubljani, ki se odloči o nadaljnih ukrepih.

Absolutne indikacije za urgentno HD. To so huda
hipervolemija z grozečim ali razvitim pljučnim ede-
mom ali hudo arterijsko hipertenzijo, hiperkalie-
mija, huda presnovna acidoza in alkaloza, razviti
uremični sindrom in uremični perikarditis. 
Razširjene indikacije za urgentno HD. Povzamemo
jih s kratico iz samoglasnikov: A E I O U.
A - acidobazne motnje (huda presnova acidoza in
alkaloza), 
E - elektrolitne motnje in hiperurikemija,
I - intoksikacije z alkoholi, salicilati, nekaterimi
zdravili (litij, teofilin, aspirin, paracetamol),
O - hipervolemija - »overload«, ogrevanje, ohla-
janje,
U - uremija.

Nujna stanja v nefrologiji
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