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OLM Nemocnice Prost jov o.z.,

Klinické informace a indikace pro souborová vyšet ení
Funkce ledvin
Indikace (obecn ): nefropatie, intenzivní pé e (p edevším imobilizace), lé ba ATB, DM,
poruchy metabolismu Na/K
Odb ry: krev srážlivá (sérum). Není pot eba konzervace ani opat ení p ed zpracováním
Mo /24 hod-vzorek. Není nutná konzervace ani opat ení p ed dopravením do
lab
Hodnocené parametry:
1) odhad GF pomocní Cocroftovy clearence, clearence endogenního kreatininu
(korekce na plochu t la, v k i pohlaví) a cystatinu C. Odhad TR
2) v p ípad renálního selhávání a ureamie> 30 mmol/l odhad efektu
konzervativní terapie na pokles urey
3) odhad kvality sb ru mo e (odpad kreatininu/kg, Cocroftova a kreatininová
clearence)
4) odhad koncentra ní schopnosti
5) odhad patologií ve funkce ADH
6) odhad typu diurézy
7) odhad metabolismu Na, K a Cl, zohledn ní rizika hyperkalemie u renálních
selhávání podle clearence K
8) odhad ev. p ítomnosti hyperaldosteronismu (Na a K v séru, Na a K v mo i)
9) odhad doporu eného denního množství protein , Na, K
10) odhad funkce proximálního tubulu (mikroproteiny v mo i, GMT v mo i)
11) odhad ev. incip. nefropatie (mikroproteiny a albumin v mo i, GMT v mo i)
12) odhad degradovaných protein , odhad energetické bilance, odhad basálního
energetického p íjmu a podle klinickéoho stavu i adekvátního energetického
íjmu
13) odhad prognózy z hlediska nefropatie (Jabor, Kazda, Hendl)
14) odhad prognózy z hlediska nutri ního stavu (SI, % komplikací)
15) odhad ev. redukce dávky lék (podle elimina ních konstant)
16) hodnocení dynamiky zm n základních parametr (urea, kreatinin,
1/kreatinin, ionty) pomocí kritických diferencí
Kdo hodnotí parametry: léka , minimální požadavek I. atestace interna. Software SOFT
Žádanka: speciální, lze akceptovat ale i vým nný list. Mimo b žných podmínek je ješt nutno
zadat hmotnost, výšku, diurézu (dobu sb ru, ev. údaj frakcionované clearence), lé bu (vypsat)
Vydávání výsledk : denn (do 24 hodin od p íjmu materiálu, lze i statim)
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