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ПРЕДГОВОР

 
У Београду су током претходне две године урађене две студије 

скрининга хроничне болести бубрега: 2008. је урађена студија „Рано 
откривање болести бубрега – РОББ“, а 2009. „Београдска студија раног 
откривања болести бубрега – Б3“. Овим студијама су се лекари опште  
медицине и нефролози Града Београда, под окриљем Академије 
медицинских наука СЛД и Медицинског факултета у Београду, 
придружили бројним лекарима који широм света предузимају сличне 
студије настојећи да зауставе непрекидни пораст броја болесника са 
хроничном болешћу бубрега. 

Током израде РОББ студије откривен је значајан проценат 
болесника са знацима обољења бубрега и то је скренуло пажњу 
лекарима који су у студији учествовали на могућност раног откривања 
болести бубрега у популацијама са повећаним ризиком за ову болест. 
Резултати студије су, такође, привукли пажњу Секретаријата за 
здравство Града Београда па је захваљујући финансијској подршци 
овог Секретаријата предузета нова студија. Њен циљ је био не само 
да се у популацијама са ризиком открију болесници са обољењем 
бубрега него и да се едукују лекари опште медицине да редовно 
спроводе скрининг болести бубрега. У обе ове студије учествовало 
је 99 лекара из тринаест београдских домова здравља. Надамо се 
да је њихова сарадња са нефролозима током извођења студије као 
и  учествовање у састанцима и писању монографија који следе ове 
студије значајан допринос увођењу скрининга хроничне болести 
бубрега у свакодневну праксу.  У том циљу се у оквиру ове монографије 
објављују и „Препоруке за превенцију и лечење хроничне болести 
бубрега” које ће помоћи лекарима опште медицине да новооткривене 
бубрежне болеснике правилно лече и контролишу. 

Захваљујемо се рецензентима,  проф. Др Михајлу Здравковићу и 
проф. Др Радовану Богдановићу, угледним професорим Медицин-
ског факултета Универзитета у Београду, на позитивним оценама 
нашег рада.

Захваљујемо се Секретаријату за здравство Града Београд на 
финансијској подршци која је омогућила да се спроведе „Београдска 
студија раног откривања болести бубрега”, а фармацеутској кући 
„Roche“ на финансијској и стручној помоћи  у организацији састанка 
на ком ће се приказати резултати студије.   

Уредници 





УЛОГА БУБРЕГА У НАСТАНКУ ХИПЕРТЕНЗИЈЕ

Дијана Б. Јовановић

Нефролошка клиника, Клинички центар Србије, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду, Србија

Сажетак

Хипертензија може бити  узрок и последица болести бубрега. Обе болести 
су постале епидемијске у данашњем друштву и удружене су са повећаним 
ризиком од кардиоваскуларних болести. Последњих деценија бројне клиничке, 
експерименталне и генетске студије показале су да бубрег игра важну улогу у 
есенцијалној хипертензији. Међутим, још увек се недовољно зна о директном 
механизму којим бубрег индукује хипертензију, како есенцијалну тако и 
реналну. 

У овом раду је описана патофизиологија есенцијалне хипертензије и 
њена веза са хроничним болестима бубрега и кардиоваскуларним болестима. 
Посебно је описан утицај натријума, система ренин-ангиотензин-алдостерон, 
симпатикуса као и  медијатора вазоконстрикције и вазодилатације на развитак 
хипертензије. Сем тога, описани су и медијатори који започињу и одржавају 
прогресију хроничних болести бубрега као и њихов утицај на хипертензију.

Кључне речи: есенцијална хипертензија, бубрежна инсуфицијенција, 
кардиоваскуларна болест

Увод

Хипертензија је, уз дијабетес, једна од најчешћих болести 
данашњице и могло би се рећи да се јавља готово епидемијски. 
Преко 65 милиона људи у САД има хипертензију, а сваке године 
се дијагностикује око 2 милиона нових болесника [1,2]. Најчешћа је 
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есенцијална хипертензија, која настаје као последица комплексних 
интеракција мултиплих система. Она је без јасне етиологије и 
представља један од фактора ризика за болести кардиоваскуларног 
система (КВС). ‘’The Seventh Report of the Joint National Committee’’ (JNC 7) 
дефинише два степена хипертензије. Степен 1 хипертензије: систолни 
крвни притисак 140-159 mmHg  и  дијастолни крвни притисак 90-100 
mmHg. Степен 2 хипертензије: систолни крвни притисак ≥ 160 mmHg 
и дијастолни крвни притисак ≥ 100 mmHg [2]. Адекватна контро-
ла крвног притиска је потребна у циљу превенције болести КВС 
(инфаркта миокарда, срчане инсуфицијенције), али и можданог 
удара и болести бубрега.

Хроничну бубрежну инсуфицијенцију (ХБИ) има 25 милиона 
становника у САД и она води терминалној фази у преко 500 000 осо-
ба. Хипертензија је, поред дијабетеса, водећи узрок ХБИ која се дефи-
нише као смањење израчунате јачине гломерулске филтрације (ЈГФ) 
испод 60 ml/min/1,73m2, које траје најмање три месеца. Ово смањење 
ЈГФ је удружено са кардиоваскуларним компликацијама, повећаним 
бројем хоспитализација  и повећаним морталитетом [3]. Водичи фон-
дације ‘’The National Kidney Fundation’’ (KDOQI)  препоручују скрининг 
свих болесника са ХБИ на хипертензију. Висина крвног притиска у 
ових болесника мора бити боље контролисана, a његове вредности 
ниже него у општој популацији: испод 130/80 mmHg  у болесника без 
протеинурије, и испод 125/75 mmHg  у болесника са протеинуријом 
[4].

Најновијим испитивањима утврђено је да су хроничне болести 
бубрега и хипертензија две болести предодређене још у детињству. 
Подаци студије ''The National Health and Nutrition and Examination Sur-
vey'' потврђују да крвни притисак у деце и адолесцената у САД расте, 
и то са преваленцијом хипертензије око 4% и пре-хипертензије око 
10% [5]. Приближно 50% деце са ХБИ има хипертензију која узрокује 
бржу прогресију болести [6]. Повезаност између ХБИ и хипертензије 
још је израженија у одраслих. У студији Ridao-а и сар. чак 60,5% 
болесника са ХБИ има степен 1 хипертензије [7]. Протеинурија је 
добар предиктор повишеног систолног крвног притиска у болесника 
са ХБИ [8]. Хроничне болести бубрега су како узрок тако и последица 
хипертензије, али како бубрежне болести узрокују пораст крвног 
притиска, односно, како је бубрег одговоран за овај пораст крвног 
притиска још увек није у потпуности разјашњено.
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Механизми есенцијалне хипертензије

Механизми одговорни за настанак есенцијалне хипертензије 
укључују различите системе одговорне за регулацију артеријског 
притиска и баланс натријума, као и хормонске, генетске и васкуларне 
чиниоце.  Кључни  елемент  у раном развитку есенцијалне хипертен-
зије је задржавање натријума. У последње време је утврђено да је 
већина одраслих генетски предиспонирана на задржавање натријума. 
На повећани унос натријума бубрези одговарају повећањем крвног 
притиска у циљу повећања филтрације у бубрегу и ослобађања 
натријума преко тубула. Генетски полиморфизам повезан са ту-
булском ретенцијом натријума укључује одређене гене, односно 
полиморфизам гена [9,10]. Табела 1 приказује описане генетске 
полиморфизме повезане с есенцијалном хипертензијом.

Табела 1. Генетски полиморфизам повезан с есенцијалном  
                   хипертензијом

___________________________________________________________________________
  Ген                                                               Пoлиморфизам
___________________________________________________________________________
РААС
      Ангиотензин конвертирајuћи ензим                         I/D 287
      Ангиотензиноген                                                       М235Т, Т174М
      Тип 1 ангиотензинских рецептора                         А1166C
      Алдостерон синтетаза                                                           CYP 11B2, C344Т
      Минералокортикоидни рецептор                               S810L
 
Транспорт Na
     Алфа адуцин                                                                         Glu460Trp
      Натријuмкалијuм 2 хлорид контратранспортер  Т481S
      Епителијални натријумски канал алфа                   G2139А
      Епителијални натријумски канал бета                     Т594М
      Епителијални натријумски канал гама                    G(-173)А
      Натријuм бикарбонат котранспортер (NBC3)                    SLC4А5
 
Васкуларни
      Ендотелин-1                                                     Lys198Asn
      Ендотелијална натријум оксид синтетаза (еNOS)  Glu298Asp
 
Други
      WNK 1 и 4 (With No lysine K)                                C14717Т
      Г протеин бета 3 субјединица                                 C825Т
      Цитохром П450                                          А6986G
___________________________________________________________________________
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Дуго времена се полемише шта претходи развитку хипертен-
зије: повећан периферни васкуларни отпор или бубрежно оштећење. 
Воде се дискусије и о томе да ли је хипертензија узрок оштећења буб-
рега. Најбољи доказ да је повишен крвни притисак иницијалaн до-
гађај и узрок оштећења бурега потиче од Hsu-а и сар. [11]. Између 
1964. и 1985. године они су испитивали  преко 300 000 болесника са 
базално нормалном функцијом бубрега и утврдили да различито 
оштећење бубрега настаје као резултат повишеног крвног притиска. 
Болесници у пре-хипертензивном периоду имају релативaн ризик 
од погоршања болести до терминалне фазе ХБИ 1,62 (крвни 
притисак: 120-129/80-84 mmHg) и 1,98 (крвни притисак:130-139/85-
80 mmHg) у поређењу са нормотензивним болесницима. Релативaн 
ризик за погоршање болести до терминалне фазе ХБИ је 2,59 и 
3,88, испитаникa са степеном 1 и степеном 2 хипертензије. Постоје 
докази да је повишен крвни притисак независан фактор ризика за 
прогресију бубрежне болести, што описују Jafar и сар. у метаанали-
зи 11 рандомизованих испитивања на 1860 болесника који немају 
дијабетес [12]. Они налазе да адекватна контрола крвног притиска 
(систолни: 110-129 mmHg) успорава прогресију хроничне бубрежне 
болести. Сем тога, Tracy је проучавао бубреге особа с есенцијалном 
хипертензијом и претпоставио да постоји веза између хипертензије и 
артерионефросклерозе и да то оштећење бубрежне васкулатуре може 
водити активацији система ренин-ангиотензин-алдостерон (РААС) 
[13]. И на крају, мониторингом ноћног крвног притиска у 75 болесника 
са дијабетесом типа 2, Lubre и сар. показују да пораст ноћног систолног 
крвног притиска претходи развитку микроалбуминурије (спот урин 
албумин/креатинин >30 mg/g). Болесници који имају нормалан 
ноћни систолни крвни притисак не развију микроалбуминурију ни 
после 5 година праћења [14].

         Бубрежни механизми који узрокују хипертензију проучавају 
се још од седамдесетих година двадесетог века. Студије у животиња 
аутора Dahl-а и сар., Bianchi-а и сар. и Retting-а и сар. показују да се хи-
пертензија може пренети нормотензивном реципијенту са бубрегом 
хипертензивне животиње, преко генетског фактора [15,16].  Dahl опи-
сује две различите врсте пацова у зависности од њиховог одговора на 
унос соли: хипертензивна врста, осетљива на унос соли (DS) и врс-
та отпорна на хипертензију, тј. врста резистентна на унос соли (DR). 
Трансплантација бубрега од DS пацова DR пацовима има за последи-
цу скок крвног притиска у ових других, док трансплантација бубрега 
од DR пацова DS реципијенту, резултује смањењем крвног притиска 
у DS пацова. Retting, нешто касније, у пацова са спонтаном артеријс-
ком хипертензијом (SHR) проучава бубрежни перфузиони притисак 
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пре трансплантације, који може пореметити претходне налазе, уко-
лико је висок. Retting је контролисао крвни притисак SHR пре транс-
плантације и утврдио да бубрези SHR увек индукују повећање крвног 
притиска нормотензивних пацова. Ове експерименталне студије су 
касније проширене на студије у хуманој популацији. Показано је  да 
бубрези  донора са есенцијалном хипертензијом индукују пораст 
крвног притиска код нормотензивних реципијената [17]. С друге 
стране, Curtis и сар. показују да бубрежни графт од нормотензивних 
особа смањује крвни притисак у болесника с есенцијалном хипертен-
зијом [18]. Ово се слаже са Dahl-овим експерименталним студијама у 
пацова, али још увек није у потпуности разјашњено којим механиз-
мом бубрег преноси хипертензију на нормотензивне реципијенте. 
Van Hooft и сар. су проучавали нормотензивне особе чији родитељи 
имају есенцијалну хипертензију и утврдили да ове прве имају смањен 
бубрежни проток крви, повишену фракцију филтрације и повишен 
бубрежни васкуларни отпор [19]. Ово показује да су структурне про-
мене присутне у бубрезима чак и пре развитка хипертензије.

 На крају, бројне студије су биле усмерене ка ангиотензину  
(Ang II) као узрочнику повишеног крвног притиска. Ang II је добро 
познат регулатор равнотеже натријума и самог крвног притиска, 
које постиже дејством на тип 1 ангиотензинских рецептора (АТ1R). 
Coffman и Crowley су утврдили да је већина рецептора АТ1 нађена у 
бубрезима и да су ови рецептори потребни за развитак хипертензије 
у животиња [20]. Тако се може закључити да бубрези садрже генетски 
контролисане факторе који могу индуковати хипертензију. 

Генетске студије, о којима је већ било речи (Табела 1), иденти-
фиковале су преко 20 гена који су удружени са појавом есенцијалне 
хипертензије и регулацијом крвног притиска у људи. Већина тих гена 
је повезана са компонентама које су у вези са преузимањем натријума 
од стране бубрега и са ретким генетским синдромима (нпр. Liddle-
ов и Barter-ов). Сем тога, експерименталне студије, рађене углавном 
на мишевима, идентификовале су преко 30 гена који су одговорни 
за реапсорпцију натријума. Ти гени енкодирају протеине који 
захтевају транспортере као што су епителијални натријумски канал и 
измењивач Na- H. И други транспортери као нпр. котранспортер Na-
K-Cl, такође се помињу као узрочници хипертензије у трансгеничних 
мишева [21]. Док студије у животиња идентификују једну генску 
мутацију одговорну за реапсорпцију натријума на специфичним 
транспортним местима, есенцијална хипертензија у људи вероватно 
укључује мултипле гене и комплекс генских интеракција. Од 
када су генетска истраживања идентификовала гене одговорне за 
хипертензију, као и оне укључене у преузимање натријума, имамо 
више доказа о бубрегу као регулатору крвног притиска.
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Додатни докази да бубрег има централну улогу у настанку 
хипертензије  везују се за смањење броја нефрона или масе бубрега.   
Keller  и  сар.  анализирали  су  аутопсијски бубреге особа са хипер-
тензијом и без ње и утвдили мањи број гломерула и већу запремину 
гломерула   у особа  са  хипертензијом  [22].  Иако је механизам још нејасан, 
предиспозиција фетуса или мала тежина на рођењу биле су предмет 
испитивања, а нарочито смањен броја нефрона у предиспонираних 
особа. Zandi-Nejad и сар. претпостављају да у предиспонираних особа 
постоји конгенитално мали број нефрона који води хипертрофији 
преосталих гломерула, што има за последицу појаву бубрежне болести 
и хипертензије [23]. Liew и сар. налазе да је мала тежина на рођењу 
удружена са смањеним дијаметром артериола ретине [24]. Тако би 
структурне алтерације у артериоларној микроциркулацији могле  
бити потенцијалан механизам одговоран за редукцију феталног 
раста са последичним ризиком од хипертензије. Међутим, потребно 
је утврдити студијама у већег броја болесника да ли је бубрежна 
микроциркулација поремећена у особа са малом тежином на рођењу 
и да ли је она одговорна за настанак хипертензије.

Бубрегом условљена хипертензија

Ако је бубрег сам одговоран за повећање крвног притиска, он 
узрокује ретенцију натријума која може настати преко неколико 
механизама: оштећеног преузимањa натријума и воде, смањењa броја 
нефрона, реноваскуларнe или ренопаренхимскe болести. 

Бубрежна васкулатура је таква да прави градијент у концет-
рацији натријума. Натријум и вода и њихово преузимање од стра-
не бубрега добро су проучени у прошлости. Натријум се слободно 
филтрира  кроз гломерулске капиларе и 99% реапсорбује у тубули-
ма и помоћу Na-K-ATP-азне пумпе враћа у плазму. Шездесет седам 
одсто натријума се реапсорбује у проксималним тубулима актив-
ним транспортом измењивача Na-H и контратранспортом са другим 
растворима као што су аминокиселине, глукоза и бикарбонати. Ang 
II и симпатичка активност стимулишу ову измену Na-H. Изоосмотска 
реапсорпција ствара ефективан градијент који покреће воду кроз 
проксималне тубуле. Гломерулско тубулска равнотежа омогућава 
да се константна количина филтрираног раствора реапсорбује у 
проксималним тубулима. Двадесет пет одсто филтрата се апсорбује 
у дебелом краку Henley-јеве петље преко котранспорта Na-K-Cl, што 
је такође стимулисано и симпатикусом. Дистални тубул је област 
фине регулације где се 5% филтрираног натријума реапсорбује 
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котранспортом Na-Cl. Преостала 3% се ресорбују у главним ћелијама 
дисталних тубула и сабирним  каналићима. Алдостерон се везује за 
минералокортикоидне рецепторе на главним ћелијама, индукујући  
натријумове канале и ATP- азну пумпу да апсорбује натријум [25].

Добро је познато да пораст концентрације натријума у плазми 
води повећању запремине екстрацелуларне течности и артеријског 
притиска. Ово повећање крвног притиска се виђа када је унос 
натријума преко 100 mmol/дан. Супротно, смањен унос натријума 
узрокује смањење крвног притиска [26]. Као одговор на повишен 
крвни притисак, активност симпатикуса се смањује, а атриопептин 
се повећава доводећи до дилатацијe аферентне артериоле и 
констрикцијe еферентне артериоле, што води повећању ЈГФ и 
смањењу апсорпције натријума преко мултиплих механизама. Сем 
тога, постоји и смањење перитубуларног онкотског капиларног 
притиска и активности РААС, што води даљој екскрецији натријума. 
Оштећење на било ком нивоу може водити ретенцији натријума и 
повећању средњег артеријског притиска, што доводи до есенцијалнe 
хипертензијe [9]. Gyton је у својој студији о перфузији бубрега показао 
да је регулација крвног притиска удружена с одржавањем адекватног 
баланса натријума и воде: ако унос натријума и средњи артерисјки 
притисак расту, расте и екскреција натријума у циљу одржавања 
хомеостазе. Ово је названо ''натриуреза у вези са притиском''. Ако 
је овај механизам оштећен, потребан је виши крвни притисак да би 
одржао екскрецију натријума за дато оптерећење натријумом, што 
резултује хроничним повећањем крвног притиска [27]. Хипертензија 
представља равнотежу између уноса и излучивања натријума преко 
бубрега, што води поремећају средњег артеријског притиска.  

Повишена  апсорпција  натријума и воде води ослобађању фак-
тора сличног дигиталису (оuabain-a) из коре надбубрежне жлезде. 
Ouabain активира базолатералну Na-K-ATP-азну пумпу у тубулима 
бубрега, што води даљој ретенцији натријума. Његов висок ниво 
нађен је у болесника с есенцијалном хипертензијом. Ouabain инхибира 
Na-K-ATP-азну пумпу у ћелијама глатких мишића крвних судова, 
што води повећању интраћелијског натријума и повећању инфлукса 
калцијума, што за последицу има контракцију глатких мишића [28]. 
Контракција ћелија глатких мишића води повећању  периферног 
васкуларног отпора и повећању средњег артеријског притиска.

 Дуготрајна  хипертнзија  води  ХБИ,  преко артерионефроскле-
розе и евентуалног смањења броја нефрона. Услед губитка нефрона 
долази до компензаторне хиперфилтрације преосталих нефрона у 
циљу одржавања ЈГФ и перфузионог притиска. Хиперфилтрација се 
постиже гломерулском хипертрофијом и повећањем гломерулског 
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капиларног притиска. Сем тога, губитак нефрона захтева компенза-
торно повећање екскреције натријума и воде, од стране преосталих 
нефрона, како би се одржала равнотежа екстрацелуларног натријума 
и воде с оштећеном ЈГФ. Повећано екстраћелијско оптерећење 
и филтрација воде могу водити даљем губитку нефрона, ЈГФ и 
протеинурији. Уколико се не лечи, овај маладаптивни одговор води 
оштећењу гломерулотубулске равнотеже, ретенцији натријума и 
терминалној ХБИ [9]. Тако се може рећи да РААС игра централну 
улогу у овом зачараном кругу и представља главни терапијски циљ.

Реноваскуларна болест узрокује смањење перфузионог притиска 
у бубрезима, активирајући мултипле механизме у циљу поправљања 
бубрежног протока крви. Ови механизми укључују активацију сим-
патикуса као и РААС који делују заједно у циљу повећања апсорп-
ције натријума, екстраћелијског волумена, али и крвног притиска. 
Болести као артериосклероза или фибромускуларна дисплазија могу 
водити стенози бубрежне артерије и већ поменутим последицама. 
Skov и Mulvany указују да реноваскуларна болест води настанку хи-
пертензије. Они описују да SHR имају сужене аферентне артериоле. 
Сем тога, у хибрида SHR и нормотензивних животиња са суженим 
аферентним артериолама, после 7 недеља долази до настанка хипер-
тензије [29].

Натријум делује на ендотелијум крвних судова стимулишући 
ослобађање TGF beta 1, што доводи до фиброзе крвних судова 
и вазоконстрикције која може даље смањити крвни проток ка 
бубрегу [30]. Повишена концентрација натријума је удружена са 
смањеном синтезом азот оксида (NO), што такође води периферној 
вазоконстрикцији [31] и смањењу бубрежног протока крви, а то може 
узроковати оксидативни стрес, водећи дисфункцији ендотелијалних 
ћелија, и даље узрокујући вазоконстрикцију смањењем синтезе NO 
[32]. Ови механизми воде ретенцији натријума и повећању стредњег 
артеријског притиска. 

Бубрежне  паренхимске  болести могу бити узрок реноваску-
ларне болести, водећи исхемији бубрега. Исхемија бубрега узро-
кује инфламацију, ослобађање реактивних оксигенских врста, 
оштећење преузимања натријума и поремећај баланса између 
вазоактивних материја које фаворизују вазоконстрикцију. Бубрежна 
микроваскулатура и тубулоинтерстицијско оштећење може водити 
ретенцији натријума активацијом симпатикуса и РААС. Слично 
оштећење се виђа када се Ang II даје у инфузији пацовима. Оштећење 
бубрега има за последицу инфилтрацију макрофага и лимфоцита 
и ослобађање оксиданата који стимулишу стварање Ang II водећи 
ретенцији натријума [33]. Сем тога, ''осетљивост на со'' која се 
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дефинише као претеран раст крвног притиска као одговор на унос 
соли, може бити последица оштећења реналне микроваскулатуре 
или тубулоинтестицијског оштећења [34].

Пораст крвног притиска са прогресивним 
оштећењем бубрега 

Хроничне болести бубрега су прогресивне и доводе до гломеру-
лосклерозe, губиткa нефрона и фиброзe. Хипертензија убрзава пад 
ЈГФ, а крвни притисак остаје повишен како болест бубрега напре-
дује. У узнапредовалој ХБИ оштећена је способност бубрега да екс-
кретује натријум, тако да повећано оптерећење натријумом доводи 
до до вазоконстрикције и пораста крвног притиска [35]. Продуже-
на изложеност повишеном крвном притиску доводи до вазоконс-
трикцијe, ретенцијe натријума и оштећењa бубрега. Иницијални 
догађај је онај који настаје као последица активности симпатикуса 
[34] или повећања Ang II. Погоршање функције бубрега настаје као 
последица хроничне адренергичке активности, повишеног нивоа 
ендотелина [36], оксидативног стреса и РААС. Ово води губитку 
нефрона, инфламацији и TGF beta индукованој фибрози [31]. Процес 
фиброзе обавља се посредством перицита, подоцита и макрофага 
који секретују галектин-3, моћан паракрини сигнал који стимулише 
ћелије макрофага и индукује секрецију проколагена  I, прекурсора 
колагену што представља базу фиброзе бубрега.

Симпатикус доприноси одржавању тонуса глатких мишића 
крвних судова бубрега и периферних крвних судова. Сем тога, 
симпатикус одржава крвни притисак тако што стимулише реапсор-
пцију натријума преко измењивача Na-H  у проксималним тубули-
ма и стимулше контратранспорт Na-K-Cl у дебелом краку Henley-јеве 
петље. Аферентни сигнали из бубрега и аферентни сигнали из мозга 
регулишу проток крви кроз бубрег, ЈГФ и баланс натријума [36]. 
Међутим, у ХБИ активност симпатикуса је ослабљена, јер постоји 
смањено  стварање  реналазе,  значајног ензима  који је нормално 
одгово-ран за разградњу катехоламина [37]. Campese указује да смањена 
активност симпатикуса почиње у аферентној артериоли и даље се 
поново шаље у мозак на обраду. Он указује на већу норепинефринску 
активност у мозгу пацова са хроничним или акутним оштећењем 
бубрега него у контролној групи. Са денервацијом бубрега симпа-
тичка активност је обрнута и развитак хипертензије у пацова са ХБИ 
је спречена. И на крају, Campese закључује да аферентни сигнали 
послати из бубрега у задњи режањ хипоталамуса воде порасту 
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интерлеукина 1 бета и смањењу нивоа NO што резултује хроничним 
повећањем крвног притиска преко еферентних симпатичких влакана 
[38]. Klein и сар. подржавају налаз повишене активности симпатикуса 
у ХБИ. Они проучавају нормоволемичне хипертензивне болеснике 
са ХБИ и утврђују да је симпатичка активност неадекватно повишена 
мерењем мишићне симпатичке нервне активности [39].

Бубрежне паренхимске или бубрежне васкуларне болести 
могу бити узрок повишене симпатичке активности. Показано је да 
исхемија бубрега активира симпатикус ослобађањем аденозина. 
Katholi и сар. су давали инфузију аденозина у бубрежну артерију 
паса и утврдили да он повећава активност симпатикуса, а потом 
и крвни притисак [40]. Друге студије у животиња су показале да 
снижен крвни проток ка аферентној артериоли повећава симпатичку 
активност у аферентној артериоли и последично крвни притисак 
[41]. Активација симпатикуса је компензаторни механизам у циљу 
повећања перфузије у бубрезима, повећањем ретенције натријума 
и ефективног притиска у бубрегу. Међутим, хронично повишена  
симпатичка активност доприноси оштећењу крвних судова тако 
што проузрокује пролиферацију глатких мишића крвних судова и 
адвентицијалних фибробласта и утиче на ремоделовање васкуларног 
ендотелијума [42]. Ово може водити развитку атеросклерозе у  крвним 
судовима бубрега и даљој прогресији ХБИ. Даље потенцијално место 
оштећења настало услед повећане симпатичке активности могу бити 
подоцити гломерула. Подоцити садрже адренергичке рецепторе 
и оштећење тих структура може иницирати гломерулску склерозу 
[43]. Тако, оштећење бубрега може бити последица симпатикусом 
посредоване хипертензије или повишене адренергичке активности 
у ткивима бубрега.

Ендотелин је вазоконстриктор који се везује за два различита 
рецептора ЕТАР и ЕТБР. Оба су нађена у ћелијама глатких мишића, 
а само ЕТБР у ендотелним и тубулским ћелијама бубрега. У ћелијама 
глатких мишића ендотелин се везује за оба рецептора узрокујући 
вазоконстрикцију [44]. Супротно, активација рецептора ЕТБР у 
ендотелним ћелијама узрокује вазодилатацију [45]. У нормалном 
бубрегу ендотелин фаворизује вазодилатацију. Ендотелин се проду-
кује у сабирним каналићима бубрега као одговор на повишен 
перфузиони  притисак  или оптерећење сољу [46]. Везивање ендо-
телина за ЕТБР индукује натриурезу у сабирним каналићима 
инхибицијом Na-K-ATP-азнe пумпе, што има за последицу екскре-
цију натријума [47]. Везивање ендотелина за ЕТБР стимулише NO 
синтетазу (NOS) да ослобађа NO и узрокује вазодилатацију [48]. У 
ХБИ постоји повећана продукција интрареналног и екстрареналног 
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ендотелина и смањен клиренс ендотелина од стране бубрега. Тако 
постоји неравнотежа између вазодилататора ЕТБР и вазоконстриктора 
ЕТАР, те се фаворизује вазоконстрикција. Ово води активацији 
РААС и ретенцији натријума, што има за последицу пораст крвног 
притиска.

NO је одговоран за вазодилацију крвних судова глатких мишића, 
али он такође регулише екскрецију натријума и воде, бубрежни про-
ток крви, секрецију ренина и ЈГФ [49]. NO се ствара из L-аргинина 
у ендотелним и епителним ћелијама бубрега уз помоћ ензима NOS. 
Asymmetric dimethylarginine (ADMA) инхибира NOS и тако смањује 
продукцију NO [50]. У здравим бубрезима, повећање уноса соли 
стимулише ослобађање NO из ендотелних ћелија. NO тада индукује 
натриурезу преко дилатације аферентне артериоле и тако одржава 
нормалан крвни притисак [51]. Продукција бубрежног NO опада 
после акутног оштећења бубрега захваљујући смањеној експресији  
NOS у оштећеним ендотелним ћелијама [49]. Повећан унос соли  је 
удружен са ниским нивом NO, који може допринети настанку хипер-
тензије зависне од уноса соли у људи. Ово може бити последица по-
већане концентрације ADMA, што води супресији активности NOS у 
ендотелним ћелијама [52]. ADMA се ствара уз помоћ ензима протеин 
метилтрансферазе (PRMT) и метаболише уз помоћ NGNG -димети-
ларгинин метиламинохидролазе или DDAH. У ХБИ, ниво ADMA је 
повишен због повећања експресије PRMT, смањења DDAH (50) или 
смањења ADMA клиренса [53]. Тако, уколико дође до оптерећења 
сољу у болесника са ХБИ, низак ниво NO може изазвати вазоконс-
трикцију и ретенцију натријума водећи повећању крвног притиска.

Angiotensin II је добро познат регулатор равнотеже натријума и 
васкуларног притиска. Као последица смањења екстраћелијске за-
премине и бубрежног протока крви, прекурсор ренина, проренин 
се претвара у ренин у јукстагломеруларним ћелијама аферентне 
aртериоле. Ренин се тада ослобађа у плазму претварајући ангиотен-
зин у Angiotensin I, а он се касније претвара у Angiotensin II  уз помоћ 
ангиотензин конвертирајућег ензима (ACE) у бубрезима и плућима 
[10]. Angiotensin II делује на тип 1 ангиотензинских рецептора (AT1) 
водећи периферној вазоконстрикцији.

Проучавања Coffman и Crowley-ja потврђују да рецептори AT1 
нису само нађени у ткиву бубрега већ и у небубрежном ткиву (21). 
Већина рецептора AT1 је нађена у бубрезима и они су одговорни за 
развитак хипертензије у пацова, док периферни AT1 нису. Иако је 
Ang II  нађен и системски и интраренално, бубрези имају могућност 
стварања Ang II  у проксималним тубулима, где он може деловати 
као паракрини фактор [54]. Gonzales и сар. описују да хронична ин-
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фузија Ang II мишевима значајно повећава интраренални Ang II пре-
ко активности ACE унутар бубрега [55]. Тако се може закључити да 
интраренални Ang II делује углавном преко рецептора AT1у бубрегу 
узрокујући повећање притиска  услед смањеног излучивања натрију-
ма, док је допринос екстрабубрежног ткива у овом случају мали. 

Главни механизам Ang II у реапсорпцији натријума је стимула-
ција измењивача  Na-H и контратранспорта Na-HCO3 у проксимал-
ним савијеним каналићима. Сем тога, он стимулише ослобађање 
алдостерона из коре надбубрежне жлезде, који делује на минерало-
кортикоидне рецепторе у сабирним каналићима. Ово за последицу 
има ретенцију натријума. Ang II врши вазоконстрикцију аферентне 
и еферентне артериоле што води смањењу ЈГФ и ауторегулацији ту-
булогломеруларним механизмом повратне спреге у ћелијама macule 
dense [13]. Он је укључен у натриурезу изазвану притиском. Hall и 
сар. показују да хронична инфузија Ang II повећава артериоларни 
притисак углавном преко повећане реапсорпције натријума у прок-
сималним тубулима [56]. Ang II индукује и симпатички проток из 
мозга,  чак се, шта више, везује за неуронске рецепторе АТ1у пара-
вентрикуларним једрима, стимулишући симпатички систем преко 
транскрипције фактора NFk beta и тиме доприноси порасту крвног 
притиска [57].

Поред дејства на равнотежу натријума и тонус крвних судова, 
Ang II има значајну улогу у индукцији инфламације. Када се Ang II 
веже за рецепторе АТ1 у ћелијама глатких мишића крвних судова, 
он стимулише никотинамид аденин динуклеотид (NAD) оксидазу, 
која формира реактивне оксигенске врсте. Ang II такође стимулише 
ослобађање цитокина и утиче на инфилтрацију макрофага у ткиво 
бубрега, што води фибрози [58]. Liao и сар. показују да моноцитни 
хемотрактантни протеин делује на моноцитни хемокини рецептор, 
што води инфламацији, док недостатак ових рецептора у мишева по-
казује значајно мање оштећење бубрега када се даје са Ang II (59). Сем 
тога, Ang II је стимулатор TNF алфа, и тромбоксана [60]. И на крају, 
давање Ang II утиче на формирање супероксида, што води смањењу 
нивоа NO, вазоконстрикцији и даљем оштећењу тубулоинтерсти-
цијума [61].

Хипертензија, ХБИ и инфламација су повезане централним 
фактором - Ang II.  Код SHR, запаљење  бубрега  је утврђено  пре него  
што се развије хипертензија. Инфламација тубуло-интерстицијума 
стимулише интраренално стварања Ang II, што за последицу има 
ретенцију натријума и оштећену (притиском изазвану) натриурезу, 
водећи повећању крвног притиска. Хипертензија сама за себе 
узрокује оксидативни стрес који, дејством на ендотелијум ствара 
нови стимулус за ослобађење Ang II [62].
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Ренин ограничава продукцију Ang I. Ослобађање ренина 
стимулише симпатикус, а инхибира се преко негативног механизма 
повратне спреге Ang II-алдостерон или повећаним протоком рас-
твора ка ћелијама macule dense (9). И ренин и проренин се везују за 
протеинске рецепторе у ћелијама глатких мишића крвних судова, 
тубулима бубрега и сабирним каналићима [63]. Huang и сар. су 
утврдили да активација проренинских рецептора води TGF beta 
индукованој фибрози. Сем тога, ренин и проренин могу деловати 
независно од Ang II, водећи даљем оштећењу бубрега [64]. Mercure и 
сар. описују да проренин индукује фиброзу бубрега преко активације 
Ang II уместо самог проренина [65]. Тако је улога ренин/проренин и 
њихови ефекти на проренинске рецепторе још увек неразјашњена и 
захтева даље испитивање.

Алдостерон узрокује реапсорпцију натријума везивањем за 
минералокортикоидне рецепторе на главним ћелијама, које се налазе 
у дисталним савијеним каналићима. Алдостерон може оштетити 
мезангијске ћелије, фибробласте и подоците, водећи прогресивном 
оштећењу бубрега преко инфламације и фиброзе [66]. Алдо-
стеронски рецептори нађени су у васкуларном и ендотелијалном 
ткиву. Алдостерон може утицати на констрикцију аферентне и 
еферентне артериоле бубрега. Инфузија алдостерона пацовима има 
за последицу оштећење релаксације ендотелних ћелија. Међутим, 
алдостерон може да изазове вазоконстрикцију, али и вазодилатацију, 
у зависности од дужине дејства и типа ћелија на које делује [67]. У 
случају да је продукција NO оштећена као у ХБИ, алдостерон може 
водити повећању васкуларног тонуса.

Дејство хроничне бубрежне инсуфицијенције на 
крдиоваскуларни систем  
      

Смањење ЈГФ је повезано са повишеним КВС морбидитетом и 
морталитетом. Nиnomиya и сар., у студији од 30 657 испитаника без 
КВС  болести  и  ХБИ,  налазе  да  особе  са  ЈГФ мањом од 60 ml/
min/1,73m2 имају чак 57% већи ризик од КВС догађаја него они са 
нормалном бубрежном функцијом [68].

Хипертензија настала као последица бубрежног оштећења има 
главну улогу у оштећењима КВС укључујући и хипертрофију левог 
срца (LVH). У болесника са ХБИ, активација РААС и симпатикуса, 
ретенција натријума и ендотелијална дисфункција заједно доприносе 
настанку и одржавању хипертензије. LVH је честа у болесника са ХБИ 
и корелише са погоршањем бубрежне функције. Levin и сар. налазе 
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да је преваленца LVH 38,9% у болесника са ХБИ: 26,7% у особа са ЈГФ 
> 50 ml/min, 30,8% особа са ЈГФ од 25 до 49 ml/min, и 45,2% оних са 
ЈГФ < од 25 ml/min [69]. Међутим, тешко је разликовати да ли је LVH 
последица ХБИ или бубрегом изазване хипертензије.

Протеинурија (нарочито однос албумина у урину/креартинин 
>300 mg/g), је маркер оштећења бубрега и представља независaн 
фактор ризика за кардиоваскуларне болести. Astor и сар. у студији 
на 14 586 болесника, налазе да је протеинурија независaн фактор 
ризика за кардиоваскуларну смрт и свих узрока морталитета у 
општој популацији. Сем тога, повећана албуминурија је удружена 
са повећаним КВС ризиком код болесника са различитим степеном 
оштећења ЈГФ [70].

ХБИ се повезује са болестима КВС преко неколико механизама, 
од којих сви воде ендотелијалној дисфункцији, ремоделовању крвних 
судова и атеросклерози. У ХБИ је повећана активност РААС, али 
и инфламација, оксидативни стрес, ADMA и смањена продукција 
NO. Сем тога, ХБИ удружена са дислипидемијом и васкуларним 
калцификацијама доприноси појави коронарне болести срца. Поред 
тога болести КВС представљају независни фактор ризика за развитак 
и прогресију ХБИ [25].

         
Закључак

         
Бројне клиничке, експерименталне и генетске студије указују на 

важну улогу бубрега у развитку хипертензије како у животиња тако и 
људи. Задржавање соли нема само улогу у смислу појаве хипертензије 
услед повећања екстрацелуларног волумена већ и преко оштећења 
бубрега. Ang II је главни медијатор у хипертензији индукованој 
бубрезима који води даљем оштећењу бубрега и даљем порасту 
крвног притиска. Повећана активност симпатикуса у болесника са 
ХБИ не води само повећању крвног притиска већ и васкуларном и 
паренхимском оштећењу бубрега. И на крају, код ових болесника 
дисбаланс између вазоконстриктора (ендотелин) и вазодилататора 
(NO) води ретенцији натријума и вазоконстрикцији услед хроничне 
активације РААС. Поред свега објашњеног, постоји још велики број 
питања на које у будућности треба одговорити у смислу односа 
хипертензије и болести бубрега.



Дијана Б. Јовановић

25

Литература

Ong KL, Cheуng BM, Man YD, Laу CP, Lam KSL. Prevalence, awareness, treatment 1. 
and control of hypertension among United States adults 1999-2004. Hypertension            
2007;49:69-75. 

Lenfant C, Chobanian AV, Jones DW, Roccella EJ. National Heart, Lung, and Blood 2. 
Institute. Seventh Report of the Joint National Committee on the Prevention, Detection, 
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7): resetting the hypertension 
sails. Hypertension 2003;41:1178-9. 

Go AS,Chertow GM, Fan D, McCulloch C, Hsu CY. Chronic kidney disease and the risks of 3. 
death, cardiovascular events and hospitalization. N Engl J Med 2004;351:1296-305. 

National Kidney Foundation. KDOQI clinical practice guidelines. (cited 2009 November 9). 4. 
Available et: www.kidney.org/professionals/kdoqi/guedlines.cfm. 

Din-Dzietham R, Liu J, Bielo MV, Shamsa F. High blood pressure trends in children and 5. 
adolescents in national surveys from 2002. Circulation 2007;116:1488-96. 

Mitsnefes M, Ho PL, McEnery PT. Hypertension and progression of chronic renal 6. 
insufficiency in children: a report of the North American Pediatric Renal Transplant 
Cooperative Study (NAPRTCS). J Am Soc Nephrol 2003;14:2618-22. 

Ridao N, Luno J, de Vinuesa SG, Gomez F, Tejedor A, Velderrabano F, et al. Prevalence of 7. 
hypertension in renal disease. Nephrol Dial Transplant 2001;16(Supp 1):70-3. 

Agarwal R, Martin A, Correlates of systolic hypertension in patients with chronic kidney 8. 
disease. Hypertension 2005;46:514-20. 

Huang CL, Kuo E, Toto RD. WNK kinases and essential hypertension. Curr Opin Nephrol 9. 
Hypertens 2008;17:133-7. 

Lev-Ran A, Porta M. Salt and hypertension: a phylogenetic perspective. Diabetes Metab 10. 
Res Rev 2005;21:118-31. 

Hsu CY, McCoulloch, Darbinian J, Go AS, Iribarren C. Elevated blood pressure and risk 11. 
of End Stage Renal Disease in subjects without baseline kidney disease. Arch Intern Med 
2005;165:923-8. 

Jaffar TH, Stark PC, Schmid CH, Landa M, Maschio G, de Jong PE, et al. for the AIPRD 12. 
Study Group. Progression of chronic disease: the role of blood pressure control, proteinuria, 
and angiotensin-converting enzyme inhibition. Ann Intern Med 2000;139:244-52. 

Tracy RE. The heterogeneity of vascular findings in the kidneys of patients with benign 13. 
essential hypertension. Nephrol Dial Transplant 1999;14:1634-9. 

Lurbe E, Redon J, Kesani A, Pascual JM, Tacons J, Alvarez, et al. Increase in nocturnal 14. 
blood pressure and progression to microalbuminuria type 1 diabetes. N Engl J Med  
2002;374:797-805. 

Dahl LK, Heine M. Primary role of renal homografts in setting chronic blood pressure 15. 
levels in rats. Circ Res 1975;36:692-6. 



Улога бубрега у настанку хипертензије

26

Retting R, Folberth C, Stauss H, Kopf D, Waldherr R, Unger T. Role of the kidney in primary 16. 
hypertension: a renal transplantation study in rats. Am J Physiol 1990;258:F606-F11. 

Strandgaard S, Hansen U. Hypertension in renal allograft recipients may be conveyed by 17. 
cadaveric kidneys from donors with subarachnoid haemorrhage BMJ. 1986;292:1041-4. 

Curtis JJ, Luke RG, Dustan HP, Whelchel JD, Jones P, Diethelm AG. Remission of essential 18. 
hypertension after renal transplantation. N Engl J Med 1983;309:1009-15. 

van HooftIMS, Grobbee DE, Derkx FHM, de Leeuw P, Schalekamp MADH, Hofman A. 19. 
Renal hemodynamics and the renin-angiotensin-aldosterone system in normotensive 
parents. N Engl J Med 1991;324:1305-11. 

Coffman TM, Crowley SD. Kidney in hypertension – Gyton Redux. Hypertension 20. 
2008;51:811-6. 

Meneton P, Jeunemaitre X, de Wardener H, Macgregor G. Links between dietary salt 21. 
like intake, renal salt handling, blood pressure, and cardiovascular diseases. Physiol Rev 
2005;85:679-715. 

Keller G, Zimmer G, Mall G, Ritz E, Amann K. Nephron number in patients with primary 22. 
hypertension. N Engl J Med 2003;348:101-8. 

Zandi-Nejad K, Luyckx V, Brenner B. Adult hypertension and kidney disease: the role of 23. 
fetal programming. Hypertension 2006;47:502-8. 

Liew G, Wang J, Duncan B, Klein R, Sharrett AR, Brancati F et al. Low birth weight is 24. 
associated with narrower arterioles in adults. Hypertension 2008;51:933-8. 

Lubanski MS, McCollough. Kidney’s role in hypertension. Minerva Cardioangiol 25. 
2009;57:743-59. 

Montani JP, Van Vliet BN. Understanding the contribution of Guyton’s large circulatory 26. 
model to long-term control of arterial pressure. Exp Physiol 2009;94:382-8. 

Gyton AC. Long-term arterial pressure control: an analysis from animal experiments and 27. 
computer and graphic models. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 1990;259:R865-
R77. 

Blaustein MP, Zhang J, Chen I, Hamilton BP. How does salt retention raise blood pressure? 28. 
Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2006;290:R514-23. 

Skov K, Mulvany MJ. Structure of renal afferent arterioles in the pathogenesis of 29. 
hypertension. Acta Scand 2004;18:397-405. 

Yu H, Burrell L, Black J, Wu LL, Dilley RJ, Cooper ME, et al. Salt induces myocardial and 30. 
renal fibrosis in normotensive and hypertensive rats. Circulation 1998;98:2621-8. 

Fujiwara N, Osanai T, Kamada T, Kathol T, Takahashi K, Okumura K. Study on the 31. 
relationship between plasma nitrite and nitrate level and salt sensitivity in human 
hypertension: modulation of nitric oxide synthesis by salt intake. Circulation 2000;101:856-
61. 

Sanders P. Vascular consequences of dietary salt intake. Am J Physiol Renal Physiol 32. 
2009;297:F237-F43. 



Дијана Б. Јовановић

27

Johnson R, Rodriguez-Iturbe B, Nakagawa T. Subtle renal injury is likely a common 33. 
mechamism for salt-sensitive essential hypertension. Hypertension 2005;45:326-30. 

Rodriguez-Iturbe B, Vaziri ND, Herrera-Acosta J, Johnson RJ. Oxidative stress, renal 34. 
infiltration of immune cells, and salt-sensitive hypertension: all for one and one for all. Am 
J Physiol Renal Physiol 2004;286:F606-F61. 

Yu H. Progression of chronic renal failure. Arch Intern Med 2003;163:1417-29. 35. 

Ballew JR, Fink GD. Role of endothelin ETB receptor activation in angiotensin II induced 36. 
hypertension: Effects of salt intake. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2001;281:H2218-H25. 

Desir GV. Regulation of blood pressure and cardiovascular function by renalase. Kidney 37. 
Int 2009;76:366-70. 

Campese VM. Neurogenic factors and hypertension in renal failure. Kidney Int 38. 
2000;57(Suppl 75):S2-S6. 

Klein I, Ligtenberg G, NeumannJ, Oey PL, Koomans HA, Blankestijn PJ. Sympathetic 39. 
nerve activity is inappropriately increased in chronic renal disease. J Am Soc Nephrol 
2003;14:3239-44. 

Katholi RE, Whitlow PL, Hageman GR, Woods WT. Intrarenal adenosine produces 40. 
hypertension by activating the sympathetic nervous system via the renal nerves in the 
dog. J Hypertens 1984;2:349-59. 

Faber J, Brody M. Afferent renal nerve dependent  hypertension following acute renal 41. 
artery stenosis in the conscious rat. Cir Res 1985;57:676-88. 

Erami C, Zhang H, Ho JG, French DM, Faber JE. Alpha(1)-adrenoreceptor stimulation 42. 
directly induces growth of vascular wall in vivo. Am J Physiol Heart Circ Physiol  
2002;283:H1577-H87. 

Kriz W, Gretz N, Lemley KV. Progression of glomerular diseases: Is the podocite the 43. 
culprit? Kidney Int 1998;54:687-97. 

Dhaun N, Goddard J, Kohan D, Pollock DM, Schiffrin EL, Webb DJ. Role of endothelin-1 in 44. 
clinical hypertension. Hypertension 2008;52:452. 

Verhaar MC, Strachan FE, Newby DE, Cruden NL, Koomans HA. Rabelink TJ, et al. 45. 
Endothelin-A receptor antagonist-mediated vasodilatation is attenuated by inhibition of 
nitric oxide synthesis and by endothelin-B receptor blockade. Circulation 1998;97:752-56. 

Schneider M, Ge Y, Pollock D, Pollock J, Kohan D. Collecting duct-derived endothelin 46. 
regulates arterial pressure and na excretion via nitric oxide. Hypertension 2008;51:1605. 

Ge Y, Bagnall A, Stricklett PK, Strait K, Webb DJ, Kotelevtsev Y et al. Collecting duct-47. 
specific knockout of the endothemil B receptor causes hypertension and sodium retention. 
Am J Physiol 2006;291:1274-80. 

Stricklett PK, Hughes AK, Kohan DE. Endothelin-1 stimulates NO production and inhibits 48. 
cAMP accumulation in rat inner medullary collecting duct though independent pathways. 
Am J Physiol 2006;290:F135-F9. 



Улога бубрега у настанку хипертензије

28

Kwon O, Hong SM, Ramesh G. Diminished NO generation by injured endothelium and 49. 
loss of macula densa nNOS may contribute to sustained acute kidney injury after ischemia-
reperfusion. Am J Physiol Renal Physiol 2009;296:F25-F33. 

Matsuguma K, Ueda S, Yamagishi S, Matsumoto Y, Kaneyuki U, Shibata R, et al. Molecular 50. 
mechanism for elevation of asymmetric dimethylarginine and its role for hypertension in 
chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 2006;17:2176-83. 

Shultz PJ, Tolins JP. Adaptation to increased dietary salt intake in the rat. Role of 51. 
endogenous nitric oxide. J Clin Invest 1993;91:642-50. 

Fujiwara N, Osanai T, Kamada T, Katoh T, Takahashi K, Okumura K. Study on the 52. 
relationship between plasma nitrite and nitrate level and salt sensitivity in human 
hypertension. Circulation 2000;101:856. 

Vallance P, Leone A, Calver A, Collier J, Moncada S. Accumulation of an endogenous 53. 
inhibitor of nitric oxide synthesis in chronic renal failure. Lancet 1992;339:572-5. 

Navar LG, Imig JD, Zou L, Wang CT. Intrarenal production of angiotensin II. Semin 54. 
Nephrol 1997;17:412-22. 

Gonzalez-Villalobos RA, Satou R, Seth DM, Semprun-Prieto L, Katsurada A, Kobori H, et 55. 
al. Angiotensin Converting Enzyme Derived Angiotensin II Formation During Angiotensin 
II Induced Hypertension. Hypertension 2009;53:351-5. 

JE Hall, MW Brands, JR Henegar. Angiotensin II and long-term arterial pressure regulation: 56. 
the overriding dominance of the kidney. J Am Soc Nephrol 1999;10(Suppl 12):S258-65. 

Kang YM, Ma Y, Zheng JP, Elks C, Sriramula S, Yang ZM, Francis J. Brain nuclear factor 57. 
kappa B activation contributes to neurohumoral excitation in angiotensin II induced 
hypertension. Cardiovasc Res 2009;82:503-12. 

Johnson RJ, Alpers CE, Yoshimura A, Lombardi D, Pritzl P, Floege J, et al. Renal Injury 58. 
from angiotensin II mediated hypertension. Hypertension 1992;19:464-74. 

Liao TD, Yang XP, Liu YH, Shesely E, Cavasin MA, Kuziel WA, et al. Role of inflammation in 59. 
the development of renal damage and dysfunction in angiotensin II induced hypertension. 
Hypertension 2008;52:256-63. 

Vagnes OB, Iversen BM, Arendshorst WJ. Short term angiotensin II produces renal 60. 
vasoconstriction independent of TP receptor activation and TxA2 isoprostane production. 
Am J Physiol Renal Physiol 2007;293:F860-7. 

Ponnuchamy B, Khalil RA. Cellular mediators of renal vascular dysfunction in hypertension. 61. 
Am J Physiol Renal Physiol 2009;296:R1001-8. 

Rodriguez-Iturbe B, Johnson RJ. Role of inflammatory cells in the kidney in the induction 62. 
and maintenance of hypertension. Nephrol Dial Transplant 2006;21:260-63. 

Nguyen G. Renin&prorenin receptors. Kidney Int 2006;69:1503-6. 63. 

Huang Y, Wongamorntham S, Kasting J, McQuillan D, Owens RT, Yu L, et al. Renin 64. 
increases mesangial cell transforming growth factor-beta 1 and matrix proteins through 
receptor-mediated, angiotensin II-independent mechanisms. Kidney Int 2006;69:105-13. 



Дијана Б. Јовановић

29

Mercure C, Prescott G, Lacombe MJ, Silversides DW, Reudelhuber TL. Chronic increases 65. 
in circulating prorenin are not associated with renal or cardiac pathologies. Hypertension 
2009;53:1062-9. 

Becker GJ, Hewitson TD, Chrysostomou A. Aldosterone in clinical nephrology: old 66. 
hormone, new questions. Nephrol Dial Transplant 2009;24:2316-21. 

Schmidt BMW, Sammer U, Fleischmann I, Schlaich M, Delles C, Schmieder R. Rapid 67. 
nongenomic effects of aldosterone on the renal vasculature in humans. Hypertension 
2006;47:650. 

Ninomiya T, Kiyohara Y, Tokuda Y, Doi Y, Arima H, Harada A, et al. Impact of kidney 68. 
disease and blood pressure on the development of cardiovascular disease: an overview 
from the Japan arteriosclerosis longitudinal study. Circulation 2008;118:2694-701. 

Levin A, Singer J, Thompson CR, Ross H, Lewis M. Prevalent left ventricular hypertrophy 69. 
in the predialysis population: identifying opportunities for intervention. Am J Kidney Dis 
1996;27:347-54. 

Astor B, Hallan S, Miller E, Yeung E, Coresh J. Glomerular filtration rate, albuminuria, 70. 
and risk of cardiovascular and all-cause mortality in the US population. Am J Epidemiol 
2008;167:1226-34. 

ROLE OF THE KIDNEY IN THE PATHOGENESIS 
OF HYPERTENSION 

Dijana B. Jovanović

Clinic of Nephrology, Clinical Center of Serbia, Faculty of Medicine, 
University of Belgrade, Belgrade, Serbia
 

Whether hypertension is the cause or consequence of kidney disease is a long 
lasting question which must be discussed in the future. Together these two diseases 
have become epidemics in modern society and are associated with an increased risk 
of cardiovascular diseases. Over the last few decades multiple clinical, experimental 
and genetic studies have shown the kidney to be an important determinant of essential 
hypertension. However, little is known about the direct mechanisms by which the kid-
ney induces hypertension or why blood pressure tends to rise in patients with chronic 
kidney disease. This paper describes the pathophysiology of essential hypertension 
and its relationship to chronic kidney disease and cardiovascular disease. Particular 
focus is drawn to the effects of renal sodium handling, the renin-angiotensin-aldoster-
one system, the sympathetic nervous system, as well as mediators of vascular tone in 
the development of kidney-induced hypertension. In addition, the mediators initiat-
ing and maintaining the progression of chronic kidney disease and the interrelation of 
these factors and development of hypertension are discussed.

Key words: essential hypertension, chronic kidney disease, cardiovascular      
disease

Проф. др Дијана Јовановић
Нефролошка клиника, Клинички центар Србије

Пастерова 2, 11000 Београд
e-mail: dijanaj@eunet.rs



 
 



ХИПЕРТЕНЗИЈА КАО УЗРОК И ПОСЛЕДИЦА 
БОЛЕСТИ БУБРЕГА

Нада Димковић

Клиничко одељење за бубрежне болести и метаболичке поремећаје са 
центром за дијализе „Професор др Василије Јовановић”, 
Клиничко-болнички центар Звездара, Београд

Сажетак

Хипертензивно оштећење бубрега (нефроангиосклероза) ређе је но што 
се то мисли, али је ипак значајан узрок отказа рада бубрега. Пре постављања 
дијагнозе нефроангиосклерозе потребно је детаљно испитивање да би се 
искључили други узроци бубрежне слабости као што су атеросклеротично 
обољење бубрежних артерија и аорте, емболизација холестеролским кристалима 
као и нека олигосимптоматска бубрежна обољења. 

Секундарна хипертензија бубрежног порекла може бити ренопарехнимска 
или реноваскуларна. Бројне бубрежне болести су праћене хипертензијом, 
укључујући примарне и секундарне гломерулске болести, интерстицијске и 
урођене болести.  У настанаку  хипертензије учествују бројни механизми али, пре 
свега, вишак воде и соли и активација система ренин-ангиотензин- алдостерон. 
Реноваскуларна хипертензија је најчешће последица фибромускуларне 
дисплазије или атеросклеротично измењених бубрежних артерија и аорте. 
Дуготрајно измењене реналне артерије (или једна ренална артерија, код 
солитарног бубрега) могу довести до исхемијске нефропатије. Ова може да се 
манифестује акутном бубрежном слабошћу, погоршањем функције бубрега 
у болесника са реноваскуларном хипертензијом, понављаним едемом плућа, 
настанком акутне бубрежне слабости на терену хроничне бубрежне слабости. 
Пажљиво испитивање и добра клиничка процена кључ су избора дијагностичких 
процедура и лечења у ових болесника.

Кључне речи: нефроангиосклероза, ренопаренхимска хипертензија, рено-
васкуларна хипертензија, исхемијска болест бубрега

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 1,  2010.
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Бубрези имају значајну улогу у регулацији крвног притиска а 
истовремено повишен крвни притисак може да има трајне последице 
на њихову структуру и функцију. Поред бројних истраживања 
последњих деценија, етиологија хипертензије у 90%-95% случајева 
остаје непозната и назива се заједничким именом - есенцијална 
(примарна) хипертензија, чија се дијагноза поставља по ексклузионом 
принципу. 

Есенцијална хипертензија као узрок оштећења бубрега

Улога бубрега у настанку есенцијалне хипертензије показана је 
у експерименталном моделу [1,2], а још много детаљније испитане 
су и документоване последице есенцијалне хипертензије по бубрег. 
Учесталост хроничне слабости бубрега услед хипертензије варира. 
Тако су давнашњи подаци серије од 500 болесника са нелеченом 
хипертензијом показали да је у време смрти 18% болесника имало 
хроничну бубрежну слабост а 42% болесника протеинурију [13]. 
Увођењем ефикасне антихипертензивне терапије, ризик од хроничне 
бубрежне слабости се смањио. Међутим, како је есенцијална хипер-
тензија веома честа болест, она још увек представља значајан 
доприносећи фактор укупном броју оболелих од хроничне бубрежне 
слабости и отказа рада бубрега. Истраживања у Америци су показала 
да ће 7,7% болесника са хипертензијом развити хроничну бубрежну 
слабост [4]. Проспективни подаци добијени на 332 554 болесника у 
оквиру студије MRFIT (Мultiple Risk Factor Intervention Trial) су показали 
међусобну повезаност између ризика за настанак отказа рада бубрега  
и базалног систолног и дијастолног притиска [5]. Тако се ризик од 
отказа рада бубрега повећава 22 пута у болесника са систолним 
притиском који је > 220 mmHg, или дијастолним притиском који је 
> 120 mmHg  у односу на вредност притиска мањег од 120/80 mmHg. 
Ризик је био већи у случају високих вредности систолног крвног 
притиска.

На однос између крвног притиска и ризика од бубрежног 
оштећења утичу и други фактори: раса, присуство дијабетеса и 
протеинурија. Познато је да су Афроамериканци и становници ос-
трва  Пацифика посебно склони напредовању бубрежног оштећења 
а хипертензија се у њих среће много чешће као узрок отказа бубрега 
но што је то случај са белом популацијом. У Великој Британији се овај 
неповољан исход среће у становника пореклом из јужне Азије.
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Нефроангиосклероза 

Последица хипертензије по бубрег описује се као нефроангио-
склероза. Дуготрајна хипертензија има негативне последице 
на све крвне судове, па и на крвне судове бубрега. Неки аутори 
нефроангиосклерозу дефинишу као клинички синдром који обухвата 
дуготрајну есенцијалну хипертензију, хипертензивну ретинопатију, 
хипертрофију леве коморе, минималну протеинурију и прогресивну 
бубрежну слабост.

Хистолошки, лезије захватају све структуре бубрега [6]. 

Аутопсијски налаз на бубрезима особа које су имале есенцијалну 
хипертензију  показују артериоларну хијалинозу аферентне артерио-
ле гломерула и фиброзу субендотела и медија интерлобуларне 
и лучне артерије. Захваћени су гломерули јукстамедуларне ре-
гије који показују знаке ’старења’ и местимичне промене типа 
фокално-сегментне гломерулосклерозе. Најизраженије су промене 
тубулоинтерстицијума: тубули су атрофични са микроцистама, а 
многи садрже протеинске цилиндре. У одмаклим фазама болести 
интерстицијум је фиброзиран, са доста инфламаторних ћелија, 
што даје слику хроничног интерстицијског нефритиса. Помињу 
се два механизма путем којих хипертензија води бубрежном 
оштећењу. Један је гломерулска хипоперфузија и исхемија услед 
измењених прегломерулских капилара, а други је хиперфилтрација 
и интрагломерулска хипертензија  настала  услед губитка ауторегу-
лације крвних судова који омогућавају преношење системске 
хипертензије у гломерул [7].

Наведене хистолошке промене су релативно честе и у старости 
и дијабетесу, па хистолошку дијагнозу нефроангиосклерозе некада 
није лако поставити без детаљног испитивања. Наиме, подаци 
из  литературе указују да је ова дијагноза прецењена и да значајно 
мањи број болесника има нефроангиосклерозу од укупног броја 
болесника у којих је постављена ова дијагноза. На основу једне серије 
биопсија, показано  је  да је од укупног броја нефроангиосклероза она 
потврђена у 44% случајева, док је у 26% откривена реноваскуларна 
атеросклеротична болест, а у 30% емболија кристалима холестерола 
[8]. Стога је важно да се у особа са постојећом есенцијалном 
хипертензијом и прогресивном бубрежном слабошћу у обзир узму 
атеросклеротична болест бубрежних артерија и аорте, емболија 
кристалима холестерола али и друге олигосимптоматске бубрежне 
болести. Друга серија биопсијског материјала показала је да се 
промене на крвним судовима бубрега срећу у 20% болесника 
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са гломерулонефритисом и 76% болесника са интерстицијским 
нефритисом [9]. Такође, промене на крвним судовима могу бити 
присутне и пре појаве хипертензије или у особа без хипертензије, 
што указује да промене које се виђају у склопу нефроангиосклерозе 
нису увек посредоване есенцијалном хипертензијом и да су вероватно 
генетски детерминисане. До сада је показан значај полиморфизма 
ACE I/D у настанку нефроангиосклерозе којој погодује генотип DD 
[10]. У постављању дијагнозе нефроангиосклерозе од помоћи су 
налази описани у табели 1.

Табела 1.  Дијагностички критеријуми за нефроангиосклерозу

Налаз који указује на нефроангиосклерозу
     - црна раса
     - дуготрајна и изражена хипертензија
     - хипертензивне промене на очном дну
     - хипертрофија леве коморе
     - хипертензија претходи појави протеинурије
     - протеинурија испод 0,5 g/дан
     - хипертензија претходи бубрежној слабости
     - негативан налаз за остале бубрежне болести
     - карактеристичан биопсијски налаз

У циљу адекватног лечења, болесницима са есенцијалном 
хипертензијом, поготову средовечним и онима старије животне доби, 
пре постављања дијагнозе би увек требло искључити остала обољења, 
што је могуће Doppler сонографијом или чак ангиографијом. Биопсија 
бубрега помоћи ће да се открију олигосимптоматске бубрежне 
болести.

Бубрег као узрок хипертензије 

Иако заступљена у малом проценту у односу на есенцијалну 
хипертензију, секундарна хипертензија може бити последица бројних 
фактора (Табела 2): бубрежног обољења, ендокриних болести, 
примене неких лекова, неуролошких поремећаја, коарктације аорте 
али може настати и јатрогено, прекомерним уносом течности и соли 
у условима болничког лечења.

Хипертензија бубрежног порекла је хетерогена етиолошка група  
(Табела 3). Да би се раздвојиле наследне, примарне и секундарне 
бубрежне болести, на нивоу примарне здравствене заштите потребно 
је:
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-узети детаљну породичну анамнезу која може да укаже на неке 
наследне болести бубрега

-узети детаљну личну анамнезу и открити евентуалне ванбуб-
режне промене (коштано-зглобне, кожне, очне; промене у 
респираторном систему, периферној васкуларној мрежи) које 
могу указати на секундарне бубрежне болести. 

Основне анализе укључују микроскопски преглед мокраће и 
тестирање на присуство беланчевина у мокраћи. Потом је важно 
проверити функцију бубрега (клиренс ендогеног креатинина 
формулом  Cockroft- Gault  или MDRD). На нивоу примарне здравствене 
заштите, пожељно је урадити и ултразвучни преглед бубрега, који има 
дијагностичко-прогностички значај. На овај начин се може поставити 
дијагноза цистичне (полицистичне) болести бубрега, опструкције 
мокраћних путева, ожиљавања у склопу дуготрајних, понављаних 
инфекција, или видети обим промена у склопу хипертензије 
(величина бубрега и карактер бубрежног паренхима). После 
иницијалних анализа, болесник се упућује на допунско испитивање 
нефрологу, који ће дати дефинитивну дијагнозу бубрежног обољења 
које је довело до хипертензије.

Табела 2. Најчешћи узроци секундарне хипертензије

Секундарна хипертензија

Бубрежна

Ендокрина

Посредована лековима

Неуролошки поремећаји

Коарктација аорте

Прекомерни унос течности     
и соли  (јатрогени)

Ренопаренхимска
Реноваскуларна

Примарни алдостеронизам
Кушингов синдром
Феохромоцитом
Хипертиреоза
Хиперпаратироидизам
Акромегалија

Контрацептивна средства
Нестероидни антиреуматици (NSAID)
Симпатомиметици
Лекови који изазивају зависност (и алкохол)

Sleep apnea
Повишен интракранијални притисак
Афективни поремећаји
Оштећења кичмене мождине
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Табела 3. Најчешћи узроци хипертензије бубрежног порекла

Узрок Клинчка слика Испитивање 

Примарне гломерулске 
болести

Секундарне 
гломерулске 
болести

Стеноза бубрежне 
артерије

Урођене болести 
бубрега
   Полицистична 
   болест бубрега

  Allport-oв синдром

Хронични 
пијелонефритис и 
рефлукс

Хематурија, протеинурија, 
цилиндрурија, нефритички 
синдром, нефротски синдром, 
хипертензија

Као код примарних 
гломерулских болести + 
ванбубрежни симптоми: 
дијабетес, артралгије, 
малаксалост, пулмоналне 
хеморагије, кожне промене, 
хипертензија

Поливаскуларна болест, 
дијабетес, плућни едем, 
васкуларни шум

Увећање трбуха, честе 
инфекције, крварења из циста, 
хипертензија

Мушки пол, наглувост, очне 
промене

Понављајуће мокраћне 
инфекције, фебрилна стања

Серумски и 
уринарни протеини и 
имуноглобулини, ASO, 
АSTO, липидни статус

HCV, криоглобулини, 
комплемент, 
циркулишући имуни 
комлекси, dsDNA, ANF, 
cANCA, pANCA, antiGBM 

MRA, CT ангиографија, 
артериографија

Ултразвук бубрега

Анаместички податак, 
биопсија бубрега

Преглед урина, 
ултразвук, микциона 
цистографија

Бубрежна обољења која воде хипертензији могу бити једнострана 
(унилатерална) и обострана (билатерална). 

Једностране болести бубрега: најчешће се ради о унилатералној 
хидронефрози. Подаци указују да у акутној унилатералној хидро-
нефрози постоји појачано лучење ренина с оболеле стране, што води 
скоку крвног притиска а резултат оперативног лечења је углавном 
повољан. Међутим, у случају хроничне једностране опструкције, 
резултати хируршке интервенције су мање ефикасни, што указује на 
ангажовање других механизама ван система ренин-ангиотензин. 

Унилатералне бубрежне цисте такође могу узроковати хипер-
тензију са појачаном секрецијом ренина. Декомпресија (пункција) 
цисте може имати повољне резултате у лечењу хипертензије
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Унилатералне паренхимске болести бубрега се углавном 
односе на једнострани хронични пијелонефритис. Покушаји да се 
нефректомијом спасе преостали бубрег нису увек уродили плодом, 
те је пре оперативног захвата неопходно добро проценити функцију 
и стање контралатералног бубрега. Бубрег се не вади ако је ниво 
гломерулске филтрације преко 25% од укупне бубрежне функције и 
ако се не утврди да је преостали бубрег очуван.

Обостране болести бубрега су чешће. Оне најучесталије су 
наведене у табели 3.

Механизам настанка хипертензије код                        
бубрежних болести

На повезаност бубрежних болести и хипертензије указао је још 
давне 1836. године Richard Bright (Guy’s Hospital). Бубрежне болести 
воде хипертензији у око 80% случајева а хипертензија са своје 
стране доприноси напредовању бубрежне болести. Хипертензија 
у бубрежних болесника је значајан предиктор коронарне болести. 
Потенцијални разлози хипертензије у бубрежних болести приказани 
су на табели 4.

Табела 4. Фактори који учествују у патогенези хипертензије у  
                  болесника са бубрежним обољењима

- Вишак воде и соли
- Активација система ренин-ангиотензин-алдостерон  
- Активација ендотелина
- Повећана активност симаптичког нервног система
- Поремећена функција барорецептора
- Смањење вазодепресорних супстанци пореклом из ендотела
- Повећање вазоконстрикторних супстанци пореклом из ендотела
- Оксидативни стрес
- Паратиреоидни хормон и двовалентни јони
- Структурне промене у артеријама
- Антифосфолипидни синдром
- Лекови (стероиди, циклоспорин, NSAID, симпатикомиметици)
- Еритропоетин
- Вазопресин, серотонин

Наведени фактори су међусобно повезани и делују различитим 
интензитетом у различитим фазама болести, још пре но што се 
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открије хипертензија. Од испитана 32 болесника са почетном 
бубрежном болешћу  и нормалном функцијом бубрега (ЈГФ), њих 13 
је имало повећан циркулишући волумен, ударни волумен и смањен 
периферни васкуларни отпор [11]. После праћења од 2-8 година, 
11 од ових болесника је развило хипертензију. Овај ’прозор’ између 
вишка циркулишућег волумена и настанка хипертензије тумачи 
се компензаторним смањењем периферног васкуларног отпора. 
Проласком адаптационог периода, крвни притисак расте а волумен 
се нормализује путем натриурезе. Наиме, бубрег реагује на скок 
притиска појачавајући излучивање соли и воде а хипертензија се 
дефинитивно успоставља онда када је натриуретски одговор померен 
да одржи баланс натријума на вишим вредностима крвног притиска. 
Растом крвног притиска бубрег реагује повећаним излучивањем 
натријума и воде са циљем смањења ванћелијске запремине. 
Равнотежа (steady state) за дату вредност крвног притиска постиже се 
када је унос натријума једнак његовом излучивању.

Активација система ренин-ангиотензин-алдостерон је у вези 
са задржавањем соли и повећањем ванћелијске запремине. У 
болесника са ренопаренхимским обољењима не среће се нормална 
супресија ренинске активности у плазми у одговору на промену 
концентрације натријума и циркулишућег волумена а ’нормална’ 
вредност ренина у плазми је неодговарајуће висока. Бубрези имају 
директну улогу у симпатичкој хиперреактивности која се среће у 
ових болесника. У стањима уремије, присуство серумских медијатора 
(инхибитора) води смањеној синтези вазодилататорних супстанци 
(NO) а мишићне ћелије крвних судова појачано луче ендотелин 1 и 
3, који доводе до вазоконстрикције. У хроничној бубрежној слабости 
бележи се пораст слободних кисеоничних радикала који могу да воде 
порасту крвног притиска. У стадијуму одмакле уремије, поремећај 
метаболизма калцијума (хиперкалцемија) и пораст паратхормона, 
воде хипертензији уколико нису лечени. Најзад, треба поменути и 
терапију агенсима стимулације еритропоезе који могу да погоршају 
преегзистентну хипертензију, нарочито ако се не дају сходно важећим 
препорукама.

Када се једном успостави хронична бубрежна слабост, хипер-
тензија значајно доприноси њеном напредовању. Било да је 
хипертензија есенцијална или секундарна, она води гломерулској 
хипертензији (услед дилатације аферентне и/или констрикције 
еферентне артериоле гломерула), оштећењу ендотела као и 
активацији профиброзних паракриних медијатора. Као резултат 
настаје гломерулосклероза и смањење укупне масе нефрона са 
компензаторном хиперфилтрацијом преосталих нефрона. Тако 
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се ствара зачаран круг. Према подацима Schmieder-a и сарадника, 
болесници  који  имају  есенцијалну хипертензију  и високу гломерул-
ску филтрацију  имају најбрже пропадање функције бубрега [12].

Реноваскулара хипертензија
 
Реноваскуларна хипертензија (РВХ) може настати из више 

разлога а у њеној основи је поремећај артеријске циркулације бубрега 
(Табела 5). У клиничкој пракси се најчешће срећу фибромускуларна 
дисплазија и атеросклеротична болест артерија.

Фибромуслуларна дисплазија је чешћа у младих особа женског 
пола и испољава се наглим порастом крвног притиска. Промене се 
региструју неколико сантиметара после одвајања реналне артерије 
од аорте. Атеросклеротична захваћеност артерије (или више њих) 
је још чешћа: промене се јављају у првих 1-2 сантиметра и могу 
представљати продужетак великог аортног плака тј. манифестацију 
системске васкуларне болести. 

Стеноза реналне артерије је најчешћи узрок секундарне 
хипертензије у болесника преко 50 година старости [13]. У ових 
болесника доминира висок систолни и широк пулсни притисак. До 
скока тензије долази тек када стеноза обухвати 75%-80% артеријског 
лумена, а главни механизми њеног настанка су компензаторне 
природе, са циљем очувања перфузионог притиска (активација 
система ренинг-ангиотензин). Даљи ток у великој мери зависи 
од тога да ли је контралатерални бубрег очуван или не. Уколико 
је контралатерални бубрег функционалан, он на пораст крвног 
притиска реагује излучивањем вишка воде и соли. На тај начин 
се одржава смањена перфузија стенотичног бубрега а у каснијем 
току се укључују и други механизми (секундарни алдостеризам, 
интраренална активација симпатикуса, лучење ендотелина,  смањено 
стварање NO). 
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Табела 5. Узроци реноваскуларне хипертензије

Узроци реноваскуларне хипертензије

Унилатералне промене (други бубрег функционалан)
- Једнострана атеросклеротична стеноза а.renalis
- Једнострана фибромускуларна дисплазија
- Анеуризма бубрежне артерије
- Артеријска емболија
- Артериовенска фистула (конгенитална или трауматска)
- Сегментна артеријска оклузија (трауматска)
- Компресија бубрежне артерије феохромоцитомом
- Метастатски тумор и компресија бубрежног паренхима
- Унилатерална траума бубрега и компресија хематомом
- Једнострана уретерална опструкција

Промене које се односе на укупну масу бубрега (оба бубрега)
- Стеноза артерије солитарног бубрега
- Коарктација аорте
- Васкулитис (полиартеритис нодоза и Такајашијева болест)
- Стеноза анастомозе пресађеног бубрега

Уколико нема очуване масе бубрега (обострана стеноза, стеноза 
солитарног бубрега), вода и со се задржавају, што води инхибицији 
спреге ренин-ангиотензин, те се каже да ова хипертензија није 
ангиотензин-зависна.

Дијагноза РВХ се често пропушта. Садашња антихипертензивна 
терапија уз примену инхибитора ангиотензин конвертујућег ензима 
(ACEi) и блокатора ангиотензинских рецептора, њихова примена 
код застојне срчане слабости, бубрежних обољења са протеинуријом 
(укључујући и дијабетес) често маскира постојећу РВХ. Зато би на њу 
требало мислити у свим ситуацијама рано (пре 30. година живота) 
или касно настале (после 50. године живота) хипертензије, у случају 
акцелерације већ лечене есенцијалне хипертензије, код погоршања 
функције бубрега током лечења хипертензије, у епизодама наглих 
плућних едема, и код узнапредујуће бубрежне слабости. Такође 
би поливаскуларна болест требало да побуди сумњу и на РВХ. 
Постављање оправдане сумње на РВХ је од великог значаја за њено 
лечење, поготову у присуству/одсуству исхемијске болести бубрега.

Многи функционални тестови који су се базирали на активацији 
система ренин-ангиотензин и симетричност налаза у оба бубрега 
показали су се као недовољно поуздани, са сензитивношћу и 
специфичношћу које не прелазе 80%. Добра клиничка процена је од 
велике важности пре златног дијагностичког стандарда, контрастне 
ангиографије, током које се може урадити по потреби и перкутана 
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транслуминална ангиопластика са или без постављања стента. 
Медикаментозна терапија у лечењу РВХ је индикована све 

док се крвни притисак добро регулише и док је бубрежна функ-
ција стабилна. Примена ACEi у терапији РВХ је од великог значаја 
и захтева опрез. Постоје мишљења да ова група лекова носи 
ризик од тзв. фармаколошке нефректомије, због узроковања 
иреверзибилних, исхемичних промена на стенотичном бубрегу 
[14]. Када је прегломерулски притисак смањен из било ког разлога, 
онда је интраренална активација ангиотензина II такав адаптациони 
мехнизам који доводи до констрикције еферентне артериоле, чиме 
се чува интрагломерулски и филтрациони притисак. Уколико се 
блокира дејство ангиотензина II, ниво гломерулске филтрације се 
може критично смањити, чак до настанка акутне бубрежне слабости. 
Ово се среће само уколико постоји  солитарни бубрег са стенозом 
или када постоји обострана стеноза реналне артерије. Стога, код 
медикаментозног лечења болесника требало би имати на уму више 
чињеница да би се избегло неповољно дејство ACEi и  блокатора 
ангиотензинских рецептора по бубрег (Табела 6), као и да би се 
применила алтернативна терапија. 

Табела 6. Фактори ризика од бубрежног оштећења током 
                  примене ACEi

Предиспонирајућа 
стања

Раширена атеросклеротична болест
Преегзистентно оштећење бубрежне функције
Солитарни бубрег
Активиран систем ренин-ангиотензин
Смањен унос натријума
Диуретска терапија
Губитак течности (повраћање, дијареја)
Давање вазодилататора
Срчана слабост (хипотензија, хипонатремија)
Истовремена употреба нефротоксина (NSAID)

Праћење ефеката 
терапије током 
примене ACEi

Серумски креатинин првих неколико дана, и 
после 2 и 4 недеље
Серумски калијум (обуставити суплементе, 
диуретике који штеде калијум и саветовати 
исхрану са мање K)

Праћење 
цикрулишућег 
волумена

Привремено обуставити диуретике
Пажљиво титрирати диуретике и ACEi
Либерализовати унос соли, надоместити волумен
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Како већина болесника са РВХ има и претходну есенцијалну 
хипертензију, то се често поставља питање када и коме треба радити 
инвазивно лечење, поготово уколико је медикаментозна терапија 
неуспешна. Перкутана транслуминална ангиопластика (ПТРА) је 
метода избора и за фибромускуларну дисплазију и атросклеротичну 
стенозу реналне артерије. Фибромускуларна дисплазија је удаљена 
од орифицијума аорте и лакше се поставља. Нажалост, у многих 
болесника ово не води дефинитивном излечењу, већ само бољем 
регулисању крвног притиска, очувању бубрежне циркулације и 
заштити кардиоваскуларног система уз хроничну медикаментозну 
терапију. Атеросклеротичне лезије се теже коригују с обзиром на 
то да плак може потицати из аорте и компромитовати остијум, па 
је, у тим случајевима, постављање стента чешће индиковано. У ових 
болесника је чак излечење ређе но у фибромускуларне дисплазије, а 
рестенозе нису ретке [15]. 

Хируршка реваскуларизација (оперативно лечење) је доста 
изгубила на значају увођењем ПТРА. Ипак, реваскуларизација је 
индикована у болесника који имају хипертензију рефракторну на 
медикаментозну терапију, у којих ПТРА није имала успеха, и који 
имају удружену аортну болест коју треба кориговати [16]. Хируршко 
лечење требало би узети у обзир и када је потребно извадити 
нефункционални бубрег са стенотичном артеријом, ради сачувања 
контралтералног бубрега, поготову применом лапароскопске 
технике.

Исхемијска нефропатија

Исхемијска болест бубрега је последица смањеног протока 
крви кроз бубреге услед стенозе реналних артерија измењених 
атероматозним процесом. У почетку хемодинамски и реверзибилан 
процес, ова болест у стању хроничне исхемије води трајном губитку 
структуре (ожиљавање, атрофија) и функције бубрега, као и порасту 
крвног притиска. Према неким подацима, исхемијска болест је узрок 
отказа рада бубрега у 11%-22% свих случајева [17]. 

Промене могу бити: унилатерална стеноза или оклузија 
артерије солитарног бубрега, билатерална стеноза већег степена 
или билатерална оклузија и унилатерална стеноза/оклузија уз 
афункционалан контралатерални бубрег. Хемодинамски значај 
стенотичне лезије се одређује мерењем градијента притиска на 
нивоу стенозе током ангиографије: градијент од 20 mmHg се означава 
клинички значајним. Сматра се да је потребна стеноза више од 
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60% да би довела до смањења перфузионог притиска испод нивоа 
ауторегулације и уз смањење нивоа гломерулске филтрације.  
Функција бубрега се може опоравити уколико се коригује перфузија 
бубрега. Нажалост, чешће су промене у виду кортикалних ожиљавања, 
склеротичних гломерула и интерстицијумске фиброзе.

Исхемијска нефропатија се клинички може испољити у неколико 
облика:  
• Акутна бубрежна слабост током лечења хипертензије, нарочито 

при употреби лекова из групе која врши блокаду ренина-
ангиотензина. Она обично настаје 1-14 дана по отпочињању 
терапије и често је реверзибилна.  Међутим, акутна бубрежна 
слабост се може јавити током лечења хипертензије и у 
одсуству исхемијске нефропатије (смањење интраваскуларне 
запремине). 

•  Настанак азотемије у болесника са претходно дијагностикованом 
реноваскуларном хипертензијом. Како је обострана стеноза 
бубрежне артерије честа (између 30%-50%), код присутне 
РВХ требало би увек посумњати на постојање исхемијске 
нефропатије.

•  Поновљене епизоде едема плућа, који може бити удружен 
са хипертензијом али и са нормалним, или чак сниженим, 
крвним притиском. У основи овог поремећаја је највероватније 
задржавање воде и соли.

•  Нејасна азотемија у старијих болесника (преко 60 година, када 
настанак есенцијалне хипертензије није типичан), поготову у 
оних са постојећом полиартеријском болешћу атеросклеротичне 
природе.

•  Акутна  бубрежна  слабост  која  се  суперпонира на хронич-
ну слабост бубрега. Болесници са стенозом реналне арте-рије 
(једнострано код солитарног и афункционалног контралате-
ралног бубрега, или обострано) имају ризик од оклузије артерије. 
Нагли настанак оклузије се приказује у виду нагло настале 
анурије, акутне бубрежне слабости и хипертензивне кризе.

У дијагностици је важно открити реноваскуларну болест и улогу 
смањене перфузије бубрега у смањењу гломерулске филтрације. 
Ангиографска испитивања су најпоузданија, нарочито нуклеарна 
магнетна резонанца која је погодна за болеснике са слабошћу 
бубрега. У терапији се користе  лекови, перкутана транслуминална 
ангиопластика, ендоваскуларно постављање стента и хируршка 
реваскуларизација.
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Закључак

Есенцијална хипертензија је релативно чест узрок бубрежног 
оштећења а њена вредност корелира са појавом отказа рада бубрега. 
Дијагноза нефроангиосклерозе посредоване хипертензијом често се 
поставља без детаљног испитивања, чиме се могу превидети нека 
друга обољења бубрега и крвних судова. Са друге стране, обољења 
бубрежног паренхима и бубрежне артерије могу бити узрок тзв. 
секундарне хипертензије. Механизми хипертензије у хроничних 
бубрежних болести су бројни, а међу њима су најважнији вишак воде и 
соли, активација система ренин-ангиотензин и симпатичког нервног 
система. Као посебан узрок хипертензије издваја се реноваскуларна 
хипертензија, у чијој основи најчешће лежи фибромускуларна 
дисплазија или атеросклеротична болест. Атеросклеротична болест 
обе бубрежне артерије или једне (код постојања солитарног бубрега 
или афункцијоналног контралатералног бубрега) може да доведе 
до узнапредујуће исхемијске болести бубрега. Пажљив одабир 
дијагностичких и терапијских процедура, који се заснива на доброј 
клиничкој процени, представља кључ у лечењу ових болесника.
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HYPERTENSION AS A CAUSE AND CONSEQUENCE 
OF KIDNEY DISEASES 

Nada Dimković

Clinical Department for Kidney Diseases and Metabolic Disorders with Dialysis Center 
„Professor Vasilije Jovanović“, 
Zvezdara Clinical Hospital Center, Belgrade 

Although overdiagnosed, hypertensive renal disease (nephroangiosclerosis) 
is still an important cause of end-stage renal disease. Before diagnosis, careful 
examination is mandatory with thе aim of excluding other treatable causes of renal 
disease, such as atherosclerotic renal disease, cholesterol crystal embolism and some 
oligosymptomatic renal diseases. 

Secondary hypertension of renal origin includes renoparenchymal and 
renovascular hypertension. Numerous renal diseases, such as primary and secondary  
glomerular diseases, chronic tubulointerstitial and hereditary diseases, may be 
underlying causes of hypertension. Different mechanisms have been proposed and 
most important are excess of salt and water and overactivation of the renin-angiotensin-
aldosterone system. Renovascular hypertension is most frequently the consequence 
of fibromuscular displasia and atherosclerotic disease of the renal arteries and aorta. 
Long-lasting narrowing/occlusion of the renal arteries (or one artery in a solitary 
kidney) may result in ischemic nephropathy. This may present by worsening chronic 
renal failure (including superimposed acute renal failure) and it should be suspected 
whenever а patient has worsening renal function in previously diagnosed renal artery 



stenosis, and in patients with flush pulmonary edema. Careful examination and good 
clinical judgment are crucial  in the choice of a proper diagnostic and therapeutic 
approach. 

Key words: nephroangiosclerosis, renoparenchymal hypertension, renovascular 
hypertension, ischemic nephropathy
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БУБРЕГА: РЕЗУЛТАТИ Б3 СТУДИЈЕ ИЗ ДOМА 
ЗДРАВЉА „ВОЖДОВАЦ” 
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Сажетак

Обољење бубрега представља врло важну хроничну компликацију дија-
бетесa, а дијабетесна нефропатија је један од водећих узрока терминалне 
бубрежне инсуфицијенције. Београдска студија раног откривања болести 
бубрега – Б3 студија, предузета је са циљем да се испита учесталост обољења 
бубрега и степен оштећења функције бубрега  у болесника са високим ризиком 
за хроничну болест бубрега.

У оквиру Б3 студије у Дому здравља „Вождовац“ укључено је 150 болесника 
са дијабетесом типа 2. Анализа је показала да су болесници старије доби, 78% 
има прекомерну телесну тежину (ИТМ преко 25 kg/m2) али је у 50% болесника 
постигнут циљни крвни притисак  од 130/80 mmHg.  Дијабетес  је у испитаних 
болесника просечно трајао 9,2 године, просечна гликемија је била 8,7 mmol/l, а при 
контроли током студије 41% болесника је имало гликемију преко 9 mmol/l, 31%  је 
имало гликозурију, а 79% болесника хипертензију. Протеинурија  је откривена 
у 19% болесника, а микроалбуминурија у 43% болесника. Јачина гломеруслке 
филтрације (ЈГФ) испод 60 ml/min/1,73m2 је откривена у 13% болесника. Само 18% 
болесника је раније испитивало стање својих бубрега.

Како је дијабетесна нефропатија најчешћи узрок терминалне исуфицијенције 
бубрега и могући узрок губитка функције бубрега, као и фактор ризик за 
кардиоваскуларне болести, све већа пажња се усмерава ка превенцији и раном 
откривању болести бубрега у болесника са дијабетесом.

Кључне речи: дијабетесна нефропатија, микроалбуминурија, рано откри-
вање, превенција

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 1,  2010.
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Увод

Дијабетесна нефропатија је најчешћи узрок терминалне 
инсуфицијенције бубрега у развијеним земљама света, где је готово 
у 50% болесника  на дијализи дијабетес узроковао губитак функције 
бубрега. Дијабетес и хронична бубрежна инсуфицијенција предста-
вљају значајне факторе ризика за кардиоваскуларне болести [1].  
Епидемијски пораст  броја болесника који се лече дијализама  узроко-
вао је да се све већа пажња посвећује  превенцији и раном откривању 
хроничне болести бубрега. За скрининг ових болести користе 
се преглед урина тест тракама, одређивање јачина гломерулске 
филтрације (ЈГФ) према различитим формулама, одређивање микро-
албуминурије тест тракама или квантитативно [2].  

Истраживања у оквиру Б3 студије  спроведена у Дому здравља 
»Вождовац« имала су за циљ да се испита учесталост показатеља 
обољења бубрега и степен оштећења функције бубрега у болесника 
са дијабетесом типа 2, који су са високим ризиком за хроничну болест 
бубрега. 
                                                                                
Болесници и методе

У студију је укључено 150 болесника  у градским амбулантама 
Дома здравља “Вождовац” старости од 50 до 70 година, оболелих од 
дијабетес мелитусa типа 2. Нису укључене труднице, особе са неком 
акутном болешћу и фебрилним стањем. Пацијенти су обавештени 
да се испитивање изводи ради раног откривања оштећења бубрега 
за које у њих постоји велики ризик. Истраживачи су били лекари 
специјалисти опште медицине,  у сарадњи са нефролозима клиничких 
центара. Од болесника су добијени следећи подаци: старост, индекс 
телесне масе (ИТМ),  крвни притисак,  ранија испитивања бубрежне 
функције, који су уношени у анкетни лист. Потом су болесници 
упућивани у лабораторију ради одређивања гликемије, креатинина, 
прегледа седимента урина, концентрације албумина у урину 
(микроалбуминурија). После извршених прегледа лекар је уписао 
добијене  резултате.

Резултати

Основни подаци о болесницима приказани су у табели 1. 
Испитану групу чиниле су старије особе, а већи проценат (78%) њих 
је био je са прекомерном телесном тежином (ИТМ преко 25 kg/m2). 
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Хипертензија је била честа у испитаној групи; чак 78% болесника је 
имало хипетнзију која је трајала 7,9 ± 7,6 година. Резултати анализе 
просечног крвног притиска регистрованог у болесника током 
претходне године  су показали да је 50% болесника постигло циљни 
притисак од 130/80 mmHg или нижи, што се може сматрати добрим 
успехом у лечењу хипертензије (Слика 1). 40% болесника имало је 
бар један патолошки уринарни налаз (Табела 2), а 13% смањену ЈГФ 
(Слика 2). Ипак, само је 27 болесника пре ове студије  контролисало 
стање бубрега. Просечна гликемија је била 8,7 mmol/l, протеинурија је 
откривена у 19%, а микроалбуминурија у 43% болесника. ЈГФ испод 
60 ml/min/1,73m2 је откривена у 13% болесника.

Табела 1. Основни подаци о болесницима

Број 
болесника

пол    
        м           ж

старост,
године

ИТМ kg/m2

   <25      25-29,9      >30           

150 77          73 65 ± 11 32         66             46

ИТМ – индекс телесне масе

Слика  1. Дистрибуција болесника према висини крвног притиска
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Табела 2. Резултати прегледа урина испитаних болесника

Број болесника са

Протеин-
уријом

Микроалбуми-
нуријом

Гликозу-
ријом

Еритро-
цитуријом

Леукоци-
туријом

28 (19%) 64 (43%) 46 (6%) 9 (6%) 27 (18%)

Протеинурија (тест траке):1+
Микроалбуминурија: >20 mg/l
Леукоцитурија:>5 ле у в.п.
Еритроцитурија:>5 Ер у в.п.

Дискусија

Скрининг болести бубрега у групи од 150 болесника са 
дијабетесом типа 2 открио је показатеље болести бубрег у преко 40% 
болесника. То указује на неопходност редовне контроле функције 
бубрега у популацији болесника са дијабетесом, на шта су указале 
и велике скрининг студије [3]. Већина болесника испитана у нашој 
студији није имала симптоме обољења бубрега пре скрининга, што 
је и одлика многих обољења бубрега, и још један разлог за редовне 
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Слика 2. Концентрација креатинина у серуму и јачина гломерулске 
                 филтрације испитаних болесника     
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контроле функције бубрега у свих особа са повећаним ризиком за 
развој обољења бубрега, а нарочито у болесника  са дијабетесом. 

Велики проценат испитаних болесника је имао хипертензију, 
још један фактор ризика за хроничну болест бубрега. Ипак, редовне 
контроле и примена антихипертензивне терапије је омогућила да 
половина болесника са хипертензијом постигне и одржава циљни 
крвни притисaк од 130/80 mmHg. Добра регулација хипертензије и 
примена ACEI, којима је лечена већина болесника са хипертензијом, 
представљају значајне мере превенције дијабетесне нефропатије [4].

Стриктна контрола гликемије је, ипак, најзначајнија мера 
превенције дијабетесне нефропатије [5]. Просечна гликемија испи-
таних болесника је била 8,7 mmol/l, а 55% болесника је имало гликемију 
у моменту испитивања изнад 8,0 mmol/l.  То је значајно изнад границе 
коју препоручује наш национални водич за дијабетес [6]. Овај податак 
указује да је неопходно и даље настојати да се постигне што боља 
регулација гликемије, а у томе важну улогу има постизање што боље 
сарадње са болесницима.

Правовремено откривање обољења бубрега омогућава да се 
на време започне лечење које има за циљ да успори напредовање 
хроничних болести бубрега. Постојање болести бубрега у болесника 
са дијабетесом типа 2 представља додатан фактор ризика и за 
кардиоваскуларни морбидитет и морталитет. Свему овоме требало 
би посветити много  пажње,  применити све мере превенције да не 
би дошло до обољења, а уколико је већ дошло до њега, потребно је 
благовремено и правилно лечење.

Закључак

    На основу добијених резултата у оквиру студије у Дому 
здравља “Вождовац”, показало се да је боље регулисан крвни при-
тисак пацијената него гликемија; да је мали број болесника пре 
студије испитивао стање бубрега; да велики проценат болесника  
има прекомерну телесну тежину и да 40% болесника има бар 
један патолошки налаз у урину. Због тога је потребно планирати 
превентивне активности у амбулантама опште медицине, увести 
у стандардне методе и одређивање микроалбуминурије у оквиру 
лабораторијских прегледа, што би омогућило рано откривање 
оштећења бубрега.
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DIABETES MELLITUS AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: 
RESULTS OF B3 STUDY IN HEALTH CENTER “VOŽDOVAC”

Elizabeta Angelova1, Lidija Miljković1, Lela Popović1, Biljana Pešić1, 
Jelena Todorović1, Tatjana Šašović1, Ana Bontić2
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Kidney disease is very important chronic complication of diabetes mellitus and 
diabetic nephropathy is one of leading causes of end-stage renal disease. “Belgrade 
study of early detection of kidney disease – B3 study”, was undertaken with the aim to 
examine prevalence of kidney disease and degree of kidney function in patients at risk 
for chronic kidney disease.   

In B3 study carried out in Health Center “Voždovac” 150 patients with diabetes 
mellitus type 2 were included. Analysis of the results showed that patients were of older 
age, 78% were overweight (BMI above 25 kg/m2) but in 50% of patients targeted blood 
pressure of 130/80 mmHg was achieved. Duration of diabetes was averagely 9.2 years, 
mean serum glucose level was 8.7 mmol/l and at the control during the study 41% of 
patients had serum glucose level above 9.0 mmol/l, 31%  of patients had glucosuria 
and 79% had hypertension. Proteinuria was detected in 19% and microalbuminuria 
in 43% of patients. GFR below 60 ml/min/1,73m2 was found in 13% of patients. Only 
18% of patients checked their kidney status before this screening study.

As diabetic nephropathy presents most frequent cause of end-stage renal 
disease, as well as risk factor for cardiovascular disease, growing attention is directed 
to prevention and early detection of kidney disease in diabetic patients.

Key words: diabetic nephropathy, microalbuminuria, early detection,                                
prevention
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1Дом здравља „Вождовац“, Београд
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Сажетак

Дијабетес и артеријска хипертензија су све чешћи узроци хроничне инсуфи-
цијенције бубрега широм света. Претпоставља се да ће ускоро болесници са 
дијабетесом чинити половину свих болесника у терминалној инсуфицијенцији 
бубрега. У Дому удравља „Вождовац“ испитано је 155 болесника са  типом 2 
дијабетеса са циљем да се утврди учесталост фактора ризика за болест бубрега 
(гликемија преко 8 mmol/l, трајање дијабетеса дуже од 10 година, крвни притисак 
већи од 130/80 mmHg, индекс телесне масе (ИTM) преко 25 kg/m2, старост преко 60 
година, пушење и коришћење аналгетика), као и однос између фактора ризика 
и појаве показатеља болести бубрега (протеинурија, микроалбуминурија, 
еритроцитурија и јачина гломерулске филтрације (ЈГФ) мања од 60 ml/min/1,73m2). 
Испитивање је показало високу заступљеност фактора ризика при чему су 
доминантни били старост болесника, гликемија већа од 8 mmol/l и хипертензија. 
Најмање заступљени фактори ризика били су пушење и редовна употреба 
аналгетика. Такође је показано да постоји статистички значајна корелација 
између трајања хипертензије, старости болесника и ЈГФ.

Кључне речи: болест бубрега, дијабетес, хипертензија

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 1,  2010.
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Увод

Дијабетес је све чешћи узрок  хроничне инсуфицијенције 
бубрега широм света, па се претпоставља да ће ускоро болесници 
са дијабетесом чинити половину свих болесника у терминалној 
инсуфицијенцији бубрега.

На појаву обољења бубрега у дијабетесу утичу следећи чиниоци: 
трајање дијабетеса, наслеђе, хипергликемија и хипертензија, али и 
старост, хиперлипидемија, пушење, гојазност и  излагање нефро-
токсичним средствима [1]. Превенција обољења бубрега у болесника 
са дијабетесом требало би  да се усмери управо ка оним чиниоцима 
на које се може утицати лечењем или променом начина живота и на-
вика. 

Дијабетесна нефропатија се јавља у  око 30% болесника са типом 
1 дијабетеса и у 10 – 40% болесника са типом 2 дијабетеса. Бројна ис-
траживања су указала на факторе ризика који утичу на појаву дија-
бетесне нефропатије. Ипак, хипергликемија и хипертензија су глав-
ни фактори ризика, па се зато контрола гликемије и нормализација 
хипертензије сматра најзначајнијом мером за превенцију дијабетесне 
нефропатије [2].

Анализа резултата скрининга 155 болесника са  типом 2 дијабе-
теса, који је спроведен у оквиру Б3 студије у Дому здравља „Вождо-
вац“, урађена је са циљем да се испита учесталост фактора ризика за 
болест бубрега као и однос између фактора ризика и појаве показа-
теља болести бубрега.

Болесници и методе

Анализом  је  обухваћено  155  болесника, 76 жена и 79 мушка-
раца, просечне старости 65 година. Избор болесника је урађен 
према критеријумима Б3 студије и сви су болесници дали сагласност 
за испитивање. Критеријуми Б3 студије подразумевају да су у 
испитивање укључени болесници са типом 2 дијабетеса, док су из 
студије искључени болесници са већ познатом болешћу бубрега, 
конгестивном срчаном инсуфицијенцијом, инсуфицијенцијом јетре, 
неизлеченом малигном болешћу, особе млађе од 18 година, труднице, 
особе с акутним болестима и фебрилним стањима.

Трајање студије је било 10 месеци, од којих су 3 месеца 
била предвиђена за укључивање болесника у студију и њихово 
испитивање.
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Од свих болесника су добијени анамнестички подаци кориш-
ћењем униформног анкетног листа: основни подаци о болеснику 
– име и презиме, старост, место рођења, пол и занимање, телесна 
тежина и висина; лична анамнеза – присуство болести бубрега, 
коришћење аналгетика, трајање хипертензије, коришћење ACEI, 
пушење (трајање и количина конзумираних цигарета), трајање 
дијабетеса, учесталост контрола гликемије (3 пута годишње или 
чешће), најчешћа вредност гликемије током претходне године (<6.1 
mmol/l, 6.1-7.0 mmol/l, >7.0 mmol/l), раније испитивање стања бубрега; 
породична анамнеза за болести бубрега, дијабетес и хипертензију; 
вредност крвног притиска на дан анкетирања.

Лабораторијске анализе су обухватиле преглед јутарњег узорка 
урина тест тракама којима је испитано присуство протеина, глукозе, 
крви и леукоцита у урину. Патолошким налазом је сматран сваки 
налаз означен са  1+ или више. Присуство албумина у урину испитано 
је Micral urine тест тракама (Roche) које омогућавају семиквантитативно 
испитивање. Њима се утврђује да у  урину нема албумина (негативан 
налаз) или да их има у концентрацији од 20 mg/l, 50 mg/l или 100 mg/l. 
Седимент урина је прегледан микроскопски, а патолошким налазом 
се сматрао налаз више од 5 еритроцита или леукоцита или присуство 
цилиндара. Гликемија је одређивана методом GOD - PAP – глукоза 
оксидаза. Креатинин у серуму је одређен методом по Jaffe -у, а јачина 
гломерулске филтрације (ЈГФ) је израчуната према формули MDRD 
[3]:

ЈГФ, ml/min/1,73m2 = 186,3 x с-креатинин (mg/dl) -1,154 x старост-0,203 
x 0,742 за жене

Резултати

Од укупно анкетираних 155 болесника са дијабетесом, њих 19 
имало је гликемију мању од 6 mmol/l, 54 је имало гликемију између 6,1 
и 8 mmol/l, 42 су имала гликемију између 8,1 и 10 mmol/l, док је преко 
10 mmol/l имало 40 болесника. Просечно трајање дијабетеса је било 9,2 
године , уз  одступање од 6,9 година.  Дијабетес мелитус у породичној 
анамнези имало је 83 болесника (55 %).

Од  фактора ризика за хроничну болест бубрега гликемију 
преко 8 mmol/l имала су 82 болесника (55%), трајање дијабетеса преко 
10 година 58 болесника (39%), артеријску хипертензију (просечан 
крвни притисак преко 130/80 mmHg) имало је 86 болесника (57%), а 
старијих од 60 година било је 108 ( 72%). ИTM преко 25 kg/m2 имало је 
97 болесника.  Пушача је било 36, а аналгетике су редовно користила 
32 болесника (Табела 1).
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Табела 1. Учесталост фактора ризика за хроничну болест бубрега у  
                   испитаној групи од 155 болесника са типом 2 дијабетеса

Гликемија > 8 mmol/l 82 (55%)

Трајање дијабетеса ≥ 10 година 58 (39%)

Просечна ТА >130/80 mmHg 86 (57%)

ИТМ: 25 – 29,9 kg/m2 66 (44%)

ИТМ > 30 kg/m2 31 (30%)

Старост > 60 година 108 (72%)

Пушење 36 (24%)

Коришћење аналгетика 39 (26%)

Приказан број и проценат болесника

Од лабораторијски праћених показатеља болести бубрега, 
протеинурија је забележена у 19% болесника, микроалбуминурија у 
43%, еритроцитурија у 6%, а јачина гломерулске филтрације испод 
60 ml/min/1,73m2  нађена  је у 13% болесника (Табела 2). 

Табела 2. Учесталост показатеља болести бубрега у испитаној групи 
                   болесника са дијабетесом

Број болесника са
протеи-
нуријом

микроалбуми-
нуријом

еритро-
цитуријом ЈГФ < 60 ml/min/1,73m2

28
(19%)

64
(43%)

9
(6%)

20
(13%)
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Наведени показатељи болести бубрега упоређени су између 
болесника који су боловали од дијабетеса мање од 10 година и оних 
који су боловали више од 10 година. Табела 3 показује да је једино 
смањење функције бубрега статистички значајно  чешће у болесника 
у којих је дијабетес трајао преко 10 година у односу на оне у којих 
је трајао краће. Испитивање корелације између трајања дијабетеса и 
ЈГФ  показало је да постоји значајна корелација између ових варијабли 
(r= -0,260,  p=0,002) (Слика1).

Табела 3. Учесталост показатеља болести бубрега у зависности од 
                   трајања дијабетеса

Трајање 
дијабетеса

микро                       
албуми-
нурија

протеин-
урија

еритро-
цитурија

ЈГФ 
< 60  ml/min/1,73m2 остали

< 10 
година 41% 20% 4% 10% 25%

> 10 
година 41% 20% 6% 22%* 11%*

*р<0,05 у односу на групу са краћим трајањем дијабетеса

Слика 1. Корелација између јачине гломерулске филтрације (ЈГФ) и 
                 трајања хипертензије
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Извршено је поређење броја болесника по лабораторијским 
показатељима болести бубрега у односу на ИTM, и приказано у 
табели 4. Нису откривене статистички значајне разлике између 
формираних подгрупа.

Поређењем јачине гломерулске филтрације са трајањем 
хипертензије нађена је статистички значајна повезаност (r = -0,236,     
p = 0,004) (Слика 1).

Табела 4. Показатељи болести бубрега у зависности од индекса 
                   телесне масе

ИTM 
kg/m2

Микроалбу-
минурија

Протеи-
нурија

Еритро-
цитурија

ЈГФ<60                    
ml/min/1,73m2

< 25 6 (43%) 6 (19%) 2 (14%) 7 (22%)

25-29,9 30 (45%) 11 (16%) 5 ( 7%) 8 (12%)

> 30 21 (44%) 11 (23%) 2 ( 4%) 5 (10%)

Дискусија

Испитивану групу од 155 болесника са типом 2 дијабетеса одли-
ковала је висока учесталост бројних фактора ризика. Најчешће је то 
била старија доб болесника, гликемија већа од 8 mmol/l и хипертен-
зија, а најмање заступљени фактори ризика били су пушење и редов-
на употреба аналгетика. Тако висока оптерећеност факторима ризи-
ка за хроничну болест бубрега објашњава и учесталу појаву знакова 
обољења бубрега. Микроалбуминурија, као рани знак дијабетесне 
нефропатије, откривена је чак у 43% болесника, а смањена ЈГФ (<60 
ml/min/1,73m2 ) је нађена је у 13% болесника. Овако висок проценат 
болесника са знацима обољења бубрега описали су и други аутори 
који су испитвали болеснике са више фактора ризика за хроничну 
болест бубрега [4].

Показатељи болести бубрега су се, као што је очекивано, 
чешће јављали што је дијабетес дуже трајао, при чему је нађена 
статистички значајна корелација између трјања дијабетеса и ЈГФ. 
Такође је показано да постоји статистички значајна корелација 
између трајања хипертензије, старости болесника и ЈГФ, док између 
ИTM и учесталости показатеља болести бубрега није откривена 
повезаност. Ови резултати потврђују познату чињеницу да би 
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превенцију дијабетесне нефропатије требало усмерити ка стриктној 
регулацији гликемије и упорном лечењу хипертензије [5,6]. Због 
тога би  постизање циљних вредности гликемије и крвног притиска 
требало да буде основни задатак у лечењу болесника са дијабетесом. 
Наши резултати показују да то није постигнуто у око половине бо-
лесника. За бољи успех неопходна је боља сарадња са болесницима и 
њиховим породицама и непрекидна едукација болесника. У оствари-
вање овог задатка требало би да се укључе и удружења болесника и 
при томе не би требало жалити труда. Упорним смањивањем дејства 
оних фактора ризика на које се може утицати јединo се може спречи-
ти појава дијабетесне нефропатије или успорити њен ток.

Закључак

Испитивање повезаности између фактора ризика за хроничну 
болест бубрега и показатеља оштећења бубрега у групи од 155 
болесника са типом 2 дијабетеса је показало:

– да су у  испитаних болесника били присутни многи фактори 
ризика и да се њихова учесталост кретала између 24% и  72%,

– да су у болесника чији је дијабетес трајао преко 10 година 
чешће откривени показатељи болести бубрега него у оних 
чија је болест трајала краће,

– да између трајања дијабетеса и ЈГФ постоји статистички 
значајна корелација

– да постоји статистички значајна корелација између трајања 
хипертензије, старости болесника и ЈГФ.

–     између ИТМ и учесталости показатеља болести бубрега није 
откривена повезаност.
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RISK FACTORS AND KIDNEY DISEASE IN PATIENTS 
WITH TYPE 2 DIABETES 

Jelena Todorović1 , Ivana Pavlović1, Elizabeta Angelova1, Ana Bontić2, 
Radmila Ljubičić1, Vesna Družijanić1, Biljana Pešić1

1Health Center “Voždovac”, Belgrade;
2Clinic of Nephrology, Clinical Center of Serbia, Belgrade

Diabetes and arterial hypertension are ever growing causes of chronic renal fail-
ure worldwide. It is expected that diabetic patients will soon comprise nearly half 
of all end-stage renal disease patients. In the “Voždovac“ Health Center 155 patients 
with diabetes mellitus type 2 were examined in order to determine the frequency of 
renal disease risk factors (glycemia over 8 mmol/l, diabetes duration more than 10 
years, average blood pressure over 130/80 mmHg, BMI above 25 kg/m2, age over 60 
years, smoking and use of analgesic drugs), as well as the relationship between these 
risk factors and appearance of renal disease markers (proteinuria, microalbuminuria, 
erythrocyturia and glomerular filtration rate less than 60 ml/min/1.73m2). Examina-
tion of the risk factors and laboratory markers showed that the dominant risk factors 
were age of the patient, glycemia in excess of 8 mmol/l and arterial hypertension. The 
least represented risk factors were smoking and use of analgesic drugs. We also found 
a statistically significant correlation between duration of hypertensive disease, age of 
the patient and glomerular filtration rate.
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Сажетак

У развијеним земљама дијабетес и хипертензија су два најчешћа узрока 
хроничне болести бубрега, а у нашој земљи непрекидно расте број болесника 
са терминалном инсуфицијенцијом бубрега насталом као последица ове две 
хроничне масовне болести. Анализа резултата добијених скрининг студијом 
урађена је са циљем да се испита учесталост смањене функције бубрега  као и 
утицај хипертензије и старости болесника на функцију бубрега.

У студију је укључено 65 болесника који су боловали од хипертензије дуже 
од пет година. Подаци о болесницима добијени су анкетом која је обухватила: 
старост, пол, место рођења, занимање, дужину трајања хипертензије, кориш-
ћење инхибитора ACE, антагониста АТ2R и аналгетика, пушачки статус, 
породичну анамнезу о хипертензији и болестима бубрега, а из здравствених 
картона израчунат је просечан крвни притисак у току претходне године. Свим 
болесницима је измерен крвни притисак на дан укључивања у студију, телесна 
тежина и висина. Лабораторијске анализе су обухватиле преглед јутарњег 
узорка урина: присуство протеина, албумина, глукозе, крви и леукоцита у 
урину. Креатинин у серуму је одређен методом по Jaffe-у, а јачина гломерулске 
филтрације (ЈГФ) је израчуната према формули MDRD.

 Испитано је 65 болесника (25 мушкараца и 40 жена) просечне старости 
од 62±9 година од којих је 19% имало просечан крвни притисак ≤ 130/80 mmHg, 
а 43% је било старије од 60 година. Лабораторијским испитивањима је утврђено  
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да ниједан болесник није имао  микроалбуминурију и протеинурију, 14% је 
имало еритроцитурију, 18% ЈГФ мању од 60 ml/min/1,73m2, 28% леукоцитурију, а 
40% болесника је имало нормалне лабораторијске налазе. У 35% болесника који 
су боловали од хипертензије дуже од десет година постојала је ЈГФ испод 60 ml/
min/1,73m2, а 62% ЈГФ између 60 и 89 ml/min/1,73m2. Међу болесницима који су 
боловали од хипертензије краће од десет година 9% је имало ЈГФ мању од 60 ml/
min/1,73m2, а 70% између 60 и 89 ml/min/1,73m2. Болесници са крвним притиском 
изнад 130/80 mmHg  и они у којих је хипертензија трајала преко десет година су 
имали значајно чешће ЈГФ мању од 60 ml/min/1,73 m2  у односу на остале болеснике. 
Статистички значајна корелација утврђена је  између ЈГФ, трајања хипертензије 
и старости болесника.

Кључне речи: хипертензија, јачина гломерулске филтрације, 
микроалбуминурија

Увод

Хронична болест бубрега се дефинише као структурно или 
функционално оштећење бубрега које траје најмање три месеца, 
односно смањење гломерулске филтрације (ЈГФ) испод 60 ml/
min/1,73m2  без обзира на то колико траје. Оштећење бубрега се испо-
љава патохистолошким променама или показатељима оштећења 
бубрега. То могу бити поремећаји у саставу крви и мокраће или 
ненормалности у изгледу бубрега и мокраћних путева, који се 
откривају методама визуализације [1].

Стадијуми хроничне бубрежне болести дефинисани су у водичу 
K-DOQI: први стадијум подразумева ЈГФ већу од 90 ml/min/1,73m2, 
други стадијум ЈГФ 60-89 ml/min/1,73m2, трећи стадијум ЈГФ 30-59 ml/
min/1,73m2, четврти стадијум ЈГФ 15-29 ml/min/1,73m2, а пети стадијум 
ЈГФ мању од 15 ml/min/1,73m2 [1,2].

У развијеним земљама дијабетес и хипертензија су два најчешћа 
узрока хроничне болести бубрега, а у нашој земљи непрекидно 
расте број болесника са терминалном инсуфицијенцијом бубрега 
насталом као последица ове две хроничне масовне болести. На овај 
непрекидан пораст може се утицати само упорним спровођењем 
мера превенције и редовним контролама функције бубрега свих 
болесника са повећаним ризиком за хроничну болест бубрега. 
Хроничне болести бубрега су у раним стадијумима најчешће без 
симптома, па се обично откривају у одмаклом стадијуму, када су 
могућности лечења ограничене [3].
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Хронична болест бубрега не представља здравствени проблем 
само због све веће учесталости већ и због значајног утицаја на 
оболевање и смртност болесника. Доказано је да је хронична болест 
бубрега независан фактор ризика за кардиоваскуларне болести, а 
Америчко удружење за срце (American Heart Association) сматра да 
особе с хроничном болешћу бубрега припадају групама са највећим 
ризиком за кардиоваскуларна обољења. С друге стране, број боле-
сника у раним стадијумима хроничне болести бубрега је око 50 пута 
већи од броја у терминалној инсуфицијенцији бубрега [1,4]. Због 
тога је од највећег значаја да се хронична болест бубрега открије 
што раније, како би се могле применити мере превенције или бар 
успоравања развоја како хроничне инсуфицијенције бубрега, тако и 
кардиоваскуларних болести.

Анализа резултата добијених испитивањем 65 болесника с 
хипертензијом у оквиру Б3 студије спроведене у Дому здравља 
„Звездара“урађена је како би се испитала учесталост смањене 
функције бубрега у овој групи болесника као и утицај хипертензије 
и старости на функцију бубрега.

Болесници и методе

 У студију је укључено 65 болесника који су боловали од 
хипертензије дуже од 5 година, а који  нису имали од раније познате 
болести бубрега, дијабетес мелитус, малигне болести, конгестивну 
срчану инсуфицијенцију и инсуфицијенцију јетре. Подаци о 
болесницима добијени су анкетом која је обухватила: старост, пол, 
место рођења, занимање, дужину трајања хипертензије, коришћење 
инхибитора ACE, антагониста  ангиотензин II рецептора (АТ2Р) и 
аналгетика, пушачки статус, породичну анамнезу о хипертензији и 
болестима бубрега, а из здравствених картона израчунат је просечан 
крвни притисак у току претходне године. Свим болесницима је 
измерен крвни притисак на дан укључивања у студију, измерена 
телесна тежина и висина. Лабораторијске анализе су обухватиле 
преглед јутарњег узорка урина тест тракама, којима је испитано 
присуство протеина, глукозе, крви и леукоцита у урину. Патолошким 
налазом је сматран сваки налаз означен са ≥1+. Присуство албумина 
у урину испитано је Micral urine тест тракама које омогућавају 
семиквантитативно испитивање. Њима се утврђује да у урину нема 
албумина (негативан налаз) или да их има у концентрацији од 20 
mg/l, 50 mg/l или 100 mg/l. Седимент урина је прегледан микроскопски, 
а патолошким налазом се сматрао налаз више од 5 еритроцита или 
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леукоцита у видном пољу или присуство цилиндара. Креатинин у 
серуму је одређен методом по Jaffe-у, а јачина гломерулске филтрације 
(ЈГФ) је израчуната према формули MDRD [5].

Резултати

Испитано је 65 болесника (25 мушкараца и 40 жена) просечне 
старости од 62±9 година од којих је 28 болесника (43%) било старије 
од 60 година (Табела 1).

Табела 1. Основни подаци о болесницима

Број болесника Пол
мушки    женски Старост , године Старост > 60 

година*

65 25             40 62 ± 9 28 (43%)

*број  (%) болесника

Израчунавањем просечне вредности крвног притиска измереног 
током претходне године нађено је да  је 19% болесника имало просечан  
крвни притисак 130/80 mmHg  или мањи (слика 1).

0

5

10

15

20

25

<130 131-140 141-150 151-60 >160
mmHg

0

5

10

15

20

25

30

35

<80 81-90 91-100 >100
mmHg

Слика 1.  Дистрибуција болесника према просечном систолном и дијас-
                   толном крвном притиску регистрованом током године која је 
                   претходила студији
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Резултатима лабораторијских испитивања је утврђено да није-
дан болесник није имао  микроалбуминурију и протеинурију, 14% 
је имало еритроцитурију, 18% ЈГФ мању од 60 ml/min/1,73m2, 28% 
леукоцитурију, а 40% болесника је имало нормалан налаз (Слика 2).

У односу на просечне вредности крвног притиска измереног 
током предходне године, сви болесници су подељени у две групе. 
Прву групу чинили су болесници чије су вредности крвног притиска 
биле ниже од 130/80 mmHg, а другу групу они чије су вредности 
крвног притиска биле више од 130/80 mmHg. Према измереним 
вредностима ЈГФ, у првој групи су била два болесника (9%) са ЈГФ 
од 30 до 59 ml/min/1,73m2, 13 болесника (62%) са ЈГФ од 60 до 89 ml/
min/1,73m2, а 6 болесника (29%) је имало ЈГФ већу од 90 ml/min/1,73m2. У 
другој групи је 7 болесника (16%) имало ЈГФ од 30 до 59 ml/min/1,73m2, 
25 болесника (60%) са ЈГФ од 60 до 89 ml/min/ 1,73m2, а 10 болесника 
(24%) је имало ЈГФ већу од 90 ml/min/1,73m2. ЈГФ од 30-59 ml/min/         
1,73m2  је била статистички значајно чешћа (p<0,05) у болесника друге 
групе у поређењу са болесницима прве групе, чије су вредности 
крвног притиска биле ниже. Еритроцитурију је у првој групи имало 
4 болесника (20%), а у другој групи 5 (12%), тј. није било статистички 
значајне разлике (Табела 2).

28%
28%

40%

0%

18%

JGF<60m
l/min/1,73m2

28%

14%

Слика 2. Резултати лабораторијских анализа
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Табела 2. Крвни притисак, јачина гломерулске филтрације 
                   и еритроцитурија

Просечна ТА, 
mmHg

ЈГФ, ml/min/1,73 m2

             30-59                  60-89               >90
еритроцитурија

<130/80 2 (9%) 13 (62%) 6 (29%) 4 (20%)

>130/80 7 (16%) * 25 (60%) 10 (24%) 5 (12%)

Просечни крвни притисак (ТА) током претходне године
Еритроцитурија: >5 еритроцита у в.п.
*p<0.05 у поређењу са болесницима који су имали нижи крвни притисак

Из слике 3 може се видети да је 70% болесника који су боловали 
од  хипертензије  краће од  10 година имало ЈГФ од 60 до 89 ml/min/ 
1,73 m2, 9% њих је имало ЈГФ мању од 60 ml/min/1,73m2  а  ЈГФ  већу од 
90 ml/min/1,73m2 имало 21% болесника. Од болесника који су боловали 
од хипертезије  дуже од 10 година, 62% је имало ЈГФ од 60 до 89 ml/
min/1,73m2, 3 5% је имало ЈГФ мању од 60 ml/min/1,73 m2, а само 3%  ЈГФ 
већу од 90 ml/min/1,73m2. 

Испитана је и корелација између ЈГФ, израчунате помоћу 
формуле MDRD, и старости болесника и она је била статистички 
значајна (p<0,01) (Слика 4). Поред тога, статистички значајна коре-
лација (p<0,01) утврђена је и између ЈГФ и трајања хипертензије, али 
не и између ЈГФ и систолног крвног притиска.

<60 ml/min/1,73m2
60-89 ml/min/1,73m2
>90 ml/min/1,73m2

<60 ml/min/1,73m2
60-89 ml/min/1,73m2
>90 ml/min/1,73m2

9%
70%

35%

62%

< 10 > 10 

21% 4%

Слика 3. Јачина гломерулске филтрације у зависности од 
                 трајања хипертензије 
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Дискусија

Део  студије Б3  који  је  изведен  у  Дому  здравља  „Звездара“ 
обухватио је 65 болесника са повећаним ризиком за хроничну болест 
бубрега тј. болеснике са хипертензијом која је трајала дуже од пет 
година. Само 19 % болесника је имало крвни притисак једнак или 
мањи од 130/80 mmHg, а зна се да је хипертензија данас један од 
најчешћих узрока хроничне инсуфицијенције бубрега, док су са 
друге стране, хроничне болести бубрега веома често удружене са 
хипертензијом. Како су хипертензија и хронична инсуфицијенција 
бубрега фактори ризика за развој кардиоваскуларних болести, 
њиховом лечењу и превенцији посвећује се посебна пажња [3,6].

Занимљиво је да ни у једног пацијента нису откривенe микро-
албуминурија и протеинурија, али с обзиром на то да су студијом 
Б3 обухваћени болесници са повећаним ризиком за хроничну болест 
бубрега, њима су,  као и осталим болесницима са ризиком, неопходне 
редовне контроле микроалбуминурије, како би се оштећење бубрега 
открило на време. Микроалбуминурија је рани знак обољења бубрега 
и фактор ризика за напредовање болести бубрега, али и значајан 
фактор ризика за оболевање и смртност од кардиоваскуларних 
болести.

Статистички значајна корелација утврђена је између ЈГФ, и 
трајања хипертензије. Испитивање корелације између ЈГФ и старос-
ти болесника показало је да између ових променљивих постоји 
статистички значајна негативна корелација. Како је хипертензија 

   
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

40 50 60 70 80 90 100

r=-0.418; p<0.01 

, m
l/m

in
/1

,7
3m

2 

 
 

Слика 4. Корелација између старости и јачине гломерулске 
                 филтрације 
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веома честа у старих људи, њеном лечењу би требало посветити 
посебну пажњу и настојати да се увек постигне циљни крвни 
притисак мањи или једнак 130/80 mmHg, те тако спречи оштећење 
бубрега . Ипак, при процени ЈГФ неопходно је узети у обзир и старост 
болесника, јер се ЈГФ смањује  са годинама [7].

 Требало би истаћи и то да није било болесника с одмаклом 
хроничном инсуфицијенцијом бубрега, односно са ЈГФ мањом од 
30 ml/min/1,73m2. То указује на чињеницу да је оштећење бубрега 
откривено на време, када се ефикасно могу применити мере за 
успоравање напредовања болести. Да би се спречило настајање, 
или успорило напредовање, хроничне слабости бубрега узроковане 
хипертензијом неопходно је стриктно и доследно примењивати мере 
за њено лечење и редовно контролисати функцију бубрега.

Закључак
 
У испитаној групи од 65 болесника са хипертензијом, 19% 

болесника је имало просечни крвни притисак мањи или једнак 
130/80 mmHg, а 43% болесника је било старије од 60 година. Анализа 
резултата добијених лабораторијским испитивањем је показала 
да ниједан од испитаних болесника није имао протеинурију и 
микроалбуминурију, 14% болесника је имало еритроцитурију, 18% 
болесника  је имало ЈГФ мању од 60 ml/min/1,73m2. Болесници са крв-
ним притиском изнад 130/80 mmHg  и они у којих је хипертензија 
трајала преко 10 година имали су значајно чешће ЈГФ мању од 60 
ml/min/1,73m2 у односу на остале болеснике. Статистички значајна 
корелација утврђена је  између ЈГФ трајања хипертензије и старости 
болесника.
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In developed countries, diabetes and hypertension are the two most common 
causes of chronic kidney disease, and in this country the number of patients with end-
stage renal disease resulting from these two massive chronic conditions is continu-
ously increasing.

The results of the B3 study carried out in the Zvezdara Health Center were ana-
lyzed in order to investigate the prevalence of reduced kidney function as well as the 
impact of hypertension and patient age on kidney function.

The study included 65 patients who had suffered from hypertension for more 
than five years. Data about the patients were obtained by a questionaire which in-
cluded information on patient age, gender, place of birth, occupation, duration of hy-
pertension, use of ACE inhibitors, AT2R antagonists and analgesics, smoking status, 
family history of hypertension and kidney disease. On the day of the study blood 
pressure, body weight and height of the patients were determined.  The average blood 
pressure in the preceding year was calculated from the medical records. Laboratory 
analyses included examination of morning urine samples using the dipstick test for 
protein, albumin, glucose, blood and leukocytes. Serum creatinine was determined by 
the Jaffe method and glomerular filtration rate (GFR) was calculated according to the 
MDRD formula.

There were 25 men and 40 women with an average age of 62 ± 9 years, among 
whom 19% had an average blood pressure ≤ 130/80 and 43% were older than 60 years. 
The results of laboratory tests showed that no patient had microalbuminuria and pro-
teinuria, 14% had erythrocyturia, 18% GFR less than 60 ml/min/1.73m², 28% had leu-
kocyturia and 40% had normal range values. Those patients (35%) who had suffered 
from hypertension for more than 10 years had GFR lower than 60 ml/min/1.73m², 
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62% GFR between 60 and 89 ml/min/1.73m². Among the patients who had suffered 
from hypertension for less than 10 years 9% had GFR lower than 60 ml/min/1.73m², 
and 70% GFR between 60 and 89 ml/min/1.73m².

      In patients with blood pressure above 130/80 mmHg and those with hy-
pertension which had lasted for more than 10 years GFR was lower than 60 ml/
min/1.73m² significantly more often compared to the other patients. A statistically 
significant correlation was found between GFR, duration of hypertension and patient 
age.

Key words: hypertension, glomerular filtration rate, microalbuminuria
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ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА ХРОНИЧНУ  БОЛЕСТ 
БУБРЕГА: РЕЗУЛТАТИ Б3 СТУДИЈЕ ИЗ ДОМА 
ЗДРАВЉА „ЗЕМУН”
Гордана Перуничић-Пековић1, Надежда Зец1, Драгица Коси2, 
Мира Ђорђевић2

1Одељење за нефрологију, Клиничко-болнички центар „Земун“, Београд
2Дом здравља „Земун“, Београд

Сажетак

Доказано је да постоји веза између хроничне бубрежне болести и 
кардиоваскуларног морталитета, па је чак и блага бубрежна слабост кардио-
васкуларни фактор ризик. Такође, неколико фактора ризика је заједничко за 
хроничну бубрежу болест и кардиоваскуларне болести. Циљ наше студије је 
био да се процени преваленција хроничне бубрежне болести код болесника са 
хипертензијом која траје дуже од пет година.

Испитана су 43 болесника, просечне старости од 63 године, који су имали 
хипертензију дуже од 5 година. Сви испитаници су одговарали на питања у 
анкетном листићу којим су добијене информације о личној анамнези, пушењу, 
употреби лекова и породичној анамнези. Лабораторијске анализе су обухватиле 
одређивање серумског креатинин, протеинурије, микроалбуминурије и седи-
мента урина. Јачина гломерулске филтрације процењивана је помоћу MDRD 
формуле.

Било је 30% болесника у трећем стадијуму хроничне бубрежне слабости. 
Међу свим испитаницима 49% је имало микроалбуминурију а 16% протеинурију. 
Поређење  ЈГФ и резултата анализе урина показало је да је 70% болесника  у 
групи са ЈГФ мањом од 60 ml/min/1,73m2 имало патолошки налаз у урину, а  у 
групи са ЈГФ већом од  60 ml/min/1,73m2 тај проценат је био 57%. Само 12 особа 
(27%) имало је редовне систематске прегледе, годишње.

Фактори  ризика за хроничну бубрежну болест  су повишени крвни притисак 
али и присуство протеинурије и микроалбуминурије. Редован систематски 
преглед сваке године, нарочито у болесника са повишеним крвним притиском, 
је веома важна мера за превенцију хроничне бубрежне болести.

 
Кључне речи: хипертензија, микроалбуминурија, ЈГФ, хронична бубрежна 

болест

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 1,  2010.
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Увод

Хронична бубрежна болест је повезана са повећаним карди-
оваскуларним морталитетом па чак и блажи поремећај бубрежне 
функције представља кардиоваскуларни  фактор ризика. Неколико 
студија је показало да болесници у почетним стадијумима бубрежне 
слабости имају висок кардиоваскуларни коморбидитет и мортали-
тет [1,2]. Хронична болест бубрега се дефинише као структурно или 
функционално оштећење бубрега које траје најмање три месеца и/
или сманење јачине гломерулске филтрације испод 60 ml/min/1,73m2 
без обзира колико трајало [3,4]. Последњих деценија је хронична буб-
режна болест у порасту, а скоро два милиона болесника се лечи не-
ким од метода за замену функције бубрега. Неколико већих студија 
је истраживало факторе ризика за развој терминалне бубрежне инсу-
фицијенције, али мало је познато о предикторима промене бубреж-
не функције у општој популацији. Прва обимнија студија скрининга 
болести бубрега у Србији, коју су током 2008. године извели лекари 
осам београдских домова здравља под руководством Академије ме-
дицинских наука, успешно је завршена [5].

Пад бубрежне функције је повезан са повећаним ризиком од 
развоја кардиоваскуларне болести. Неки патогенетски механизми су 
заједнички и за кардиоваскуларну и  за бубрежну болест [6]. Прогре-
сиван губитак бубрежне функције условљен је следећим факторима 
ризика: хипертензија, дијабетес мелитус, гојазност, пушење, дисли-
попротеинемија. На све ове набројане факторе се добром контролом 
и праћењем  може значајно утицати. Најчешћи узроци бубрежне сла-
бости која доводи до дијализе је повишен крвни притисак и дијабе-
тес. 

Микролбуминурија је препознатљив маркер генерализованог 
оштећења ендотела. Доказано је да је она независан предиктор ло-
шег кардиоваскуларног и бубрежног исхода код особа са дијабете-
сом, хипертензијом, али такође и код особа које нису дијабетичари 
и  хипертоничари [7,8]. Микроалбуминурија, као предиктор бубреж-
ног оштећења, је један од важнијих параметара који је примењив у 
откривању  особа које имају повећан ризик од оболевања од хронич-
не бубрежне болести. Преваленција микроалбуминурије према по-
дацима PREVEND студије, а међу више од 40 000 испитаника, била је 
присутна у 7.2% учесника, животне доби од 28-75 година. Само 16% 
ових микроалбуминуричних испитаника имали су хипертензију, а 
9% су имали дијабетес. Осталих око 75% нису боловали ни од дија-
бетеса ни од хипертензије. Пошто се микроалбуминурија разматра 
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као  рана манифестација  васкуларног ендотелног оштећења, које 
доприноси испољавању повишеног крвног притисака, хиперглике-
мије, гојазности  и дислипопротеинемије, може се претпоставити да 
код испитаних особа ове болести нису још биле дијагностиковане.

Циљ ове студије је био да се утврди учесталост  хроничне болес-
ти бубрега код болесника са хипертензијом која је трајала дуже од 
пет година као и да се испитају фактори ризика  бубрежне слабости. 

Болесници и методе

Испитивану групу су сачињавали сви болесници који су посети-
ли изабраног лекара опште медицине у Дому здравља „Земун“ у вре-
ме обављања студије, а боловали су од хипертензије више од 5 годи-
на. Ова студија је била студија пресека. Сваки испитаник је потписао 
пристанак за учешће у студији пре почетка саме студије.

Критеријуми искључивања из студије били су: већ познате бо-
лести бубрега, дијабетес мелитус, конгестивна срчана инсуфицијен-
ција, инсуфицијенција јетре, малигнитет, особе млађе од 18 година, 
труднице, као и акутне болести и фебрилна стања. Анализом су 
обухваћена 43 испитаника, 23 жене и 20 мушкараца, просечне живот-
не доби од 63 године. Сви су дали податке према примењеном анкет-
ном листу који је обухватио питања о личној и породичној анамнези, 
трајању хипертензије и њеном лечењу. Такође су анкетом била пред-
виђена и питања о навикама (пушењу, учесталости узимања аналгет-
ских средстава). 

Лабораторијске анализе су обухватиле испитивање протеину-
рије и микроалбуминурије тест тракама, преглед седимента урина и 
мерење концентрације креатинина у серуму. Протеинурија је била 
значајна ако је била 1+ или више од тога. Микроалбуминурија је била 
значајна ако је била већа или једнака 20 mg/l. Леукоцитурија и ерит-
роцитурија је била патолошка ако је број елемената био преко 5 у 
видном пољу. Јачина гломерулске филтрације је израчунавана по-
моћу MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) формуле.  Гојазност је 
процењивана на основу  индекса телесне масе (BMI).

Резултати су приказани као аритметичка средина и стандардна 
девијација или процентуално. P вредност нижа од 0.05 је сматрана 
статистички значајном.
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Резултати

На табели 1 приказани су сви испитивани фактори ризика у ис-
питаној групи. Чак 79% је имало BMI преко 25 kg/m2 a 27% њих су 
били пушачи. Што се тиче породичне анамнезе 19% је дало податак 
о присутној болести бубрега у породици а чак 79% је дало податак 
о присутном повишеном крвном притиску код неког члана најуже 
породице (отац, мајка, брат, сестра).

Табела 1. Учесталост фактора ризика у испитаној групи

Број болесника + породична анамнеза о

> 60 g BMI > 25 kg/m2 пушача користе 
аналгетике

болестима 
бубрега хипертензији

25
(58%)

34
(79%)

12
(27%)

15
(35%)

8
(19%)

34
(79%)

Просечно трајање хипертензије је било око 10 година, а готово 
сви су били на терапији (95%) било ACE инхибиторима било блока-
торима АТ2 рецептора (Табела 2). Током претходне године у 28% бо-
лесника просечни крвни притисак није прелазио циљну вредност од 
130/80 mmHg. Највећи број је имао систолни крвни притиска између 
141-150 mmHg (30%) а дијастолни између 81-90 mmHg (35%). 

Табела 2. Карактеристике хипертензије

TA, mmHg
систолна               дијастолна Трајање ХТА, год. ACEI или AT2R*

143 ± 11 87 ± 7 10,9 ± 5,3 41 (95%)

ХТА-хипертензија
*број (%) болесника лечених ACEI или блокаторима AT2 рецептора  

На табели 3  приказани су резултати прегледа  урина из којих се 
види да је 49% болесника имало микроалбуминурију а 16% протеи-
нурију. 
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Табела 3. Резултати прегледа урина испитаних болесника

Број болесника са

протеи-
нуријом

микроалбуми-
нуријом

еритроци-
туријом

леукоци-
туријом

7
(16%)

21
(49%)

1
(2%)

4
(9%)

Графикон 1 приказује дистрибуцију болесника према бубреж-
ној функцији. ЈГФ између 30-59 ml/min/1.73m2  је имало чак 30% испи-
таника.

Слика 1. Дистрибуција болесника према јачини гломерулске  
                 филтрације

Када је у питању однос између ЈГФ и налаза у урину у групи бо-
лесника са ЈГФ мањом од 60 ml/min/1.73m2  60% је имало протеинурију 
са или без микроалбуминурије и 10% еритроцитурију, а у групи са 
ЈГФ већом од 60 ml/min/1.73m2  54% је имало протеинурију са или без 
микроалбуминурије и ниједан болесник није има еритроцитурију  
(Графикон 2).
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Дискусија

Циљ студије је био да евалуира специфичне факторе ризик који 
би могли да доведу до смањења ЈГФ у популацији која болује од по-
вишеног крвног притиска више од пет година. Око две трећине бо-
лесника је имало нерегулисан крвни притисак према вредностима 
систолног и дијастолног притиска. Просечна животна доб испитани-
ка је била нешто више од 60 година. Познато је да старосна доб и 
повећани систолни крвни притисак доводе до редукције функције 
бубрега. Неколико студија сугеришу годишњи пад ЈГФ од 0.6 до l.l 
ml/min/1.73m2 после 30-40 године живота [9,10].

У нашој студији више од половине испитаника је имало про-
теинурију са или без микроалбуминурије у обе испитиване групе 
формиране према ЈГФ.  Скоро половина болесника од целокупне 
испитиване групе је имала микроалбуминурију што је значајан по-
казатељ постојања бубрежне болести. Повезаност између екскреције 
албумина и ЈГФ у популацији која нема бубрежну болест није јасно 
дефинисана и повећање албуминурије најчешће је повезано са ре-
дукцијом клиренса креатинина у студијама пресека [11].  Поред тога, 
у великим популационим студијама идентификован је известан сте-
пен бубрежне слабости код дугогодишњих пушача [12].

Трагање за бројем испитаних болесника који су се редовно кон-
тролисали и испитивали стање и функцију својих бубрега  је показа-
ло да је само њих 12 односно 27% испитивало стање својих бубрега. 

 +/- 

 

 +/- 
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20% 54%43%
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Слика 2. Учесталост патолошких налаза у урину у зависности од  
                  јачине гломерулске филтрације
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Сама та чињеница говори о неопходности редовних прегледа бубре-
га скрининг методама које би обухватиле лабораторијске прегледе 
коришћене у овој студији  (уринарни налаз, протеинурија, микроал-
буминурија, израчунавање ЈГФ).

Закључак
 
Преваленција испитаника са патолошким налазом у урину била 

је преко 50% а најчешће је то била микроалбуминурија (49%). И у гру-
пи болесника са ЈГФ испод 60 ml/min/1,73m2 и у групи са ЈГФ већом 
од  60 ml/min/1,73m2 више од половине, 60% односно 54%, имало је 
присутну протеинурију са или без микроалбуминурије. Нашом сту-
дијом смо открили 30% болесника који су били у трећем стадијуму 
бубрежне слабости.

Само редовни скрининг прегледи који се спроводе једанпут го-
дишње могу да дају релевантне податке о хроничној бубрежној бо-
лести у  популацијама са ризиком да оболе од бубрежне слабости. Са-
радња надлежних, изабраних лекара и нефролога је неопходна како 
би евалуација и откривање особа са ризиком било ефикасно. 
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RESULTS OF THE B3 STUDY CARRIED OUT AT THE  ZEMUN
HEALTH CENTER

Gordana Peruničić-Peković1, Nadežda Zec1, Dragica Kosi2, Mira Djordjevic2

1Ward of Nephrology, Zemun Clinical Center, Belgrade
2 Zemun Health Center, Belgrade

There is relationship between chronic kidney disease and cardiovascular mor-
tality, and even mild renal failure is a cardiovascular risk factor. Moreover, some 
pathogenetic mechanisms may be common for both renal disease and cardiovascular 
disease. The аim of our study was to assess prevalence of chronic kidney disease in 
patients with hypertension. 

The study included 43 patients, mean age 63 years, who had hypertension  for 
more than 5 years. All participants responded to a self-administered questionnaire 
that included information about personal medical history, smoking, drug use, family 
history. Laboratory analyzes involved determination of serum creatinine, proteinuria 
and microalbuminuria and urine sediment.  Estimated glomerular filtration rate (GFR) 
was calculated by MDRD formula.

There were 30% of patients in the third stage of chronic kidney disease. In whole 
group 49% of patients had microalbuminuria and 16% had proteinuria. Relationship 
between GFR and urine analysis showed that 70% of patients in the group with GFR 
below 60 ml/min/1,73m2 had pathological urinary findings and in the group with 
GFR above 60 ml/min/1,73m2  that was found in 57%.

High blood pressure is significant risk factors for chronic kidney disease. Regu-
lar check-ups of patients with hypertension is very important for prevention and early 
detection of chronic kidney disease.

Keywords: hypertension, microalbuminuria, GFR, chronic kidney disease
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РЕЗУЛТАТИ БЕОГРАДСКЕ СТУДИЈЕ РАНОГ 
ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ БУБРЕГА

Александра Пајовић, Данијела Момчиловић-Живковић, 
Татјана Ивковић-Ћорломановић, Горан Билек, Маја Тодоровић 

Дом здравља „Обреновац“, Обреновац

Сажетак

Последње две деценије расте преваленција хроничних болести бубрега, 
а терминална бубрежна инсуфицијенција је најчешће последица дијабетеса и 
хипертензије. Превенција и рано откривање хроничне болести бубрега имају све 
већи значај и усмерени су ка популацијама с високим ризиком.

Циљ рада је био да се утврди учесталост појединих показатеља хроничне 
болести бубрега у испитиваној групи, процени значај фактора ризика и 
скрининга.

Анализирани су резултати добијени испитивањем 79 болесника с хипер-
тензијом која је трајала преко пет година. Анкетом свих испитаника добијени 
су демографски подаци, као и они из личне и породичне анамнезе. Свим 
испитаницима је измерен крвни притисак. Лабораторијска испитивања су 
обухватила квалитативни преглед јутарњег узорка урина тест тракама, испити-
вање албуминурије Micral urine тест тракама, преглед седимента урина и 
одређивање серумског креатинина по Jaffе-у. Јачина гломерулске филтрације 
(ЈГФ) израчуната је помоћу формуле MDRD.

Од  79  испитаних  болесника,  26  је  било  женског,  а  53  мушког пола. Просе-
чна старост испитаника је била 61,8 година, а  просечан индекс телесне масе 27,2 
kg/m². Већина испитаника је имала неколико фактора ризика за хроничну болест 
бубрега. Само 15% испитиваних имало је систолни крвни притисак испод 130 
mmHg, а 25% дијастолни крвни притисак испод 80 mmHg, што значи да већина 
испитиваних болесника није постигла препоручене циљне вредности крвног 
притиска (81%). Старијих од 60 година је било 57%; 39% је имало прекомерну 
телесну тежину, 30% је било гојазно, 3% је имало позитивну породичну анамнезу 
за болести бубрега; 29% испитаника су били пушачи, а њих 34% користило 
аналгетике.

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 1,  2010.



Резултати Београдске студије раног откривања болести бубрега

80

 Прегледом урина откривено је да 34% болесника има микроалбуминурију 
и/или протеинурију, по 1% болесника еритроцитурију и леукоцитурију, а 25 % 
болесника има ЈГФ испод 60 ml/min/1,73m².

Редовни годишњи прегледи урина и одређивање серумског креатинина 
омогућавају рано откривање хроничне болести бубрега у популацији с високим 
ризиком.

Кључне речи: хипертензија, хронична болест бубрега, рано откривање 

Увод
 
Током последње две деценије преваленција хроничне бо-

лести бубрега непрекидно расте и број болесника са терминалном 
инсуфицијенцијом бубрега се стално повећава [1]. Терминална 
инсуфицијенција бубрега је данас најчешће последица дијабетес 
мелитуса и хипертензије. Истовремено, болесници с хроничним 
болестима бубрега имају повећан ризик за оболевање од кардио-
васкуларних болести [2]. Широм света се посвећује велика пажња 
превенцији и раном откривању хроничне болести бубрега, као и 
правилном и упорном лечењу хипертензије. Редовним контролама 
стања срца и бубрега доприноси се смањењу оболевања и смртности, 
нарочито у популацији с високим ризиком за болест бубрега [3].

Циљ рада је био да се анализом резултата, добијених скринингом 
спроведеним у оквиру Б3 студије у Дому здравља Обреновац, утврди 
учесталост појединих показатеља хроничне болести бубрега у 
испитаној групи, процени значај фактора ризика за хроничну болест 
бубрега, као и  значај скрининга хроничне болести бубрега.

Болесници и методе

У студију је укључено 79 болесника за које је анкетом утврђено 
да задовољавају следећи критеријум: хипертензија која траје пет и 
више година. У студију нису укључени болесници који имају већ 
познате болести бубрега, дијабетес мелитус, конгестивну срчану 
инсуфицијенцију, инсуфицијенцију јетре, било коју неизлечену 
малигну болест, као ни особе млађе од 18 година и труднице. 

Свим болесницима је узета лична и породична анамнеза, измерен 
крвни притисак и урађене лабараторијске анализе. Лабораторијске 
анализе су обухватиле преглед јутарњег узорка урина тест тракама, 
преглед седимента урина и одређивање концентрације креатинина 
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у серуму. Квалитативним прегледом урина испитивано је присуство 
протеина, глукозе, крви и леукоцита и патолошким налазом је 
сматран сваки налаз означен са 1+ и више. Присуство албумина у 
урину испитивано је помоћу Micral urine тест трака које омогућавају 
семиквантитативно испитивање. Њима смо утврђивали да у урину 
нема  албумина (негативан налаз) или да их има у концентрацији 
од 20mg/l, 50mg/l или 100mg/l. Седимент урина је микроскопски 
прегледан, а патолошким налазом је сматран налаз више од 5 
еритроцита или леукоцита или присуство цилиндара. Креатинин у 
серуму је одређен методом по Jaffe-у, а јачина гломерулске филтрације 
(ЈГФ) је израчуната према формули MDRD [4].
                        
Резултати

Од 79 болесника укључених у Б3 студију, 26 је женског, а 53 
мушког пола.  Просечна старост испитиваних болесника је 61,8 
година. Просечна телесна тежина испитаника је 80,2 kg, а просечан 
индекс телесне масе је 27,2 kg/m².

 Анализом дистрибуције болесника према висини крвног 
притиска закључено је да је само 15% болесника имало систолни 
крвни притисак испод 130 mmHg и око 25% дијастолни крвни 
притисак испод 80 mmHg (Слика 1). То значи да већина болесника није 
постигла циљни крвни притисак који се препоручује за превенцију 
хроничне болести бубрега. Највећи број испитаника, чак 25%, је 
имало систолни притисак између 141-150 mmHg, а 35% испитаника је 
имало дијастолни притисак између 81-90 mmHg.
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Слика 1. Расподела болесника према висини систолног и дијастолног крвног  
                  притиска измереног на укључењу и просечног крвног притиска током  
                  године која је претходила студији
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Проценом учесталости фактора ризика за хроничне болести 
бубрега утврђено је да је 45 (57%)  испитаника било преко 60 година, 
64 (81%) испитаника  је имао просечни крвни притисак изнад  130/80 
mmHg, 31 (39%)  испитаник је имао прекомерну телесну тежину,  24 
(30%) испитаника  је било гојазно, у 2 (3%)  испитаника је породична 
анамнеза за болести бубрега била позитивна, пушење је заступљено у 
23 (29%) испитаника, а њих 27 (34%) је користило аналгетике. Само 6%  
болесника је испитивало постојање болести бубрега пре ове студије. 

 Резултати прегледа урина показују да је у 5 (6%) испитаника 
доказана протеинурија, у 25 (32%) микроалбуминурија. Еритроци-
турија је нађена у 1 (1%), а леукоцитурија такође у 1 (1%) испитаника 
(Табела 1).

 
Табела 1. Учесталост патолошких налаза у мокраћи

Број болесника са

протеинуријом микроалбуминуријом еритроцитуријом леукоцитуријом

5 (6%) 25 (32%) 1 (1%) 1 (1%)

Само 10% од укупног броја испитаника имало је  ЈГФ  преко 90ml/
min/1,73 m²  тј. нормалну, а већина је имала ЈГФ између 60 и 89 ml/
min/1,73 m² (Слика 2). Требало би узети у обзир и то да је просечна 
старост ове групе око 60 година, па смањена ЈГФ може бити и 
последица старења.  Ипак, 25% болесника је имало ЈГФ испод 60 ml/
min/1,73 m². 
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Слика 2. Расподела болесника према микроалбуминурији и јачини 
                  гломерулске филтрације (ЈГФ)
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Табела 2 приказује учесталост патолошких налаза откривених у 
болесника лабораторијским испитивањем у зависности од старости 
болесника. Једина значајна разлика била је у броју болесника  са 
смањеном ЈГФ и нормалним уринарним налазом. У особа старијих 
од 60 година, овакав налаз утврђен је у 4 (11%) болесника, а у оних 
млађих од 60 година- у само једног болесника. 
 
Табела 2. Учесталост показатеља болести бубрега у зависности од      
                   старости болесника  

< 60 година > 60 година

ЈГФ <  60 ml/min/1,73 m²
+ нормалан уринарни налаз 1 (3%)  4 (11%)*

ЈГФ <  60 ml/min/1,73 m²
+ патолошки уринарни налаз 2 (6%)  2 (5%)

Патолошки уринанри налаз +
ЈГФ >  60 ml/min/1,73 m² 4 (13%) 4 (9%)

 Сви налази у границама 
нормалног 27 (78%) 35 (75%)

Приказан је број (%) болесника
*p<0,05

Дискусија

Б3 студија је спроведена са циљем да се утврди учесталост 
показатеља болести бубрега у групи болесника са хипертензијом која 
је трајала преко пет година. Откривено је да једна трећина болесника 
има знаке обољења бубрега, а најчешће је то била микроалбуминурија 
са протеинуријом или без ње и смањена ЈГФ. 

Хипертензија је, уз дијабетес, једна од најчешћих болести 
данашњице па се често, мада неправилно, говори о епидемији 
ове болести [5]. Она је значајан фактор ризика не само за 
кардиоваскуларне болести него и за хроничну болест бубрега. С 
једне стране, хипертензија може бити узрок нефроангиосклерозе, 
а сa друге, хипертензија убрзава ток свих хроничних болести 
бубрега. Како развој нефроангиосклерозе протиче асимптоматски, 
неопходне су редовне провере функције бубрега у свих болесника 
са хипертензијом како би се оштећење бубрега открило што раније. 
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Оправданост тих редовни контрола показала је и  наша студија. 
У студију су укључени болесници који претходно нису знали за 
обољење бубрега, а само 6% од њих је испитивало стање бубрега пре 
ове студије. Применом једноставних тестова скрининга откривени су 
знаци обољења бубрега у око једне трећине испитаника. Међутим, 
откривањем показатеља болести бубрега није откривена и болест 
бубрега. Сви испитаници с откривеним било којим показатељем 
болести бубрега захтевају додатна испитивања, којима ће бити 
потврђено или искључено обољење бубрега [6].   

На оштећење бубрега у особа млађих од 60 година указује један 
од три патолошка налаза: смањена ЈГФ , патолошки налаз урина 
или смањена ЈГФ са патолошком налазом урина. У особа старијих 
од 60 година, налаз само смањене ЈГФ без патолошког налаза урина 
не може се сматрати сигурним знаком оштећења функције бубрега, 
јер смањена ЈГФ може бити последица старења. Ако искључимо ту  
групу испитаника, налазимо да  је 36% испитиваних имало неки од 
показатеља обољења бубрега. Тај висок проценат испитаника са било 
којим показатељем болести бубрега упућује на неопходност редовних 
контрола стања бубрега у болесника са хипертензијом. 

 
Закључак

На основу резултата закључујемо да је само 6% болесника 
испитивало стање бубрега пре ове студије, иако је већина имала више 
фактора ризика за хроничну болест бубрега.

Резултати испитивања указују да је најчешћи фактор ризика 
за хроничну болест бубрега крвни притисак изнад 130/80 mmHg 
(81%). Зато је постизање циљних вредности крвног притиска битан 
фактор у превенцији хроничне болести бубрега. Редовни годишњи 
прегледи урина и одређивање креатинина у серуму омогућавају рано 
откривање асимптоматске хроничне болести бубрега у популацијама 
са ризиком за ове болести и у општој популацији. Поред добро 
организованих превентивних прегледа, за превенцију хроничне 
бубрежне инсуфицијенције неопходна је сарадња болесника и 
активан став према лечењу.
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RESULTS OF THE B3 STUDY CARRIED OUT AT THE 
OBRENOVAC HEALTH CENTER

Aleksandra Pajović, Danijela Momčilović-Živković, Tatjana Ćorlomanović, 
Goran Bilek

Obrenovac Health Cneter, Obrenovac, Belgrade

Diabetes and hypertension are the most common causes of  end-stage renal dis-
ease. Prevention and early detection of chronic kidney disease are of great importance 
and should be directed to populations at risk for chronic kidney diases. The aim of the 
study was to find out the prevalence of markers for chronic kidney disease in patients 
with hypertension and to evaluate the significance of risk factors and screening. 

The study involved 79 patients who were suffering from hypertension for more 
than 5 years. Data about the patients were obtained by a questionnaire and blood 
pressure was measured in all patients. Laboratory analyses included examination of 
morning urine samples using the dipstick test for protein, albumin, glucose, blood 
and leukocytes. Serum creatinine was determined by the Jaffe method and glomerular 
filtration rate (GFR) was calculated according to the MDRD formula.

Out of 79 examined patients, 26 were females and 53 males with average age of 
61.8 years and average body mass index (BMI) of 27.2 kg/m2. The majority of patients 
had several risk factors for chronic kidney disease: 57% were older than 60 years, 69% 
had BMI above 25 kg/m2, 3% had positive family history for kidney disease, 29% were 
smokers and 34% used analgesics.  Only 15% of patients had systolic blood pressure 



below 130 mmHg and 25% had diastolic pressure below 80 mmHg. The remaining pa-
tients did not achieve these target blood pressure levels. Laboratory analyzes detected 
microalbuminuria in 34% of patients, erythrocyturia and leucocyturia in 1% and 25% 
of patients had GFR below 60 ml/min/1,73m2.

Regular check ups of urine and serum creatinine enable early detection of chronic 
kidney disease in patients with hypertension.

 
Key words: hypertension, chronic kidney disease, screening
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РЕЗУЛТАТИ „БЕОГРАДСКЕ СТУДИЈЕ РАНОГ 
ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ БУБРЕГА“

Ђурђица Ђурић, Бранка Живковић, Лидија Савић, 
Станислава Јовичић

Дом здравља „Раковица“, Београд

Сажетак

Циљ рада је да укаже на значај лабораторијских метода скрининга у раном 
откривању болести бубрега. 

У Б3 студију  је из Дома здравља Раковица  укључено 40 болесника просечне 
старости  66,4 године. Сви су имали хипертензију која је просечно трајала 12,9 
година. Од свих испитаника, 27 њих је користило терапију инхибиторима ACE, 
30 болесника је имало индекс те лесне масе већи од 25 kg/m2. Анализом  резултата 
прегледа урина је откривено да је 8 (20%) болесника имало протеинурију, 6 (15 %) 
микроалбуминурију, а еритроцитонурија и леукоцитонурија су биле  присутне 
у једног, односно четири болесника. Највећи број болесника је имао јачину 
гломеруларне филтрације (ЈГФ) од 60 до 89 ml/min/1,73m2, док је само пет (12%) 
имало ЈГФ мању од 60 ml/min/1,73m2.

Резултати ових истраживања су показали да су протеинурија и микро-
албуминурија били чешћи знак обољења бубрега у групи болесника са 
повишеним крвним притиском, док је смањена ЈГФ нађена у мањег броја 
испитаника. Ови резултати  указују на  значај лабораторијске дијагностике  за 
откривање почетне фазе болести бубрега.

Кључне речи: микроалбуминурија, протеинурија, хипертензија, болести 
бубрега

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 1,  2010.
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Увод 

Рано откривање болести бурега започиње узимањем анамнезе, 
физичким прегледом и једноставним лабораторијским испитивањем 
(преглед урина и одређивање креатинина у серуму). Ова испитивања 
су веома значајна за откривање хроничних болести бубрега, које 
најчешће протичу без икаквих симптома све до одмакле фазе болести 
[1].  Посебну пажњу  при прегледу требало би обратити на крвни 
притисак, ниво шећера у крви, а такође на личну и породичну 
анамнезу о гломерулским, тубулоинтестицијским и наследним бо-
лестима бубрега. На основу резултата свих ових прегледа може се 
проценити да ли је у болесника  у когa се сумња да има обољење 
бубрега неопходно урадити и  додатне анализе и поступке.

 Циљ рада је да испита учесталост обољења бубрега у групи 
болесника са високим ризиком за ове болести и да се укаже на значај 
лабораторијских метода скрининга у раном откривању болести 
бубрега.

Болесници и методе

Подаци о болесницима су добијени  анкетом. У Б3 студију  је из 
Дома здравља Раковица   укључено 40 болесника просечне старости  
66,4 године (у 50% између 60 и 69 година), од тога 18 мушкараца и 22 
жене. Сви су имали хипертензију дуже од пет година.  Лабораторијске 
анализе су обухватила преглед урина тест тракама којима је проверено 
присуство протеина, глукозе и  леукоцита у урину. Патолошким 
налазом је сматран сваки налаз  означен са ≥ 1+. Присуство албумина 
у урину испитано је Micral urine тест тракама,  где се позитиван налаз 
урина  може   очитатати у вредностима од 20, 50 и 100 mg/l. Седимент 
урина  је прегледан микроскопски  а патолошки налаз  је прихваћен 
за вредности  више од  5 еритроцита или 5 леукоцита  или  присуство 
цилиндара. Креатинин је одређен методом по Jaffe-у, а јачина 
гломерулске филтрације (ЈГФ)  је израчуната по формули MDRD [2].

Резултати

Хипертензија испитаних болесника је просечно трајала 12,9 
година. Средња  вредност крвног притиска је била  143/90 mmHg. 
Од свих испитаника, 27  је користило терапију инхибиторима ACE 
(Табела 1). Такође,  30 болесника  је имало индекс телесне масе већи 
од 25 kg/m2, 7 испитаника  су били пушачи, а позитивну породичну 
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анамнезу о болестима бубрега  имало је 5 (13%), а о хипертензији  9 
(23%) болесника.

 
Табела 1. Карактеристике хипертензије испитаних болесника

Трајање 
ХТА, 

године

Просечна ТА, mmHg ТА на дан укључивања, 
mmHg

ACEI
систолна      дијастолна систолна       дијастолна

12,9 ± 8,7 143 ± 12 90 ± 8 144 ±15 90 ± 8 27/40

ХТА – хипертензија, ACEI – број болесника лечених ACEI

Прегледом  урина је откривено да је  8 (20%) болесника имало  
протеинурију, 6 (15 %)  микроалбуминурију, а  еритроцитурија и 
леукоцитурија су биле  присутне у једног, односно  четири болесника 
(Табела 2). 

 
Табела 2. Резултати прегледа урина групе болесника са 
                  хипертензијом

Број болесника са

протеи-
нуријом

микроалбуми-
нуријом

леукоци-
туријом

еритроци-
туријом

8
(20%)

6
(15%)

4
(10%)

1
(3%)

Највећи број болесника, чак 31 (78%), је имао ЈГФ 60 до 89 ml/
min/1,73m2, док је 5 (12%) имало ЈГФ мању од 60 ml/min/1,73m2. 
Болесници са хипертензијом већом од 140/90 mmHg имали  су чешће 
микроалбуминурију,  са или без протеинурије, и чешће смањену ЈГФ  
у  поређењу са болесницима са нижим крвним притиском (Слика 1).
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Дискусија 

Истраживање спроведено у овом раду је показало да је у групи 
болесника са хипертензијом чешће откривена протеинурија и 
микроалбуминурија него смањена ЈГФ. То указује да су болесници 
откривени у раној фази болести, што је и основни циљ скрининг 
студија.

Број болесника са хроничним болестима бубрега непрекидно 
расте, па се чак, понекад (мада неправилно) говори о епидемији 
хроничне болести бубрега. Ово је, пре свега, узроковано непрекидним 
порастом броја болесника у којих је хронична болест бубрега 
последица хипертензије или дијабетеса [3]. Због тога се у многим 
земљама света спроводе студије скрининга које имају за циљ да се 
болест бубрега открије што раније [4].  То је био и циљ Б3 студије, 
која је спроведена у београдским домовима здравља. Резултати 
студије спроведене у Дому здравља Раковица су показали да су 
испитани болесници поред хипертензије, као једног од главних 
фактора ризика за настанак хроничне болести бубрега, имали и 
друге факторе ризика – гојазност, пушење, позитивну породичну 
анамнезу о болестима бубрега. Чак више од 50% испитаника је имало 
прекомерну телесну тежину, што доприноси настанку хипертензије 
и отежава њено лечење, а представља и фактор ризика за болест 
бубрега, кардиоваскуларне болести и дијабетес. Тај податак говори 

<60 ml/min/1,73m2 <60 ml/min/1,73m2

TA > 140/80 mmHg TA<140/80 mmHg

Слика 1. Учесталост показатеља болести бубрега у зависности од висине  
                 крвног притиска

2 2
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и о недовољној заинтересованости болесника за сопствено здравље, 
што се огледа и у постигнутом просечном крвном притиску, који је 
био изнад циљних вредности од 130/80 mmHg. То захтева додатне 
напоре лекара и болесника, али  и породицa ових других. Ово је 
посебно важно у  болесника у којих су већ откривени знаци оштећења 
бубрега.

 Резултати добијени скринингом групе болесника са хипер-
тензијом потврдили су оправданост оваквих једноставних лабора-
торијских прегледа у откривању почетне фазе болести бубрега.

Литература

Đukanović LJ. Stefanović V. Značaj ranog otkrivanja hroničnih bolesti bubrega.1. 
In: Đukanović LJ, editor. Prevencija i rano otkrivanje hroničnih bolesti.                                  
Beograd: Akademija medicinskih nauka SLD; 2006. p. 63-75. 
Levey, AS; Bosch, JP; Lewis, JB; Greene, T; Rogers, N; Roth, D. A more accurate method 2. 
to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. 
Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Ann Intern Med 1999;130:461–470.
Dirks JH, De Zeeuw D, Agarwal SK et al. Prevention of chronic kidney and vascular 3. 
disease: Toward global health equity—The Bellagio 2004 Declaration. Kidney Int 2005;68 
(Suppl 98):S1–S6.
McClellan WM, Ramirez SPB, Jurkovitz4.  C. Screening for Chronic Kidney Disease: 
Unresolved Issues. J Am Soc Nephrol 2003;14:S81-S87.

RESULTS OF THE BELGRADE STUDY OF EARLY  DETECTION         
OF RENAL DISEASE 

Đurdjica Đurić, Branka Živković, Lidija Savić , Stanislava Jovičić

“Rakovica” Health Center, Belgrade

The aim of this study was to investigate early detection of renal disease by labo-
ratory testing. 

The study was carried out in the Rakovica Health Center and included 40 patients  
with an average age of  66.4 years. All patients had had hypertension for an average of 
12.9 years, 30 patients had BMI above 25 kg/m2, and 27 patients used ACEI therapy. 
Laboratory analysis of urine detected microalbuminuria in 20% of the patients and 
proteinuria in 15 %. Most patients had GFR between 60 and 89 ml/min/1.73 m2.

The results showed the significance of laboratory screening tests for the detec-
tion of renal disease in the early stage, which must be regularly carried out by general 
practitioners

Key words: microalbuminuria, proteinuria, hypertension,  renal disease
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Снежана Јовичић1, Светлана  Мићић1, Весна Стевановић1, 
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1Дом здравља „Савски венац“, Београд
2Клиника за нефрологију, Клинички центар Србије, Београд 

Сажетак

Хронична болест бубрега се дефинише као структурно или функционално 
оштећење бубрега које траје најмање три месеца и/или смањење јачине 
гломерулске филтрације испод 60 ml/min/1,73m2  без обзира на то колико трајe. 
Хипертензија је главни фактор ризика кардиоваскуларних и цереброваскуларних 
обољења и један од водећих узрока хроничне инсуфицијенције бубрега, а према 
Светској здравственој организацији хипертензија је један од најважнијих узрока 
смрти.

  У београдским домовима здравља су лекари опште медицине, у сарадњи 
са нефролозима београдских клиничких центара, спровели испитивање бо-
лесника који имају повећан  крвни притисак како би се испитао однос између 
вредности крвног притиска и функције бубрега.

  Поређење болесника са различитим просечним систолним крвним 
притиском је показало да су болесници са крвним притиском изнад 140 mmHg 
најдуже боловали од хипертензији, имали највећи индекс телесне масе, чешћу 
протеинурију и еритроцитурију у односу на остале болеснике. Све су ове разлике 
биле статистички значајне. Поред тога, ова група болесника имала је најмању 
јачину гломерулске филтрације.

Кључне речи: хронична болест бубрега, хипертензија, јачина гломерулске  
филтрације

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 1,  2010.
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Увод
 

Хронична болест бубрега се дефинише као структурно или 
функционално оштећење бубрега које траје најмање три месеца и/
или смањење јачине гломерулске филтрације испод 60 ml/min/1,73m2  

без обзира на то колико трајe [1,2]. Резултати недавних скрининг 
студија су показали да се у 13% одраслих открива неки показатељ 
хроничне болести бубрега, при чему само једна петина зна да има 
болесне бубреге [3]. Као последица недоследно примењиваних мера 
превенције и сталног повећања броја болесника са дијабетесом, 
хипертензијом и старeња, број болесника са терминалном инсуфи-
цијенцијом бубрега експоненцијално расте [4,5].

Хронична  болест  бубрега је постала светски здравствени проб-
лем, како због тешке клиничке слике, пратећих обољења и смртности, 
тако и због економског аспекта, јер се на лечење болесника неком од 
метода за замену функције бубрега троши око 4%  укупних средстава 
из фонда здравственог осигурања [3].

Једини прави приступ овом проблему је рад на превенцији 
и раном откривању болести бубрега. У том циљу је 2008. године у 
Београду спроведена студија РОББ, као студија скринингa за болести 
бубрега. Она је показала оправданост јер је сваки трећи испитани 
болесник имао патолошки налаз у мокраћи, а сваки четврти смањену 
функцију бубрега [6]. Као резултат, скренута је пажња и лекарима 
и болесницима на ризик од оболевања и могућности превенције и 
правилног лечења ове болести. Због значаја добијених резултата, 
Секретаријат за здравство града Београда је предложио нов проје-
кат који би обухватио све београдске домове здравља, како би 
скрининг болести бубрега постао редовна пракса свих лекара опште 
медицине.

Пројекат „Београдска студија раног откривања болести бубрега"  
је спроведен у сарадњи са нефролозима београдских клиничких 
центара, а под руководством Медицинског факултета Универзитета 
у Београду и Академије медицинских наука СЛД. Један од домова 
здравља чији су лекари учествовали у пројекту је и Дом здравља 
„Савски венац“. Он се налази на територије београдске општине 
Савски венац. У централној згради, у 6 здравствених станица и двема 
издвојеним амбулантама лечи се око 44 000 болесника. Годишње се 
обави око 155 000 прегледа.

Лекари опште медицине овог дома здравља су у истраживању 
пратили болеснике са хипертензијом као главним фактором ризика за 
настанак хроничне инсуфицијенције бубрега, кардиоваскуларних и 



Весна Вујичић и сар.

95

цереброваскуларних обољења. Анализирана је група од 58 болесника 
са хипертензијом која је трајала преко пет година, редовно лечених у 
Служби опште медицине Дома здравља Савски венац, са циљем

да се  утврди учесталост маркера хроничне болести бубрега у •	
овој групи болесника
да се испита однос између висине крвног притиска и •	
функције бубрега

Болесници и методе

У студију је укључено 58 болесника (старијих од 18 година, 
са хипертензијом која траје више од пет година), који немају 
контраиндикације за укључивање (већ позната болест бубрега, 
дијабетес, конгестивна срчана инсуфицијенција, инсуфицијенција 
јетре, малигне болести, трудноћа, акутне болести и фебрилна стања). 
Све особе укључене у студију обавештене су да се испитивање 
предузима у циљу откривања раног оштећења бубрега за које у њих 
постоји повећан ризик и сви су били сагласни да се испитивање 
спроведе.

Пацијенти  су  попуњавали  анкетни  листић, а у њега је убележе-
на и вредност измереног артеријског крвног притиска. Подаци у 
анкетном листу су се односили на године, пол, занимање, телесну 
висину и тежину, пушење, податке о болестима бубрега, дужини 
трајања хипертензије и просечној вредности крвног притиска, 
коришћењу аналгетика као и породичној анамнези о болестима 
бубрега, повишеном крвном притиску и дијабетесу. Потом су 
болесници упућивани у лабораторију дома здравља где су на преглед 
давали крв и урин. Лабораторијске анализе су обухватиле преглед 
урина тест тракама којима је  проверено присуство протеина, глукозе, 
крви и леукоцита. Патолошким налазом је сматран сваки налаз 
означен са  1+ или више. Присуство албумина у урину испитано је 
Micral urine тест тракама (Roche) којима се утврђује да у  урину или 
нема албумина (негативан налаз) или да их има у концентрацији 
од 20 mg/l, 50 mg/l или 100 mg/l. Седимент урина је прегледан 
микроскопски а патолошким налазом се сматрао налаз више од 5 
еритроцита или више од 5 леукоцита  у видном пољу или присуство 
цилиндара. Креатинин у серуму је одређен методом по Jaffe-у, а 
јачина гломерулске филтрације (ЈГФ) је израчуната према формули 
MDRD [7].
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Резултати

Истраживањем је обухваћено 58 болесника Дома здравља Савс-
ки венац, који се дуже од пет година лече од повишеног крвног при-
тиска. Обрађено је 20 мушкараца и 38 жена, просечне старости 60,8 ± 
8,3 године, са просечним индексом телесне масе од 28.7 ± 4.3 kg/m2. 

Према вредностима систолног крвног притиска болесници су 
подељени у три групе: група 1 - болесници са просечном вредношћу 
систолног крвног притиска мањом или једнаком 130 mmHg, група 
2- они са систолним крвним притиском у распону 131-140 mmHg и 
група 3- они са вредностима систолног притиска већим од 140 mmHg 
(Табела 1). Болесници су анализирани по групама: праћена је дужи-
на трајања хипертензије, лекови који су коришћени за регулацију 
притиска (Табела 2) а добијени лабораторијски резултати су упо-
ређени по групама (Табела 3). Значајно је истаћи да се у 31 болесни-
ка (53%), током године која је претходила студији, одржавао циљни 
крвни притисак до 130/80 mmHg (Слика 1). Болесници са највишим 
крвним притиском током претходне године имали су, истовремено, 
хипертензију која је најдуже трајала.

Табела 1.  Подела болесника у групе према висини систолног  
                    крвног притиска

Група ТА систолна 
mmHg

Број
болесника

Пол
м     ж

Старост,
године

ИТМ,
kg/m2

1 ≤130 31 11  20 60 ±  8 30 ± 4

2 131-140 19 6   13 62 ± 8 29 ± 4

3 >140 8 3     5 61 ± 9 32 ± 6*

ИТМ-индекс телесне масе* p<0.05 у односу на групу 2

Табела 2.  Карактеристике крвног притиска испитиваних група

Група ТА, mmHg
систолна         дијастолна

Трајање ХТА, 
године ACEI

1 124 ± 7*         80 ± 7 6,6 ± 1,7* 25/31

2 141 ± 1          83 ± 7 10,9 ± 4,5 15/19

3 155 ± 12 *   92 ± 6 18,7 ± 13,1* 6/8

ХТА=хипертензија; ACEI= број болесника лечених ACEI
*p<0.05 у поређењу с осталим групама
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На основу анамнезе и увидом у здравствени картон болесника 
установљено је да је 79,3% користило инхибиторе конвертазе 
ангиотензина (инхибиторе ACE) за лечење хипертензије.

Протеинурија је нађена у 9 (15,92%) болесника, микроалбуми-
нурија у 29 (50%) болесника, а у 3 (5,12%) болесника је уочена 
еритроцитурија (Табела 3).

Табела 3.  Резултати прегледа урина у три групе болесника које су  
                    се разликовале по висини крвног притиска

Група ТА систолна
mmHg

Број болесника са

протеинуријом микро-
албуминуријом еритроцитуријом

1 ≤130 3/ 31 18/31 0

2 131-140 4 /19 7/19 1 /19

3 >140 2/8* 4/8 2/8**

*p<0.05 у поређењу са групом 1
**p<0.05 у поређењу са групом 1 и 2 
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Слика 1.  Расподела болесника према висини систолног и дијастолног  
                  крвног  притиска
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Вредности ЈГФ испод 60 ml/min/1,73m2  у групи 1 имало је 
16% испитаника, у групи 2 - 26%, а у групи 3 - чак 38% болесника                        
(Слика 2).

Дискусија 

 „Београдска студија  раног  откривања  болести бубрега” преду-
зета је са циљем да се утврди учесталост болести бубрега у болесника 
са хипертензијом и испитају фактори ризика за настанак обољења 
бубрега у овој популацији. Истраживањем је обухваћено 58 болесника 
који се дуже од пет година лече од хипертензије. Просечна старост 
испитаника је била 60,8 ± 8,3 година. Према вредностима систолног 
крвног притиска болесници су подељени у три групе и резултати 
су упоређивани по групама. Највише вредности крвног притиска 
забележене су у најстаријих болесника, где је забележена чешћа 
протеинурија (20%) и микрохематурија (50% болесника из групе 
3). Ови резултати су у потпуној сагласности са резултатима добро 
познате студије MDRD, у којој је и промовисана истоимена формула 
за израчунавање ЈГФ [8]. Болесници  са највишим вредностима крвног 
притиска имали су и највеће вредности индекса телесне масе, што 
указује на значај гојазности за регулацију крвног притиска.
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Слика 2.  Проценат болесника са ЈГФ < 60 ml/min/1,73m2 у три 
                  испитиване групе болесника формиране према висини 
                  крвног притиска
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Процена функције бубрега вршена је у односу на вредности 
ЈГФ које су израчунаване помоћу MDRD формуле. Ова једначина 
је једноставна, јер су потребни само подаци о концентрацији креа-
тинина у серуму, старости и полу испитаника. Лабораторијски на-
лази у болесника са највишим крвним притиском откривају чешћу 
протеинурију и микрохематурију, а не и статистички значајно сма-
њење бубрежне функције.  Ово се могло и очекивати, јер  је  група 3, са 
највишим  крвним притиском, имала притисак око 150 mmHg . Иако се 
оваква вредност не може сматрати добро регулисаном, она ипак није 
превисокa. Поред тога, већина болесника је лечена инхибиторима 
ACE, добро познатом групом ренопротективних лекова [9].  

Упорно и правилно лечење хипертензије представља  најважнију 
меру превенције кардиоваскуларних болести и хроничне болести 
бубрега. Поред тога, контроле стања кардиоваскуларног система 
и бубрега у болесника са хипертензијом морају се спроводити 
континуирано, јер само тако се могу открити најранији поремећаји 
изазвани хипертензијом.

Закључак

У испитиваној групи од 58 болесника са хипертензијом у 31 (53%) 
болесника се током године која је претходила студији, одржавао 
се циљни крвни притисак од 130/80 mmHg (или нижи). Поређење 
болесника са различитим просечним систолним крвним притиском 
је показало да су они са крвним притиском изнад 140 mmHg најдуже 
боловали од хипертензији, имали највећи ИТМ, чешћу протеинурију 
и еритроцитурију у односу на остале болеснике, и све су ове разлике 
биле статистички значајне. Иако је ЈГФ болесника са крвним прити-
ском изнад 140 mmHg била најмања, она се није статистички значајно 
разликовала од ЈГФ у осталих болесника. Ова група је имала почетна 
оштећења бубрега али још увек не и значајно смањену ЈГФ, што је и 
очекивано, јер  група 3 је имала највиши крвни притисак, али је то 
био притисак око 150 mmHg.

Све ово указује да је неопходно да се болесници са хипертензијом 
придржавају адекватног хигијенско-дијететског режима, да упорно 
лече хипертензију и одржавају крвни притисак испод 130/80 mmHg, 
примењују инхибиторе ACE у лечењу уз редовне контроле функције 
бубрега и тако превенирају настанак болести, или бар успоре 
прогресију хроничне инсуфицијенције бубрега.
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HYPERTENSION AND CHRONIC KIDNEY DISEASE:
RESULTS OF THE B3 STUDY CARRIED OUT AT THE 
SAVSKI VENAC HEALTH CENTER 

Vesna Vujičić1, Milica Venečanin1, Milena Lazić1, Snežana Jovičić1, Svetlana Mićić1, 
Vesna Stevanović1, Slavica Martinović1, Višnja Ležaić2

1”Savski Venac” Health Center, Belgrade     
2Clinic of Nephrology, Clinical Center of Serbia, Belgrade

Chronic kidney disease is defined as either kidney damage for at least three 
months or a glomerula filtration rate (GFR) below 60 ml/min/1.73m2. Hypertension 
is the main risk factor for cerebral and cardiovascular diseases and a leading cause of 
chronic kidney failure. According to the WHO, hypertension is one of the most impor-
tant causes of death.

In cooperation with nephrologists of the Serbian Clinical Center, general prac-
tice doctors from Belgrade Health Centers conducted a survey of patients with high 
blood pressure in order to investigate the relationship between high blood pressure 
and kidney function.

Comparison of groups of patients with different values for average systolic 
blood pressure showed that those with blood pressure higher than 140 mmHg for 
the longest time also had a higher BMI, more frequent proteinuria and erythrocyturia 
than the rest of the examined patients. Glomerula filtration rate (GFR) of the group of 
patients with blood pressure  above 140 mmHg was the lowest, so this group exhibited 
initial kidney disease.

Key words: chronic kidney disease, glomerular filtration rate, hypertension
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МАРКЕРИ ОБОЉЕЊА БУБРЕГА У  
БОЛЕСНИКА СА ДИЈАБЕТЕСОМ: 
РЕЗУЛТАТИ Б3 СТУДИЈЕ ИЗ ДОМА 
ЗДРАВЉА „САВСКИ ВЕНАЦ“

Бранка Ђурић Пејовић

Дом здравља „Савски венац“, Београд

Сажетак

У свету болује од дијабетес мелитуса око 240 милиона људи. У  развијеним  
земљама дијабетес је најчешћи  узрок терминалне инсуфицијенције бубрега, а 
такав тренд се бележи и у земљама у развоју. Циљ истраживања је био да се у 
оболелих од дијабетесa  утврди учесталост маркера обољења бубрега  и испитају 
остали фактори ризика у овој популацији.

У  групи  од  58  испитаних  болесника  са дијабетесом, већина је поред  дијабе-
теса имала и друге факторе ризика за хроничну болест бубрега: хипертензију, 
старост преко 60 година, гојазност, пушење, позитивну породичну анамнезу 
о обољењу бубрега. Добру гликорегулацију HbA1C испод 7,5% имало је 39% 
болесника,  а 60% je постигло циљни крвни притисак (једнак или мањи од 130/80 
mmHg) што је резултат, између осталог, и релативно честих контрола болесника. 
Чак  81% дијабетичара лечених од хипертензије су користили ACE инхибиторе, 
а има и болесника са нормалним крвним притиском који су под терапијом ACE 
инхибиторима. Патолошки уринарни налаз откривен је у 42 (72%) болесника, 
од којих је 25 (43%) имало микроалбуминурију. Болесници са HbA1C изнад 7,5% 
имали су знатно чешћу и обилнију микроалбуминурију и незнатно слабију 
гломерулску филтрацију. Много чешће је откривена микроалбуминурија 
него смањење  јачине гломерулске филтрације, што говори да  су промене на 
бубрезима почетне и откривене на време. 

Стриктном контролаом  гликемије и упорним лечењем хипертензије као  
најважнијим циљевима лечења болесника са дијабетесом,  уз редовне контроле 
функције бубрега можемо знатно утицати на смањење пораста броја болесника 

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 1,  2010.
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са дијабетесом у терминалној инсуфицијенцији бубрега. У остварењу тог циља 
значајно место има сарадња са болесником и његовом породицом и њихова 
едукација.

Кључне речи: дијабетес мелитус, микроалбуминурија, јачина гломерулске 
филтрације, хипертензија.

Увод

У свету болује од дијабетеса око 240 милиона људи. Оштећења 
малих  крвних  судова,  капилара  и артериола у дијабетичара чине 
основ великог броја обољења која представљају касне микроангио-
патске компликације шећерне болести, међу које се убрајају: дија-
бетесна нефропатија, ретинопатија и неуропатија. Ова обољења 
могу довести до тешких последица, узрок су тешких инвалидитета и 
битно утичу на дужину живота [1,2].

Око 2,5 милиона болесника у терминалној инсуфицијенцији 
бубрега лечи се неком од метода за замену функције бубрега широм 
света. Хронична инсуфицијенција бубрега у болесника са дијабетесом, 
а посебно са дијабетесом типа 2, названа је због своје учесталости 
„медицинском катастрофом светских димензија“ [3]. У развијеним 
земљама дијабетес је основна болест у преко 40% болесника који се лече 
дијализом, а тренд да дијабетес постане најчешћи узрок терминалне 
инсуфицијенције бубрега  се бележи и у земљама у развоју [4].

Дијабетесна нефропатија, као један од водећих узрока терми-
налне бубрежне инсуфицијенције, пролази кроз пет основних фаза 
развоја:

фаза гломерулске хиперфилтрације1. 
фаза нормоалбуминурије2. 
фаза инципијентне нефропатије (микроалбуминурија)3. 
фаза манифестне протеинурије4. 
фаза бубрежне инсуфицијенције5. 

Прве три фазе су клинички неманифестне, и у њима се може 
утицати на успоравање прогресије, или чак заустављање, развоја 
болести. То се постиже применом метаболичке и антихипертензивне 
терапије. Трећа фаза, инципијентне нефропатије, карактерише се 
микроалбуминуријом од 30 до 300 mg/24h која је врло поуздан маркер 
прогресије  ка  протеинурији   и   бубрежној  инсуфицијенцији.  Дијагноза 
манифестне нефропатије се поставља на основу налаза перзистентне 
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протеинурије изнад 500 mg/24h у  одсуству уринарне инфекције 
или других чинилаца који могу привремено повећати уринарну 
екскрецију протеина [5]. Висина крвног притиска, гликолизираног 
хемоглобина, као показатеља дугорочне гликорегулације, као и 
употреба ACE инхибитора  имају значајну улогу у опадању нивоа 
гломерулске филтрације у дијабетесној нефропатији.

У превенцији дијабетесне нефропатије као најважније мере 
наводе се стриктна контрола гликемије, упорно и ефикасно лечење 
хипертензије уз примену ACE инхибитора и престанак пушења. 
Поред тога, неопходне су редовне контроле стања бубрега. Оне обу-
хватају преглед урина и одређивање јачине гломерулске филтрације. 
Само редовним контролама могу се открити почетни знаци  оштећења 
бубрега [6,7].

Циљ истраживања је био да се у оболелих од дијабетес мелитуса, 
као популације са повећаним ризиком за болест бубрега, утврди 
учесталост маркера обољења бубрега  и испитају остали фактори 
ризика.

Болесници и методе

Истраживањем  су  обухваћени  болесници  који  више  од  годину 
дана  болују од дијабетеса типа 2  и који се лече у Саветовалишту 
за дијабетес Дома здравља “Савски венац“. Контраиндикације за 
укључивање су биле: позната болест бубрега, малигна болест, конгес-
тивна срчана инсуфицијенција, инсуфицијенција јетре, било која 
акутна болест, старост испод 18 година и трудноћа. Испитивање је 
спроведено уз сагласност болесника, који су тражене анамнестичке 
податке давали путем анкете. Користили смо и здравствене картоне 
из Саветовалишта за дијабетес. У лист сваког учесника у истраживању 
регистровани су  подаци добијени анамнезом (старост, пол, занимање, 
место рођења, подаци о ранијим болестима и испитивањима 
бубрега, коришћењу аналгетика, постојању и трајању хипертензије 
као и лечењу ACE инхибиторима, дужини трајања пушења и броју 
дневно конзумираних цигарета; као и подаци о дијабетес мелитусу - 
трајању, учесталости контрола, гликорегулацији и терапији). Потом 
су уписивани и подаци добијени прегледом и мерењем: телесна 
тежина, висина,  крвни притисaк. У листу су унети и подаци из 
породичне анамнезе. Лабораторијске анализе су обухватиле преглед 
јутарњег узорка урина тест тракама (којима је испитано присуство 
протеина, глукозе), крви и леукоцита у урину. Патолошким налазом 
је сматран сваки налаз означен са 1+ и више. Присуство албумина у 
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урину испитано је тест тракама Micral urine (Roche), које омогућавају 
семиквантитативно испитивање. Њима се утврђује да у урину нема 
албумина (негативан налаз) или да их има у концентрацији од 20 
mg/l, 50 mg/l или 100 mg/l. Седимент урина је прегледан микроскопски, 
а патолошким се сматрао налаз од више од пет еритроцита или 
леукоцита или присуство цилиндара. Одређивана је и гликемија,  
HbA1C као и креатинин, а јачина гломерулске филтрације (ЈГФ) је 
израчуната помоћу формуле MDRD [8].

Резултати

Испитивањем је обухваћено 58 особа оболелих од дијабетес 
мелитуса типа 2 (30 мушкараца и 28 жена) просечне старости  63 ± 
9 година, просечне телесне тежине од 85 ± 14 kg, просечног индекса 
телесне масе од 30 ± 4 kg/m². Из анкете смо сазнали да 14% болесника 
пуши, и да просечно пуше 30 година, по 22 цигарете дневно. Од 
испитаника, 48% користи аналгетике. Породично оптерећење бо-
лестима бубрега имало је 7% испитаника, хипертензијом 48%, а 
дијабетесом 28%. Просечно трајање дијабетеса испитаних болесника 
је било 10 ± 6 година; 9 болесника се контролисало ређе од три пута 
годишње, док је 49 имало више од три контроле у години дана. 
Просечна гликемија  је била 8,8±2,3 mmol/l a HbA1C  7,7±1,1% (Tабела 
1). Хипертензију је имало 83%  испитаних дијабетичара. Просечни 
систолни притисак је био 132±21 mmHg, а дијастолни 79±7 mmHg. 
Просечно трајање хипертензије је било 10 ± 7 година; 60% болесника 
је имало  добро регулисану хипертензију са просечним притиском од 
130/80 mmHg или нижим,  а чак 81% је било лечено ACE инхибиторима 
(Tабела 2). ЈГФ је у 74% била између 60 и 89 ml/min/1,73m², а у 9% 
између 30 и 59 ml/min/1,73m². Патолошки уринарни налаз откривен је 
у 42 (72%) болесника, од којих је  25 (43%)  имало микроалбуминурију. 
Група са HbA1C испод 7,5% имала је значајно мање болесника са 
микроалбуминуријом (48%), у односу на групу са HbA1C изнад 7,5%  
која је имала 67% болесника са микроалбуминуријом (Слика 1). ЈГФ 
од 30-60 ml/min/1,73m² забележена је у 10% оболелих у групи са HbA1C 
испод 7,5% , док је у групи која је имала HbA1C изнад 7,5% овај степен 
ЈГФ имало 12% оболелих (Слика 2).
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Табела 1. Подаци о дијабетесу

Трајање 
дијабетеса, 

године

Број контрола/ година

      ≤ 3                     > 3

Гликемија,
mmol/l HbA1c %

10 ± 6 9 49 8,8  ± 2,3 7,7  ± 1,1

Табела 2. Учесталост и карактеристике хипертензије у 
                   испитиваној групи

Број 
болесника 

са ХТА

ТA, mmHg
  систолна          
дијастолна

Трајање 
ХТА, 

године

Број са ТА
≤ 130/80 mmHg

Број 
лечених 

ACEI

48 (83%) 132 ± 21 79 ± 7 10 ± 7 35 (60%) 47 (81%)

0 20 50 100 mg/l

HbA1c < 7,5% HbA1c > 7,5%

22%
35%

13%
13%

13%
19%

>90 50-89 30-60 ml/min/1,73m2

HbA1c < 7,5% HbA1c > 7,5%

71%

12%
10%

19%
12%

81%

Слика  1. Расподела болесника према степену микроалбуминурије 
                   у зависности од  HbA1C

Слика 2. Расподела болесника према јачини гломерулске филтрације  
                  у складу са класификацијом хроничне болести бубрега 
                  Америчке националне фондације за бубрег [8]

22%
35%
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Дискусија

Анализа  резултата  је  показала да је испитивана  група  дијабети-
чара била гојазна: њихова просечна ТТ била је 85 ±14 kg; просечни ИТМ 
30 ± 4 kg/m², што је и карактеристично за дијабетес типа 2. Пушење као 
додатни фактор ризика за хроничну болест бубрега, било је присутно 
у 14% испитаника, позитивна породична анамнеза о болестима 
бубрега у 7%, а коришћење аналгетика у 48% оболелих. Подаци о 
дијабетесу су показали да је и поред релативно дугог просечног 
трајања дијабетеса од 10 година, гликорегулација била релативно 
добра. То показују вредности  просечне јутарње гликемије од 8,8 ± 
2,3 mmol/l, али још више просечна вредност  HbA1C, која је  била 7,7 
± 1,1%, иако нису постигнуте циљне вредности према националном 
водичу за дијабетес [9]. Објашњење је у честим контролама које су 
спровођене у Саветовалишту за дијабетeс. То вероватно објашњава и 
податак да више од половине болесника (60%) одржава циљни крвни 
притисак ≤ 130/ 80 mmHg. Број болесника са хипертензијом је велики, 
83%, али је просечна вредност систолног притиска од 132 ± 21 mmHg и 
дијастолног од 79 ± 7  mmHg релативно ниска, вероватно захваљујући 
терапији ACE инхибиторима примењеној у 81% болесника и редов-
ним контролама. 

Микроалбуминурија омогућава и олакшава рано откривање 
болести бубрега, те би за њом требало увек трагати. Ово се посебно 
односи на популацију дијабетичара. Међу нашим болесницима, у 
42 (72%) био је присутан патолошки уринарни налаз, а њих 25 (43%) 
имало је микроалбуминурију. У превенцији дијабетесне нефропа-
тије као једна од  најважнијих мера  наводи се стриктна контрола 
гликемије [7]. Због тога нам је значајан податак о разлици у учесталости 
микроалбуминурије  у групи са бољом гликорегулацијом у односу на 
групу са лошијом. У групи са HbA1C испод 7,5% било је знатно мање 
болесника са микроалбуминуријом (48%) у односу на групу која је 
имала HbA1C изнад 7,5% (67%). Такође, смањење ЈГФ је у групи са 
HbA1C испод 7,5% било мање изражено него у оној која је имала HbA1C 
изнад 7,5% иако без статистичке значајности. Микроалбуминурија 
је много чешће откривана него смањење ЈГФ у ових болесника, што  
говори да су промене на бубрезима почетне и откривене на време. 
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Закључак

У испитаној групи од 58 болесника са дијабетесом, већина 
је поред  дијабетеса имала и друге факторе ризика за хроничну 
болест бубрега (хипертензија, старост, гојазност, пушење, позитивна 
породична анамнеза о обољењу бубрега). Добру гликорегулацију  
са HbA1C испод 7,5% имало је 39% болесника, а 60% је постигло 
циљну вредност крвног притиска од 130/80 mmHg што је, пре свега,  
резултат релативно честих контрола болесника. Чак  81% лечених 
од хипертензије су користили ACE инхибиторе а има и болесника са 
нормалним крвним притиском који су користили ACE инхибиторе. 
Патолошки уринарни налаз откривен је у 42 (72%) болесника од 
којих је 25 (43%) имало микроалбуминурију. Болесници са HbA1C 
изнад 7,5% имали су значајно чешћу и обилнију микроалбуминурију 
и незначајно слабију гломерулску филтрацију. Микроалбуминурија 
је много чешће откривана него смањење  јачине гломеруларне фил-
трације, што говори да су промене на бубрезима почетне и откривене 
на време. 

Стриктном контролом гликемије и упорним лечењем хипер-
тензије, као  најважнијим циљевима лечења болесника са дијабетесом,  
и редовним контролама функције бубрега може се знатно утицати 
на смањење пораста броја болесника са дијабетесом у терминалној 
инсуфицијенцији бубрега. У остварењу тог циља значајно место има 
сарадња са болесником и његовом породицом и едукација.
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MARKERS FOR  KIDNEY DISEASE IN DIABETIC PATIENTS: 
RESULTS OF THE B3 STUDY FROM THE SAVSKI VENAC HEALTH 
CENTER

Branka Đurić Pejović
Savski Venac Health Center, Belgrade

    
About 240 million people in the world suffer from diabetes mellitus. In more eco-

nomically developed countries, diabetes is the most common cause of  end-stage renal 
disease and such a trend is observed in developing countries as well. The aim of this 
research was to identify markers for kidney disease in diabetic patients and estimate 
the remaining risk factors in this population at high risk for kidney disease. 

Besides diabetes, most of the group of 58 diabetic patients had other risk factors 
for chronic kidney disease (hypertension, older age, obesity, smoking, positive family 
history for kidney disease). Thirty-nine per cent of the patients had HbA1C below 
7.5%  and  in 60% blood pressure was equal to or below 130/80 mmHg, which was 
partially the consequence of relatively frequent health checks. Eighty-one per cent of 
the diabetic patients with treated hypertension used ACE inhibitors but blood pres-
sure was normal in some of them due to ACE inhibitor therapy. Pathological results 
from urine analysis were detected in 42 patients (72%), with microalbuminuria in 25 
(43%) of them. Patients with HbA1C below 7.5% had significantly more frequent and 
more abundant microalbuminuria and a slightly but insignificantly lower glomerular 
filtration rate. Microalbuminuria was detected more often than decreased glomerular 
filtration rate, which indicates that kidney changes were initial and detected on time. 

By implementing strict control of glycemia and persistent hypertension therapy 
as the most important goals in the treatment of diabetes and regular checks of kidney 
functions, we can significantly decrease the growing number of diabetic patients in 
end-stage renal disease. To achieve this goal, co-operation and education of the patient 
and his/ her family has a very significant role.

Key words:  diabetes mellitus, hypertension, microalbuminuria, glomerular fil-
tration rate, end-stage renal disease
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УЧЕСТАЛОСТ БОЛЕСТИ БУБРЕГА У 
БОЛЕСНИКА СА ХИПЕРТЕНЗИЈОМ: 
РЕЗУЛТАТИ Б3 СТУДИЈЕ 
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Душанка Вујадиновић1, Марија Илић1, Оља Гиљен1, 
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Сажетак

Хипертензија представља једну од најчешћих хроничних болести, а 
истовремено је значајан фактор ризика за појаву хроничне болести бубрега. 
Године 2009. обављено је скрининг испитивање под називом „ Београдска студија 
раног откривања болести бубрега –Б3“  у оквиру ког је испитано 153 болесника 
са хипертензијом у Дому здравља „Стари Град“. Анализа добијених резултата 
урађена је са циљем да се утврди учесталост показатеља болести бубрега у овој 
групи болесника и да се  упореде карактеристике болесника са показатељима 
обољења бубрега са болесницима у којих ови поремећаји нису откривени. У 
испитаној групи, 31 болесник (20%)  је имао јачину гломерулске филтрације 
(ЈГФ) испод 60 ml/min/ 1,73m2, 7 (4,6%) болесника је имало протеинурију, 43 (28,1%) 
је имало микроалбуминурију и 39 (25,5%) еритроцитурију.

Између степена смањења ЈГФ, израчунате помоћу формуле MDRD и дужине 
трајања хипертензије постоји статистички значајна корелација. Болесници у 
којих су откривени  показатељи болести бубрега били су старији, чешће су имали 
позитивну породичну анамнезу о хипертензији и међу њима је било више жена, 
али ове разлике нису биле статистички значајне. 

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 1,  2010.
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Само редовне контроле болесника са хипертензијом могу да открију 
постојање хроничне болести бубрега у  раној фази. Правилно и упорно лечење 
хипертензије је једна од најважнијих мера превенције хроничне болести 
бубрега.

Кључне речи: хипертензија, јачина гломерулске филтрације, протеинурија, 
микроалбуминурија,  еритроцитурија

Увод

Око 50 милиона људи у свету болује од прогресивне хроничне 
болести бубрега, а преко милион болесника лечи се дијализом или 
трансплантацијом [1,2]. Хронична болест бубрега дефинише се као 
структурно или функционално оштећење бубрега које траје најмање 
три месеца и/или смањење јачине гломерулске филтрације (ЈГФ) 
испод 60 ml/min/ 1,73m2 без обзира на то колико траје [3,4].

Популација болесника са хипертензијом има повећан ризик 
за хроничну болест бубрега па би контроле функције бубрега 
ових болесника требало спроводити сваке године. Овакав став је 
посебно потенциран чињеницом да инциденција терминалне 
инсуфицијенције бубрега експоненцијално расте [1,2], а да хронична 
болест бубрега дуже време протиче асимптоматски, па се болесници 
јављају лекару у одмаклом стадијуму болести.  Због тога је  неопходно, 
корисно и исплативо спроводити активно трагање (скриниг) за 
оштећењем бубрега  у болесника са хипертензијом, али и у оних са 
дијабетесом и у старијих од 60 година, јер су ово групе са високим 
ризиком за хроничну болест бубрега.   

Болесници и методе

Испитивање је обављено у Дому здравља „Стари Град“, у траја-
њу од три месеца. Анализом су обухваћена 153 болесника који се 
лече у Дому здравља „Стари Град“. Избор болесника урађен је у 
складу са критеријумима Б3 студије. У испитивање су укључени 
болесници који имају хипертензију више од пет година. Искључујући 
критеријуми били су: већ познате болести бубрега, шећерна болест, 
конгестивна срчана инсуфицијенција, инсуфицијенција јетре, било 
која неизлечена малигна болест, године (особе млађе од 18), трудноћа, 
акутне болести и фебрилна стања. 
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Након добијеног обавештења о студији, сви болесници су дали 
своју сагласност за испитивање.

Подаци о болесницима добијени су анкетом и прегледом при 
редовним посетама изабраном лекару. Прикупљени су демографски 
подаци (пол, године старости, занимање), подаци из личне анамнезе 
(претходне болести бубрега, коришћење аналгетика, пушење, 
трајање хипертензије, просечна вредност крвног притиска у току 
претходне године, коришћење ACEI или AТ2R), подаци из породичне 
анамнезе (болести бубрега, хипертензија, шећерна болест). При 
првом прегледу после пристанка да учествују у студији, болесницима 
је измерен крвни притисак, телесна висина и тежина.   

Лабораторијске анализе су обухватиле преглед јутарњег урина 
тест тракама, којима је  проверено присуство протеина, глукозе, крви 
и леукоцита у урину. Патолошким налазом протеинурије је сматран 
сваки налаз означен са 1+ или више. Присуство албумина у урину 
испитано је тест тракама Micral Urine (Roche), којима се утврђује да 
у  урину има или нема албумина (негативан налаз), или да их има 
у концентрацији од 20 mg/l, 50 mg/l или 100 mg/l. Седимент урина је 
прегледан микроскопски а патолошким налазом се сматрао налаз 
више од пет еритроцита или више од пет леукоцита  у видном пољу 
или присуство цилиндара. Креатинин у серуму је одређен методом 
по Jaffe-у, а јачина гломерулске филтрације (ЈГФ) је израчуната према 
формули MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)  [5].

Добијени подаци статистички су обрађени. Болесници су 
подељени у две групе: у првој групи су били болесници са пози-
тивним показатељима оштећења бубрега, а у другој групи они без 
показатеља оштећења бубрега. Између ових група направљено је 
статистичко поређење добијених података. За поређење разлике 
међу групама коришћен је параметријски Студентов т-тест, а за 
поређење фреквенција Хи-квадрат тест. Корелација између трајања 
хипертензије и ЈГФ тестирана је Pearson-овим коефицијентом 
корелације.

Резултати

Међу испитаницима су биле 84 жене и 69 мушкараца, а просечна 
старост болесника је била је 63 године.  Сто два  (65%)  испитана 
болесника су имала прекомерну телесну тежину:  код 66 је индекс 
телесне масе био између 25 и 29,9 kg/m2, а код 36 преко 30 kg/m2. 
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У испитаној групи 30 (19%) болесника је постигло циљни 
систолни крвни притисак од 130 mmHg, али је чак 70 (44,3%) имало 
циљни дијастолни притисак од 80 mmHg,  (Слика 1). 

Од 153 болесника, 31 (20%) болесник је имао ЈГФ испод 60 ml/
min/ 1,73m2, 7 (4,6%) болесника је имало протеинурију, 43 (28,1%)  
болесника је имало микроалбуминурију и 39 (25,5%)  болесника је 
имало еритроцитурију (Табела 1). 

Табела 1. Број болесника са показатељима оштећења бубрега

Број болесника са
ЈГФ, 

ml/min/ 1,73m2протеин-
уријом

микроалбуми-
нуријом

леукоци-
туријом

еритроци-
туријом

7
(4,6%)

43
(28,1%)

39
(25,5%)

39
(25,5%) 71,1 ± 14,0
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mmHg
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mmHg

Слика 1. Просечни систолни и дијастолник крвни притисак  
                 регистрован у испитаних болесника током године која је  
                 претходила студији
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Када су упоређени подаци о дистрибуцији по полу, годинама 
старости, индексу телесне масе и присутним факторима ризика, 
између групе у којој су били пацијенти са позитивним показатељима 
оштећења бубрега и групе испитаника без показатеља оштећења 
бубрега, нису показане статистички значајне разлике, што ове 
две групе чини погодним за поређење (Табеле 2 и 3). Такође, није 
показана статистички значајна разлика између ових група када се 
анализирала просечна висина крвог притиска (Табела 4). С друге 
стране, када је анализирана дужина трајања хипертензије, показано 
је да је у групи болесника са позитивним показатељима бубрежне 
болести трајање хипертензије било статистички значајно дуже  него 
у групи без показатеља болести бубрега. Регресионом анализом је 
показано  да постоји статистички значајна корелација између трајања 
хипертензије и ЈГФ: r = -0.417, p<0.05. 

Табела 2. Расподела по полу, годинама старости и индексу телесне 
масе (ИТМ) у групи болесника  са показатељима бубрежног ош-
тећења и групи без зих показатеља

Група Пол
м       ж Старост, год ИТМ,

kg/m2

са показатељима 32     48 64 ± 9 28 ± 4

без показатеља 37    36 61 ± 10 27 ± 4

Табела 3. Расподела болесника према факторима ризика у групи 
болесника са показатељима бубрежног оштећења и групи без њих

Група

Лична анамнеза Породична 
анамнеза Претходно 

испитивање 
бубрегаболести 

бубрега
коришћење
аналгетика пушење болести 

бубрега
хипер

тензија

са 
маркерима

n=80
1 12 17 4 73 4

без 
маркера

n=73
0 13 25 7 65 8



Учесталост болести бубрега у болесника са хипертензијом: резултати Б3 студије

116

Табела 4. Карактеристике хипертензије у болесника са 
показатељима бубрежног оштећења и болесника без ових 
показатеља

Група ТА, mmHg
систолна          дијастолна

Трајање ХТА,
године

ACEI, број 
болесника

са показатељима
n=80 141 ± 8 85 ± 7 13 ± 8 65 (81%)

без показатеља
n=73 139 ± 12 84 ± 7 9 ± 6 * 69 (94%)

*Статистички значајна разлика, p<0.05

Дискусија
 

Обављено испитивање бавило се проблемом раног откривања 
параметара бубрежног обољења у болесника са хипертензијом. На 
основу  података из литературе, очекивано је да ће се као болесници 
у ризику детектовати они са вишим просечним вредностима крвног 
притиска, дужим трајањем болести и болесници старији од 60 
година. 

У испитаној групи од 153 болесника, 31 (20%)  болесник  је имао 
ЈГФ испод 60 ml/min/1,73m2, 7 (4,6%) болесника је имало протеин-
урију, 43 (28,1%) болесника су имала микроалбуминурију, а 39 
(25,5%) болесника еритроцитурију. Ови болесници би требало да 
буду праћени од стране изабраних лекара на основу прихваћених 
алгоритама, а по потреби упућивани на даље испитивање код 
нефролога. 

Непостојање статистички значајне разлике између група према 
старости пацијената у нашем истраживању, а која је очекивана на 
основу података из литературе, може се објаснити тиме што су целу 
групу чинили старији болесници, просечне старости од 63 године.  
Такође, није показано постојање статистички значајне разлике између 
група према индексу телесне масе болесника,  јер је у целој групи чак 
65% испитаних имало прекомерну телесну тежину, што  свакако има 
утицај на чешће оболевање од хипертензије, па тиме индиректно и 
на хроничну болест бубрега.   

Међу анализираним групама болесника нису пронађене 
статистички значајне разлике у фреквенци појаве бубрежне болести, 
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а у зависности од висине крвног притиска. Ово се може објаснити 
чињеницом да је он у већине био добро регулисан прописаном 
терапијом, што посебно важи за дијастолни притисак. У прилог 
тој чињеници говори и податак да је на нивоу целе групе само 19% 
болесника постигло циљни крвни притисак од 130 mmHg, али је чак 
44,3% болесника имало циљни дијастолни притисак од 80 mmHg 
или мање, како то препоручују водичи за лечење хипертензије у 
болесника с обољењем бубрега [4]. 

Дужина трајања хипертензије показала се као статистички 
значајан фактор ризика за појаву бубрежне болести, што је у 
сагласности са подацима из литературе [6]. Овај налаз говори о значају 
фактора времена као најважнијег маркера за појаву бубрежне болести 
у болесника са хипертензијом. Самим тим, указано је на важност и 
неопходност превентивних прегледа болесника са хипертензијом 
која траје више од пет година, без обзира на одсуство других фактора 
ризика. 

Закључак

Болесници у којих су откривени  показатељи болести бубрега 
били су старији, чешће су имали позитивну породичну анамнезу о 
хипертензији и међу њима је било више жена, али ове разлике нису 
биле статистички значајне. 

Између смањења ЈГФ израчунате помоћу формуле MDRD и 
трајања хипертензије постоји статистички значајна корелација. 
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KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH HYPERTENSION: 
RESULTS OF THE B3 STUDY

Branka Lazić1,  Jelena Radošević1, Biserka Obradović1, Dušanka Vujadinović1, 
Marija Ilić1, Olja Giljen1, Liljana Apostolska1, Nadežda Radisavljević1, 
Nevenka Radosavljević1, Dragana Jovanović1, Vesna Bogosavljević1, Jelena Pavlović2

1Stari grad Health Center, Belgrade      
2Clinic of Nephrology, Clinical Center of Serbia, Belgrade

Hypertension is one of the most common chronic illnesses and, at the same time, 
a contributing risk factor for chronic kidney disease. In 2009  a screening study named 
‘’The Belgrade study  for the early detection of kidney disease -B3’’ (B3) was carried 
out at the “Stari grad”Health Center. It involved 153 patients who were suffering from  
hypertension. The results obtained were analyzed in order to determine the  frequency 
of indices of kidney disease in this group of patients and to compare the characteristics 
of the patients with kidney disease indices with the characteristics of those without 
them. In the tested group of patients 31 (20%) had a glomerular filtration rate (GFR) 
< 60ml/min/1.73m2, 7 (4.6%) of them had proteinuria , 43 (28.1%) microalbuminuria 
and 39 (25.5%) erythrocyturia .

There was a statistically significant  correlation between  the GFR calculated by 
the MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) formula and the duration of hy-
pertension. The patients with indices of kidney disease were older, more often had 
a positive family history of hypertension and there were more women among them. 
However, these differences were not statistically significant.

Only regular screening of patients with hypertension can reveal chronic kidney 
disease in its early stage. Regular and persistent treatment of hypertension is one of 
the most important preventive measures.

Keywords : hypertension, glomerular filtration rate, proteinuria, microalbumin-
uria 
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Сажетак

Учесталост хроничних болести бубрега непрекидно расте и сада од ње 
болује 8% становника Европе. Хипертензија је, после дијабетеса, по учесталости 
други узрок хроничне болести бубрега. Она може бити узрок и последица 
хроничне болести бубрега, али је и значајан фактор ризика општег, а посебно 
кардиоваскуларног морбидитета и морталитета. 

Анализа резултата испитивања 153 болесника, који су обухваћени Б3 студијом 
у Дому здравља „Стари Град“, урађена је са циљем да се утврди однос између у 
крвног притиска и учесталости откривених показатеља болести бубрега. 

Подаци о болесницима су добијени анкетом. Обухваћено је 153 болесника, 
84 жене и 69 мушкараца, просечне старости 63 године. Избор болесника урађен 
је у складу са критеријумима Б3 студије, и сви болесници су дали сагласност за 
испитивање. Лабараторијске анализе су обухватиле преглед јутарњег узорка 
урина: испитивање протеинурије, гликозурије, еритроцитурије и леукоцитурије 
тест тракама, испитивање микроалбуминурије Micral тест тракама, a преглед 
седимента урина микроскопски. Креатинин у серуму је одређен кинетичком 
Jaffe-овом реакцијом, а јачина гломерулске филтрације је израчуната помоћу 
формуле MDRD. 

У групи од 153 болесника са хипертензијом 20% болесника  је  током претход-
не године одржавало крвни притисак у препорученом опсегу ≤130/80 mmHg, а 
још 48% је имало крвни притисак између 131-140/80-85 mmHg. У 28% болесника је 
откривена микроалбуминурија, а  у 20% ЈГФ испод 60 ml/min/1,73m². Болесници са 

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 1,  2010.
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просечним систолним крвним притиском изнад 130 mmHg имали су статистички 
значајно чешће протеинурију, микроалбуминурију, еритроцитурију, али нису 
откривене статистички значајне разлике у ЈГФ између група формираних 
према висини крвног притиска. То указује да су овим систематским прегледом 
откривени болесници у почетном стадијуму обољења бубрега, када постоји само 
патолошки уринарни налаз а не и смањена ЈГФ. 

Кључне речи:  Хронична  бубрежна  болест,  хипертензија, микроалбуми-
нурија, еритроцитроцитурија

Увод

Хронична болест  бубрега је опасна, подмукла и тиха болест, 
чија учесталост непрекидно расте, па се чак говори о епидемији 
ове болести. У неким деловима света чак и до 90% болесника са 
хроничном болешћу бубрега остаје непрепознато, или се она 
открије у врло узнапредовалом стадијуму. Oна је побудила интересе 
медицинске јавности, због растуће потребе за надомештањем 
бубрежне функције дијализом или трансплатацијом. Дефиниција 
и класификација хроничне болести бубрега донета је у жељи да 
се болест рано препозна и да се примене поступци за заустављање 
њене прогресије. Дефинише се као структурно или функционално 
оштећење бубрега, које траје најмање три месеца и/или смањење 
јачине гломерунске филтрације испод 60 ml/min/1,73m², без обзира на 
то колико траје [1,2]. 

Према подацима из регистра болесника за дијализу, хипертензија 
је по учесталости други узрок хроничне бубрежне болести (одмах 
после дијабетеса). Она може бити узрок и последица хроничне 
болести бубрега али је и значајан фактор ризика општег, а посебно 
кардиоваскуларног морбидитета и морталитета. Популација болес-
ника са хипертензијом се сматра оном са повећаним ризиком за 
хроничну болест бубрега, па контроле функције бубрега ових 
болесника треба спроводити сваке године.

Анализа резултата испитивања 153 болесника, који су обухваћени 
Б3 студијом у Дому здравља “Стари град”, урађена је са циљем да 
се утврди однос између крвног притиска и учесталости откривених 
показатеља болести бубрега, пре свега микроалбуминурије, еритро-
цитурије и протеинурије. 
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Болесници и методе

Подаци о болесницима су добијени анкетом. Укључивање 
болесника у студију је трајало три месеца, а обухваћене су 153 
особе, 84 жене и 69 мушкарацa, просечне старости 63 године. Избор 
болесника је урађен у складу са критеријумом Б3 студије, па су у 
студију укључени само болесници који преко пет година болују од 
хипертензије, а не поседују већ познату болест бубрега, дијабетес, 
малигно  обољење, конгенстивну срчану инсуфицијенцију, инсуфи-
цијенцију јетре. У студију нису укључeне труднице и особе млађе 
од 18 година. Анкетни лист, поред основних општих података (пол, 
година рођења, место рођења, занимање, висина, тежина) садржи и 
податке из личне анамнезе о просечној вредности крвног притиска 
током претходне године, коришћењу аналгетика, ACEI, антагониста 
АТ2R, пушењу (ако се ради о пушачу, колико година конзумира 
дуван и колико цигарета пуши дневно), о претходном испитивању 
стања бубрега; као и одговоре на питања из породичне анамнезе о 
болести бубрега, дијабетесу и хипертензији. После мерења крвног 
притиска, болесник је са попуњеним анкетним листом упућен у 
лабараторију. Лабараторијске анализе су обухватиле преглед урина 
тест тракама којима је проверено присуство протеина, глукозе, крви 
и леукоцита у урину. Патолошким налазом је сматран сваки налаз 
означен са ≥1+. Присуство албумина у урину испитано је Micral 
urine тест тракама (Roche) којима се утврђује да ли у урину има или 
нема албумина (негативан налаз), или да их има у концентрацији од 
20 mg/l, 50 mg/l  или 100 mg/l. Седимент урина је прегледан микро-
скопски, а патолошким налазом се сматрао онај који садржи више 
од 5 еритроцита или више од 5 леукоцита у видном пољу, или 
присуство цилиндара. Креатинин у серуму је одређен методом по 
Jaffe-у, а јачина гломерулске филтрације  (ЈГФ) је израчуната преко 
формулe MDRD [3] :
                                                                      

ЈГФ, ml/min/1,73m² =186,3 x сКr (mg/dl)-1,154  x старост-0,203  x 0,742 (за жене),

где је ЈГФ = јачина гломерулске филтрације, сKr = концентрације 
креатинина у серуму.

 Резултати су приказани као учесталост појединих поремећаја, 
или као аритметичка средина и стандардна девијација. За поређење 
разлике међу групама коришћен је параметријски Студентов т-тест, 
а за поређење фреквенција Хи-квадрат тест. Корелација између 
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појединих промењљивих тестирана је Pearson-овим коефицијентом 
корелације.

Резултати

Од 153 болесника са хипертензијом, 30 (20%) је током претходне 
године одржавало крвни притисак у препорученом опсегу до 
130/80 mmHg, а још 73 (48%) је имало крвни притисак између 130-
140/80-85 mmHg. Болесници су према просечном крвном притиску 
регистрованом током године која је претходила студији, подељени 
у четири групе (Табела 1). Није било разлике између група у 
дистрибуцији болесника према полу, старости и индексу телесне 
масе (ИТМ), осим што је у групи са систолним притиском испод 130 
mmHg било мање жена него мушкараца, што је у осталим групама 
било супротно. Иако већ пет година има повишен крвни притисак, 
највећи проценат болесника одржава систолни крвни притисак 
испод 140 mmHg.

Табела 1. Подела болесника у групе према просечном систолном 
                   крвном притиску

 Група ТА систолна
mmHg

Број
болесника

Пол
м     ж

Старост,
године

ИТМ,
kg/m2

1 <130 30 16    14* 63 ± 10 27 ± 4

2 131-140 73 30    43 64 ±  9 27 ± 4

3 141-150 34 13    21 63 ±  8 28 ± 4

4 >150 53 17    36 64 ± 11 28 ± 5

ИТМ – индекс телесне масе
*p<0,05 у односу на остале групе

У урину је 28% болесника имало микроалбуминурију, 26% 
еритроцитурију, 5% протинурију. Јачину гломерулске филтрације 
испод 60 ml/min/1,73m² имало је 20% болесника, а мање од 30 ml/
min/1,73m² имао је само 1% болесника (Слика 1).
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Патолошки налаз у мокраћи био је чешћи што је систолни крвни 
притисак болесника био виши (Табела 2). Проценат  болесника са 
патолошким налазом у урину био је статистички значајно већи у 
групи са  крвним притиском од 141 до 150 mmHg у односу на остале 
групе: еритроцитиурију је имало 32% болесника, микроалбуминурију 
35% и 9%  протеинурију (Табела 2). Табела 3 показује да је највећи број 
болесника имао микроалбиминурију од 20 mg/l, али су болесници са 
крвним  притиском  изнад  130 mmHg чешће имали микроалбуми-
нурију него они са крвним притиском испод ове вредности. Поред 
тога, проценат болесника са микроалбуминуријом од 50 mg/l био је 
знатно виши у болесника са крвним притиском изнад 130 mmHg у 
односу на групу са нижим систолним крвним притиском (Табела 3). 
Међутим, није откривена значајна разлика у ЈГФ између испитаних 
група.

Табела 2. Учесталост патолошког уринарног налаза у зависности од 
                   крвног притиска

 Просечан 
крвни    

притисак, 
mmHg

Број
болесника Протеинурија Микро

албуминурија Еритроцитурија

≤130 30 1 (3%) 6 (20%) 6 (20%)

131-140 73 2 (3%) 21 (29%) 18 (25%)

141-150 34 3 (9%)* 12 (35%)* 11 (32%)*

>150 11 0 3 (27%) 3 (27%)

Приказан је број (%) болесника
*p<0,05 у односу на две групе са мањим крвним притиском

5%
28%

26%

Слика 1. Резултати лабораторијских испитивања урина
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Табела 3. Микроалбуминурија и јачина гломерулске филтрације у 
                   болесника за различитим просечним систолним крвним 
                   притиском

Просечaн крвни 
притисак, mmHg

Микроалбуминурија, mg/l
          
           0                  20                 50

ЈГФ, ml/min/1,73m2

≤130 24 5 1 71 ± 12

131-140 52 17* 4* 70 ± 14

141-150 22 6 6* 72 ± 15

>150 8 2 1 75 ± 11

*p<0,05 у односу на групу са систолним крвним притиском< 130 mmHg

Дискусија

Б3 студија је предузета са циљем да се открије учесталост обољења 
бубрега у популацији болесника са дугогодишњом хипертензијом. 
Анализирајући резултате добијене у Дому здравља “Стари град” 
поставили смо за циљ да испитамо однос  између висине крвног 
притиска и откривених показатеља болести бубрега. Резултати су 
јасно показали да су у болесника који нису постигли  добру регулацију 
крвног притиска чешће откривени знаци оштећења бубрега. 

Артеријска  хипертензија је главни здравствени проблем западне 
популације, како због своје учесталости, тако и удружености са 
кардиоваскуларним морбидитетом и морталитетом и прогресивним 
бубрежним болестима које воде терминалној инсуфицијенцији 
бубрега. Системска хипертензија, примарна или секундарна, мо-
же узроковати бубрежну инсуфицијенцију или убрзати губитак 
бубрежне функције у болесника са паренхимским бубрежним 
болестима. У Северној Америци и Европи прогресивно расте ин-
циденција терминалне инсуфицијенције бубрега узроковане хипер-
тензијом [4]. Међутим, и у Србији су хроничне болести, а међу њима 
посебно хипертензија и кардиоваскуларне болести, водећи узроци 
морбидитета и морталитета[5].  Због свега тога, правилно и упорно 
лечење хипетензије представља основну меру у превенцији хроничне 
болести бубрега. 
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При лечењу хипертензије требало би настојати да се постигне 
циљни крвни притисaк који су препоручили познати водичи за хро-
ничну болест бубрега [6].  То је крвни притисак од 130/80 mmHg или 
нижи. У испитаној групи болесника, само је 30 њих постигло овај циљ-
ни крвни притисак, али су две трећине болесника имале систолни 
крвни притисак испод 140 mmHg. То указује да би требало уложити 
мали додатни напор да се у болесника постигне циљни крвни прити-
сак. Анализа резултата је показала  статистички значајну повезаност 
између висине крвног притиска и појаве знакова обољења бубрега. 
Што је крвни притсак био виши, то је учесталост патолошких нала-
за у мокраћи била чешћа. Са порастом крвног притиска расла је не 
само учесталост микроалбуминурије него и њена израженост, па су 
микроалбуминурију од 50 mg/l имали готово искључиво болесници 
са крвним притиском изнад 130 mmHg. Добро је познато да микроал-
буминурија није само знак оштећења бубрега него и фактор ризика 
за кардиоваскуларне болести и брже напредовање хроничне болести 
бубрега [7].    

Закључак

Болесници са просечним систолним крвним притиском изнад 
130 mmHg имали су статистички значајно чешће протеинурију, 
микроалбуминурију и еритроцитурију, али нису откривене статисти-
чки значајне разлике у ЈГФ, између група формираних према висини 
крвног притиска. То указује да су овим систематским прегледом 
откривени болесници у почетном стадијуму обољења бубрега, када 
постоји само патолошки уринарни налаз а не и смањена ЈГФ.

Висок крвни притисак је кључaн патогенетски фактор који 
доприноси пропадању функције бубрега. Зато је лечење хипертензије 
посталo најважнија мера у лечењу свих облика хроничне болести 
бубрега. 
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HYPERTENSION AND CHRONIC KIDNEY DESEASE

Biserka Obradović¹, Jelena Pavlović², Jelena Radošević¹, Marija Ilić, Branka Lazić¹, 
Dušanka Vujadinović¹, Ljiljana Apostolska¹, Nevenka Radosavljević¹, Nadežda 
Radisavljević¹, Vesna Bogosavljević¹, Dragana Jovanović¹, Olja Giljen¹

¹ “Stari Grad“ Health Center, Belgrade
2 Clinic of Nephrology, Clinical Center of Serbia, Belgrade

Frequency of chronic kidney diseases has been increasing in recent times. 
All over the world, frequency of chronic kidney deseases has been also on the rise. 
Hypertension can be both the cause and consequence of chronic kidney desease but 
it is an important risk factor of general and specially cardiovascular morbidity and 
mortality. 

Analysis of the results of B3 study carried out in Health Center “Stari grad“ 
was done in order to establish the relation between blood pressure and freguency of 
detected kidney desease markers.

Data on patients were obtained by a questionaire. The study invovled 153 
patients, 84 women and 69 men, of average age of 63. The selection of patients was 
made according to the criteria of B3 study. Informed consent to be enrolled in the 
study was obtained by all examined patients.

 Laboratory analyses included examination of morning urine  samples 
(proteinuria, glycosuria, erythrocyturia and leukocyturia) by dipstick urine test and 
checking microalbuminuria  by Micral urine dipstick test in addition to  microscopic 
analysis of urine sediment. Serum creatinine was measured by Jaffe reaction. 
Glomerular filtration rate was estimated by MDRD formula.
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In the group of 153 patients with hypertension, 20% of them maintained blood 
pressure within recommended range during the previous year and 48% had blood 
pressure between 131-140/80-85 mmHg. Microalbuminuria was detected in 28% 
patients. In 20% of them, GFR was below 60 ml/min/1,73m².

The patients with average systolic blood pressure above 130 mmHg had statis-
ticaly more often proteinuria, microalbuminuria and erythrocyturia but no significant 
difference in GFR was found between the groups formed according to blood pressure.  
This indicates  that those with detected marker of kidney disease were  in the initial 
stadium, having only  pathological urine findings  but not reduced GFR.

Кеy words: chronic kidney desease,  hypertension, microalbiminuria, erythro-
cyturia.
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Сажетак

Хроничне болести бубрега су постале здравствени проблем широм света. 
Једини правилан приступ овом проблему је рад на њиховој превенцији и раном 
откривању. Током последњих неколико година у више земаља света су у праксу 
уведене стратегије за откривање хроничне болести бубрега, a спроведено је и више 
студија скрининга. У нашој земљи, а под руководством  Медицинског факултета 
у Београду и Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, урађене 
су две студије раног откривања хроничне болести бубрега у сарадњи са лекарима 
опште праксе из београдских домова здравља и нефролозима клиничких 
центара. Обе студије: „Рано откривање болести бубрега-РОББ” и „Београдска 
студија раног откривања болести бубрега -Б3” имале су за циљ  да се утврди 
учесталост болести бубрега у болесника са ризиком, који пре  тог испитивања 
нису знали за обољење бубрега и да се испитају фактори ризика за настанак 
обољења бубрега у наведених група. 

Приказана анализа обухватила је 1316 болесника лечених због хипертензије 
(60,8% жена, просечне старости 62,4 године), која је трајала дуже од пет година, 
208 болесника са дијабетес мелитусом типа 2 (48,5% жена, просечне старости 64 
године) и 93 болесника старија од 60 година (58% жена, просечне старости 69,6 
година), који су имали нормалан крвни притисак и нису имали дијабетес.  Поред 
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анкете и објективног прегледа, свим болесницима је одређена протеинурија, 
микроалбуминурија (тест трачицама), обављен преглед седимента мокраће, 
гликемије (дијабетичарима) и концентрације креатинина у серуму, на основу које 
је израчуната јачина гломерулске филтрације (ЈГФ) помоћу формуле MDRD. 

Просечан крвни притисак био је нешто виши у болесника са хипертензијом 
и дијабетесом у односу на старе особе, a 74,5 % болесника са хипертензијом и 
66,3% са дијабетесом је користило ACEi и/или АR2B за лечење хипертензије. 
Једна четвртина ових болесника и нешто мањи проценат старих су били пушачи. 
Трајање хипертензије у испитаних болесника је било око 11 година, а дијабетеса 
око 10 година. Иако је током претходне године 72,5% болесника са дијабетесом 
контролисало гликемију више од три пута годишње, 73% је имало гликемију 
изнад 7 mmol/l. ЈГФ испод 60 ml/min/1,73m2 нађена је у 23% хипертоничара, 22% 
старијих од 60 година и  12% дијабетичара. Учесталост микроалбуминурије 
је била подједнако заступљена у дијабетичара (47,6%) и старих (44,3%), а 
значајно мање у болесника са хипертензијом (21,2%). Најчешћа комбинација 
поремећаја зависила је од групе болесника: ЈГФ испод 60 ml/min/1,73m2 сâма или у 
комбинацији са протеинуријом и/или микроалбуминуријом и еритроцитуријом 
нађена је у 23 % болесника са хипертензијом, 22% особа старијих од 60 година 
и свега 12% болесника са дијабетесом. Нормална ЈГФ са протеинуријом и/ 
или микроалбуминуријом и еритроцитуријом нађена је у 23% болесника са 
хипертензијом, 26% старијих од 60 година, и 43% болесника са дијабетесом. 

Висок проценат болесника са смањеном  функцијом или другим знацима 
за болест бубрега у испитаваним групама болесника потврђује значај редовних 
контрола рада бубрега у ових болесника. Овим испитивањем  скренута је пажња 
и лекарима опште медицине и болесницима на ризик од хроничне болести 
бубрега и могућности превенције и правилног лечења ових болести.

Кључне речи: скрининг студија, болести бубрега у групама ризичних 
болесника

Увод

Инциденција терминалне инсуфицијенције бубрега експо-
ненцијално расте широм света [1, 2], а тај пораста је, пре свега, 
последица пораста броја болесника у којих је хронична болест 
бубрега последица хипертензије и дијабетеса. У развијеним земљама 
света, хипертензија је узрок терминалне инсуфицијенције бубрега у 
око 30% болесника  лечених хемодијализом [3].  Иако је овај проценат 
у нашој земљи знатно мањи, он се током последње деценије непре-
кидно повећава. 

На пораст преваленције хроничне болести бубрега може се ути-
цати само применом превентивних мера и раним откривањем болес-



Вишња Лежаић и сар.

131

ти [4]. Током последњих неколико година у више земаља света су у 
праксу уведене стратегије за откривање хроничне болести бубрега и 
спроведено је више студија скрининга. 

To је био разлог да Медицински факултет у Београду и Акаде-
мија медицинских наука Српског лекарског друштва, у сарадњи са 
лекарима опште праксе и нефролозима, спроведу студије раног от-
кривања хроничне болести бубрега. У Београду су спроведене две 
студије са сличним циљем: „Рано откривање болести бубрега-РОББ“  
(2008. године) и „Београдска студија раног откривања болести бубре-
га-Б3“, током 2009. године. Финансијска помоћ за извођење студије 
РОББ добијена је од фирме Roche a.d.d, а Б3 студијa је спроведена као 
пројекат који  је финансирао Секретаријат за здравство  града Београ-
да. Циљне групе у првој студији били су болесници са хипертензијом 
која је трајала друже од пет година, и особе старије од 60 година са 
нормалним крвним притиском. У другој студији је циљна група 
обухватала групу болесника са хипертензијом и особе са дијабетес 
мелитусом типа 2, који је трајао преко пет година.

Обе студије, „Рано откривање болести бубрега - РОББ“ и 
„Београдска студија раног откривања болести бубрега - Б3“ имале 
су за циљ  да се утврди учесталост болести бубрега у болесника са 
хипертензијом, дијабетесом и особа старијих од 60 година, које пре  
тог испитивања нису знале за обољење бубрега, као и да се испитају 
фактори ризика за настанак обољења бубрега у наведених група.

Болесници и методе

У истраживање су укључени болесници који су испуњавали 
следеће критеријуме, који су се разликовали у зависности од 
групе. За болеснике са хипертензијом критеријум је био да болују 
од хипертензије преко 5 година;  за болеснике са дијабетесом- да 
имају дијабетес типа 2 који траје преко 5 година; а за особе старије 
од 60 година- да не болују ни од дијабетеса ни од хипертензије. 
Нису укључени болесници у којих су биле познате следеће: болест 
бубрега, малигна болест, конгестивна срчана инсуфицијенција, 
инсуфицијенција јетре. Студијом нису обухваћене ни особе млађе од 
18 година а ни  труднице. 

Студије су обављене у београдским домовима здравља Вождовац, 
Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд,  
Обреновац, Палилула, Врачар, Раковица, Савски Венац и Стари 
град. Истраживачи су били лекари опште медицине и нефролози из 
клиничких центара Србије, Звездаре и Земуна и Специјалне болнице 
за ендемску нефропатију у Лазаревцу.
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Извођење и методологија студије РОББ детаљно су описани 
у монографији Академије медицинских наука, Српског лекарског 
друштва из 2009. године [5].   

Метода студије Б3

Да би се одабрали болесници за извођење студије Б3, сваког 
радног дана у периоду истраживања лекар би укључио у студију све 
болеснике који испуњавају критеријуме. Подаци добијени анамнезом 
и прегледом регистровани су  у листу болесника, која је приказана 
у табели 1. Потом су болесници упућивани у лабораторију дома 
здравља. 

Свим болесницима су урађене следеће лабораторијске анализе: 
одређивање концентрације креатинина и гликемије (у 1. 
дијабетичара) у серуму
преглед урина (квалитативно)2. 
одређивање микроалбуминурије тест тракама, које је 3. 
достављаo координатор студије

Одређивање креатинина у серуму је вршено кинетичком методом 
по Jaffe-у. 

Преглед урина обухватио је одређивање специфичне тежине 
мокраће и квалитативни преглед тест тракама (протеинурија, гли-
козурија, хематурија и леукоцитурија) и микроскопски преглед се-
димента мокраће. Протеинурија је  верификована семиквантитатив-
ном методом употребом тест трачица. Концентрација протеина у 
урину означена је арбитрарним јединицама: 0 (одсутна), у трагу (±, 
што одговара вредности 0,2 до 0,3 g/l), и 1-3 (+ до +++, што одговара 
вредностима > 0,3 g/l). Одређивање албумина у урину (микроалбу-
минурија) вршено је тест трачицама Chemstrиp® Micral, произвођача 
Roche Diagnostics. После урањања у урин, промена боје трачице 
означавала је вредност микроалбуминурије  од 0, 20, 50 или 100 mg/l.  
Према упутству произвођача, вредност од 20 mg/l одговара присутној 
микроалбуминурији > 30 mg/ дан. 

Јачина гломерулске филтрације (ЈГФ) процењена је помоћу 
формуле MDRD (изведене из студије Modifиcation of Diet in Renal 
Disease – MDRD) [6], за коју је довољно да се одреди концентрација 
креатинина у серуму и унесе у формулу: 
ЈГФ (ml/min/1,73m2) =
186 x [серум креатинин (μmol/l)/88,4]–1,154 x старост (године)–0,203 x 0,742 (за жене).  
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На основу ЈГФ одређене формулом MDRD, болесници су 
класификовани у стадијуме, а према препорукама америчке Нацио-
налне фондације за бубрег [3]: (a) ЈГФ: >90 ml/min/1,73m2, (б) ЈГФ: 60-89 
ml/min/1,73m2, (в) ЈГФ: 30-59 ml/min/1,73m2, (г) ЈГФ: 15-30 ml/min/1,73m2, 
д) ЈГФ <15 ml/min/1,73m2. 

Сматрало се да оштећење бубрега постоји онда када је ЈГФ била 
мања од 60 ml/min/1,73m2 (гранична вредност хроничне инсуфи-
цијенције бубрега) или ако је откривена  протеинурија ≥1+ и/или 
микроалбуминурија или еритроцитурија (≥ 5 еритроцита у видном 
пољу, на великом увеличању) без обзира на ЈГФ.

Ухрањеност је класификована на основу индекса телесне масе 
(ИТМ) према препорукама Светске здравствене организације (World 
Health Organization (WHO): a) потхрањеност ИТМ < 18,5 kg/m2; (б) 
нормална ухрањеност, ИТМ= 18,5–24,9 kg/m2; ц) предгојазност, ИТМ= 
25–29,9 kg/m2; д) гојазност, ИТМ > 30 kg/m2 [7].  

Табела 1. Садржај листе које су попуњавали лекари опште  
                  медицине за сваког одабраног болесника

1 Лични подаци

старост
пол

телесна тежина
телесна висина

2 Породична 
анамнеза

о болестима бубрега
о хипертензији

о дијабетесу

3 Подаци о 
навикама

пушење
број дневно конзумираних цигарета 

дужина пушачког стажа
употреба аналгетика

4 Подаци о 
хипертензији

просечна вредност крвног притиска претходне 
године

трајање хипертензије
примена инхибитора ACE и АТ2R

5 Подаци о 
дијабетесу

трајање дијабетеса
лечење дијабетеса

број контрола током претходне године
најчешће вредности гликемије током претходних 

контрола

6

Претходна 
контрола 
функције 
бубрега

преглед мокраће током претходне године
преглед креатинина у серуму током претходне 

године
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У статистичкој обради коришћени су дескриптивни параметри: 
фреквенција, аритметичка средина и стандардна девијација у 
зависности од врсте променљиве. Поређење резултата између 
група вршено је студентовим тестом или χ2 тестом у зависности од 
особине променљивих. Однос појединих променљивих испитан је 
корелацијом по Pearson-у.

Резултати

Приказана анализа обухватила је 1316 болесника лечених због 
хипертензије, која је трајала дуже од пет година, 208 болесника са 
дијабетес мелитусом типа 2 и 93 болесника старија од 60 година, који 
су имали нормалан крвни притисак и нису имали дијабетес. Подаци о 
њима су приказани у табели 2. Осим у групи са дијабетесом, испитано 
је више жена. Разлика у старости и висини крвног притиска између 
групе са хипертензијом и старих је проистекла из критеријума за 
укључење у студију. Просечни крвни притисак био је нешто виши 
у хипертоничара и оних са дијабетесом у односу на старе особе које 
су имале нормалан просечан крвни притисак. Aнализа ухрањености 
показала је да су испитани болесници били гојазни, посебно у групи 
дијабетичара. Њихова просечна вредност ИТМ била је значајно виша 
у односу на остале испитане особе. Када се анализира ухрањеност 
по степену ухрањености описаном у Методологији, онда се уочава 
да је та разлика последица знатно већег броја дијабетичара са 
ИТМ изнад 30 kg/m2. На основу анамнестичких података и увида у 
медицинску документацију-картон болесника, установљено је да 
је 74,5 % хипертоничара и 66,3% дијабетичара користило ACE-i и/
или АR2B за лечење хипертензије. Једна четвртина хипертоничара 
и дијабетичара и нешто мањи проценат старих су били пушачи. 
Позитивна породична анамнеза за хипертензију је била чешћа 
у хипертоничара и дијабетичара (Табела 2). Претходни преглед 
мокраће и креатинина у серуму обављен је у 27,3% болесника са 
хипертензијом, 78% дијабетичара и 61,3 % старих са нормалним 
крвним притиском. 
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Табела 2. Демографски подаци, крвни притисак и анамнестички 
                  подаци о испитаницима

Параметар Болесници са 
хипертензијом

Болесници са 
дијабетесом

Особе > 60 
година без ХТА 

и ДМ

Укупан број испитаника 1316 208 93

Пол: женски (%)¹ 801 (60,8) 101 (48,5) 54 (58,1)

Старост, годинаª
> 70 година¹

62,4±10,4 64,1±10,2 69,6±5,8***
46

Индекс телесне масеª kg/m2

максимална вредност 
<18,5 ¹
18,5–24,9
25–29,9
>30

27,5±5,1*
46,88
4 (0,3)

328 (24,9)
616 (46,2)
368 (28,0)

33,9±3,6
49,95

0
37 (18,1)
95 (45,2)
76 (36,6)

25,4±5,2**
49,59
2 (2,3)

42 (44,7)
39 (42,3)
10 (10,6)

Крвни притисак, mmHg
систолниª
дијастолниª

140,1±17,8
85,7±9,9

138,0±19,34
82,0±8,67

125,3±10,1***
78,4±6,3

Трајање: 
хипертензије (годинаª)
дијабетеса (годинаª)

11,2±7,4 8,03±7,7
9,4±6,7

Број лечених коришћењем 
ACEi 980 (74,5) 138 (66,3) 0

Број пушача 266 (25) 53 (25) 17 (18,3)

Породична анамнеза за
болести бубрега¹
хипертензија¹
дијабетес¹

171 (14)
936 (77)

22( 10,6)
124 (59.6)
110 (52,8)

23 (24,7)
17 (18,3)

ª    Х± SD, ¹ број болесника, бројке у загради су процентуално изражене вредности
     ХТА= хипертензија, ДМ= дијабетес
*    р=0,001, болесници са хипертензијом : дијабетичари, 
**  р= 0,0001, болесници старији од 60 година са нормалним крвним притиском:  
     дијабетичари, 
*** р= 0,0001, болесници са хипертензијом : болесници старији од 60 година са нормалним 
     крвним притиском, 
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Трајање дијабетеса у испитаних болесника је било око 10 година. 
Иако је током претходне године 72,5% болесника имало контроле 
гликемије више од три пута годишње, 73% дијабетичара је имало 
гликемију изнад 7 mmol/l, а подједнак је број оних са гликемијом испод 
ове вредности: 13,1% испод 6,1 mmol/l, а 13,8% са гликемијом између 
6,1 и 7,0 mmol/l. У мањег броја болесника испитан је гликозилирани 
хемоглобин (HbA1c) и 39% болесника је имало HbA1c испод 7,5%. 
Већина дијабетичара лечена је само препаратима per os (66,3%), или у 
комбинацији с инсулином (31,7%) уз дијететски режим.

У табели 3 приказана је јачина гломерулске филтрације,  заступ-
љеност микроалбуминурије и патолошког седимента у мокраћи у 
три испитане групе болесника.

Табела 3. Јачина гломерулске филтрације, заступљеност микро-
                  албуминурије и патолошког седимента у мокраћи у три 
                  испитане групе болесника

Параметар Болесници са 
хипертензијом

Болесници са 
дијабетесом

Особе > 60 
година без ХТА

ЈГФª, ml/min/1,73m2

распон
Стадијуми ХББ¹
1: > 90 ml/min/1,73m2

2: 60-89,9 ml/min/1,73m2

3: 30-59,9 ml/min/1,73m2

3а: 45-59,9 ml/min/1,73m2

3б: 30-44,9 ml/min/1,73m2

4: < 30 ml/min/1,73m22

70,56±16,04*
18,3-128,6

142 (10,8)
849 (64,5)
304 (23)

262
42

22 (1,7)

78,1±16,1
41,3-129,85

54 (26)
130 (62,5)
24 (11,5)

19
5
0

69,5±13,3**
40,9-123,3

6 (6,5)
67 (72,0)
20 (21,5)

17
3
0

МАУ¹
нормална
патолошка

1037 (78,8)
279 (21,2)

109 (52,4)
99 (47,6)*

52 (55,7)
41 (44,3)***

Протеинурија¹ 119 (9,0) 35 (16,8) 9 (10,2)

Еритроцитурија¹ 50 (3,8) 10 (4,8) 8 (8,6)

Гликозурија¹ 68 (32.9)

ªХ± SD, ¹ број болесника, Бројке у загради су процентуално изражене вредности
ХББ= хронична болест бубрега, ХТА= хипертензија, МАУ= микроалбуминурија
*Болесници са хипертензијом : дијабетичари, р<0,0001, 
** Болесници старији од 60 година са нормалним крвним притиском: дијабетичари,               
р= 0,0001
*** Болесници са хипертензијом : болесници старији од 60 година са нормалним крвним 
притиском, р= 0,0001
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Просечна вредност ЈГФ била је највиша у групи болесника 
са дијабетесом типа 2 али ниједан болесник није показивао знаке 
хиперфилтрације. Максималне вредности ЈГФ биле су подједнаке 
у три испитане групе болесника. Учесталост микроалбуминурије је 
била подједнако заступљена у дијабетичара и старих, а знатно мање 
болесника са хипертензијом имало је микроалбуминурију у време 
прегледа у односу на прве две поменуте групе.

Имајући у виду да је појава микроалбуминурије рани знак 
оштећења бубрега, проверена је учесталост овог параметра у 
испитаних болесника старијих и млађих од 60 година, са посебним 
освртом на утицај ухрањености (гојазни : нормално ухрањени). У 
болесника са хипертензијом није уочена разлика у броју млађих 
и старијих од 60 година (20,4% : 21,9%) са микроалбуминуријом. У 
овој популацији је нешто већи број гојазних са ИТМ изнад 30 kg/
m2 имао микроалбуминурију у односу на нормално ухрањене 
са ИТМ испод 25 kg/m2 (24,2% : 21,5%), али разлика није достигла 
статистичку значајност. Безначајна разлика је запажена и у појави 
микроалбуминурије у млађих и старијих дијабетичара (49,2% : 46,3%), 
односно гојазних и нормално ухрањених дијабетичара (47,2 : 45,2%). 
Нешто већи број нормално ухрањених старијих особа са нормалним 
крвним притиском имао је микроалбуминурију и односу на гојазне 
старије особе са ИТМ изнад 30 kg/m2 (51,7% : 35,8%). Ови подаци нису 
приказани.

Графикон 1. Јачина гломерулске филтрације (ЈГФ) и налаз у урину 
                         болесника са хипертензијом
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Графикон 2. ЈГФ и резултати прегледа урина у болесника са 
                         дијабетесом

Графикон 3. Резултати лабораторијских испитивања у особа 
старијих од 60 година са нормалним крвним притиском

Комбинација показатеља оштећења функције бубрега, који су 
испитивани у три групе болесника, приказана је у графикону 1-3. 
У групи старих који нису имали хипертензију и хипертоничара 52% 
односно 54% испитаника имало је потпуно нормалну функцију буб-
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рега без присутних осталих знакова за болест бубрега. У 24% старих 
и 17% болесника са  хипертензијом нађена је нормална функција 
бубрега и присуство протеинурије и/или микроалбуминурије. Не-
што ређе је нађена нормална функција бубрега с еритроцитуријом,  
микроалбуминуријом или без ње у групи хипертоничара. Подјед-
нак број болесника у обе поменуте групе (22, и 23%) имао је снижену 
функцију бубрега без осталих знакова за болест бубрега, или са па-
толошким налазом у урину (протеинурија и/или микроалбумину-
рија или еритроцитурија) (Графикон  2 и 3). У групи болесника са 
дијабетесом, 88% имало је нормалну ЈГФ, а међу њима  је 44% болес-
ника имало нормалну ЈГФ и нормалан уринарни налаз, а 41% је имао 
протеинурију и/или микроалбуминурију. Осталих 12% болесника са 
дијабетесом је имало снижену функцију бубрега без протеинурије 
и/или микроалбуминурије, или са њима (Графикон 1). Поређењем 
групе болесника са хипертензијом и дијабетесом, установљено је 
да је мањи број дијабетичара имао ЈГФ изнад (χ2= 4,05, p= 0,04) или 
испод 60 ml/min/1,73m2 (χ2= 15,56, p= 0,0001) а без протеинурије или 
еритроцитурије, и нормалну функцију са протеинуријом (χ2= 26,06, 
p= 0,0001), као јединим патолошким знаком. Истовремено, у поређењу 
са дијабетичарима, старији болесници који нису имали хипертензију 
имали су чешће ЈГФ испод 60 ml/min/1,73m2 као једини налаз (χ2= 0,41,  
p=0,0001). 

Графикон 4. Расподела болесника према висини систолног (А)             
                          и дијастолног (Б) крвног притиска
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Анализа  систолног и  дијастолног  крвног  притиска  је  прика-
зана у графикону 4. Велики број болесника имао је систолни (А) и 
дијастолни (Б) крвни притисак изнад горње границе нормалних 
вредности. Око 20% испитаних хипертоничара имало је систолни 
крвни притисак испод 130 mmHg, односно око 15% дијастолни испод 
80 mmHg. С друге стране, 15% болесника имало је систолни и дија-
столни крвни притисак изнад 160 mmHg, односно изнад 100 mmHg.

У графикону 5 приказана је корелација између ЈГФ и старости 
болесника у три групе болесника. Као што се очекивало, утврђена 
је статистички негативна корелација између ове две променљиве 
величине у испитаних болесника, али је статистичка значајност 
достигнута у хипертоничара (r=- 0,378, р< 0,001) и дијабетичара            
(r= -0,437, р < 0,0001).  

Даља анализа је показала да је ЈГФ у дијабетичара у негативној ко-
релацији са трајањем дијабетеса (r= -0,233, р= 0,001) тј. што је дијабетес 
краће трајао, то је функција бубрега била виша (Графикон 6 ). Слично 
је показано у болесника са хипертензијом: негативна корелација 
између ЈГФ и трајања хипертензије означава да је функција бубрега 
била виша што је хипертензија краће трајала (Графикон 7).

Графикон  5. 
Корелација 
између јачине 
гломерулске 
филтрације и 
старости свих 
испитаних 
болесника
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Дискусија

У последње две године на територији Београда спроведене су 
две студије (РОББ и Б3) чији је циљ био да открију почетне знаке 
оштећења бубрега у три групе болесника са ризиком за настанак 
болести бубрега: болесника са хипертензијом која је трајала дуже од 
пет година, болесника са дијабетесом који је трајао дуже од пет година 

Графикон 6. 
Корелација 
између трајања 
дијабетеса и 
јачине 
гломерулске 
филтрације

Графикон 7. 
Корелација 
између трајања 
хипертензије и 
јачине 
гломерулске 
филтрације
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и особа старијих од 60 година који су имали нормалан крвни притисак 
и нису имали дијабетес. Добијени подаци су показали да је снижену 
функцију са ЈГФ испод 60 ml/min/1,73m2 имало 23% хипертоничара и 
22% особа старијих од 60 година, а свега 12% дијабетичара. Остали су 
имали ЈГФ изнад 60 ml/min/1,73m2. Иако је широм света урађен велики 
број скрининг студија, тешко је поредити њихове резултате због 
различитих популација које су ове студије обухватиле и различитих 
метода испитивања. У узорцима од неколико хиљада, или чак 
десетина хиљада припадника опште популације, протеинурија је 
откривена у 3-15% испитаника, а смањена функција бубрега у 3-11% 
испитаника [8-10]. Насупрот овим скрининг студијама, велики број 
аутора је указао на то да је много корисније да се скринингом обухва-
те особе са повећаним ризиком за хроничну болест бубрега [11]. Тако 
је велика студија Kidney Early Evaluation Program (KEEP) америчке На-
ционалне фондације за бубрег испитала као популације са ризиком 
болеснике са дијабетесом, хипертензијом и рођаке првог колена бо-
лесника са хроничном болешћу бубрега [12]. Резултати су показали 
да је 50%  болесника имало неки стадијум хроничне болести бубрега, 
а од тога је у 26% откривена микроалбуминурија, а у 16% испитани-
ка забележена је повишена концентрација креатинина. Слична гру-
па испитаника тестирана је у Јапану, а добијени резултати показали 
су да је ризик за настанак хроничне болести бубрега у дијабетичара 
1,71 пута већи него у недијабетичара, у хипертоничара 3,42 пута већи 
него у особа са нормалним крвним притиском и у болесника са кар-
диоваскуларним болестима 1,88 пута већи него у особа без кардио-
васкуларних болести [13]. Подаци о учесталости смањене функције 
бубрега и протеинурије добијени у нашем истраживању могу се по-
редити с резултатима аутора који су испитали сличне популације са 
повећаним ризиком за болест бубрега. 

У особа са хипертензијом и оних старијих од 60 година, чест по-
ремећај је била снижена функција бубрега. Данас, када се ЈГФ изра-
чунава помоћу различитих формула, откривање снижене функције 
бубрега је знатно олакшано. Ради што ранијег откривања смањене 
функције бубрега у неколико земаља је препоручено свим лабора-
торијама да се увек уз концентрацију креатинина у серуму издаје и 
резултат ЈГФ израчунат помоћу формуле MDRD [3, 14, 15]. Међутим, 
није довољно да се у праксу уведе само мерење ЈГФ, већ је неопход-
но да се лекари едукују како да тумаче добијени резултат и како да 
делују.  

Познато је да ЈГФ израчуната помоћу формуле MDRD има 
неколико недостатака. Могуће су грешке у мерењу креатинина у 
серуму, које ће условити грешку при израчунавању ЈГФ. Формула 
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MDRD се преpоручује само за примену у одраслих испитаника, јер 
њена тачност у особа млађих од 18 година није довољно процењена. 
С друге стране, после 30. године, ЈГФ се смањује за 8 ml/min/1,73m2 
за сваку декаду живота. Ипак у једне трећине опште популације ово 
смањење се не дешава [16]. Иако се још увек дискутује о томе да ли је 
смањење ЈГФ током старења „нормално“ или патолошко стање, све 
више аутора заступа мишљење да би границу за хроничну инсуфи-
цијенцију бубрега од 60 ml/min/1,73m2 требало прихватити као општу, 
без обзира на старост испитаника [17]. На основу обимног истражи-
вања Elseviers и сарадници [18] су показали да се тек у особа старијих 
од 70 година ЈГФ приближава вредности од 60 ml/min/1,73m2. Добијени 
резултати у овој студији показали су негативну корелацију између 
старости болесника и ЈГФ, која је достигла значајност у дијабетичара 
и оних са хипертензијом која је трајала дуже од пет година, а не и у 
старијих од 60 година.  Због тога би свим болесницима старијим од 
60 година са ЈГФ испод 60 ml/min/1,73m2 требало посветити посебну 
пажњу, што пре свега значи стриктно и доследно примењивати мере 
за успоравање напредовања хроничне болести бубрега и редовно 
контролисати функцију бубрега.

Узимајући у обзир чињеницу да се болест бубрега карактерише 
не само вредностима ЈГФ, већ и/или појавом протеинурије, микроал-
буминурије и еритроцитурије, број болесника са знацима болести 
бубрега је већи у све три групе испитаних болесника. Тако је бар 
један од знакова болести бубрега био присутан и у испитаника са 
нормалном функцијом бубрега: 23% хипертоничара, 26% особа 
старијих од 60 година, и 44% дијабетичара. На крају, наши резултати 
показују да су 46% хипертоничара, 48% старијих и 56% дијабетичара 
испуњавали критеријуме за постојање болести бубрега, што је 
знатно више од 14,7% колико је нађена учесталост снижене функције 
бубрега удружене са микроалбуминуријом у последњем извештају 
националне студије KEEP [19].  

Постоји још једно нерешено питање везано за скрининг 
хроничне болести бубрега, а то је праг микроалбуминурије који 
би требало сматрати патолошким. Традиционално се као вредност 
која означава постојање микроалбуминурије сматра концентрација 
албумина у урину од 20 mg/l, што је проистекло из истраживања 
дијабетесне нефропатије, где се патолошком сматра ексреција 
албумина урином од 30 mg дневно [20]. Искуства претходних студија 
су показала да овако висок праг микроалбуминурије може довести 
до великог процента лажно негативних налаза, те је предложено да 
се за скрининг студије смањи праг микроалбуминурије на 10-15 mg/l. 
Овакав приступ, са друге стране, може да доведе до већег процента 
лажно позитивних резултата. 
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Анализа појаве микроалбуминурије има посебан значај у 
дијагностици дијабетесне нефропатије. Наша анализа је показала да 
41% дијабетичара има присуство микроалбуминурије као први знак 
нефропатије, откривене у раном/ почетном стадијуму. До момента 
прегледа током студије, ови болесници нису имали доказане знакове 
оштећења бубрега. Имајући у виду чињеницу да једна трећина особа 
које развију микроалбуминурију може да је изгуби током неколико 
година стриктне примене терапијских процедура [21], а да смањење 
микроалбуминурије делује заштитно на бубрежну функцију [22], сви 
болесници у овој студији са микроалбуминуријом представљају групу 
коју је неопходно интензивно пратити и лечити кроз сарадњу лекара 
опште медицине са ендокринологом и нефрологом. Такав приступ 
је регулисан препорукама Удружења за дијабетес у Сједињеним 
америчким државама у свих особа са дијабетесом типа 2 [21]. 

Како ће се интерпретирати налаз микроалбуминурије зависи и 
од осталих налаза, али би увек требало имати на уму да је микроал-
буминурија у раним фазама обољења бубрега интермитентна и да 
би контролу овог параметра требало редовно понављати. Данас је 
несумњив значај микроалбуминурије као раног фактора ризика не 
само за прогресију болести бубрега, већ и за исход кардиоваскулар-
них болести и смртности [23]. 

Анализа фактора који су могли да утичу на настанак поремеће-
не функције бубрега или појаву патолошког налаза у мокраћи по-
казала је да је 80% испитаних хипертоничара имало систолни, а 85% 
дијастолни крвни притисак изнад дозвољених граница, а више од 
75% испитаника је имало индекс телесне масе изнад 25 kg/m2. Гли-
корегулација је била незадовољавајућа у 73% дијабетичара. Спро-
вођење превентивних мера у особа са ризиком за хроничну болест 
бубрега обухвата агресивно лечење хипертензиј,е тако да се постиг-
не и одржава циљни крвни притисак  од 130/80 mmHg или нижи, уз 
редовне контроле [24]. Оваквом регулацијом хипертензије може да 
се спречи или одложи појава албуминурије/ протеинурије у болес-
ника са дијабетесом, хипертензијом, али и у старих особа без дијабе-
теса [25, 26]. Стриктна контрола гликемије (HbA1c 6,5–7,5%) је важна 
превентивна мера у популацији болесника са дијабетесом,  а такође и 
мера за успоравање прогресије дијабетесне нефропатије [27-29].

Закључак

Студија раног откривања болести бубрега обухватила је 1316 
болесника лечених због хипертензије која је трајала дуже од пет го-
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дина, 208 болесника са дијабетес мелитусом типа 2 и 93 болесника 
старија од 60 година (58% жена, просечне старости 69,6 година), са-
нормалним крвним притиском и без дијабетеса.  ЈГФ испод 60 ml/
min/1,73m2 нађена је у 24,7% хипертоничара, 21,5% старијих од 60 
година и  11,5% дијабетичара. Учесталост микроалбуминурије је 
била подједнако заступљена у дијабетичара (47,6%) и старих (44,3%), 
а у знатно мање болесника  са хипертензијом (21,2%). Најчешћа ком-
бинација поремећаја зависила је од групе болесника: ЈГФ испод 60 
ml/min/1,73m2, сама, или у комбинацији са протеинуријом и/или 
микролабуминуријом и еритроцитуријом нађена је у 23 % болесника 
са хипертензијом, 22% особа старијих од 60 година и свега 12% 
болесника са дијабетесом. Нормална ЈГФ са протеинуријом и/или 
микроалбуминуријом и еритроцитуријом нађена је у 23% болесника 
са хипертензијом, 26% старијих од 60 година, и 43% болесника 
са дијабетесом. Висок проценат особа са поремећајима функције 
бубрега у три испитане групе болесника са ризиком за настанак 
болести бубрега, потврђује значај редовних контрола функције 
бубрега у тим популацијмама. Овим испитивањем скренута је пажња 
лекарима опште медицине и болесницима на ризик од хроничних 
болести бубрега, и на могућност превенције и правилног лечења 
ових болести.
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Chronic kidney disease is becoming a major public health problem worldwide 
due to the massive increase in number of patients on renal replacement therapy. 
The only effective approach to this problem is prevention and early detection of the 
disease. In recent years, screening studies have been carried out in several countries. 
Two similar studies were carried out in Belgrade under the auspices of Medical 
School, University of Belgrade and Academy of Medical Science of the Serbian 
Medical Society, in collaboration with general practitioners from Belgrade health 
centers and nephrologists from clinical centers. The aims of both studies were to find 
out the frequency of kidney diseases in population at increased risk for this disease, 
and factors that might be of importance for the development of kidney disease. 

The study involved 1316 patients (60.8% females, mean age 62.4) with 
hypertension lasting longer than 5 years, 208 patients with diabetes mellitus type 
2 (48.5% females, mean age 64) and 93 persons over 60 (58% females, mean age 
69.6) with normal blood pressure and without diabetes.  All participating patients 
had their medical history taken and were physically examined. Proteinuria and 
microalbuminuria (urine dipstick test), serum creatinine and glucose were determined 
and urinary sediment was examined. Glomerular filtration rate (GFR) was calculated 
using MDRD equation. 

Hypertensive and diabetic patients had higher average blood pressure than the 
patients over 60, and 74.5 % and 66.3% of them were treated with ACE or/and AR2B. 
Among them, one quarter of hypertensives and diabetics were smokers. Patients with 
hypertension  had elevated blood pressure for 11 years, while diabetes lasted 10 years. 
Although 72.5% of diabetics checked glucose level more than three times, 73% of them 
had unsatisfactory glucose control.  Isolated reduced GFR below 60 ml/min/1,73m2 

was shown in 24.7% of hypertensive patients, 21.5% in the elderly and in 11.5% of 
diabetics. Isolated proteinuria/microalbuminuria were equally present in diabetics 
(47.6%) and the elderly (44.3%), and less frequently in hypertensive patients (21.2%). 
Combination of pathological findings depended on patient group: isolated GFR 
below 60 ml/min/1,73m2 or with proteinuria/microalbuminuria and erythrocythuria 
was found in 23 % hypertensive patients, 22% of the elderly and 12% of diabetics. In 
addition, normal GFR with proteinuria/ microalbuminuria and erythrocythuria was 
found in 23% of hypertensive patients, 26% of the elderly, and 43% of diabetics. 
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The high proportion of patients with chronic kidney disorders (in the examined 
patient groups at high risk for chronic kidney disease) confirmed that regular checks 
of kidney function are necessary and justifiable in these populations. The study direct-
ed the attention of general practitioners and patients at risk for chronic kidney disease 
and stressed the need for its prevention and adequate management. 

Key words: screening study, chronic kidney disease, at risk population
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Увод

Хроничне болести бубрега представљају здравствени проблем 
широм света. Инциденција терминалне инсуфицијенције бубрега 
експоненцијално је расла током претходне две деценије, па се очекује  
да ће до краја ове године у свету бити преко два милиона болесника 
који се лече неком од три метода за замену функције бубрега (хе-
модијализа, перитонеумска дијализа, трансплантација бубрега)[1,2].  
Тај пораст броја болесника у терминалној инсуфицијенцији бубрега 
последица је експоненцијалног пораста броја болесника чија је инсу-
фицијенција бубрега последица хипертензије или дијабетеса, као и 
пораста броја старих у терминалној инсуфицијенцији бубрега [3,4]. 
Међутим, далеко је већи број болесника у раним стадијумима хро-
ничне болести бубрега, па се процењује да у тим стадијумима има 
30 до 150 пута више болесника него у стадијуму терминалне инсу-
фицијенције бубрега. Велике скрининг студије су откриле у око 11% 
одраслих особа неки показатељ болести бубрега, а од њих је само јед-
на петина знала да има болесне бубреге [5,6]. Наиме, већина болести 
бубрега протиче асимптоматски и остаје неоткривена до одмаклих 
стадијума болести. И на крају, хроничне болести бубрега су значајне 
и због тога што условљавају развој прогресивне и тешке атеросклеро-
зе и исхемијске васкуларне болести [7-10]. Због тога више од 50% бо-
лесника са хроничном болешћу бубрега умире од  кардиоваскулар-
них болести и пре започињања лечења методама за замену функције 
бубрега [10,11]. Америчко удружење за срце (American Heart Associa-
tion) сврстало је болеснике са хроничним болестима бубрега у групу 
болесника са највећим ризиком за кардиоваскуларне болести. 

Непрекидни пораст броја болесника са хроничним болестима 
бубрега, њихов асимптоматски ток и касно откривање као и висок 
ризик од кардиоваскуларних болести и смрти, усмерили су пажњу 
нефролога ка превенцији и раном откривању ових болести. Широм 
света се спроводе студије раног откривања болести бубрега, а током 
последње деценија урађено је неколико водича о превенцији и лечењу 
хроничне болести бубрега [5,12-14]. У недостатку таквог водича  у 
нашој земљи, припремили смо ове препоруке са циљем да пружимо 
лекарима различитих струка, а пре свега лекарима опште медицине, 
сажете препоруке како да се спроводи превенција хроничне болести 
бубрега, како да се оне што раније открију и правилно лече. 
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Дефиниција и класификација хроничне                  1. 
болести бубрега
 
Хронична болест бубрега се дефинише као оштећење структуре 

или функције бубрега које траја преко три месеца и/или смањење 
јачине гломерулске филтрације (ЈГФ) испод 60 ml/min/1,73m2 [5].   
Оштећење структуре или функције бубрега, које се наводи у овој 
дефиницији подразумева или присуство патолошког  налаза у урину 
(микроалбуминурија, протеинурија, еритроцитурија, леукоцитурија, 
цилиндрурија) или  ненормалности откривене методама визуали-
зације (ултразвук, рендген и др.) или патохистолошким прегледом. 
Ову дефиницију, као и поделу хроничне болести бубрега у пет 
стадијума (Табела 1) предложила је Национална фондација за бубрега 
САД у  познатом Водичу KDOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Ini-
tiative) [5], а оне су потом прихваћене широм света. 

Табела 1. Подела хроничне болести бубрега у стадијуме [5]  
 

Стадијум Опис JГФ, ml/min/1.73m2

1. Оштећење бубрега са нормалном или
повећаном ЈГФ > 90

2. Оштећење бубрега са благим смањењем ЈГФ 60 - 89

3. Умерено смањење ЈГФ 30 – 59

4. Тешко смањење ЈГФ 15 - 29

5. Инсуфицијенција бубрега < 15 (или дијализа)

Наведена дефиниција хроничне болести бубрега  не укључује 
узрок болести, иако идентификација узрока остаје један од главних  
циљева испитивања болесника са хроничном болешћу бубрега, 
пошто омогућава примену каузалног лечења. Међутим, горе наведена 
дефиниција омогућава да се хронична болест бубрега открије и без 
познавања њеног узрока и не захтева специјална знања и процедуре 
које нису доступне многим лекарима који срећу и откривају ову 
болест [5].
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Превенција2.  хроничне болести бубрега

Хроничне болести бубрега не представљају здравствени проблем 
због масовности него због свог хроничног и прогресивног тока (који 
води терминалној инсуфицијенцији бубрега и дуготрајном и скупом 
лечењу), као и због високог ризика за кардиоваскуларни морбидитет 
и морталитет. Пошто нису масовне, превенцију и рано откривање 
хроничне болести бубрега не би требало усмерити ка целокупној 
популацију него ка популацијама са високим ризиком за појаву ових 
болести [5,12,13, 15]. У тексту који следи набројане су популације са 
ризиком, што ће јасно показати да је то баш она већина болесника 
коју  лече лекари опште медицине. Због тога се данас инсистира на 
едукацији лекара опште медицине, како би они у свој свакодневни рад 
уврстили превенцију и рано откривање хроничне болести бубрега 
[16,17]. Сарадња Академије медицинских наука и лекара опште 
медицине у извођењу „Студије раног откривања болести бубрега - 
студије РОББ“ [18] и „Београдске студије раног откривања болести 
бубрега“ као и ове препоруке, један су од видова те едукације.  

2. 1.    Фактори ризика  за хроничну болести бубрега

Сви водичи за хроничну болест бубрега наводе популације са 
повећаним ризиком за ову болест, иако међу њима постоје извесне 
разлике. Најчешће се као групе са ризиком наводе: болесници са 
хипертензијом, дијабетесом, особе старије од 60 година, као и оне 
са позитивном породичном анамнезом о болестима бубрега. Табела 
2 наводи  и друге групе са ризиком за хроничну болест бубрега, 
предложене у различитим водичима [5,12,13]. Међутим, постоји 
општа сагласност да болесници са дијабетесом и хипертензијом 
представљају популације са високим ризиком за хроничну болест 
бубрега из којих се регрутује највећи број ових болесника, а већина 
њих се најчешће, или чак искључиво, лечи у амбулантама опште 
медицине-породичне медицине.
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Табела 2. Популације са повећаним ризиком за хроничну                
                   болест бубрега

• дијабетес 
• хипертензија
• старији од 60 година
• особе са системским болестима везивног ткива 
• особе које користе нефротоксичне лекове
• особе које имају породичну анамнезу о болести бубрега
• особе у којих постоји ризик за опструктивну нефропатију
• особе са кардиоваскуларним болестима (срчана 

инсуфицијенција, исхемијска болест срца)

Водич KDOQI поред дефиниције популација са повећаним 
ризиком за хроничну болест бубрега даје и класификацију фактора 
ризика у четири класе, у зависности од тога да ли се одређеним 
интервенцијама тај ризик може смањити, или се смањење ризика 
може постићи са већом или мањом вероватноћом, или не постоје 
интервенције којима се може утицати на ризик за оболевање од 
хроничне болести бубрега. Поред тога, овај водич дели факторе 
ризика у три групе, приказане у табели 3: фактори који повећавају 
осетљивост за појаву хроничне болести бубрега, фактори који 
иницирају хроничну болест бубрега и фактори који убрзавају 
напредовање хроничне болест бубрега [5].

Табела 3. Подела, дефиниција и примери фактора ризика за 
                   хроничну болест бубрега 

Фактори Дефиниција Примери

Осетљивости 
Повећавају 
осетљивост 
бубрега на оштећење

Старије животно доба, породична 
анамнеза, припадност неким етничким 
групама, сиромаштво

Покретања
Директно започињу 
(покрећу) оштећење 
бубрега

Дијабетес, хипертензија, аутоимунске 
болести, системске инфекције, 
нефролитијаза, инфекција и 
опструкција мокраћних путева, 
неоплазме, токсични лекови и 
хемикалије  

Прогресије

Узрокују погоршање 
оштећења бубрега и 
убрзавају смањење 
функције бубрега 
после почетног 
оштећења

Обилнија протеинурија, нерегулисана 
хипертензија, нерегулисана гликемија, 
пушење, гојазност 
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2. 2.  Брига о особама са ризиком за хроничну болест бубрега

Водич KDOQI  садржи табелу која приказује поделу хроничне 
болести бубрега у стадијуме, а изнад првог стадијума наводи  и особе 
са високим ризиком за настанак хроничне болест бубрега. То су 
особе које имају нормалну функцију бубрега и немају ниједан знак 
оштећења бубрега, него само висок ризик за настанак тог оштећења. 
Тиме овај водич истиче да би овој популацији требало посветити 
посебну пажњу, а најзначајнију улогу у томе имају лекари опште 
медицине, који збрињавају највећи проценат популације са високим 
ризиком за појаву хроничне болести бубрега.

Табела 4. Испитивање особа са повећаним ризиком за хроничну 
                   болест бубрега 
 

мерење крвног притиска1. 
преглед урина тест тракама (протеини, глукоза, крв, леукоцити и 2. 
микроалбуминурија, (кад год је могуће))
мерење концентрације креатинина у серуму и израчунавање ЈГФ3. 

Ако се тест тракама открије патолошки налаз, потребно је да се провери 
биохемијским методама. 
Преглед ултразвуком препоручује се за одабране групе (болесници 
са симптомима опструкције или инфекције мокраћних путева, 
нефролитијазом или особе са позитивном породичном анамнезом за 
полицистичну болест бубрега).

Све особе са повећаним ризиком за хроничне болести бубрега 
наведене у претходном пасусу и табели 2 требало би да се подвргну 
следећим поступцима:                      

Оне би сваке године требало да провере стање бубрега, а то 1. 
значи да им се уради преглед урина тест тракама, преглед 
седимента урина и мерење креатинина у серуму, које омогу-
ћава да се израчуна јачина гломерулске филтрације (ЈГФ) 
(Табела 4).   
Особе у којих се не нађе ниједан знак оштећења бубрега 2. 
требало би саветовати да спроводе мере превенције и мере 
за смањење фактора ризика, ако је то могуће, уз редовне 
контроле.
Особе у  којих се открије било који знак оштећења функције 3. 
бубрега требало би да се подвргну поступцима наведеним у 
поглављу 3.
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2. 3.  Мере превенције хроничне болести бубрега

Превентивним мерама требало би обухватити све особе са ри-
зиком за хроничну болест бубрега, јер се код њих правилном и до-
следном применом одговарајућих мера може спречити, или бар од-
ложити, појава хроничне болести бубрега [2,5]. Табела 5 показује да 
су те мере свима већ познате, али се оне ипак не спроводе доследно 
и стриктно, што су потврдиле многе студије [5,19,20]. Ове мере обух-
ватају агресивно лечење хипертензије тако да се постигне и одржава 
циљни крвни притисак од 130/80 mmHg или нижи, уз редовне конт-
роле [21].  Оваквом регулацијом хипертензије може да се спречи или 
одложи појава албуминурије/протеинурије у болесника са дијабете-
сом, хипертензијом али и у старих особа без дијабетеса [22,23].  Стрик-
тна контрола гликемије (HbA1c 6.5–7.5%) је важна превентивна мера у 
популацији болесника са дијабетесом,  а такође и мера за успоравање 
прогресије дијабетесне нефропатије [24-26].

Табела 5. Мере превенције хроничне болести бубрега 
 

1. откривање особа са повећаним ризиком за хроничну болест бубрега 
2. контрола и упорно лечење хипертензије (циљни крвни притисак 130/80 

mmHg)
3. стриктно регулисање и контрола гликемије (гликемија наште- 5,1-6,5 

mmol/l; HbA1c 6,2–7,5%) у болесника са дијабетесом
4. лечење дислипидемије
5. ограничење соли у исхрани: око 100 mmol/дан за болеснике без 

хипертензије, односно 65-100 mmol/дан за болеснике са хипертензијом 
6. престанак пушења
7. редовна физичка активност: 30 - 60 минута умерене активности (шетња, 

вожња бициклом, пливање) 4 до 7 дана недељно 
8. одржавање нормалне телесне тежине (ИТМ између18,5 kg/m2 и 24,9 kg/m2, 

а обима струка испод 102 cm за мушкарце, односно 88 cm за жене) 
9. контролисано коришћење алкохола: не више од 2 стандардна алкохолна 

пића дневно 
10. избегавање нефротоксичних средстава
11.  редовне годишње контроле функције бубрега и преглед урина
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Познати водичи препоручују лечење дислипидемије, а посебно 
примену статина као важну превентивну меру. Такође, данас мно-
ги водичи наводе препоруке о начинима живота (табела 5) [12,13]. 
Особама са ризиком за настанак хроничне болести бубрега  саветује 
се редукција телесне тежине до границе нормалног (индекс телесне 
масе - ИТМ 20-25 kg/m2), умерене али редовне вежбе, дијета са мање 
соли и престанак пушења [5,12]. Све наведене мере представљају не 
само мере превенције хроничне болести бубрега, него и кардиовас-
куларних болести, најчешћих узрока оболевања и умирања болесни-
ка са хроничном болешћу бубрега [12].

Испитивање болесника са ризиком за хроничну 3. 
болест бубрега

У свих особа које се обрате здравственој служби требало би 
проверити да ли постоји неки од ризика за  хроничну болест бубрега 
(наведених у табели 3). Особе у којих се открије ризик за хроничну 
болест бубрега требало би да се подвргну даљем испитивању, у ком 
ће  им се проверити присуство маркера оштећења бубрега, процени-
ти ЈГФ и измерити крвни притисак (табела 4). Оваква редовна 
испитивање омогућавају откривање болести бубрега у раним стади-
јумима и правовремено предузимање мера за успоравање прогресије 
болести [13,27,28].

3.1.   Одређивање протеинурије

Протеинурија се у највећем броју случајева одређује у узорку ју-
тарњег урина али може и у било ком другом узорку.  Није неопходно 
да се она мери у узорку мокраће сакупљане 24 сата. За скрининг је 
довољно да се присуство протеина у урину провери  тест тракама, 
али овај метод није довољно сензитиван ни специфичан [13]. Зато, 
ако се тест траком открије присуство протеинурије 1+ или више, пот-
ребно је да се протеинурија измери неком од биохемијски метода и 
изрази као однос (количник) концентрације протеина и креатинина 
у урину.  Овај се количник обично изражава у mg/mg  креатинина, 
али може и у mg/mmol креатинина. У нашим лабораторијама концен-
трација протеина се изражава у g/l, а концентрација креатинина у 
урину у μmol/l.  Наводимо пример израчунавања овог количника  у 
особе која има протеинурију 0,5 g/l  и креатинин у урину 17 000 μmol/l 
и при томе  се користи фактор 88,4 за претварање концентрације кре-
атинина у mg/dl.
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Протеини у урину: 0,5 g/l = 50 mg/dl
Креатинин у урину: 17 000 μmol/l = 17000/88,4 mg/dl =  192 mg/dl
Протеин/ креатинин: 50/192 = 0.260 mg/mg креатинина   

Протеини у урину: 0,5 g/l = 500 mg/l
Креатинин у урину: 17 000 μmol/l = 17 mmol/l    

         Протеин/ креатинин: 500/17= 29.4 mg/mmol креатинина

Нормално < 0,2 mg/mg креатинина, односно 0,2 g/g креатинина    
         или < 22 mg/mmol креатинина

Најчешће се користе наведене нормалне вредности за однос про-
теина и креатинина у урину, а препоручује га и аустралијски водич 
за хроничну болест бубрега [13], док британски водич наводи  као 
нормалне вредности оне испод 45 mg/mmol креатинина [12]. 

Ако се протеини докажу у два или више узорка урина у разма-
цима од једне до две недеље, сматра се да постоји перзистентна про-
теинурија која је најчешће знак обољења бубрега и захтева даље де-
таљно испитивање.

3.2.  Одређивање микроалбуминурије

Микроалбуминурија је рани знак болести бубрега у болесника 
са дијабетесом и хипертензијом али је то и налаз карактеристичан за 
сва остала обољења код којих се јавља повећана пропустљивост гло-
мерулске мембране. Микроалбуминурија је поред тога фактор ризи-
ка за прогресију болести бубрега, а истовремено и значајан фактор 
ризика  за оболевање и смртност од кардиоваскуларних болести [29-
32]. Због тога су неопходне редовне контроле микроалбуминурије у 
свих болесника са ризиком за хроничну болест бубрега, како би се 
оштећење бубрега правовремено открило.

Традиционално се као  гранична вредност која означава пос-
тојање микроалбуминурије сматра екскреција албумина већа од 30 mg/24 
сата. Међутим, у свакодневној пракси није неопходно да се одређује 
концентрација албумина у урину сакупљаном 24 сата. Могуће је од-
редити концентрацију албумина у било ком узорку урина, а микро-
албуминурију изразити односом концентрације албумина и креати-
нина у урину, као што је то описано и за протеинурију.

Поједини водичи за дијагностику болести бубрега предлажу 
различите вредности као границу нормалне микроалбуминурије. 
У некима се препоручују различите граничне вредности у завис-
ности од пола, па се микроалбуминурија  дефинише као однос албумина 
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и креатинина у урину већи од  2,5 mg /mmol  креатинина за мушкарце, 
односно  3,5 g/mmol  креатинина за жене [12], или 17 mg /g креатинина за 
мушкарце и  25 mg /g креатинина за жене [33],  док други препоручују као 
граничну вредност традиционалну вредност микроалбуминурије од 30 mg 
/g креатинина (3,4 mg/mmol креатинина ) без обзира на пол испитаника 
[5,13,14,34]. Како поједине лабораторије изражавају овај однос у 
милиграмима албумина на грам креатинина, а друге у милиграмима 
албумина на милимол креатинина, наведене су граничне вредности 
изражене и у једним и у другим јединицама. 

 За скрининг болести бубрега може се користити и испитивање 
микроалбуминурије тест тракама, али би позитиван налаз затим 
требало проверити биохемијским методама и при том користити 
горе наведене граничне вредности. Микроалбуминурију не би 
требало одређивати у време акутне метаболичке кризе и у случају 
нерегулисане хипертензије. 

3. 3.  Преглед седимента урина

Седимент урина је користан показатељ за  откривање и дијагнозу 
болести бубрега. Тест тракама се може открити присуство еритроцита, 
неутрофилних и еозинофилних гранулоцита и бактерија у урину, 
па се ове траке могу користити током скрининга. Међутим, преглед 
седимента микроскопом је поузданији и даје потпуније резултате. 
Микроскопски преглед омогућава да се поред еритроцита и леуко-
цита открију и цилиндри, тубулске и друге епителне ћелије, кристали, 
гљивице, паразити као и да се опише изглед еритроцита, што је све 
од користи за дијагнозу болести [5,13].   

3. 4.  Мерење екскреторне функције бубрега
 
Данас је опште прихваћено да се ЈГФ процењује помоћу фор-

муле коришћене у познатој студији Modification of Diet in Renal Disease 
– MDRD [21].  Тиме се избегава сакупљање двадесетчетворочасовног 
урина, што је неподесно у свакодневој амбулантој пракси, а посебно 
неподесно за студије скрининга.  За израчунавање ЈГФ довољно је да 
се одреди концентрација креатинина у серуму и унесе у формулу 
MDRD. 

ЈГФ (ml/min/1.73m2) = 
186 x{[серум креатинин (μmol/L)/88.4]–1.154} * старост (године)–0.203 * 0.742 за 
жене  
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Пошто  формула MDRD није једноставна, за израчунавање ЈГФ 
по овој формули користе се или дигитрони намењени управо за то 
израчунавање, или већи број интернет страница на којима се нуди 
ова формула. 

Једноставнија је формула коју су саставили аутори Cockcroft-Gault 
[35], помоћу које сваки лекар може веома лако да израчуна ЈГФ:
 
ЈГФ (ml/min)  = [140–старост(године)] * тел. тежина (kg) * (0.85 за жене)
         серум креатинин (μmol/l) * 0.8136 

Индикације за мерење концентрације креатинина и израчуна-
вање ЈГФ наведене су у табели 6. У свих особа са ризиком за хроничну 
болест бубрега, као и у болесника у прва два стадијума хроничне бо-
лести бубрега, довољно је да се ЈГФ одређује једанпут годишње. Код 
болесника у трећем стадијуму хроничне болести бубрега предлаже 
се да се ове контроле спроводе сваких шест месеци, а у одмаклијим 
стадијумима - свака три месеца [10]. Чешће контроле ЈГФ без обзира 
на њену вредност би требало спровести у особа са брзим смањењем 
ЈГФ (>25 % y односу на претходну контролу) или у болесника изло-
жених ризику за бржу прогресију болести или појаву акутног по-
горшања болести (примена нефртоксичних лекова, радиографских 
средстава, дехидрација, инфекције и друге болести са повећаним ка-
таболизмом) [5].

Табела 6. Индикације за мерење концентрације креатинина у 
                   серуму и  израчунавање ЈГФ

1. обољење бубрега
2. стања повезана са повећаним ризиком за развој хроничне болести 

бубрега, а посебно:
                -      хипертензија

- дијабетес
- срчана инсуфицијенција
- исхемијске васкуларне болести
- стања у којима постоји ризик од опструктивне уропатије 

(каменци, простатизам, неурогена бешика, итд)
3. примена нефротоксичних лекова (аминогликозиди, 

калцинеурински инхибитори, нестероидни антиинфламаторни 
лекови, литијум карбонат, 5- ASA)
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3. 5.  Методе визуализације

Дефиниција хроничне болести бубрега обухвата како функцио-
нална оштећења бубрега тако и промене изгледа и структуре 
бубрега. Због тога је у неким случајевима неопходан и преглед 
бубрега методама визуализације. То није преглед који се спроводи 
у току скрининга, већ се препоручује на основу података добијених 
скринингом за одређене групе. Методе визуализације се користе 
са циљем да се провере постојања ненормалности бубрега  или 
мокраћних путева 

у особа с инфекцијама мокраћних путева •	

у случају сумње на •	

нефролитијазу, −	

опструкцију мокраћних путева,  −	

везикоуретерални рефлукс −	

полицистичну болест бубрега [5]. −	

Испитивање би требало најпре спровести ултразвуком, а у 
зависности од овог и других налаза, нефролог, односно уролог, ће 
индиковати  интравенску урографију или примену  компјутеризоване 
томографије, магнетне  резонанца или метода нуклеарне дијагно-
стике. Требало би увек водити рачуна да су радиографски контра-
сти на бази јода нефротоксични, па је неопходно да се одмери корист 
и ризик оваквог снимања. Због тога је пожељно да индикацију за 
контрастно снимање и припрему болесника обави нефролог.

4. Наставак испитивања и лечење особа у којих су  
    отркивени показатељи оштећења бурега
 
4.1.  Општа правила за испитивање и лечење хроничне 
         болести бубрега 

Скрининг открива само поједине поремећаје функције бубрега и 
тиме указује да у болесника постоји могуће оштећење бубрега. Да би 
се потврдило, или искључило, обољење бубрега или мокраћних путе-
ва  неопходно је да се спроведу додатна испитивања. У даљем тексту 
наведени су дијагностички поступци у болесника с откривеним по-
ремећајима функције бубрега који су већ једним делом били описани 
у нашим претходним препорукама [36]. При томе није приказан у 
потпуности диференцијално дијагностички поступак и критеријуми 
за дијагнозу појединих болести бубрега и мокраћних путева, јер то 
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превазилази оквир ових препорука. То не значи да постављање тачне 
дијагнозе болести није основни циљ сваког испитивања болесника у 
којих су откривене ненормалности у функцији или изгледу бубре-
га, јер само тачна дијагноза омогућава и правилно лечење. Табела 7 
наводи препоруке за испитивање и лечење болесника с откривеном 
болешћу бубрега, према саветима које даје већ поменути амерички 
национални водич за хроничне болести бубрега, водич KDOQI [5].  
Требало би истаћи да су сва наведена правила у тој табели и препо-
рукама које следе општа, а сваком болеснику би требало приступити 
са много пажње. Важно је да се план испитивања и лечење направи за 
сваког болесника, у зависности од откривених поремећаја, поставље-
не дијагнозе и утврђених компликација и коморбидних стања.

Табела 7. Општа правила за испитивање и лечење хроничне     
                   болести бубрега1 

Испитивање болесника са хроничном болешћу бубрега би требало да  
утрврди:

• дијагнозу болести
• коморбидитете
• стадијум болести, према ЈГФ
• компликације, у зависности од функције бубрега
• ризик за губитак функције бубрега
• кардиоваскуларни ризик

Правила за лечење оболелих од хроничне болести бубрега
• специфична терапија, у зависности од дијагнозе
• мере за успоравање прогресије хроничне болести бубрега
• превенција и лечење кардиоваскуларне болести
• превенција и лечење компликација хроничне инсуфицијенције бубрега
• припрема за лечење методама за замену функције бубрега 

Провера терапије која се спроводи у болесника
• провера дозе лекова  и прилагођавање степену инсуфицијенције бубрега
• испитивање дејства лекова на функцију бубрега или комликације 

инсуфицијенције бубрега
• провера  нежељене интеракције лекова

 
Провера спровођења хигијенско-дијететских мера

Упућивање нефрологу када је функције бубрега испод 
30 ml/min/1,73 m2 али и сваки пут кад је потребна консултација 
о додатном  испитивању или лечењу болесника

               1 Модификовано према Водичу NKF KDOQI [5] 
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4.2.  Поступак са болесницима у којих је откривена 
микроалбуминурија и/или протеинурија са нормалним налазом 
у седименту мокраће и нормалном ЈГФ

У алгоритму 1 приказано је како би требало наставити испити-
вање болесника с изолованом микроалбуминуријом и/или протеи-
нуријом. Ако контролно  мерење албумина или протеина биохемијс-
ким методама, а не тест тракама, не открије патолошке вредности 
потребно је да се настави до тада примењивано лечење, уз редовне го-
дишње контроле урина и функције бубрега. Ако се контролним пре-
гледом потврди постојање микроалбуминурије или протеинурије, па 
чак ако су присутне и веома ниске концентрације протеина у урину, 
неопходно је спроводити веома интензивно и непрекидно мере пре-
венције хроничне болести бубрега побројане у табели 5 и описане 
у тачки 2.3. Поред тих набројаних мера, у свих болесника са хипер-
тензијом а посебно оних са дијабетесом и хипертензијом, би требало 
увести лечење инхибиторима конвертазе ангиотензина (ACEI) или 
блокаторима рецептора ангиотензина-2 (AT2R). Ренопротективно 
дејство ових антихипертензивних лекова, који смањују дејство 
ангиотензина, утврђено је у многим студијама [37,38]. У болесника 
са типом 1 дијабетесa би требало, поред тога,  размотрити смањење 
протеина у исхрани [12].  

Водичи за хроничну болест бубрега које цитирамо у овим 
препорукама, не саветују да се болесници с изолованом протеи-
нуријом обавезно упућују нефрологу [5,12,13]. Према тим водичима, 
нефрологу би требало упутити болеснике са дијабетесом и 
микроалбуминуријом или протеинуријом у којих не постоји рети-
нопатија,  а посебно ако болест траје краће од пет година, јер би 
у тим случајевима требало посумњати на неко друго обољење 
бубрега, а не на дијабетесну нефропатију. Нефрологу би, такође, 
требало упутити све болеснике са протеинуријом преко 1000 mg /g 
креатинина. Ипак, сматрамо да би требало упутити нефрологу 
и остале болеснике, посебно оне млађе од 60 година, са добро 
регулисаном хипертензијом или дијабетесом, или особе које не болују 
од хипертензијe или дијабетесa, а у којих је утврђена перзистентна 
протеинурија непознатог порекла. У ових пацијената ће нефролог 
размотрити потребу за додатним испитивањима у циљу постављања 
дефинитивне дијагнозе.  
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4. 3.  Поступак са болесницима у којих је откривена  
микрохематурија са или без протеинурије

Алгоритам 2 приказује поступке који се препоручују за 
болеснике у којих је откривена микрохематурија. Пре него што се 
болесник упути на контролни преглед требало би проверити да 
можда претходни узорак урина није узет у време хипертензивне 
кризе, акутне инфекције, менструације, непосредно после  неке 
трауме или тешког физичког напора. Све  то може бити узрок 
микрохематурје. Ток испитивања приказан алгоритмом зависи 
од присуства протеинурије, њене изражености као и од старости 
болесника [13,39,40]. 

4. 4.  Поступак са болесницима у којих је откривена ЈГФ између    
         60 и  89 ml/min/1,73m2 

Формула MDRD није довољно тачна за вредности ЈГФ веће 
од 60 ml/min/1,73m2  и због тога би требало са посебном пажњом 
процењивати такве налазе, да се не би ни преценио ни потценио њи-
хов значај.  У алгоритму 3 наведено  је како поступати с овим особама. 
У особа млађих од 30 година би требало проверити да ли је непосред-
но пре одређивања ЈГФ постојао неки од услова који могу да доведу 
до акутног смањења ЈГФ. Ови фактори су описани у следећој тачки. 
Особе  у којих се не нађе ниједан од тих фактора, а у којих се ЈГФ 
одржава између 60 и 89  ml/min/1,73m2  уз нормалан налаз у урину, 
не би требало сматрати оболелим од хроничне болести бубрега, без 
обзира на њихову старост. Међутим, ове особе захтевају упорно и 
доследно спровођење мера превенције хроничне болести бубрега 
(табела 5). Особе са ЈГФ од 60 до 89  ml/min/1,73m2  у којих је откривен 
било који патолошки налаз у урину захтевају додатно испитивање 
према алгоритму 1 и 2. 

4. 5.  Поступак са болесницима чија је ЈГФ између 
         30 и 59 ml/min/1,73m2  

ЈГФ  мања од 60 ml/min/1,73m2 је један од критеријума за постав-
љање дијагнозе хроничне болести бубрега, а то је истовремено и 
гранична вредност хроничне инсуфицијенције бубрега. Због тога би 
свим болесницима с овим степеном смањења ЈГФ требало посветити 
посебну пажњу. Најпре би требало проверити да ли је непосредно 
пре одређивања ЈГФ постојао неки од услова који могу да доведу до 
акутног смањења ЈГФ. То су:  
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смањење запремине екстраћелијске течности1. 
рендгенска снимања са применом интравенских 2. 
радиографских контраста
нефротоксични антибиотици (аминогликозиди, 3. 
амфотерицин)
нестероидни антиинфламаторни лекови4. 
ACEI5.  или блокатори AT2R 
опструкција мокраћних путева  [5]6. 

Ако се открије постојање било ког од ових фактора, потребно је 
да се искључи њихово дејство. Болесници с опструкцијом се упуђују 
урологу на даље лечење, а остале би требало добро хидрирати и пре-
кинути примену нефротоксичних средстава. 

Алгоритам 4 приказује поступке за испитивање и лечење бо-
лесника са ЈГФ од 30 - 59 ml/min/1,73m2 . Избор мера зависи од налаза 
у мокраћи. Ако поред смањене ЈГФ постоји протеинурија око или 
преко 1 g/g креатинина, или се одржава микрохематурија, болесника 
би требало упутити нефрологу да би се утврдила природа болести и 
спровело адекватно лечење. 

У свих болесника са ЈГФ мањом од 60 ml/min/1,73m2 требало би 
спровести мере за успоравање прогресије хроничне инсуфицијенције 
бубрега побројане у тебели 8. Ако се спроведу све ове мере и ако је 
ЈГФ стабилна, није неопходна консултација нефролога. Међутим, 
ако је хипертензија рефракторна и не може да се постигне њена 
задовољавајућа регулација или ако се не постиже задовољавајућа 
регулација дијабетеса, или ако се ЈГФ погоршала од претходне 
контроле за више од 25%, болесника би требало упутити нефрологу, 
односно ендокринологу.  Ако у болесника постоји анемија, требало би 
га упутити нефрологу који ће проценити да ли постоји индикација за 
примену стимулатора еритропоезе. Лекар неће погрешити ако сваког 
болесника са ЈГФ мањом од 60 ml/min/1,73m2 упутити нефрологу, како 
би добио потврду да ли је спровео адекватно лечење. 
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Табела 8.  Мере за успоравање прогресије хроничне болести бубрега

1. упорно лечење хипертензије и одржавање циљног крвног притиска 
≤130/80 mmHg

2. примена ACEI или AT2R блокатора (обавезно у болесника који не   
подносе ACEI или се не постиже задовољавајућа регулација хипертензије)

3. стриктна контрола гликемије у болесника са дијабетесом (HbA1c 6.2–7.5%)
4. ограничење уноса беланчевина исхраном, у зависности од стадијума  

болести
5. лечење дислипидемије, по потреби
6. лечење анемије
7. корекција поремећаја калцијума и фосфора, по потреби
8. смањење телесне тежине у гојазних и болесника са прекомерном  

телесном тежином
9. ограничење уноса соли на мање од 100 mmol/дан  
10. избегавање нефротоксичних лекова (аминогликозиди, нестероидни 

антиинфламаторни лекови, јодна контрастна  средства) 
11. дозирање свих лекова који се излучују преко бубрега, према ЈГФ 
12. престанак  пушења
13. ограничење уноса алкохола на највише два пића дневно
14. редовна физичка активност  
15. редовне лабораторијске контроле

Требало би истаћи да одлука о даљем испитивању и лечењу  
зависи од старости болесника. Познато је да се ЈГФ смањује са 
старењем [41,42]  па се међу особама старијим од 70 година може 
открити ЈГФ испод 60 ml/min/1,73m2  а да при том  не постоји ниједан 
други показатељ обољења бубрега. Те особе не би требало аутоматски 
сматрати  болесницима, него их само редовно пратити и спроводити 
мере превенције хроничне болести бубрега [43]. Међутим, особе 
старије од 70 година које имају ЈГФ између 30 и 59 ml/min/1,73m2   уз 
протеинурију и/или микрохематурију, као и оне  које имају ЈГФ 
испод 45 ml/min/1,73m2  без обзира на налаз у мокраћи требало би 
сматрати болесницима са хроничном инсуфицијенцијом бубрега и у 
консултацији са нефрологом спровести одговарајуће лечење.

Лабораторијске контроле болесника у трећем стадијуму 
хроничне болести бубрега (ЈГФ од 30 до 59 ml/min/1,73m2) обухватају 
преглед крвне слике, урина, гликозе и креатина у серуму једанпут у 
шест месеци, а калијума, калцијума и фосфора једанпут годишње. У 
болесника са дијабетесом потребно је трагати за другим хроничним 
компликацијама и лечење спроводити тимски.
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4. 6.  Препоруке за контролу болесника лечених медикаментима  
         који смањују синтезу или дејство ангиотензина

Примена ACEI или блокатора AT2R  сматра се једном од 
најважнијих мера превенције хроничне болести бубрега у особа које 
болују од хипертензије и дијабетеса као и веома ефикасном мером 
успоравања прогресије хроничне болести бубрега. Ипак, примена 
ових лекова захтева и одређену обазривост, али то никако не значи 
да би ове лекове требало избегавати због њиховог могућег негативног 
дејства на функцију бубрега. Водич Велике Британије  препоручује 
поступање са болесницима у којих се започиње лечење помоћу ACEI 
или блокатора AT2R, као и с онима у којих се повећава доза ових 
лекова [12]. У тим случајевима би требало:

1. пре започињања лечења  или пре повећања дозе ACEI или 
блокатора AT2R измерити концентрацију креатинина и 
калијума у серуму,

2. урадити  контролу креатинина и калијума у серуму, две 
недеље после почетка примене или промене дозе ових 
лекова, 

3. поновити ове анализе за две недеље, ако се открије 
повећање концентрације креатинина за >20% или смање-
ње ЈГФ за >15%  

4. упутити болесника нефрологу, ако  се  потврди  погорша-
ње функције бубрега; а примену ових лекова обуставити 
и заменити другим, антихипертензивним лековима, док 
се не добије мишљење нефролога 

5. редовно једанпут годишње, урадити и контролу креати-
нина и калијума у серуму у болесника који се лече ACEI 
или блокаторима AT2R, као и  у случају акутних обољења 
која би могла да доведу до дехидрације

6. у случају хиперкалијемије (>6.0 mmol/l), прекинути при-
мену свих нефротоксичних лекова (нпр. нестероидни 
антиинфламаторни лекови), диуретика који задржавају 
калијум (амилорид, триамтерен, спиронолактон) , а дозу 
диуретика Henley-еве петље смањити ако не постоје знаци 
конгестије. 



Препоруке за превенцију и лечење хроничне болести бубрега

168

4. 7.  Контрола и лечење болеснике са ЈГФ мањом
         од 30 ml/min/1,73m2 

Обавезно у сарадњи са нефрологом, да би се спроводило 
лечење различитих метаболичких и ендокриних поремећаја који 
прате хроничну инсуфицијенцију бубрега. Лечење тих поремећаја 
представња и важну меру за успоравање прогресије хроничне болести 
бубрега (Табела 8). 

Болеснику се саветује ограничен унос беланчевина исхраном, 
на 0,8 или 0,6 g/kg телесне тежине дневно, у зависности од ЈГФ и 
ухрањености. 

У зависности од поремећаја концентрације калцијума и фосфора 
у серуму и вредности паратхормона, нефролог ће прописати везаче 
фосфата и/или метаболите витамина Д. 

Ако постоји анемија и искључе се други узроци поред хро-
ничне инсуфицијенције бубрега, индикована је примена агенаса 
стимулације еритропоезе. Терапија овим агенсима индикована је у 
болeсника са концентрацијом хемоглобина испод 110 mg/l, a током 
терапије би требало одржавати концентрацију хемоглобина из-
међу 110 mg/l и 120 mg/l, концентрацију феритина изнад 100 ng/ml и 
сатурацију трансферина изнад  20%. Ако постоји дефицит гвожђа,  
индикована је примена пероралних препарата гвожђа, а у случају 
да се не постигну циљне концентрације феритина и сатурације 
трансферина или ако болесник не подноси пероралне препарате 
гвожђа, требало би применити интравенске препарате [13]. Терапију 
агенсима стимулације еритропоезе индикује и надгледа нефролог у 
сарадњи са лекаром опште медицине.

У болесника у четвртом стадијуму хроничне болести бубрега по 
потреби ће се кориговати и ацидоза- пероралном применом натријум 
бикарбоната. 

У овом стадијуму би требало пажљиво дозирати све лекове 
који се излучују путем бубрега, а избегавати нефротоксичне лекове 
(аминогликозиди, нестероидни антиинфламаторни лекови, радио-
графски контрасти).

Ако се примети брзо смањење функције бубрега (смањење ЈГФ 
више од 25% од претходне контроле) и погоршање хипертензије, а 
посебно ако се појаве симптоми обољења доњих мокраћних путева, 
препоручује се ултразвучни преглед бубрега.

Препоручује се да се болесник у овом стадијуму хроничне 
болести бубрега имунизује против хепатитиса Б. Такође, нефролог 
ће информисати болесника о свим могућностима даљег лечења 
(хемодијализа, перитонеумска дијализа или трансплантација бубре-



Љубица Ђукановић, Вишња Лежаић и Нада Димковић

169

га) уз сугестију која метода је за њега најповољнија. Потом се болесник 
благовремено припрема за неку од тих метода замене функције 
бубрега. 

 Поред мера за испитивање и лечење болесника у овој фази 
болести, нефролог ће препоручити и учесталост контролних лабо-
раторијских и нефролошких прегледа. 

4. 8. Индикације за хитно упућивање болесника нефрологу

Сви водичи наводе у ком стадијуму хроничне болести бубрега 
би требало упутити болесника нефрологу и наставити даље лечење, 
кроз сарадњу нефролога и ординирајућег лекара опште медицине. 
Водич Велике Британије наводи стања у којима је потребно да се 
болесник хитно упути на преглед нефрологу [12]. Користећи ове 
препоруке, саветујемо да се хитно упуте нефрологу болесници у 
следећим ситуацијама:

1. сумња на акутну инсуфицијенцију бубрега
2. нагло погоршање функције бубрега (пораст концентрације 

креатинина у серуму за више од 20% од претходне 
контроле)  

3. новооткривени болесници са ЈГФ испод 30 ml/min/1.73 m2

4. погоршање или малигна фаза хипертензије
5. хиперкалијемија (>7.0 mmol/l)
6. нефротски синдром
7. протеинурија са хематуријом
8. дијабетес са протеинуријом, а без дијабетесне ретинопатије
9. рекурентни едем плућа, а нарочито ако је праћен 

погоршањем ЈГФ.

Када се болесник упућује нефрологу, потребно је да се достави 
следеће:

подаци о почетку, току болести и примењеном лечењу•	

подаци о крвном притиску •	

резултати претходних мерења концентрације креатинина у •	

серуму и ЈГФ
резултати прегледа мокраће.•	
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Алгоритам 1.  Редослед поступака у зависности од резултата  
                            прегледа урина

Алгоритам 2.  Редослед дијагностичких поступака у болесника са   
                            микрохематуријом
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60 - 89 ml/min/1,73m2
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Алгоритам 3.  Предлог мера за испитивање и лечење болесника са 
                            ЈГФ између 60 и 89 ml/min/1,73m2 

Алгоритам 4.  Предлог мера за испитивање и лечење болесника са 
                            ЈГФ између 30 и 59 ml/min/1,73m2
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