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ПРЕДГОВОР

 

У овом броју „Монографије научних скупова Академије меди-
цинских наука СЛД“ објављени су резултати студије пресека о 
лечењу дијализама и трансплантацијом бубрега у Србији  коју је 
покренула Академија медицинских наука СЛД. Пре десет година, 
на крају деценије оптерећене бројним недаћама, урађена је слична 
студија, а основни циљ овогодишње студије је био да се испита како 
је промена услова и могућности лечења утицала на епидемиологију 
терминалне инсфуцијенције бубрега и резултате њеног лечења. 
У књизи су поред анализе резлтата лечења у 34 центра у Србији 
објављени и појединачни прикази резултата неколико центара за 
хемодијализу. Они указују на специфичности лечења у појединим 
центрима али истовремено пружају објашњења за неке од проблема 
запажених у збирној анализи. 

Поред резултата лечења дијализама у Србији у овој монографији 
су објављени и подаци и промени епидемиолошких карактеристика 
болесника лечених дијализама и трансплантацијом бубрега у Србији 
у периоду 1997-2008. година. Ова дванаестогодишња анализа била је 
могућа захваљујући подацима из Извештаја о лечењу дијализама и 
трансплантацијом бубрега у нашој земљи који је објављиван од 1997. 
до 2004. године, као и подацима добијеним у овој студији за период 
2005-2008. година. Како је поменути извештај престао да излази, 
сматрам  да ће подаци приказани у овој монографији бити скромна 
допуна тим извештајима, а искрено се надам да ће то бити подстрек  
да се сакупљење података и редовно објављивање  Извештаја о лечењу 
дијализама и трансплантацијом бубрега у Србији настави. 

Анализа резултата лечења дијализама у Србији је показала да 
су се услови лечења значајно побољшали што је условило и значајно 
побољшање резултата лечења у поређењу са резутатима од пре десет 
година. Ипак, постоји и потреба и могућности  да се лечење болесника 
у терминалној инсуфицијенцији бубрега и даље унапређује и да се 
решавају поједини проблеми којима до сада није могла да се посвети 
довољна пажња или су се појавили током дуготрајног лечења ових 
болесника. Да би се допринело решавању тих проблема ова моно-
графија објављује и три прегледна рада наших нефролога са 
искуством у превенцији и лечењу неколико значајних  поремећаја 
код болесника на дијализи.



Захваљујем се свим колегама који су учествовали у овој студији 
и омогућили да урадимо и објавимо анализу лечења дијализама и 
трансплантацијом бубрега у Србији. Захваљујем се и свим ауторима 
радова на труду  и жељи да ову монографију обогате својим текстовима. 
Посебну захвалност сви дугујемо рецезентима монографије, доајену 
наше нефрологије проф. др Спири Страхињићу и проф. др Нади 
Димковић.

Проф. др Љубица Ђукановић
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Сажетак

У раду су приказане епидемиолошке карактеристике болесника који су 
лечени методама за замену функције бубрега у нашој зeмљи од 1997. до 2008. 
године. За период од 1997. до 2004 године коришћени су подаци из Извештаја 
о лечењу дијализом и трансплантацијом бубрега у Југославији, односно Србији 
и Црној Гори, а за период од 2005. до 2008. године подаци су добијени помоћу 
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упитника упућеног свим центрима за дијализу и трансплантацију бубрега у 
Србији. 

У Србији је на крају 2008. године било 46 центара за хемодијализу, а 
трансплантација бубрега се изводила у пет центара. У дванаестогодишњем 
периоду инциденција болесника лечених методама за замену функције бубрега 
постепено се повећавала, од 108 до 206 болесника на милион становника, а 
преваленција од 435 до 686 болесника на милион становника. На крају 2008. године 
у Србији су методама за замену функције бубрега лечена 4493 болесника од којих 
77% хемодијализом, 8% перитонеумском дијализом и 15% је било са пресађеним 
бубрегом. У посматраном периоду променила се учесталост узрока терминалне 
инсуфицијенције бубрега, па се учесталост болесника са гломерулонефритисом 
смањила, а учесталост болесника са дијабетесом и хипертензивном нефропатијом 
повећала. Хемодијализа је метод којим се у протеклих 12 година лечио највећи 
проценат (77-85%) болесника, док се перитонеумском дијализом лечило 6-8%, 
а проценат болесника са пресађеним бурегом варирао је између 9% и 15%. 
Стопа смртности болесника лечених методама за замену функције бубрега се у 
периоду од 1997. до 2008. године смањивала од 20,7% до 14, 6%. Кардиоваскуларне 
болести су водећи узрок смрти болесника лечених свим методама за замену 
функције бубрега, док је инфекција чешћи узрок смрти код болесника лечених 
перитонеумском дијализом и болесника са трансплантираним бубрегом него 
оних на хемодијализи.

У збрињавању болесника са хроничним обољењима бубрега највећу 
пажњу би требало посветити превенцији ових болести и развоју трансплантације 
бубрега.

Кључне речи: методе за замену функције бубрега, епидемиологија, 
Србија

 Увод

Пре десет година урађена је студија пресека резултата лечења 
хемодијализом у 25 центара за дијализу у Југославији. У раду у ком 
су приказани резултати ове студије приказани  су и епидемиолош-
ки подаци о болесницима у терминалној инсуфицијенцији бубрега 
који су добијени из Регистра болесника лечених дијализом и транс-
плантацијом бубрега у Југославији [1]. Регистар је основан 1997, а 
подаци су редовно сакупљани до 2004. и објављивани у годишњим 
извештајима [2-8]. Регистар је сарађивао са регистром ERA-EDTA и 
редовно достављао сакупљене податке. 

Академија медицинских наука СЛД позвала је лекаре из цента-
ра за дијализу и трансплантацију у Србији да поново ураде студију 
пресека са циљем да се провери колико су се током десет година про-
менили услови и резултати лечења дијализом. Како су због ниске 
стопе одговора центара за дијализу извештаји нашег националног 
Регистра престали да се објављују после 2004, ова студија је укључи-
ла и сакупљање и анализу најзначајних епидемиолошких података 
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о болесницима леченим дијализом и трансплантацијом бубрега за 
период од 2005. до 2008. године. У овом раду приказани су управо ти 
епидемиолошки подаци, на начин како је то анализирано и прикази-
вано у поменутим годишњим извештајима нашег Регистра.

Методе 

Подаци о болесницима леченим методама за замену функције 
бубрега добијени су помоћу упитника достављених центрима за 
дијализу и трансплантацију. Упитници су састављени по узору 
на упитник који је од 1997. до 2002. коришћен за наш национални 
регистар незнатно коригован према захтеву регистра ERA-EDTA, 
секција Б [9]. Упитник је садржао питања о броју нових болесника 
који су у периоду од 2005. до 2008. године започели лечење методама 
за замену функције бубрега, њиховом основном обољењу и методама 
лечења, о укупном броју болесника на крају сваке од наведених 
година, као и њиховом основном обољењу и методама лечења, и 
на крају, о броју умрлих током анализираног периода и узроцима 
смрти. 

Инциденција и преваленција изражене су апсолутним броје-
вима и бројем болесника на милион становника. Стопа смртности 
је изражена процентима од укупног броја болесника у терминалној 
инсуфицијенцији  бубрега (леталитет). Подаци о болесницима лече-
ним методама за замену функције бубрега од 1997. до 2004. преузети 
су из Годишњих извештаја о лечењу дијализама и трансплантацијом 
бубрега у Југославији, односно Србији и Црној Гори [2-8]. Подаци о 
становништву добијени су од Републичког института за статистику.  

Резултати
 

На  крају  2009.  године у  Србији  је  било  47  центара  за хемо-
дијализу али је у једном центру привремено обустављен рад, а 
болесници су наставили лечење у најближим приватним центрима. 
Трансплантација бубрега се изводила у пет клиничких установа. На 
упитник су одговорила 34 центара, од којих су из једног добијени 
само подаци за 2008. годину. На табели 1 приказана је стопа одговора, 
не само на упитник коришћен у овој студији, него и на упитнике 
који су упућивани центрима за хемодијализу и трансплантацију у 
Југославији, односно Србији и Црној Гори од 1997. до 2002. године 
Требало би истаћи да су у 2003. и 2004. године сакупљани појединачни 
подаци о сваком болеснику уз коришћење за ту сврху направљеног 
програма [8]. 
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На табели  2  приказани  су  епидемиолошки  подаци о болесни-
цима леченим методама за замену функције бубрега у нашој земљи 
од 1997. до 2008. године. Види се да је у том периоду инциденција 
постепено расла, од 108 до 206 болесника на милион становника, а 
преваленција од 435 до 686 болесника на милион становника. На 
крају 2008. године у Србији су методама за замену функције бубре-
га лечена 4493 болесника. Слика 1 приказује кретање инциденције и 
преваленције болесника лечених методама за замену функције буб-
рега у нашој земљи и 19 региона Европске уније [10]. 

Слика 1. Кретање инциденције и преваленције болесника лечених дијализом и 
трансплантацијом бубрега у Југославији, односно Србији и Црној Гори (Ј/С) од 
1997. до 2004. године и у Србији од 2004. до 2008. године упоређено са кретањем 
просечне инциденције и преваленције у 19 региона Европске уније (Е)

 
 На табели 3 приказани су подаци о болесницима леченим 

дијализом и трансплантацијом бубрега у периоду од 2005. до 2008. 
Број болесника који су започели лечење тих годинама приказан је 
као укупан број нових и број оних који су лечени преко 90 дана, како 
се то сада приказује у регистру ERA-EDTA. Види се да се незнатно 
смањује проценат болесника који не преживе првих 90 дана лечења. 
Просечна старост болесника који започињу лечење методама за 
замену функције бубрега је 59-60 година. Приказ укупног броја 
болесника по полу показао је да је број жена лечених на крају сваке 
од ове четири године био за око 30% мањи од броја мушкараца. 
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Хемодијализа је метода којом се у нашој земљи лечи највећи 
проценат (77-85%) болесника у терминалној инсуфицијеницји 
бубрега. Од укупног броја од 3256 болесника који су на крају 2008. 
године лечени хемодијализом, 74 (2,3%) болесника је било на кућној 
хемодијализи, док су сви остали лечени у центрима. Перитонеумс-
ком дијализом се у нашој земљи лечи 6-8% болесника у терминалној 
инсуфицијеницји бубрега, а проценат болесника који живе са пре-
сађеним бурегом варира између 9% и 15% (Слика 2).  

Слика 2. Однос броја болесника лечених различитим методама за 
замену функције бубрега  у нашој земљи
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Табела 3. Подаци о болесницима који су започели лечење методама за 
замену функције бубрега од 2005. до 2008. године и свим болесницима 
леченим на крају ових година 

Нови болесници Сви болесници на дан 31. 12.

Укупно Године
x ± SD

Лечени 
>90 дана

Муш-
карци Жене Укуп-

но
Године
x ± SD

2005 1150 59 ± 16 710 2034 1496 3435 57 ± 12

2006 1093 59 ± 18 666 2177 1512 3689 58 ± 10

2007 1208 60 ± 15 704 2414 1576 3990 59 ± 12

2008 1349 60 ± 15 740 2676 1817 4493 58 ± 11

x ± SD – аритметичка средина ± стандардна девијација
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GN – гломерулонефритис, PN - пијелонефритис, EN - ендемска нефропатија, 
PBB - полицистична болест бубрега, DM – дијабетес мелитус, HTA - хипертензија

Слика 3. Узроци терминалне инсуфицијенције бубрега код болесника лечених 
методама за замену функције бубрега у 2000, 2004. и 2008. години (на дан 31. 
децембра)

 Подаци о узроку терминалне инсуфицијенције бубрега нису 
редовно прикупљани у оквиру Регистра. На слици 3 приказани су 
најчешћи  узроци терминалне инсуфицијенције бубрега код болес-
ника лечених методама за замену функције бубрега на крају 2000, 2004. 
и 2008. године. Види се да се учесталост  гломерулонефритиса  као 
узрока терминалне инсуфицијенције бубрега смањила, а учесталост 
дијабетеса и хипертензивне нефропатије повећала у приказаном 
периоду. Међутим, ове разлике нису статистички значајне. Поре-
ђењем учесталости узрочних болести у 2008. години показало се 
да су гломерулонефритис и хипертензивна нефропатија ређе, а 
дијабетесна нефропатија чешће узрок терминалне инсуфицијенције 
бубрега код код болесника који су започели лечење методама за 
замену функције бубрега 2008. године у односу на све  болеснике 
лечене на крају те године (Слика 4).
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Скраћенице  објашњене у слици 3.

Слика 4. Поређење узрока терминалне инсуфицијенције бубрега код 
болесника који су започели лечење методама за замену функције бубрега 2008. 
године и свих болесника лечених на крају те године

 
 Подаци о броју умрлих болесника приказани су у Табели 2, 

а слика 5 приказује стопу смртности (леталитет) болесника лечених 
методама за замену функције бубрега у периоду од 1997. до 2008. го-
дине, која се постепено смањивала (од 20,7% до 14, 6%). 

Слика 5. Креатање стопе смртности болесника лечених  методама за замену 
функције бубрега од 1997. до 2008. године
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Слика 6 упоређује узроке смрти болесника лечених хемодија-
лизом, односно перитонеумском дијализом, 1999. и 2008. године. 
Кардиоваскуларне болести су водећи узрок смрти обе групе болес-
ника. Инфекције су значајно чешћи узрок смрти код болесника 
лечених перитонеумском дијализом (Χ2 =6,180; р=0,0192 за 1999;            
Χ2 =4,114; р=0,0425 за 2009;), док се учесталост осталих узрока смрти 
не разликује значајно код ове две групе болесника.

КВБ- кардиоваскуларне болеси; ЦВИ – цереброваскуларни инсулт

Слика 6. Узроци смрти болесника лечених хемодијализом или перитонеум-
ском дијализом 1999. и 2008. године
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риоду од 1997. до 2008. између 0,6% и 5,7%, али најчешће око 2,5%. 
Најчешћи узроци смрти су кардиоваскуларне болести (25-52%) и ин-
фекције (16-50%), а неоплазме су узрок смрти у просечно 9,9% болес-
ника.

Дискусија

 У раду су приказане промене епидемиолошких показатеља 
болесника који су лечени методама за замену функције бубрега у 
нашој земљи од 1997. до 2008. године. За период од 1997. до 2004. ко-
ришћени су подаци из Извештаја о лечењу дијализама и трансплан-
тацијом бубрега у Југославији, односно Србији и Црној Гори [2-8], а 
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за период од 2005. до 2008. горине подаци су добијени помоћу упит-
ника упућеног свим центрима за дијализу и трансплантацију бубрега 
у Србији. Како се од 1998. подаци из четири од пет центара са Косова 
и Метохије не добијају, а заједничка држава Србија и Црне Гора се 
2006. године поделила у две одвојене државе, посматрана популација 
се смањила од 10,6 на 7,4 милиона становника. Међутим, пошто су 
Србија и Црна Гора програм лечења дијализом и траснплантацијом 
бубрега развијале паралелно и у тесној сарадњи, сматрамо да про-
мена посматране популације, како опште, тако и болесника у тер-
миналној инсуфицијенцији бубрега, током протеклих година, није 
могла значајно да утиче на посматране епидемиолошке показатеље 
ових болесника. Приказани резултати су показали да се у периоду 
од 1997. до 2008. инциденција болесника лечених методама за заме-
ну функције бубрега постепено повећавала од 108 до 206 болесни-
ка на милион становника, а преваленција од 435 до 686 болесника 
на милион становника, док се стопа смртности смањивала од 20,7% 
до 14, 6%. Деведесетих година прошлог века запажен је брз пораст 
броја болесника у терминалној инсуфицијенцији бубрега [11,12], па 
је пре неколико година хронична болест бубрега названа глобалним 
здравсвеним проблемом [13]. Истовремено је у развијеним земљама 
забележена значајна промена у учесталости узрочног бубрежног 
обољења. Проценат болесника код којих је терминална инсуфи-
цијенција бубрега узрокована гломерулонефритисом се смањивао, а 
повећавао се проценат болесника са дијабетесом и хипертензивном 
нефропатијом [11,14]. Управо такве промене се могу уочити у резул-
татима приказаним у овом раду. Током 12 претходних година инци-
денција болесника лечених методама за замену функције бубрега се 
повећавала, учесталост гломерулонефритиса као узрока терминалне 
инсуфицијенције бубрега смањивала, а учесталост дијабетеса и хи-
пертензивне нефропатије повећала. Међутим, новији подаци из за-
падноевропских земаља указују на стабилизацију инциденције болес-
ника лечених методама за замену функције бубрега [10,15]. Слично 
је забележено и у другим развијеним земљама, па амерички регистар 
показује значајно блажи пораст инциденције болесника лечених ме-
додама за замену функције бубрега током последњих година [16,17]. 
Анализа података из развијених европских земаља је показала да је 
пораст инциденције болесника током деведесетих настао, пре свега, 
услед пораста болесника старијих од 65 година и оних чије су основ-
не болести хипертензија и дијабетес [11]. Током неколико последњих 
година инциденција болесника између 65 и 84 године лечених мето-
дама за замену функције бубрега се, у зависности од пола, или вео-
ма благо повећавала или се одржавала стабилном, док инциденција 
оних старијих од 85 година и даље расте. Такође, последњих година 
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се бележи стабилизација инициденције болесника чија је основна 
болест хипертензија и смањење пораста инциденције болесника са 
дијабетесом [10]. Слично је описано и у САД [17]. Резултати прика-
зани у  овом раду одговарају онима које су западноевропске земље 
бележиле деведесетих година, а неке и почетком ове деценије. Пос-
тепен пораст инциденције болесника лечених методама за замену 
функције бубрега у нашој земљи, који се бележио од 1997, као да је 
заустављен 2003 и 2004, када је уведено сакупљање индивидуалних 
података о болесницима. Иако се не може искључити да је број нових 
болесника пријављених у збирним упитницима за центре прецењен, 
постоји и могућност  да у годинама када су сакупљани индивидуални 
подаци о болесницима сви нови болесници нису регистровани. То-
ком последње четири године пораст инциденције се наставља и она 
се креће између 167 и 206 болесника на милион становника. Слична 
инциденција забележена је у Белгији, Грчкој и Словачкој 2006, где се 
током следећих година бележило благо смањење инциденције [18]. 
ERA-EDTA регистар показује, такође, да је током неколико претход-
них година већа инциденција од инциденције у Србији за 2008. го-
дину забележена у Турској (357 болесника на милион становника у 
2007) и Израелу (292 болесника на милион становника у 2006) [18], 
док је инциденција болесника лечених методама за замену функције 
бубрега у САД преко 300 болесника на милион становника [16]. С 
друге стране, иако проценат болесника са хипертензијом и дијабете-
сом као узрочним обољењима терминалне инсуфицијенције бубрега 
у нашој земљи расте у превалентној популацији болесника, проценат 
болесника са хипертензијом међу инцидентним болесницима у 2008. 
години је мањи него међу превалентним болесницима. То није забе-
лежено 2003-2004. године [8], па се може очекивати да ће и у нашој 
земљи ускоро доћи до стабилизације инциденције болесника који 
због хипертензије започињу лечење методама за замену функције 
бубрега. Како инциденција болесника у терминалној инсуфицијен-
цији бубрега веома много зависи од превенције, раног откривања и 
потом упорног лечења хроничне болести бубрега, овим мерама тре-
ба посветити много већу пажњу. Изгледа да све ефикасније лечење 
хипертензије утиче на инциденцију болесника у терминалној инсу-
фицијенцији узрокованој хипертензијом, али је неопходно да се мере 
превенције и даље усмеравају ка овој популацији болесника, као и ка 
популацији болесника са дијабетесом и старим особама.

Превалениција болесника лечених методама за замену функције 
бубрега и даље линеарно расте у западноевропским земљама за око 
2,7% годишње [10]. Током 12 година преваленција болесника лечених 
методама за замену функције бубрега у нашој земљи постепено се 
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повећавала али је и даље значајно мања од оне у западноевропским 
земљама [10,19].  У већини западноевропских земаља преваленција 
болесника лечених методама за замену функције бубрега била је 
2008. године око 1000 болесника на милион становника [18], док је 
у САД износила преко 1600 болесника на милион становника [16]. 
Имајући у виду да се инциденција болесника у терминалној инсуфи-
цијенцији бубрега у нашој земљи непрекидно повећава, а смртност 
смањује, може се очекивати даљи пораст преваленције болесника ле-
чених методама за замену функције бубрега. 

Хемодијализа се у нашој земљи развијала паралелно с развојем 
ове методе у западноевропским земљама, док је развој трансплан-
тације бубрега непрекидно значајно заостајао. Већ крајем осамдесе-
тих година 20. века, Србија је имала веома добро развијену мрежу 
центара за хемодијализу, па се број центара последње деценије го-
тово и није мењао. Новина је да је 2005. године у Београду отворен 
први приватни центар за хемодијализу, а сада постоји пет центара за 
хемодијализу компаније Fresenius Medical Care (три у Београду, један у 
Новом Саду и један у Нишу) и два центра компаније Medicon (један у 
Београду и један у Новом Саду). 

Хемодијализом  је  у  нашој земљи  у  протеклом  дванестогодишњем 
периоду лечено 77-85% болесника у терминалној инсуфицијеницји 
бубрега, перитоенумском дијализом 6-8%, док се проценат болес-
ника који живе са пресађеним бубрегом кретао између 9% и 
15%. Према последњем извештају регистра ERA-EDTA у већини 
западноевропских земаља се око 50% болесника лечи хемодијализом, 
око 8% перитонеумском дијализом, а преко 40% живи са пресађеним 
бубрегом и овај проценат је највећи у Исланду (61,8%), Финској 
(58,6%) и Холандији (56,6%). У источноевропским земљама проценат 
болесника са пресађеним бубрегом се креће између 6,8% и 26,8% [18], 
а Србија се по проценту ових болесника налази на трећем месту, 
после Хрватске (25,5%) и Русије (21,3%).

 
Закључак

Пораст  инциденције и преваленције болесника лечених мето-
дама за замену функције бубрега у нашој земљи током претходних 
12 година прати сличне промене забележене током 1990-их година 
у развијеним европским земљама. Хемодијализа је и даље најчешће 
примењиван метод лечења (око 80%), док са пресађеним бубрегом 
живи око 15% од свих болесника који су развили терминалну 
инсуфицијенцију бубрега. Зато је у годинама које долазе неопходно 
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наставити са развојем трансплантације бубрега, али истовремено 
посветити већу пажњу превенцији и раном откривању хроничне 
болести бубрега.  
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EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS ON       
RENAL REPLACEMENT THERAPY IN SERBIA

Ljubica Djukanović on behalf of the working group on dialysis treatment in Serbia

Academy of Medical Science SMS, Belgrade, Serbia

The epidemiological characteristics of patients on renal replacement therapy in 
Serbia were examined between 1997 and 2008. From 1997 to 2004 data were obtained 
from the Annual Reports on regular dialysis and kidney transplantation in Yugosla-
via, later Serbia and Montenegro, while data for 2005 to 2008 were obtained from a 
questionnaire sent to all dialysis and kidney transplantation centers in Serbia. 

At the end of 2008 there were 46 hemodialysis centers in Serbia and five centers 
for kidney transplantation. During the twelve-year period the incidence of patients on 
renal replacement increased from 108 to 206 pmp and the prevalence increased from 
435 to 686 pmp. The frequency of end-stage renal disease causes also changed: glom-
erulonephritis decreased but diabetes nephropathy and hypertensive nephropathy 
increased. During this period most patients were treated by hemodialysis (77-85%), 
while 6-8% were on peritoneal dialysis and the relative number of kidney transplant 
patients varied between  9% and 15%. Mortality of renal replacement patients de-
creased from 20.7% to 14.6%. Cardiovascular disease was the leading cause of death in 
patients on all three modes of renal replacement therapy but infection was a more fre-
quent cause of death in patients on peritoneal dialysis and kidney transplant patients 
than in those on hemodialysis. 

In the management of patients with chronic kidney disease the main attention 
should be directed to disease prevention and the development of kidney transplanta-
tion. 
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промена услова и могућности утицала на резултате лечења дијализом у Србији  
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Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 3,  2010.



Резултати лечења дијализама у Србији:10 година касније

28

Подаци су добијени помоћу упитника. На крају 1999. године упитник је 
упућен свим центрима за дијализу у Југославији и од 56 центара одговорило је 
25 центара (24 из Србије и један из Црне Горе) у којима је хемодијализом лечено 
2108 болесника; на упитник упућен 2009. године у 46 центара Србији одговорила 
су 33 центра у којима се хемодијализом лечило 3182 болесника, а перитонеумс-
ком дијализом 351 болесник.

Током протеких 10 година набављени су нови апарати за хемодијализу 
и реверзну осмозу. Док се у 1999. године примењивала само конвенционална 
хемодијализа (у 44% болесника са ацетатним раствором), у 2009. години код 
17,6%  од свих болесника на хемодијализи примењивана је  хемодијалфилт-
рација. Већина центара и данас (56%) као и пре десет година (68%) ради у три 
смене али се проценат болесника који се дијализирају краће од 12 сати недељно  
смањио од 35% на 7% . Kt/V изнад 1,2 у 1999. имало је 16% болесника,  а у 2009. 
години 52%, па је просечна вредност индекса  Kt/V  на крају 2009. године била 
1,22 ± 0,22. Проценат потхрањених  се смањио (18% vs. 9%) али се и проценат 
са  BMI> 25 kg/m2 удвостручио (22% vs. 44%). Захваљујући лечењу стимулаторима 
еритропоезе око 60% болесника лечених перитонеумским и хемодијализама има 
хемоглобин између 100 и 120 g/l. Проценат болесника лечених хемодијализом 
са серумском концентрацијом фосфора испод 1,7 mmol/l се значајно повећао у 
периоду од 1999. до 2009. године (37% vs. 62% ), али је још увек висок проценат 
болесника са хиперкалцемијом (36% vs. 27%), а  44%  има PTH испод 150 pg/ml . На 
крају 2009.  године HВsAg је доказан код 4,8%, а аnti-HCV код 12,7% болесника на 
хемодијализи, што је значајно мање него у 1999. години (13,8% и 22,6%). 

Побољшање услова  и могућности лечења дијализом током протеклих 10 
година  условило је значајно побошање резултата, иако је неопходно да се и 
даље побољшава ефикасност и квалитет дијализе, да се у лечењу користе све 
могућности за корекцију метаболичких и ендокриних поремећаја и спроводе 
мере превенције, профилаксе и лечења болести које се преносе крвљу. 

Кључне речи: дијализа, анализа резултата, Србија

Увод 

Развој дијализе у Србији током седамдесетих и осамдесетих 
година прошлог века пратио је развој ових метода лечења у земљама 
Западне Европе. Крајем 1980-их Србија је имала веома добру мрежу 
центара за хемодијализу у којима су се спроводиле најсавременије 
методе лечења [1,2]. Перитонеумска дијализа се примењивала најпре 
у лечењу акутне инсуфицијенције бубрега и акутним погоршањима 
хроничне инсуфицијенције бубрега, да би 1980. године била уведена 
и CAPD [3,4]. Иако је прва трансплантација бубрега урађена 1972, она 
се развијала спорије него две претходне методе лечења, али се крајем 
осамдесетих година прошлог века повећао и број центара за транс-
плантацију и број трансплантација бубрега [5,6]. 
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Економске санкције уведене Србији почетком 1990-их и ратови 
у окружењу условили су тешку економску кризу па су се могућности 
лечења дијализом непрекидно смањивале, а трансплантација буб-
рега од кадаверичних давалаца је заустављена. У Школи дијализе 
одржаној 2000. године лекари из 25 центара за хемодијализу су 
приказали стање у својим центрима и резултате лечења дијализом 
током 1999. године. Њихови радови су штампани у часопису „Новине 
у нефрологији“ (годиште 5, број 1, 2000), а неколико година касније 
објављени су и збирни резултати ових истраживања [7] . После десет 
година, Академија медицинских наука СЛД позвала је нефрологе 
из свих центара за хемодијализу да поново ураде анализу услова и 
резултата лечења дијализом у својим центрима. Одазвала  су се 33 
центра. 

 У овом раду анализирани су подаци о лечењу хемодијализом 
и перитонеумском дијализом у 33 центра у Србији и упоређени са 
резултатима из 1999. године. Циљ анализе је био да се утврди колико 
је промена услова у центрима за дијализу у Србији и могућности 
лечења утицала на резултате лечења и испита колико су резултати 
лечења дијализом у Србији у складу са препорукама водича за лечење 
овим методима.

Болесници и методе

Подаци о условима и резултатима лечења добијени су помоћу 
упитника који је садржао готово  сва питања као и упитник 1999. 
године. Поред података о броју и старости апарата, система за 
реверзну осмозу, квалитету воде, броју смена и недељном броју часова 
хемодијализе, постављена су и питања о ефикасности и квалитету 
хемодијализе, ухрањености болесника, могућностима и резултатима 
лечења анемија и поремећаја метаболизма калцијума и фосфора, 
као и о учесталости болести које се преносе крвљу. За разлику од 
упитника у 1999. години овај упитник је садржао и питања о методама 
и резултатима лечења перитонеумском дијализом. 

Од 46 центара у Србији (овај број укључује само један центар 
са Косова и Метохије) на упитник су одговорила 33 центра у којима 
се хемодијализом лечи 3182 болесника, а перитонеумском дијализом 
351 болесник. На крају 1999. године упитник је упућен свим центрима 
за дијализу у Југославији (49 центара у Србији од којих 5 на Косову  
и 7 центара  у Црној Гори), одговорило је 25 центара у којима је 
хемодијализом лечено 2108 болесника.

У приказивању резултата коришћени су  методи дескриптивне 
статистике, а поређење резултата између група вршено је Student-
овим тестом или χ2 тестом у зависности од особине променљивих.   
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Резултати 
 
Опрема центара за дијализу и врсте дијализе. На крају 1999. године 

45 центара за хемодијализу у Србији (без четири центра на Косову и 
Метохији) располагало је са 741 апаратом за хемодијализу од којих је 
71% коришћен преко пет година, а 36 % преко 10 година и многи од 
њих нису били у потпуности исправни. У 33 центра који су 2009. го-
дине одговорили на упитник, постоји 908 апарата за хемодијализу од 
којих је 71% коришћен краће од четири године. Поред тога,  око 20% 
од свих апарата чине резервни апарати  који омогућавају да се сваки 
апарат у квару одмах замени исправним.  

Значајно побољшање је и у припреми воде за хемодијализу. 
Током претходних 10 година, 29 од 33 центра за хемодијализу је на-
бавило нова постројења за реверзну осмозу, а два су ова постројења 
набавила 1998. године. Захваљујући томе, просечни кондуктивитет 
воде за хемодијализу у 2009. године износи 5,9 ± 2,8 mSi/cm, а хемијска 
и бактериолошка контрола воде врши се 8,1 ± 6,3 пута годишње. У 
1999. години  задовољавајући квалитет воде за дијализу имало је 66,7% 
центара;  14%  је користило воду чији је кондуктиивитет био 100 mSi/
cm, а три центра нису имала систем за реверзну осмозу. 

Тип дијализатора који се користио у 1999. години зависио је мно-
го више од могућности набавке него од медицинских индикација. 
Највише су коршћене полисуфонске мембране  са малом пропустљи-
вошћу (енг. назив low-flux ) и од свих коришћених дијализатора 48% 
је било с овом мембраном. Међутим, 28% коришћених дијализатора 
је било са купрофанском мембраном, а само 7% са полисуфонском 
мембраном велике пропустљивости. Поред тога, због лошег стања 
система за реверзну осмозу и ограниченог броја апарата за бикарбо-
натну дијализу, у 1999. години ацетатна хемодијализа је коришћена 
код 44% болесника. Купрофанске мембране се од 2005. године не ко-
ристе у нашим центрима за хемодијализу, избор дијализатора зави-
си углавном од медицинских индикација, а у 2009. години код 560 
болесника је примењивана хемодијафилтрација, код незнатног броја 
хемофилтрација, а  сви остали су били на бикарбонатној дијализи 
(Табела 1). 

Већина центара и данас (56%) као и пре десет година (68% ) 
ради у три смене. Међутим, док је 1999. године чак  35% болесника 
дијализирано краће од 12 сати недељно, тај проценат је у 2009. године 
износио 7%  (Табела 1). То, као и избор адекватних дијализатора 
и метода дијализе значајно су  утицали на њену ефикасност и 
квалитет. 
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Табела 1.  Поређење основних података о болесницима обухвађених 
испитивањем у 1999. и 2009. години 

1999. година 2009. година

Број 2108 3533
Старост, године 51,5 ± 19,1 57,2 ± 16,8
Пол, мушкарци, број (%) 1202 (57%) 2013 (63%)
BMI,  kg/m2 22,5 ± 3,4 25,4  ± 4,1
>30 kg/m2, број (%)* 105 (5%) 318 (10%)*

Метод дијализе,
број болесника (%)

хемодијализа 2108 2617 (74,0%)
хемодијафилтрација 0 560 (15,9%)
хемофилтрација 0 5 (0,1%)
APD 0 28 (0.8%)
CAPD 222 323 (9,1%)

< 12 сати ХД/недеља,број (%)* 738 (35%) 225 (7,1%)

*проценат од укупног броја болесника лечених хемодијализама (ХД), док су за 2009. остали проценти. 
израчунати од укупног броја болесника лечених и перитонеумским и хемодијализама 

Резултати лечења дијализом. Анализа резултата лечења дија-
лизом обухватила је 3533 болесника лечена хемодијализом и 
перитонеумском дијализом на крају 2009. и 2108 болесника лечених 
хемодијализом 1999. Основни подаци о болесницима приказани су 
на табели 1. Види се да се просечна старост болесника повећала за 
око 6 година и да се одржава нешто већи проценат мушкараца него 
жена.

Слика 1.  Промена у  расподели болесника према вредности  Kt/V у периоду 
од 1999. до 2009. године
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На слици 1 приказана је расподела болесника лечених хемодија-
лизом  према индексу Kt/V. У поређењу са 1999. године Kt/V између 
0,8 и 1,2 је у 2009. имао значајно мањи проценат болесника (63% vs. 
43%; р=0.0102), док је супротно утврђено за Kt/V  индекс преко 1,2 
(16% vs. 52%; р=0.0001).  Већа доза дијализе и уопште квалитетнија 
дијализа, али вероватно и нешто бољи услови живота становништва 
довели су и до промене њихове ухрањености (Табела 1). У 1999. је ин-
декс телесне масе (BMI) изнад 25 kg/m2   имало 22% болесника, у 2009. 
години  44%, а од њих је једна четвртина била гојазна (BMI > 30 kg/m2). 
Међутим, број потхрањених  (BMI < 18,5 kg/m2 ) се током претходних 
10 година преполовио (18% vs.  9%; р=0,0965) (Слика 2).

Слика 2.  Расподела болесника лечених хемодијализама према индексу         
телесне масе (BMI)

Док је током 1990-их  хуманим рекомбинантни еритропоетином  
лечено најчешће око 10% болесника у терминалној инсуфицијен-
цији бубрега, од 2003. различити стимулатори еритропоезе (енгл. 
Erythropoietin Stimulating Agents - ESA) постају доступни за много 
већи, али најчешће не и довољан број болесника лечених хемодија-
лизом и перитонеумском дијализом код којих постоје индикације 
за ово лечење. На крају 2009. године 79% болесника лечених хемо-
дијализм, односно 52% болесника лечена перитонеумском дијали-
зом лечено је ESA (Слика 3). Захваљујући томе расподела болесника 
према концентрацији хемоглобина у популацији болесника лечених 
хемодијализом се значајно променила.  
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Слика 3.  Расподела болесника према концентрацији хемоглобина и проценат 
болесника лечених стимулаторима  еритропоезе (ESA), односно препаратима 
гвожђа (Fe) у 1999. и 2009. години

 
Табела 2 показује да су се значајно побољшале могућности 

лечења поремећаја метаболизма калцијума и фосфора код болесника 
на дијализи. Пре 10 година болесници нису могли да обезбеде ни 
редовно лечење калцијум карбонатом, а метаболити витамина Д 
често нису могли да се набаве у земљи. На  крају  2009. године, око 
80% болесника  на хемодијализи,  односно  61%  на перитонеумској  
дијализи редовно је лечено везачима фосфата. То је најчешће и 
данас калцијум карбонат, ређе калцијум цитрат или калцијум аце-
тат са магнезијум карбонатом, ретко севеламер-хидрохлорид и 
лантан-карбонат. Метаболити витамина Д су данас доступни док су 
могућности за примену калцимиметика и селективних активатора 
рецептора витамина  Д  незнатне. Раствори са нижим концентрацијума 
калцију-ма су доступни али се још увек недовољно примењују.

Не може се тачно утврдити како се у протеклих 10 година 
променила концентрација алкалане фосфатазе и паратхормона (PTH) 
у серуму  болесника на хемодијализи, јер је 1999. алкална фосфатаза 
рађена само повремено и не у свим центрима, док је PTH одређиван 
веома ретко. Приказани резултати, ипак, указују да се проценат 
болесника лечених хемодијализама  са повишеном концентрацијом 
алакалне фосфатазе смањио.  Поред тога, у три универзитетска центра 
у којима је 1999. године одређен PTH код 163 болесника вредности 
мање од 150 pg/ml имало је 21%, а изнад 300 pg/ml  53% болесника. После 
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10 година  су ови односи значајно различити. Проценат болесника са 
концентрацијом PTH изнад 300 pg/ml смањио се на 32,7%, али  PTH 
испод 150 pg/ml постоји код 44% болесника на хемодијализи. Нешто 
мањи проценат болесника лечених перитонеумском дијализом има 
ниске концентрације PTH на крају 2009. године.  

Табела 2. Подаци о поремећајима метаболизма калцијума и фосфора и 
њиховом лечењу

Болесници
1999. год.

болесници 
на ХД

2009. год.

болесници 
на ХД

болесници 
на ПД

укупан број 2108 2824 241
лечени везачима фосфата 706 (33,5%) 2269 (80,3%) 147 (61,0%)
лечени метаболитима 
витамина Д   776 (36,8%) 1384 (49,0%) 78 (32,4%)

са с-фосфором <1.7 mmol/l 769 (36,5%) 1744 (61,7%) 153 (63,5%)
са с-фосфором >2,2 mmol/l 489 (23,2%) 292 (10,3%) -
са с-калцијумом <2,0 mmol/l 200 (9.5%) 443 (15,7%) 41 (17,0%)
са с-калцијумом  >2,5 mmol/l  586 (36,2%) 771 (27,3%) 32  (13,3%)
са алк. фосфатазом > границе 
нормалног 27,8%* 567 (20,1%) 36 (14,9%)

 са PTH,  pg/ml
<150 - 1242 (44,0%) 75 (31,1%9
150-300 - 658 (23,3%) 95 (39,5%)
>300 - 923 (32,7%) 71 (29,5%)

*  проценат је израчунат на основу података за 1015 болесника

Током претходних 10 година вакцинација болесника и особља 
против хепатитис Б се спроводи у сви центрима, а омогућена је 
редовна контрола маркера вируса хепатитиса и HIV-а. То је значајно 
утицало на проценат болесника са маркерима вируса хепатитиса, 
посебно код болесника на хемодијализи код којих је учесталост 
болесника са овим маркерима током 1990-их година била много 
виша него код болесника лечених перитонеумском дијализом. На 
крају 2009. HВsAg је доказан код 4,8% болесника на хемодијализи 
и 1,1% болесника на перитонеумској дијализи (Слика 4). Седам од 
33 центра немају ниједног HВsAg позитивног болесника. Аnti-HCV 
антитела су на крају 2009. године откривена код 12,7% болесника 
на хемодијализи, што је двоструко мање него током 1990-их, а 3/33 
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центра немају ниједног аnti-HCV позитивног болесника. У нашим 
центрима до сада је лечен мали број HIV  позитивних болесника. На 
крају 1999. године није било ниједног  HIV  позитивног болесника на 
дијализи у Србији, а на крају 2009. године постојао је само један, који 
је лечен CAPD.  

 

Слика 4. Промена преваленције болесника са маркерима вируса хепатитиса         
Б и Ц  у периоду од 1997. до 2009. године  

Дискусија 

Поређење услова и резултата лечење дијализом у 1999. и 2009. 
години показало је значајно побољшање и услова и резултата 
лечења, мада је популација лечених болесника значајно старија, а 
њихова структура  према основном обољењу бубрега значајно се 
променила [8]. Током протеких 10 година набављени су нови апарати 
за хемодијализу и реверзну осмозу; дијализатори су у 2009. години 
набављани према медицинским индикацијама, па је све то омогућило 
да се болесницима обезбеди ефикасна дијализа.  

Просечна старост болесника лечених дијализом у Србији је на 
крају 2009. године била 57,2 година, што је за око 6 година више него 
1999.  године. Регистар ERA-EDTA  показује да се  просечна старост 
болесника лечених дијализама у појединим земљама креће између 55 
и 64 године, а у земљама у нашем окружењу је готово идентична са 
просечном старошћу болесника лечених дијализама у нашој земљи. 
Такође, као и у нашој земљи и у свим европским замљама дијализом 
се лечи нешто већи проценат мушкараца него жена [9].
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Подаци о методама дијализе указују на значајан напредак 
постигнут током протеклих 10 година. У 1999. примењивана је само 
конвенционална хемодијализа на дијализаторима са мембранама 
мале пропустљивости. Нису постојале могуђности за лечење хемо-
дијафилтрацијом, док се 2009. код 17,6% од свих болесника на 
хемодијализи примењује хемодијалфилтрација. Према извештају 
регистра ERA-EDTA  за 2008. годину у европским земљама проценат 
болесника који се лече хемодијализом креће се од 24,9% до 97,8%, пе-
ритонеумском дијализом од 0 до 16,8 %, док остали живе са функцио-
налним калемом бубрега [9]. Што се тиче примене хемодијафилтра-
ције, наша земља спада међу земље са високим процентом болесника 
лечених овом методом али треба дадати да се хемодијафилтрација 
чешће примењује у земљама са малим бројем трансплантација.    

Иако се  број центара за хемодијализу, као и простор у  коме су 
смештени центри готово није  променио током протеклих 10 година, 
набавка нових апарата и доступност дијализатора омогућили су да се 
проценат болесника који се дијализирају краће од 12 сати смањи од 
35%  у 1999.  на 7% у 2009. години. Недавно су објављени резултати 
студије о недељном трајању хемодијлаизе у седам европских замаља 
која је обухватила 26136 болесника лечених хемодијализом 31. 12. 
2005. Иако се већина болесника дијализира 12 сати недељни (59,3%), 
како је то препоручено европским водичем [10], 23,9% има више од 
12 сати дијализе недељно, али се 16,9 % дијализира краће од 12 сати 
и тај проценат варира, па је најмањи у Македонији (2,7%), а највећи у 
француском говорном подручју Белгије (51%) [11].  

Побољшање услова лечења значајно је утицало на ефикасност 
хемодијализe. Док је 1999. године само 16% болесника имало Kt/V  
изнад 1,2, у 2009. години овај се проценат повећао на 52%. Просечна 
вредност индекса  Kt/V  на крају 2009. била је 1,22 ± 0,22, што је циљна 
вредност препоручена европским водичем о дијализи [10].  У пет 
европских земаља које су учествовале у познатој студији The Dialysis 
Outcomes and Practice  Patterns Study (DOPPS) просечни Kt/V  је био  1,38, 
а варирао је између 1,30 и 1,58.  Mноге друге студије показују  да је 
просечни Kt/V  око 1,5,  што указује на неопходност даљег настојања 
да се побољша ефикасност хемодијализе наших болесника.

Променила се и ухрањеност болесника лечених хемодијализом. 
Смањио се проценат потхрањених од 19% у 1999. на. 8% у 2009. 
години, проценат са прекомерном телесном масом (BMI > 25 kg/m2) се 
повећао од 22% на 44%, а од њих је више од једне четвртине гојазних 
(BMI > 30 kg/m2). Ипак, овај проценат гојазних је нешто мањи него у 
западноевропским замљама [11].    
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У 1999. години само је 12,4% болесника на хемодијализи и 10,9% 
болесника на перитонеумској дијализи лечено хуманим рекомби-
нантнин еритропоетином [12]. Зато је чак 83% болесника лечених 
хемодијализом имало хемоглобин испод 100 g/l. У 2009. години 
ESA су доступни и 79% болесника на хемодијализи, односно 52% 
болесника на перитонеумској дијализи лечи се овим препаратима па 
27% првих, односно 19% других има хемоглобин испод 100 g/l, а око 
60% хемоглобин између 100 и 120 g/l. Сличан проценат болесника са 
хемоглобином, између 100 и 120 g/l описан је и у студији GAIN која је 
обухватила 4264 болесника на хемодијализи из 13 европских земаља 
[13]. Иако познати водичи препоручују као циљну вредност хемогло-
бина вредност >110 g/l [14-16],  недавна студија TREAT [17]  је подстакла 
на размишљања да ли би циљну концентрацију хемоглобина  требало 
редуковати [18].     

Могућности лечења поремећаја метаболизма минерала су сада 
задовољавајуће. Ипак, као везач фосфата најчешће се користи кал-
цијум карбонат. Могућности примене некалцијумских везача фос-
фата су ограничене као и примена калцимиметика и неселективних 
активатора рецептора витамина Д. Поређење ових поремећаја у 2009. 
и 1999. години могуће је само за концентрације калцијума и фосфора, 
јер у 1999. години није било могућности да се редовно мери концент-
рација алкалне фосфатаза, а PTH се мерио веома ретко.  Захваљујући 
доступности лекова за корекцију поремећаја калцијума и фосфора, 
на крају 2009. године висок проценат болесника је имао концентр-
цију фосфата у границама које препоручје водич K/DOQI за болести 
костију болесника са хроничном болешћу бубрега [19] али 43% 
болесника нема концентрацију калцијума у препорученом опсегу, а 
још је већи проценат оних са концентрацијама PTH  ван препорученог 
опсега. С друге стране, на основу доступних података о концентрацији 
PTH  у 1999. години може се претпоставити да је током протеклих 
10 година дошло до промене учесталости појединих болести костију 
у популацији болесника лечених хемодијализом у Србији. У 1999. 
години је у три центра за хемодијализу измерена концентрација 
PTH  у серуму код 163 болесника и утврђено је  да је 53% имало PTH 
изнад 300 pg/ml ,  а 21% испод 150 pg/ml. Резултати мерења PTH  код   
2824 болесника на хемодијализи у 2009. су показали да 44% има PTH  
испод 150 pg/ml, а 33% изнад 300 pg/ml. То указује да се променила 
расподела болесника на хемодијализи према врсти обољења костију. 
Док је 1999. доминирао секундарни хиперпартиреоидизам,  данас 
већина болесника има знаке болести костију са ниским прометом. 

Анализа концентрације минерала и PTH  је показала да код 
значајаног процента болесника лечених дијализама ове концен-
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трације нису у границама које препоручује водич K/DOQI за болести 
костију болесника са хроничном болешћу бубрега [19].  Међутим, 
тешко постизање циљних вредности препоручених  водичима, по-
себно циљних вредности PTH, описали су и други [20-22] и то захтева 
примену раствора за дијализу са нижим концентрацијама калцијума 
од стандарндих, честе контроле калцијума, фосфора и паратхормо-
на и подешавање терапије, али и доступност лекова који олакшавају 
постизање тих циљних вредности. 

На крају 2009. године HВsAg је доказан код 4,8%, а анти-HCV код 
12,7% болесника на хемодијализи. Слична преваленција  маркера 
хепатитиса код болесника лечених дијализом регистрована је у 
центрима за дијализу у Босни и Херцеговини и централној Грчкој 
[23,24] али значајно мања у Словенији [25]. Међутим,  у нашим цент-
рима  је проценат болесника са маркерима вируса хепатитиса далеко 
мањи  2009.  него 1999. године захваљујући редовној вакциниацији 
болесника и особља против хепатитиса Б, редовној контроли марке-
ра хепатитиса, бољим могућностима изолације болесника. Код мањег 
броја болесника  са хепатитисом Ц спроведено је и лечење интерфе-
роном-гама, пегинтерферонон алфа-2a, а ламивудин је примењен у 
лечењу болесника са хепатитисом Б. 

Закључак 

Побољшање  услова лечења  болесника на хроничној  хемодија-
лизи и перитонеумској дијализи током протеклих 10 година условило 
је значајно побошање индекса адекватности и ухрањености болесника, 
смањење броја болесника са маркерима вируса хепатитиса, као и 
бољу корекцију анемије и поремећаја метаболизма минерала. Ипак, 
требало би и даље настојати да се ефикасност дијализе побољша, да 
се у лечењу користе све могућности за корекцију метаболичких и 
ендокриних поремећаја и спроводе све мере превенције, профилаксе 
и лечења болести које се преносе крвљу. 
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DIALYSIS TREATMENT RESULTS IN SERBIA

Ljubica Djukanović on behalf of the working group on dialysis treatment in Serbia

Academy of Medical Science SMS, Belgrade, Serbia

Two cross sectional studies on dialysis treatment in Serbia were carried out in 
1999 and 2009 with the aim to find out how changes in conditions and possibilities had 
influenced the outcome of dialysis treatment in Serbia and whether the results are in 
concert with guideline recommendations.

The data were obtained by questionnaire. At the end of 1999 a questionnaire 
was sent to all dialysis centers in Yugoslavia and out of 56 centers 25 (24 from Serbia 
and one from Montenegro) with 2108 hemodialyzed patients responded; in 2009 the 
questionnaire was sent to 46 centers in Serbia, among which 33 centers involving 3182 
patients on hemodialysis and 351 on peritoneal dialysis responded.

New hemodialysis machines and systems of reverse osmosis were bought dur-
ing the observed 10 years. While in 1999 only conventional hemodialysis was used (in 
44% of cases with acetate-based baths), in 2009 hemodiafiltration was the treatment 
for 17.6% of hemodialysis patients. The majority of centers in 1999 (68%) and 2009 
(56%) worked in three shifts but the percentage of subjects dialyzed less than 12 hours 
per week diminished from 35% to 7%. In 1999 only 16% of the patients had  Kt/V 
above 1.2 but in 2009 this had increased to 52% and mean Kt/V was 1.22 ± 0.22. The 
percentage of malnourished patients diminished (18% vs. 9%) but that of individuals 
with BMI> 25 kg/m2 doubled (22% vs. 44%). The use of erythropoiesis stimulating 
agents enabled 60% of the patients on hemodialysis and peritoneal dialysis to have 
hemoglobin levels between 100 and 120 g/l in 2009. The proportion of hemodialysis 
cases with serum phosphate below 1.7 mmol/l increased significantly from 1999 to 
2009 (37% vs. 62% ) but many patients with hypercalcemia remained (36% vs. 27%) 
and 44% had PTH below 150 pg/ml. At the end of 2009 HBsAg was detected in 4.8% 
and anti-HCV in 12.7% of hemodialysis patients, which was significantly less than in 
1999 (13.8 and 22.6%).

New possibilities for dialysis treatment in the past 10 years have resulted in sig-
nificant improvement. Nevertheless, further efforts directed towards improving he-
modialysis efficacy and quality, the use of new methods for treatment of metabolic 
and endocrine disorders and constant strict application of measures for prevention of 
transmissive diseases are necessary.   

Key words: dialysis, result analysis, Serbia
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ПРИКАЗ РАДА ЦЕНТРА ЗА 
ХЕМОДИЈАЛИЗУ БАРАЈЕВО: 
ЕПИДЕМИОЛОГИЈА И РЕЗУЛТАТИ 
ЛЕЧЕЊА ХЕМОДИЈАЛИЗОМ

Мирослава Радаковић, Мирa Орешчанин 

Центар за хемодијализу Дома здравља “Др Милорад Влаjковић”, Барајево

Сажетак

Центар за хемодијализу у Барајеву основан је 1986. године. Крајем 2009. го-
дине имао је 10 апарата и систем за реверзну осмозу који обезбеђује воду за дија-
лизу кондуктивитета испод 5 mSi/cm. У периоду од 2005-2008. године лечење хе-
модијализом  је започињало 4-7 болесника годишње, најчешће животне доби око 
75 година. У центру се укупно лечe 33 болесника, а најчешће основно обољење 
је хипертензија и последична нефроангиосклероза али је ендемска нефропатија 
још увек чест узрок терминалне инсуфицијенције бубрега. Најчешћи узрок смр-
ти је цереброваскуларни инсулт и кардиоваскуларне болести.

Код већине болесника се примењује конвенционална хемодијализа, а код 
10-15% хемодијафилтрација. Трећина болесника има препоручен индекс адек-
ватности дијализе, а  22 се лече стимулаторима еритропоезе. Већина болесника 
користи везаче фосфата, а једна трећина препарате витамина Д па су концент-
рације калцијума и фосфора у серуму већине болесника у оптималним опсези-
ма. У центру нема ниједног HbsAg  позитивног болесника, али је нешто мање од 
половине анти-HCV позитивно. 

Услови рада су све бољи, а и у малим центрима болесницима су пружене 
могућности лечења савременим методама.

Кључне речи: хемодијализа, адекватност, превенција и лечење, Барајево

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 3,  2010.
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 У раду су приказане основне епидемиолошке карактеристике 
болесника лечених хемодијализом у Центру за хемодијализу Дома 
здравља у Барајеву и анализа могућности и резултата њиховог 
лечења.

У табели 1 приказан је број нових болесника који су лечење 
хемодијализом започели током последње четири године

Табела 1. Демографске карактеристике болесника који су започели 
лечење хемодијализом у Барајеву у периоду од 2005. до 2008. године

Година Мушкарци Жене Старост
2005 4 1 66 ± 15
2006 2 2 59 и 75
2007 3 2 67 ± 12
2008 3 4 70 ± 7

У периоду од 2005-2008. године у наш центар је стигло нешто 
више особа мушког пола. Највише болесника је било старости око 
75 година. Хипертензивна нефропатија је била узрок терминалне 
инсуфицијенције бубрега код четири болесника који су током 2008. 
започели лечење хемодијализама. Код остала три болесника основно 
обољење је био пијелонефритис, полицитична болест бубрега и 
дијабетес типа 2. 

Слика 1. Основно обољење болесника који су током 2008. године  
започели лечење хемодијализом

Табела 2 приказује број, пол и старост свих болесника који су 
дијализом лечени у нашем центру 31. децембра четири наведене 
године.

Piejelonefritis

Policisti na bolest
bubrega

Dijabetes mellitus tip 2

Hipertenzija-Nsk
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Табела 2. Укупан број болесника лечених на дан 31. 12. наведене године

Година
Мушкарци Жене

број Старост (х±SD) број Старост (х±SD)

2005 16 55,8 ±15 17 60,8 ±20,5
2006 14 56,5 ±15 16 60,5 ±19
2007 15 58,8 ±18 18 63,5 ±14,5
2008 13 60,4 ±18 20 63,8 ±19

Нешто више особа женског пола лечено је дијализом у центру у 
последње две године, док се просечна старост и мушкараца и жена 
постепено повећава. 

Наш центар је отворен 1986. године због честог оболевања 
становништва од ендемске нефропатије и тада је већина наших 
болесника имала ендемску нефропатију као основно обољење које је 
довело до терминалне инсуфицијенције. 

Структура  болесника  према  основном  обољењу  се  променила и 
2008.  године  је  хипертензија  са  последичном  нефроангиосклерозом 
била најчешћи узрок терминалне инсуфицијенције бубрега            
(Слика 2).

    

Слика 2. Расподела болесника лечених хемодијализом на крају 2008. 
године према основном обољењу

Подаци из 2006. и 2008. године, показују да је ендемска нефро-
патија и даље присутна, и 2006. године петина болесника, а 2008. 
године шестина болесника као основно обољење има ендемску 
нефропатију. Највећи број болесника, нешто више од трећине, 2006. 

Glomerulonefritis Pijelonefritis
Endemska nefropatija Policsti na bolest bubrega
DM tip1 DM tip2
HTA Nsc
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године, а мало мање од половине, 2008. године има хипертензију и 
последичну нефроангиосклерозу као основни узрок терминалне 
инсуфицијенције бубрега. Дијабетес мелитус, посебно тип 2, се 
изједначује  са  оболевањем  од гломерулонефритиса,  пијелонефри-
тиса и полицистичне болести бубрега.

Табела 3. Основно oбољење за болеснике који су били на лечењу хемо-
дијализом  31. децембра наведене године

Год.
Glomeru-
lonephri-

tis

Pyelo-
nephri-

tis

Nephro-
pathiа en-

demica

Renes 
poly-
cistici

DM             
тип 1 тип 2

HTA 
Nsc

Оста-
ло

2006 4 3 6 1 1 4 11 2
2008 3 4 5 3 1 3 15 2

DM – дијабетес мелитус, HTA Nsc- хипертензија 

Последњих година се простор центра није мењао. Центар је за-
новљен новим апаратима и у последњих пет година смо добили 11 
апарата. Крајем 2009. године центар је располагао са 8 апарата и по 
једним резервним апаратом у обе сале (сала са анти-HCV позитивним 
и анти-HCV негативним болесницима). У центру нема хепатитис Б 
позитивних болесника.

Болесници се дијализирају три пута недељно, а само једна бо-
лесница има дијализу два пута недељно.  Код већине болесника при-
мењује се конвенционална хемодијализа. Од 2006. године радимо и 
хемодијафилтрацију код око 10-15 % наших болесника.

Предуслов за хемодијафилтрацију је ултрачиста вода коју има-
мо у нашем центру од 2004. године кад смо добили нови систем ре-
верзне осмозе -Calligan захвaљујући коме је просечни кондуктивитет 
воде испод 5 микросименса.

Табела 4. Адекватност дијализе и ухрањеност болесника лечених 
хемодијализом  31. 12. 2009. године

Kt /V BMI, kg/m2

< 0,8 < 18,5 2
0,8-1,0 13 18,5 - 24,9 18
1,1-1,2 9 25 - 29 10
> 1,2 9 >30 1
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Трећина наших болесника има препоручени опсег адекватности 
дијализе (Табела 4 и Слика 3). Раније је неухрањеност наших 
болесника била чешћа појава, али сада трећина наших болесника има 
прекомерну тежину, а један болесник је врло гојазан. Болесници који 
немају прекомерну телесну тежину  имају адекватнију дијализу.

Слика  3. Индекс адекватности дијализе Kt /V код болесника лечених 
на крају 2008. године 

Лечење стимулаторима еритропоезе спроводили смо  интерми-
тентно код  22 болесника. Лечење је најчешће прекидано због инфек-
ције, запаљења и недостатка гвожђа. Високе вредности MCV су биле 
разлог прекидања лечења и тада је примењиван OHB 12,  према пре-
порукама.

Табела 5. Анемија болесника лечених дијализом  31. 12. 2009. године

Хемоглобин, g/l Број 
болесника

Лечени Еpо 23 < 100 11
Просечна доза Epо 8000 ij месечно 100-120 16

Лечени гвожђем 22 током 2009.  год.        
(3 у децембру) >120 6

         
Табела 5 показује да око једне трећине болесника и даље има 

анемију,  док је код осталих концентрација хемоглобина у жељеном 
опсегу.
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Слика 4. Расподела болесника у зависности од примене препарата 
хуманог рекомбинованог  еритропоетина (Еро)  и гвожђа

Због инфекција смо најчешће прекидали лечење, а повремено 
смо имали велике проблеме са инфекцијама привремених катетeра 
за хемодијализу, које смо решавали искључиво уз помоћ васкулар-
них хирурга. Имамо много проблема код болесника код којих је уг-
рађен Hickman-ov катетер. Некад је инфекција у телу катетера и теже 
се доказује, па се дешава да проблем решимо само ако катетер због 
пуцања постане потпуно неупотребљив и васкуларни хирурзи тада 
ураде нов васкуларни приступ.

Табела 6. Учесталост и лечење поремећаја минерала код болесника 
лечених дијализом 31. 12. 2009.

Број 
болесника

Број 
болесника

Лечених везачима фосфата 32 PO4 < 1,7 mmol/l 15

Лечених препаратиима 
витамина Д 12 PO4 > 1,7 mmol/l 13

сa PTH   150-300 pg/ml 6 Ca < 2,0 mmol/l 26

сa PTH < 150 pg/ml 18 Ca > 2,5 mmol/l 3

сa PTH > 300 pg/ml 5 AF > нормалног 9

PTH  - паратхормон,  AF - алкална фосфатаза
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Више од половине наших болесника има вредности PTH < 150 
pg/ml, шестина болесника има високе вредности, већина je лечена ве-
зачима фосфата, а препаратима витамина Д лечи се више од трећи-
не болесника. Повишене вредности алкалне фосфатазе има мање 
од трећине болесника, а вредности неорганског фосфора изнад 1,7 
mmоl/l има око трећина болесника (Табела 6).

Код троје болесника урађена је субтотална паратиреоидекто-
мија.  Код неких смо постизали резултате у лечењу пулсним дозама 
Rocaltrola.

У центру нема ниједног HbsAg  ни HIV позитивног болесника. 
Велики број болесника, нешто мање од половине је анти-HCV пози-
тиван. Сале су одвојене, а од недавно су одвојени и тоалети и гарде-
робе ових болесника.

Табела  7. Број болесника умрлих у периоду 2005.-2008. године 
и узрок смрти

Година 

2005 2006 2007 2008

Узрок: 3 3 6 4

Kардиоваскуларне болести 1 1 1

Цереброваскуларни инсулт 4

Малигнитет 1 1
Цироза јетре
Остало 2 1 3

Најчешћи узрок смрти наших болесника је цереброваскуларни 
инсулт јер су то често болесници старије животне доби, који су 
инсулте имали и пре почетка лечења дијализом. Потом следе 
кардиоваскуларне болести и остали узроци (Табела 7).

Подаци које смо изнели показују да је последњих година 
хипертензија са последичном нефросклерозом најчешћи узрок 
терминалне инсуфицијенције, да је ендемска нефропатија и даље 
присутна у високом проценту, јер се центар налази у подручју 
ендемске нефропатије. Дијабетес типа 2 и гојазност су проблеми са 
којима се суочавамо и дешава се да болесници са хипертензијом на 
доласку, касније оболевају од дијабетеса типа 2.

У лечењу анемије постижемо све боље резултате, а лечење 
поремећаја минерала и костију се све обухватније схвата и започиње 
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раније. Настојимо да побољшамо адекватност лечења дијализом, уз 
едукацију болесника.

Смртност наших болесника од цереброваскуларних болести 
је велика, јер на дијализу последњих година долазе особе старије 
животне доби које су инсулте имале пре терминалне инсуфицијенције 
бубрега. Кардиоваскуларне болести су такође чест узрок смрти  
наших болесника.

Услови у којима радимо су бољи. Центар је зановљен новим 
апаратима.

Болесници и у малим центрима добијају могућност лечења 
савременим методама. 

EPIDEMIOLOGY AND RESULTS AT THE HEMODIALYSIS            
CENTER IN BARAJEVO

Miroslava Radaković and Mira Oreščanin

Hemodialysis Center, „Dr Milorad Vlaković” Health Center, Barajevo

The hemodialysis center in Barajevo was founded in 1986. At the end of 2009 the 
center had ten hemodialysis machines and a reverse osmosis system that produced 
water with a conductivity below 5 mSi/cm. In the period from 2005 to 2008 4-7 pa-
tients yearly started hemodialysis treatment, most of them about 75 years old. The 
total number of hemodialysis patients was around 33. Underlying kidney disease was 
the most frequent hypertensive nephroangiosclerosis but endemic nephropathy was 
also often the cause of end-stage renal disease. The most frequent causes of death were 
cardiovascular and cerebrovascular diseases. 

The majority of patients were treated by conventional hemodialysis but hemodi-
afiltration was used for 10-15% of them. One third of the patients had Kt/V within the 
recommended range and 22 were treated with erythropoiesis stimulating agents. Most 
patients used phosphate binders and one third vitamin D and therefore serum calcium 
and phosphate levels in the majority of them were in optimal ranges. There were no 
HBsAg positive patients in our center but about one half were anti-HCV positive  

The conditions for work became much better during the past ten years and small 
dialysis centers were given the opportunity to use modern methods for treating pa-
tients. 

Key words: hemodialysis results, Barajevo
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ПРИКАЗ РАДА ОДЕЉЕЊА ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ 
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У ЗАЈЕЧАРУ

Светлана Жикић, Бисерка Тирменштајн Јанковић, Миленко 
Живановић

Општа болница Зајечар

Сажетак

 У раду су приказани услови и резултати лечења болесника у 
терминалној инсуфицијенцији бубрега у Одељењу хемодијализе у Зајечару. 
Одељење располаже са 20 савремених апарата за хемодијализу и системом за 
реверзну осмозу који обезбеђује воду кондуктивитета око 6 mSi/cm. У периоду 
од 2005. до 2009. године, 112 болесника је започело лечење дијализом, а укупан 
број болесника лечених хемодијализом и перитонеумском дијализом се пове-
ћао од 42 на 59. Старост болесника је најчешће изнад 60 година. Најчешћи 
узроци терминалне бубрежне инсуфицијенције су хипертензија, дијабетесна 
нефропатија и гломерулонефритис. У периоду од 2005. до 2009. године смртност 
се смањила од 24% до 18%, а водећи узрок смрти су кардиоваскуларне болести. 

Процена адекватности дијализе је показала да су 52/65 болесника имала 
индекс Kt/V изнад 1,2. Иако се 59 болесника лечи препаратима еритропоетина, 
недовољно снабдевање овим леком онемогућава задовољавајућу корекцију 
анемије. Превенција и лечење реналне остеодистрофије спроводи се везачима 
фосфата (86,1%) и препаратима активног витамина Д (35,4%). Иако су 
концентрације калцијума и фосфора у препорученим опсезима код већине 
болесника, вредности PTH између 150-300 pg/ml утврђене су само код 23% 
болесника. Епидемиолошки надзор и мере профилаксе и превенције омогућиле 
су да се проценат болесника са анти-HCV антителима смањи на 9.4%, а само 
један болесник (1.6%) је HBsAg позитиван.

Кључне речи: лечење дијализом, анализа резултата, Зајечар

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 3,  2010.
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Центар за хемодијализу у Зајечару отворен је 1977. године 
у приземљу дотадашњег Грудног одељења, да би 1982. године 
захваљујући просторном проширењу прерастао у јединствено 
Одељење нефрологије и хемодијализе. Одељење је функционисало 
више  од  20 година као самостална јединица, физички и организа-
ционо независна од Интерног одељења. Међутим, општом реоргани-
зацијом здравствене службе у Србији, крајем 2008. године наше 
одељење је изгубило дугогодишњи статус и сведено је на Одељење 
хемодијализе, док су нефролошке постеље враћене под окриље 
заједничке Интернистичке службе.  За сада је ова промена формалне 
природе. Садашње Одељење хемодијализе запошљава три лекара 
(два нефролога и једног интернисту), 13 медицинских сестара, једног 
електротехничара и два спремача.

Прогресивни пораст броја болесника који је забележен нарочито 
последњих неколико година, захтевао је повећање броја дијализних 
места и био је праћен набавком нових апарата за дијализу. Крајем 
2009. године, Одељење хемодијализе је располагало са 17 дијализних 
места, а адаптацијом једне од болесничких соба у салу за дијализу, 
добијена су још 3 дијализна места. Свих 20 апарата за хемодијализу, 
који се тренутно користе на одељењу, набављено је после 2005. године: 
8 апарата Fresenius 4008, 7 апарата фирме Hospal, 2 апарата Fresenius 
5008, 2 апарата Gambro AK 200 UltraS, и 1 апарат Gambro AK 95. Овај 
састав апарата нам омогућава да спроводимо савремене дијализне 
процедуре у потпуном складу са законским одредницама, па од 
укупног броја бикарбонатних хемодијализа (ХД) које се обављају 
у нашем центру, 50% чине високоефикасне ХД, 30% стандардне 
бикарбонатне ХД и 20% хемодијафилтрације (ХДФ). Нови систем 
реверзне осмозе Fresenius AQUA B, који даје воду кондуктивитета око 
6 mS/cm за дијализу high-flux мембранама, добили смо 2007. године, а 
хемијска и бактериолошка исправност воде проверава се кроз редовне 
двомесечне контроле.

У периоду од 2005. до 2009. године, укупан број болесника 
лечених ХД и перитонеумском дијализом (ПД) се повећао од 42 на 
59 болесника, табела 1. Просечна старост болесника је углавном 
изнад 60 година. Крајем 2009. године, имали смо чак 65 болесника 
на хроничном програму ХД, док су само два болесника била на 
континуираној амбулаторној ПД (CAPD). Повећање броја дијализних 
места омогућило је значајно повећање броја дијализних процедура 
уз одржавање рационалног и комфорног режима рада у две смене 
шест дана у недељи. Чак 98,5% болесника на хроничном програму 
ХД дијализира се 3 пута недељно по 4 или 5 сати, а у току 2009. године 
обављено је чак 9700 ХД. 
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Табела 1. Укупан број болесника лечених хемодијализом  и 
перитонеумском дијализом  на дан 31. 12. наведене године 

Година
мушкарци жене

број Старост X±SD број Старост X±SD

2005. 22 63.04 ± 14.42 20 62 ± 10.6
2006. 24 60.62 ± 13.07 21 60.81 ± 9.08
2007. 35 62.91 ± 13.78 21 63.81 ± 12.22
2008. 33 62.15 ± 14.08 26 62.04 ± 10.21

Нови болесници који започињу лечење дијализом

Инциденца  и  преваленца  хроничне  бубрежне  инсуфицијенције 
(ХБИ) је у сталном порасту широм света, па и у нашој земљи, што 
представља велики здравствени и економски проблем. У периоду од 
2005. до 2008. године чак 112 болесника је започело лечење дијализом, 
70 мушкараца и 52 жене. Тренд ка порасту броја нових болесника се 
јасно види кроз те четири године: док је 2005. године 19 болесника 
започело лечење дијализом, 2008. године су регистрована чак 33 нова 
болесника У истом периоду, преко 90 дана лечен је 51 болесник, од 
тога 34 мушкараца и 17 жена. Из године у годину, такође се запажа 
тренд ка повећању броју болесника који дуже преживљавају на ХД. 
Тек у 2008. години се јасно уочава да је просечна старост мушкараца и 
жена који су лечени преко 3 месеца значајно нижа од просечне старо-
сти свих болесника који су започели лечење дијализама (Табела 2).

Табела 2. Број нових болесника који су започели лечење хемодија-
лизом  и перитонеумском дијализом од 2005. до 2008. године

Сви болесници који су 
започели лечење

Болесници који су лечени 
преко 90 дана

мушкарци жене мушкарци жене

број Старост
 X±SD број Старост 

X±SD број Старост
X±SD број Старост

X±SD

2005 13 69.1±13.1 7 67.6±14.2 6 70.8±11.3 4 61.7±17.2
2006 19 61.4±14.4 4 68±7.1 10 59.5±8.53 2 67±7.1
2007 22 66.6±12.3 14 68.9±13.6 12 65.7±12.5 4 68.75±20.2
2008 16 65.4±13.1 17 73±11.2 6 57.2±13.8 7 60.3±10.2
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Етиологија хроничне бубрежне инсуфицијенције 

Етиологија ХБИ се разликује у зависности од поднебља и 
економске развијености, те је у земљама Европске Уније водећи 
узрок дијабетесна нефропатија (последњих година забележен 
пораст инциденције и у нашој земљи), а на нашим просторима 
хипертензија. Остали узроци набројани по заступљености су 
гломерулонефритис, наследне бубрежне болести, опструктивна 
уропатија, интерстицијални нефритис и др. Основна обољења 
која су довела до терминалне фазе ХБИ у нашем центру током 
2006. године су: хипертензија-нефросклероза (9), дијабетес мелитус 
(ДМ) типа II (7), гломерулонефритис (10), пијелонефритис (8), 
полицистична болест бубрега (2), болести непознате етиологије (7) 
и остало (1). У 2008. години, као основни узроци лечења дијализом 
наведени су: хипертензија-нефросклероза (13), ДМ типа I (1) и типа 
II (13), гломерулонефритис (10), пијелонефритис (8), полицистизам 
(2), непознати (8) и остали узроци (3). Из графичког приказа се 
може видети да је 2008. године значајно већи број болесника са ДМ 
и хипертензијом лечен дијализом у односу на 2006. годину, док се 
остали етиолошки фактори углавном не разликују по заступљености 
између две посматране године (Слика 1).

Слика 1. Основно обољење за болеснике на хемодијализи и перито-
неумској дијализи  који су били на лечењу 31. децембра наведене 
године 
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Током 2008. године је забележен велики прилив нових болесника: 
33 болесника, од тога 16 мушкараца и 17 жена. Када се разматрају 
етиолошки фактори који су довели до терминалне бубрежне 
инсуфицијенције међу новопридошлим болесницима се наводе: 
гломерулонефритис (1), пијелонефритис (3), полицистична болест 
бубрега (1), ДМ типа  I (2), ДМ типа  II (3), хипертензија- нефросклероза 
(6), док остали (6) и непознати узроци (11) заједно чине чак 51,5% свих 
узрока ХБИ (Слика 2). 

Слика 2. Обољење које је узроковало терминалну инсуфицијенцију 
бубрега болесника који су током 2008. године започели лечење хемо-
дијализом или перитонеумском дијализом

Анемија

Анемија је рана компликација ХБИ и резултат је дејстава већег 
броја чинилаца међу којима најзначајнију улогу има недостатак 
еритропоетина. Прогресија ХБИ доводи до погоршања анемије и 
појаве клиничких манифестација (слабост, замарање, тахикардија, 
срчана инсуфицијенција, интермитентне клаудикације), те укључења 
компензаторних механизама (појачање вентилације, хипердинамске 
циркулације). Наведене промене изазивају хипертрофију и/или 
дилатацију леве коморе и срчану инсуфицијенцију, као и погоршање 
ангине пекторис и аритмије, па су кардиоваскуларни догађаји 
водећи узрок смрти болесника на ХД. Рана терапија анемије је зато 
од кључног значаја за смањење морбидитета и морталитета, као и за 
побољшање квалитета живота код болесника са ХБИ.
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Препаратима рекомбинантног хуманог епоетина (rhEPO) на 
почетку 2009. године лечени су сви болесници који су испуњавали 
прописане критеријуме до циљног хемоглобина 110 g/l, али је 
додељени број ампула био сувише мали за задовољавајућу корекцију 
анемије у условима нагло растућег броја болесника. Од укупно 4060 
ампула добијених на годишњем нивоу, готово 50% је чинио Recormon, 
око 30% Aranesp, приближно 20% Eprex, док је у најмањем проценту 
(2-3%) био заступљен Eqralys. Целокупна количина епоетина је, упркос 
штедљивом дозирању, потрошена до краја септембра 2009. године. 
Додатне количине Recormona и Eqralysa добили смо тек у децембру, 
када је ниво хемоглобина већ значајно опао код већине болесника. 
Тако је 31. децембра 2009. године епоетином лечено 59 (90.8%) 
болесника на ХД (просечне дозе rhEPO 5000 и.ј. недељно) и један 
болесник на ПД (просечна доза rhEPO 4000 и.ј. недељно). Препарате 
парентералног гвожђа (Ferrlecit) добијало је 44 болесника на ХД (67.7%) 
и један болесник на ПД, табела 3. Медјутим, због претходног прекида 
у снабдевању епоетином, чак 38 болесника на ХД (58.4%) је имало 
незадовољавајућу корекцију анемије са концентрацијом хемоглобина 
испод 100 g/l, 20 болесника (30.8%) је имало хемоглобин у распону 
од 100-120 g/l, док је 7 болесника имало виши ниво хемоглобина од 
пожељног (10.8%).

Табела 3. Анемија болесника лечених дијализом 31. 12. 2009. године

Хемо-
дијализа

Перито-
неумска
дијализа

Хемоглобин, 
g/l

Хемо-
дијализа

Перито-
неумска
дијализа

Лечени Epo, број 
болесника 59 1 <100 38 1

Просечна доза Epo,
иј/недељно 5000 4000 100-120 20 1

Лечени гвожђем, 
број болесника 44 1 >120 7 0

Epo – препарати еритропоетина

Поремећаји минерала и костију код болесника 
лечених дијализом

 
Ренална остеодистрофија је такође рана компликација ХБИ и 

јавља се већ при паду јачине гломеруларне филтрације на 60-90 ml/
min. Мултифакторијалне је етиологије и последица је недостатка 
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активне форме витамина Д3, хипокалцемије, хиперфосфатемије и 
хиперпаратиреоидизма. Главне клиничке манифестације реналне 
остеодистрофије су болови у костима, повећан ризик од патолошких 
фрактура, као и вишеструко повећан ризик од кардиоваскуларних 
обољења због васкуларних калцификација. У циљу превенције 
реналне остеодистрофије и њених компликација, потребна је 
благовремена употреба активне форме витамина  Д3 и везача фосфата 
(табела 4). Контрола калцијума, фосфата и алкалне фосфатазе врши 
се у редовним месечним интервалима, а контрола интактног PTH 
на свака два месеца. Крајем 2009. године, на основу ових налаза, 56 
болесника је лечено везачима фосфата (86.1%), а 23 препаратима 
активног витамина Д (35.4%). Упркос свим напорима, види се да је 
само 15 болесника имало вредности PTH  у циљном распону, док је 
секундарни хиперпаратиреоидизам био присутан код 24 болесника, 
а болест костију ниског промета код 26 болесника.

Табела 4. Поремећаји минерала и костију болесника лечених 
дијализом 31. 12. 2009. године

Болесници ХД ПД Болесници са ХД ПД

Лечени везачима фосфата 56 PO4< 1,7 mmol/l 56 1
Лечени препаратима вит. Д 23 PO4> 1,7 mmol/l 9 1

са PTH 150-300 pg/ml 15 2 Ca < 2,0 mmol/l 0
са PTH < 150 pg/ml 26 Ca > 2,5 mmol/l 3
са PTH > 300 pg/ml 24 AF > нормалног 12

ХД- хемодијализа, ПД- перитонеумска дијализа, АФ- алкална фосфатаза

Ефикасност дијализе и ухрањеност

Ефикасност елиминације уремијских токсина мале молекулске 
масе се најчешће процењује на основу кинетичког модела уреје 
индексом Kt/V и степеном редукције уреје у крви. Данас је опште 
усвојено становиште да је дијализа адекватна ако је индекс Kt/V  већи 
од 1,2. Према подацима из литературе, свако смањење вредности Kt/V 
за 0.1 доводи до повећења стопе морталитета за 7%. 

Један од индикатора степена ухрањености је Quetellet-ov индекс 
(BMI – body mass index), који се израчунава као количник телесне тежине 
изражене у килограмима и квадрата телесне висине у квадратним 
метрима. У нашем центру је крајем 2009. године адекватну дијализу на 
основу уреа кинетичког модела и индекса Kt/V имало 80% болесника, 
а нормалну ухрањеност према BMI 50,8% лечених, табела 5.
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Табела 5. Адекватност дијализе и ухрањеност болесника лечених 
хемодијализом 31. 12. 2009. 

Kt/V BMI, kg/m2

<0,8 2 <18,5 3
0,8-1,0 2 18,5-24,9 33
1,0-1,2 9 25-29 21
>1,2 52 >30 8

Трансмисивне болести 

Маркери вируса хепатитиса и HIV се раде обавезно пре запо-
чињања дијализе, а серолошки негативни болесници и особље се 
редовно вакцинишу и ревакцинишу против хепатитиса Б. Контрола 
вирусних маркера код болесника лечених дијализом се обавља на 
свака три месеца. Без обзира на просторну скученост и непостојање 
физички одвојене гардеробе и тоалета за позитивне болеснике, 
епидемиолошки надзор и остале мере превенције су уродиле  плодом. 
Тако су од 65 болесника лечених редовном хемодијализом током 2009. 
године само 6 болесника (9.4%) имала позитивна анти-HCV антитела, 
а само један болесник (1.6%) је био HBsAg позитиван, (табела 6). 
Болесници на ПД нису имали позитивне вирусне маркере.

Табела 6. Маркери вируса хепатитиса и HIV за болеснике лечене 
у 2009. години

Вирус Хемодијализа Перитонеумска 
дијализа

Хепатитис Б 1 0
Хепатитис Ц 6 0

HIV 0 0

Смртност болесника лечених дијализом
 
Без обзира на увођење савремених метода дијализе, као и 

лечење раних и касних компликација ХБИ и коморбидитета, 
морталитет болесника на дијализи је и даље 10-20 пута већи него у 
општој популацији. Најчешћи узрок смрти дијализних болесника су 
кадриоваскуларне болести (конгестивна срчана инсуфицијенција, 
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малигне аритмије и изненадни срчани застој, инфаркт миокарда), а 
затим следе инфекције, цереброваскуларни инсулти, малигнитети 
и други ређи узроци смрти. У нашем центру, од укупног броја 
болесника лечених ХД и ПД од 2005. до 2009. године умрло је 
укупно 63 болесника, и то: 2005. године умрло је 14 болесника од 
укупно 58 лечених (24%), 2006. године 17 болесника од 65 лечених 
(26%), 2007. године 16 од 81 (19,7%) и 2008. године 16 од 89 лечених 
болесника (18%). Види се да је стопа смртности у последње 2 године 
испод 20%, а као најчешћи узроци смрти у овом четворогодишњем 
периоду се издвајају: кадриоваскуларне болести (19 болесника), 
цереброваскуларни инсулт (9 болесника), инфекције (8 болесника), 
малигнитет (10 болесника), цироза јетре (5 болесника), друге и 
непознате болести (7 болесника). Сваке године су међу узроцима 
смрти предњачиле кадриоваскуларне болести, а једина разлика се 
уочава у постепеном смањењу учесталости инфекција. Инфекције су 
забележене као узрок смрти код четири болесника у 2005. години, 
али се у 2008. години  више не налазе међу узроцима смрти (Слика 
3). У истом периоду су на ПД од инфекције (перитонитис) умрла 
три болесника, а од цереброваскуларног инсулта, малигнитета и 
непознатог узрока по један болесник, (табела 7). 

Табела 7. Број болесника умрлих у периоду од 2005. до 2008. 
и узрок смрти 

Хемодијализа Перитонеумска 
дијализа

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Укупно умрлих 14 15 14 14 0 2 2 2
Узроци:

Кардиоваскуларне 
бол.

4 5 5 5

Цереброваскуларни 
инсулт 2 2 3 2 1

Инфекција 4 3 1 0 1 1 1
Малигнитет 2 1 4 3 1
Цироза јетре 1 1 1 2
Непознато 1 0 1 1 1

Остало 0 3 0 1
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Слика 3. Приказ узрока смрти код болесника лечених хемодијализом
од 2005. до 2008. године

Закључак

Када се осврнемо на претходни десетогодишњи период и 
сам почетак тог периода који је био стварни одраз немаштине 
деведесетих година прошлог века, сасвим непристрасно можемо 
константовати да је, нарочито у техничком погледу, у нашем центру  
учињен велики помак напред. Овом приликом треба напоменути 
да је Центар за хемодијализу у Зајечару до 2002. год. имао статус 
регионалног центра за болеснике Зајечарског и Борског округа, да 
би након оснивања Центра за хемодијализу у Бору, у нашем центру 
наставили да се дијализирају само болесници из Зајечара, Књажевца 
и Бољевца са околним селима. Одвајањем борских осигураника, 
код нас је готово преполовљен  број  болесника, а  наредне, 2003. 
године смо забележили и  највећу смртност, чији  је крајњи исход 
био минималан број болесника - свега 33 - на хроничном програму 
хемодијализе. Ово је објашњено застарелим методама дијализе, 
спорадичним ординирањем и  нередовним снабдевањем епоетинима, 
хроничним компликацијама и коморбидитетом у овом периоду. У 
то време смо располагали са свега 12 застарелих дијализних машина 
које су се учестало квариле, а резервне делове је било тешко наћи. 
Приближно 50% ХД је било ацетатно, а 50% бикарбонантно, док у 
избору дијализатора нису учествовали нефролози. Данас у центру 
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постоји чак 20 апарата за дијализу, сви апарати које тренутно 
користимо радили су до сада мање од 15000 сати, основни облик 
хемодијализе је бикарбонатна хемодијализа са волуметријском 
контролом ултрафилтрације, а према индикацијама се спроводе и 
високоефикасна ХД, односно ХДФ. Набавка материјала за дијализу 
није више централизована, већ се обавља према објективним 
критеријумима и индивидуалним потребама сваког болесника. 
После 17 година набављен је нови систем реверзне осмозе који 
омогућава безбедно коришћење високо-пермеабилних дијализних 
филтера, па су пирогене реакције и акутне дијализне компликације 
углавном само успомене из не тако далеке прошлости. Технички 
напредак се између осталог огледа и у скоро двоструко већем броју 
болесника на хроничном програму хемодијализе, што је резултат 
бољег преживљавања на ХД, али и бољег лечења основних болести.  

Велики помак је учињен и у погледу превенције и лечења 
хроничних компликација током последњих пет година, што се 
посебно односи на резултате постигнуте у корекцији анемије. 
Док је 1999. године само 6 болесника (6,9%) лечено rhEPO (једини 
препарат Recormon), током 2009. године је више од 90% болесника 
лечено препаратима rhEPO доступним на нашем тржишту (Recor-
mon, Aranesp, Eprex, Eqralis), уз супстутуцију гвожђа парентералним 
препаратом фери-глуконата, који је у међувремену регистрован 
у нашој земљи (Ferrlecit), код  приближно 70% болесника. Значајно 
смањење потребе за  трансфузијама  деплазматисаних  еритроцита, 
квартално тестирање болесника на вирусне маркере (HBsAg и анти-
HCV), као и редовна вакцинација и ревакцинација против хепатитиса 
Б, резултовало је смањењем укупног броја HBV и HCV позитивних 
болесника током 2009. године на 11%, док их је 1999. године било 24%. 
На пољу збрињавања реналне остеодистрофије, морамо нажалост 
констатовати да се данас, користе исти лекови као и пре десет година, 
а то су калцијумски везивачи фосфата (калцијум карбонат), и активни 
облици витамина Д (Alpha D3 и Rocaltrol). Парентерални аналог 
витамина Д – Paricalcitol (Zemplar) још увек није на позитивној листи, 
а наша болница га до сада није набављала. Сматрамо да је у овом 
тренутку од највеће важности за наше болеснике регистровање нових 
везача фосфата који не садрже калцијум, као и калцимиметика, који 
једини пружају, нов терапијски приступ сложеном и проблематичном 
лечењу секундарног хиперпаратиреоидизма.

Општи проблем који запажамо последњих година и по чему 
пратимо светске трендове,  је што дијализна популација сваке године 
постаје све старија и болеснија. Пре десет година међу узроцима 
ХБИ доминирао је хронични пијелонефритис као последица 
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нелечене калкулозе и урођених аномалија уротракта, а сада све 
брже достижемо развијене земље по учесталости ДМ и васкуларних 
болести. Коморбидна стања су са високом учесталошћу заступљена 
већ на почетку  лечења дијализом, а међу њима доминирају кар-
диоваскуларне болести као важни предиктори морталитета. Забри-
њавајуће је што се у последње време поново бележи сувише касно 
јављање болесника нефрологу (2008. године непознати и остали 
узроци чинили су чак 51.5% узрока ХБИ међу новим болесницима 
који су започели лечење дијализом). Код болесника које се касно 
јаве, не може се са сигурношћу одредити узрочно обољење, а ни 
спровести адекватно лечење. Уколико је развијен уремијски синдром 
мора се започети ургентно лечење хемодијализом преко привременог 
васкуларног приступа уз повећани ризик за медицинске и техничке 
компликације. Анализе преживљавања показују значајно виши 
ризик морталитета нарочито током прве године дијализирања код 
таквих болесника у односу на оне који су се правовремено јавили 
нефрологу. Дакле, очигледно је да се мора побољшати сарадња 
између примарне и секундарне здравствене заштите и унапредити 
здравствена просвећеност становништва у смислу редовних систе-
матских прегледа који би омогућили рано откривање и лечење како 
бубрежних болести тако и пратећег коморбидитета.

На крају, можемо закључити да се незадовољавајућа ситуација 
у нашем Центру за дијализу пре 10 година објективно није много 
разликовала од стања које је карактерисало већину осталих 
дијализних центара у земљи, али смо ми били пуни ентузијазма, 
оптимизма и жеље да радимо на побољшању услова лечења наших 
болесника. У томе смо у великој мери и успели, пре свега, захваљујући 
постизању адекватне техничке опремљености и доношењу законских 
прописа који су нам олакшали праћење и спровођење савремених 
националних и интернационалних препорука у лечењу болесника 
са терминалним стадијумом ХБИ. Међутим, упркос плановима 
о адаптацији новог простора за Одељење хемодијализе, ми и даље 
радимо у старом, скученом простору, који не испуњава основне 
грађевинске ни санитарне услове за ову намену. Остаје нам да се 
надамо да ће се и овај велики проблем решити наредних година и да 
ћемо се, заједно са нашим болесницима, преселити у нови простор 
који ће по величини и распореду просторија одговарати савременим 
стандардима за обављање хемодијализе. 
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RESULTS OF DIALYSIS TREATMENT IN THE DIALYSIS WARD  
OF THE GENERAL HOSPITAL IN ZAJEČAR

Svetlana Žikić, BiserkaTirmenštajn Janković, Milenko Živanović

Dialysis Ward, General Hospital, Zaječar

The present paper describes the conditions and results of treating end-stage 
renal disease patients in the Dialysis Ward in Zajecar. This ward has twenty mod-
ern hemodialysis machines and a reverse osmosis system that produces water with a 
conductivity of about 6 mSi/cm. In the period from 2005 to 2009 112 patients started 
dialysis treatment and the total number of subjects on maintenance  hemodialysis and 
periteonal dialysis increased from 42 to 59. Patients were most often above 60 years 
old. The most frequent causes of end-stage renal disease were glomerulonephritis and 
hypertensive nephropathy. In the observed period mortality rate diminished from 
24% to 18% and the leading cause of death was cardiovascular disease.  

Evaluation of hemodialysis adequacy showed that 52/65 patients had Kt/V 
above 1.2. Although 59 patients were treated with erythropoiesis stimulating agents, 
the insufficient  supply did not allow satisfactory correction of anemia. Prevention and 
treatment of renal osteodystrophy was carried out using phosphate binders (86.1%) 
and vitamin D3 (35.4%). Although serum calcium and phosphate levels were in the 
recommended ranges, only 23% of the patients had serum PTH level between 150 and 
300 pg/ml. The proportion of anti-HCV positive cases decreased to 9.4% and only one 
patient was HbsAg postive.

During the last ten years conditions for therapy of end-stage renal disease pa-
tients  in our dialysis center and the results improved but the workspace is inconve-
nient and should be changed in the forthcoming years. 

Key words: dialysis treatment, analysis of results, Zajecar  
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ПРИКАЗ РАДА ЦЕНТРА ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ   
У КИКИНДИ

Оливера Милићевић, Милица Лазић, Биљана Племић, 
Владимир Прунић

Интерно одељење - јединица за хемодијализу Здравственог центра 
„Коста Средојев - Шљука“ Кикинда

Сажетак

Јединица за хемодијализу у Кикинди основана је 1985. године. Број 
болесника се непрестано повећавао и 1990. године  јединица је проширена на 18 
дијализних места. Исте године је уведена хемодијафилтрација која је прекинута 
1991. године 

На крају 2009. године дијализом је лечено 87 болесника у две смене. 
Гломеруло-нефритис је најчешће основно обољење бубрега, мада се у 2008. 
години број болесника са дијабетесом и хипертензивном нефропатијом  готово 
изједначио са бројем болесника са гломерулонефритисом. 

Код већине болесника примењује се хемодијализа, код 12 хемодијафилтра-
ција, а 10 болесника је на перитонеумској дијализи. Анализа адекватности је 
показала да 65/87 болесника на хемодијализи има Kt/V изнад 1,2. Хемоглобин 
је код већине изнад 100 g/l. Сви болесници користе везаче фосфата па је 
концентрација фосфата у серуму добро регулисана али и даље постоји значајан 
проценат оних са хиперкалцемијом и концентрацијом PTH ван препоручених 
опсега. Боље могућности  условиле су и значајно побољшање резултата лечења 
болесника дијализом али је простор центра  незадовољавајући па је то задатак за 
предстојећи период.

Кључне речи: лечење дијализом, анализа резултата, Кикинда

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 3,  2010.
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Развој центра за хемодијализу 
 
Јединица за хемодијализу у Кикинди је почела са радом 

01. 03. 1985. године са пет апарата типа Fresseinus 2008 C. Лечење 
хемодијализом започето је код 10 болесника, а здравствено особље је 
чинило пет медицинских сестара, 2 лекара опште медицине и један 
лекар специјалиста интерне медицине.

У првој години је примењивана само ацетатна хемодијализа, а 
1986. године започета је бикарбонатна хемодијализа.

Број болесника се непрестано повећавао и 1990. године јединица 
за хемодијализу је проширена на 18 дијализних места. Исте године је 
уведена  хемодијафилтрација која је прекинута 1991. године, због рат-
них  дешавања.  Број  болесника  се  деведесетих  година   перманентно 
повећавао, тако да је на дан 31.12.1999. године дијализирано 70 
болесника на 18 дијализних места. Тенденција пораста болесника 
на хроничном програму хемодијализе се константно одржава, а 
2004. године уведена је перитонеумска дијализа. Хемодијализа 
функционише по типу дневне болнице, а болесници који захтевају 
хоспитализацију лече се на Интерном одељењу.

У нашем центру на дан 31. 12. 2009. дијализирано је 87 болесника 
у две смене, а укупан број дијализних места је 26. Апарати су 
промењени после 2005. године. Просечна старост апарата износи 
три године. Болесници се дијализирају 2-3 пута недељно у трајању 
4-5 сати. Према присуству маркера вируса хепатитиса, болесници су, 
раздвојени у три сале. Прва реверзна осмоза  набављена 1988. године,  
замењена је новом 2003. године, а ремонт је урађен 2007. године. 
Од тада  је кондуктивитет воде  мањи од 5 mSi. Микробиолошка 
и биохемијска контрола воде за хемодијализу обављају се једном 
недељно у надлежном Заводу за јавно здравље.

Сада у јединици за хемодијализу раде: један специјалиста интерне 
медицине - нефролог, један специјалиста интерне медицине (који су 
ангажовани и на интерном одељењу),  један лекар опште медицине, 
две више медицинске сестре, осамнаест медицинских сестара, два 
електроничара и три спремачице.

Инциденција болесника лечених хемодијализом и 
перитонеумском дијализом 

Табела 1 приказује инциденцију болесника у терминалној 
инсуфицијенцији бубрега којима је започето лечење дијализом у 
периоду од 2005. до 2008. године.  Уочава се постепен пораст броја 
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нових болесника на дијализи, а одржава се већи број  мушкараца 
него жена.  У том кратком периоду  повећана је просечна старост 
болесника који су започињали лечење дијализом за око 10 година. 

 
Табела 1. Број нових болесника који су започели лечење хемодијали-
зом и перитонеумском дијализом током претходне четири године 

 Сви болесници који су започели 
лечење

Болесници који су лечени преко 
90 дана

Год. мушкарци жене мушкарци жене

 број старост број старост број старост број старост

2005 22 51,18 ± 14,15* 7 64,5 ± 9,14 17 49,22 ± 16,74 6 61,3 ±  8,08

2006 22 59,42 ± 11,18 17 62 ± 11,36 20 56,33 ± 8,37 16 59,25 ± 9,07

2007 25 61,29 ± 14,09 18 63,5 ± 8,36 22 58,25 ± 14,38 16 61,5 ± 7,32

2008 24 62,57 ± 8,59 15 64,5 ± 9,23 20 60,57 ± 11,12 14 62,5 ± 9,42

* аритметичка средина  ± SD

 
Резултати приказани на табели 1 показују да 10-20% болесника 

не преживи првих 90 дана лечења дијализом и да је тај проценат био 
највећи 2005. године. 

На табели  2   приказана је етиологија терминалне инсуфицијен-
ције  бубрега  код  болесника који су започели лечење хемодијали-
зом и перитонеумском дијализом током 2008. године.

Табела 2. Обољење које је узроковало хроничну бубрежну инсуфици-
јенцију болесника који су започели лечење дијализом у 2008. години

 GN PN EN PBB   DM           DM
  тип1         тип 2

HTA 
Nsc Остало Непознато

Број 
оболелих 3 3 0 2 2 1 15 10 3

GN – гломерулонефритис, PN – пијелонефритис, EN – ендемска нефропатија, PBB – полицистична 
болест бубрега, HTA Nsc – нефроангиосклероза

Највећи број болесника који су започели лечење  хемодијализом 
и перитонеумском дијализом у 2008. године су болесници са 
хипертензивном нефропатијом и они чине 38% свих болесника који 
су започели ово лечење.
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Табела 3.  Методе лечења терминалне инсуфицијенције бубрега 
болесника који су започели лечење током 2008. године, а лечени су 
преко 90 дана

 Хемодијализа Перитонеумска

 HD 
центар

HD 
кућна HD HDF APD CAPD

Број 
оболелих 30 0 26 4 3 1

HD – хемодијализа, HDF-хемодијафилтрација, APD - аутоматска перитонеумска дијализа, CAPD – 
континуирана амбулаторна перитонеумска дијализа

Табела  3  показује да је код већине болесника који су започели 
лечење терминалне инсуфицијенције бубрега примењена хемодија-
лиза, а од њих је код четири примењена хемодијафилтрација. Код 
четири болесника започето је лечење перитонеумском дијализом.  

Преваленција болесника лечених хемодијализама 
и перитонеумском дијализом 

Током претходне четири године  повећавао се  број болесника 
лечених дијализом. Број дијализираних мушкараца 2005. године је 
био 51, жена 30, да би 2008. године било 65 мушкараца и 26 жена. 
Поред тога, види се да се и просечна старост превалентних болесника 
постепено повећавала.

Табела 4. Укупан број живих болесника лечених хемодијализом и 
перитонеумском дијализом који су били на лечењу на дан 31.12. 
наведених година

Година 
Мушкарци Жене

број старост број старост 

2005 51 59,27 ± 16,4* 30 55,7 ± 5,56

2006 55 59,91 ± 7,09 30 60,96 ± 9,05

2007 59 60,97 ± 7,85 32 60,97 ± 7,85

2008 65 63,96 ± 9,05 26 60,24 ± 7,97

*аритметичка средина  ± SD
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Требало би напоменути да су крајем 2008. године Јединицу за 
хемодијализу напустили болесници из Кањиже који су прешли у 
Суботицу.

Табела 5. Основно обољење за болеснике лечене дијализама који су 
били на лечењу на дан 31.12. наведене године

Год. GN PN EN PBB DM     DM 
тип1       тип 2 HTA Nsc Остало Непознато

2006 27 14 0 7 4 5 16 9 2

2008 17 13 0 8 12 8 16 15 4

Скраћенице објашњене у табели 2

 Посматрајући етиологију терминалне инсуфицијенције 
бубрега код болесника лечених дијализом 2006. уочава се да је 
најчешћа узрочна болест био гломерулонефритис. Иако је гломе-
рулонефритис остао најчешће основно обољење бубрега  и  у 2008. 
години, број болесника са дијабетесом типа 1 и 2, као и број болесника 
са хипертензивном нефропатијом  готово се изједначио са бројем 
болесника са гломерулонефритисом. 

Табела 6. Методе лечења свих болесника на дан 31. 12. 2008.

 
 

Хемодијализа Перитонеумска 
дијализа 

HD центар HD кућна HD HDF APD CAPD

Број оболелих 82 0 70 12 7 3

Скраћенице објашњена у табели 3

Методе лечења превалентних болесника у 2008. години 
приказане су на табели 6. Од 82 болесника лечена хемодијализом 
код 12 је примењивана хемодијафилтрација, а 10 болесника је лечено 
перитонеумском дијализом. 
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Резултати лечења хемодијализом

Резултати лечења хемодијализом анализирани су према упит-
нику који је достављен за ову студију и упоређени са резуллтатима 
добијеним сличном анализом урађеном 1999. године [1,2].

Табела 7. Адекватност дијализе и ухрањеност болесника лечених на 
дан 31.12.2009. године

 Kt/V BMI kg/m2

<0,8 10 <18,5 7

0,8-1 12 18,5-24,9 65

1,1-1,2 33 25-29 10

>1,2 32 >30 5

BMI – индекс телесне масе

Поређењем података из 1999. године са подацима из 2009. године 
уочено је да се повећао број болесника са вишим вредностима  Kt/V.

Табела 8. Анемија болесника лечених дијализом  31.12.2009.

Лечење Epo Хемо-
дијализа

Перито-
неумска 

Хемоглобин, 
g/l

Хемо-
дијализа

Перито-
неумска 

Број 72 5 <100 21 0

Просечна 
доза Epo и.ј/

недеља
4000 2000 100-120 58 7

Лечени 
гвожђем 87 9 >120 8 2

Epo – препарати хуманог рекомбинантног еритропоетина 

Већина болесника има задовољавајуће вредности концентрације 
хемоглобина  у  односу  на 1999.  годину када је терапија еритропое-
тином била инсуфицијентна. 
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Табела 9. Терапија реналне остеодистрофије

Број болесника Хемо-
дијализа

Перито-
неумска  Хемо-

дијализа
Перито-
неумска 

Лечени везивачима 
PO4

87 9 PO4 <1,7 
mmol/l 39 8

Лечени препаратима 
витамина Д 27 8 PO4 >1,7 

mmol/l 27 1

PTH 150-300 pg/ml 11 5 Ca<2,0 
mmol/l 0 0

PTH <150 pg/ml 9 4 Ca>2,5 
mmol/l 28 2

PTH>300 pg/ml 8 0 AP>норм. 8 0

Постоји пораст броја болесника са неадекватним вредностима 
производа Ca x P. Значајан је број болесника са повишеним вредностима 
PTH у односу на 2000. годину, када је контрола PTH била спорадична. 
Zemplar су примала три болесника, а паратиреоидектомија је ура-
ђена код  њих седам.

Табела 10. Маркери вируса

Вирус Хемодијализа Перитонеумска 

Хепатитис Б 6 0

Хепатитис Ц 7 1

HIV 0 0

У односу на 1999.  годину, евидентан је пораст болесника који 
су HbsАg позитивни. То су нови болесници који су стигли на хемо-
дијализу као позитивни.
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Табела 11.Број болесника умрлих у периоду 2005 - 2008. и узрок смрти

 Хемодијализа Перитонеумска 

 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Укупно умрли 19 29 26 17 1 1 0 2

УЗРОК:  

Кардиоваск. бол. 11 14 12 9 1 1 0 1

Церебровас. инсулт 1 2 3 2 0 0 0 0

Инфекција 2 2 2 1 0 0 0 1

Малигнитет 2 2 4 2 0 0 0 0

Цироза јетре 2 1 1 0 0 0 0 0

Непознато 0 1 1 1 0 0 0 0

Остало 1 0 3 2 0 0 0 0

Најчећи узрок смрти болесника лечених хемодијализом су биле 
кардиоваскуларне болести.

Закључак

Центар за хемодијализу у Кикинди ради 25 година. Број 
болесника се значајно повећао, а дијализни простор је остао исти и 
не задовољава стандарде простора за дијализу.

Квалитет живота  болесника на дијализи је побољшан, јер 
већина болесника добија препарате еритропоетина, дијализирају 
се на новим апаратима, дијализне процедуре су продужене,  а 
уведене су хемодијафилтрација и високо ефикасна бикарбонатна 
хемодијализа.

Повећан је број болесника на CAPD и APD.
Надамо се да ће се у наредном периоду квалитет живота болес-

ника лечених дијализом  и даље побољшавати.
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ANALYSIS OF RESULTS OF THE HEMODIALYSIS                            
UNIT IN KIKINDA

Olivera Milićević, Milica Lazić, Biljana Plemić, Vladimir Prunić

Medical Ward – Hemodialysis Unit, „Kosta Sredojev –Šljuka“ Health Center, Kikinda

The hemodialysis unit in Kikinda was founded in 1985. The number of patients 
is increasing and in 1990 the unit was enlarged to eighteen dialysis places. In the same 
year, hemodialfiltration was started but stopped in 1991 to be recommenced later.

At the end of  2009 87 hemodialysis patients were being treated in two shifts. 
Glomerulonephritis was the most common underlying kidney disease but in 2008 
diabetes and hypertensive nephropathy almost reached the frequency of glomerulo-
nephritis. Conventional hemodialysis is used for the majority of patients, but 12 are 
on hemodialfiltration and 10 receive peritoneal dialysis. Analysis of hemodialysis ad-
equacy revealed that 65/87 patients had Kt/V above 1.2. In the majority of patients he-
moglobin level was above 100 g/l. All patients used phosphate binders and regulated 
their serum phosphate levels but a significant proportion of them had hypercalcemia 
and serum PTH level out of the recommended ranges. 

Better opportunities have led to a significant  improvement of the results of he-
modialysis treatment but the workingspace of the unit is unsatisfactory and solving 
that problem is the main task in forthcoming years. 

Key words: hemodialysis unit, analysis of results, Kikinda
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35 ГОДИНА ДИЈАЛИЗЕ У ЛОЗНИЦИ
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1Интерно одељење, одсек за нефрологију и хемодијализу, Лозница, 
2Одељење  за нефрологију, КБЦ Земун, 3Биохемијска лабораторија,
3Здравствени центар “Др Миленко Марин”, Лозница

Сажетак

Одсек за нефрологију и хемодијализу Здравственог центра у Лозници 
основан је 1975. године. Сада располаже са 14 апарата за бикарбонатну 
хемодијализу и системом за реверзну осмозу који обезбеђује воду проводљивости 
од  9 до 26 µS/cm. Број болесника се повећавао и на крају 2009. године 74 болесника 
су лечена хемодијализом и три CAPD. Старост болесника на дијализи се померала 
од четврте деценије (34 године у просеку) ка седмој деценији (67,1 година). До 
сада је трансплантација бубрега урађена код 22 наша болесника од којих је 16 и 
даље са функционалним калемом. 

Индекс адекватности дијализе Kt/V код већине болесника је између 1,0 и 1,2. 
Примена еритропоетина омогућила је корекцију анемије код већине болесника, 
а поремећај метаболизма минерала коригује се везачима фосфата и препаратима 
витамина Д3. Кардиоваскуларне болести и даље представљају најчешће комор-
бидно стање, док је проценат болесника са маркерима вируса хепатитиса смањен 
на 14%. Настојаћемо  да и даље са несмањеним ентузијазмом унапређујемо методе 
лечења и побољшавамо квалитет живота наших болесника. 

Кључне речи: хемодијализа, Лозница, анализа резултата
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Увод 

Одсек за нефрологију и хемодијализу је у оквиру интерног 
одељења ЗЦ „Др. Миленко Марин“. Почео је са радом 22.02.1975. 
године: Др. Саво Иветић, медицинске сестре Љубица Маринковић, 
Љубинка Обрадовић-Шмања и лаборант Љубомир Симић. Прва два 
апарата у нашем центру били су Travenol  рециркулирајући апарати 
(Reciculating Single - Pass). Имали су резервоар и пумпу за рециркулацију 
која стално меша раствор који протиче кроз дијализатор и другу 
пумпу која из резервоара стално додаје по мало свеже течности. На 
тај начин омогућена је велика ефикасност а економичнији поступак. 
Дијализатори су били ULTRA FLO II (100).

Те године било је 12 болесника на дијализи, 3 жене и 9 мушкараца 
узраста 23 до 55 година, просечне старости 34 године. Број болесника 
по апарату био је 6. Укупно је урађена 331 дијализа. Смртност  је била 
20% (2 жене и 1 мушкарац).

Кадрови

 У Одсеку за нефрологију и хемодијализу данас раде 2 лекара 
(интерниста-нефролог и интерниста на субспецијализацији), 17 
сестара – техничара, 1 електроничар, и 2 спремачице. 

Опрема
 Број апарата је током протеклих 35 година растао, од 3 на 14. 

Апарти су за бикарбонатну дијализу.
 На почетку рада имали смо само декалцинатор. Први систем 

за реверзну осмозу - “Сутјеска” монтиран је 1983. године, 1994. године 
нови типа “Елмер”, а затим 2004. године реверзна осмоза фирме 
“Culligan”

 Просечна проводљивост износи 9 до 26 µS/cm 200C. Хемијска 
и бактериолошка контрола се врше свака три месеца. Дезинфекција 
уређаја се врши једном месечно.

Дијализатори и врсте хемодијализе

У нашем раду користимо дијализаторе са полисулфонском 
мембраном фирме Fresenius (F6 HPS, F7 HPS, FX 60, FX 80) и  poly-
flux дијализаторе фирме Gambro (Polyflux 17L, 210L, 17S). Поред 
бикарбонатне  дијализе  примењујемо и високо ефикасну хемодија-
лизу и хемодијафилтрацију.



Ненад Ј. Зец, Надежда Н. Зец, Снежана Б. Зец, Златко Јојић

77

На CAPD су три болесника који се контролишу на ВМА, КБЦ 
Звездара и Дечијој клиници. Један болесник  је сада у припреми у 
КБЦ Звездара. Болеснике са компликацијама прихватамо и лечимо у 
соби за перитонеумску дијализу, коју сами не радимо.

Број болесника 

Од оснивања, број болесника је у сталном порасту до 1987. године, 
а затим варира између 55 и 65 болесника. Од 2005. године бележимо 
пораст броја болесника. На дан 31. децембра 2009. године редовном 
хемодијализом се лече 74 болесника, узраста 41 до 82 године, просечне 
старости 67, 1 година. У нашем центру дијализирају се болесници из 
4 града и 64 насељена места,  Дужина лечења болесника дијализом у 
нашем центру је од 1 до 21 године, просек за 35 година је 4,5 године.

 

Слика 1. Пораст броја болесника лечених хемодијализом у Лозници

Старост болесника на дијализи се помера од четврте деценије 
(34 године у просеку) ка седмој деценији (67,1 година).
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Слика 2. Старост болесника лечених хемодијализом у Лозиници 
од 1975. до 2009. године

Дијализа се одвија на 14 апарата у 3 смене болесника.  Број 
дијализа је по годинама стално растао: 1975. године - 331 дијализа, 
а 2009. године - 10.420 дијализа. Непрекидно се одржава велики број 
болесника по апарату, а креће се од 3 болесника (1977. године) до 9 
болесника (1983. године). Сада је у просеку 5,4 болесника по једном 
апарату.

Трансплантирани болесници

До сада је трансплантација бубрега урађена код 22 наша болес-
ника од којих је 16 и даље са функционалним калемом (Табела 1).

Табела 1. Број болесника из центра за хемодијализу у Лозници којима је 
пресађен бубрег и исход  лечења

Година Број Година Број
1987 2 2003 1
1989 1 2005 2
1994 2 2006 2
1995 2 2008 1
1996 2 2009 1
1999 2 2010 1
2001 3

Укупно 22
Умрло 4

Прешло на ХД 1
Прешло на CAPD 1
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Адекватност хемодијализе

Адекватност хемодијализе процењујемо индексом Kt/V који 
се израчунава помоћу формуле по Lovry-у и креће се од 0,8 до 1,4  
(Табела 2).

Табела 2. Дистрибуција болесника према индексу Kt/V

Kt/V Број болесника
<0.8 12

0.8 - 1.0 19
1.0 - 1.2 35

>1.2 9

Анемија

Откако је омогућена примена рекомбинантног хуманог еритро-
поетина, лечење анемије је веома добро. Број болесника који се за 
сада лече еритропоетином је преко 50%.

У терапији су заступљени сви  препарати еритропоетина: алфа, 
бета, дарбепоетин и зета.

Табела 3. Резултати лечења анемије болесника на редовној 
хемодијализи у Лозници

Хемоглобин, g/l Број болесника >Fe <Fe
<80 6 3 26

81-100 20   
101-120 37   

>121 12   

Поремећаји односа калцијума и фосфата

За поремећаје метаболизма минерала и болест костију болесника 
на хемодијализи користимо везиваче фосфата, најчешће калцијумске, 
а ретко некалцијумске (Renagel), метаболите витамина Д3 - алфа 
калцидиол, калцитриол и парикалцитол – Zemplar.
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Табела 4. Подаци о поремаћају метаболизма калцијума и фосфата код 
болесника лечених хемодијализом у Лозници

Вредност Број

P, mmol/l <1.5 35
Ca, mmol/l <2.2 40

Ca x P <4.4 52
Ca x P >4.4 13

PTH, pg/ml 347,3-1337,8 pg/ml 11
Parakalcitol - Zemplar  5

Кардиоваскуларне болести и хипертензија

Кардиоваскуларне болести су најчешћа компликација болес-
ника на хемодијализи. Учесталост кардиоваскуларних болести 
наших болесника приказана је на табели 3. Иста табела приказује 
и расподелу болесника према крвном притиску. Види се да је код 
већине болестника постигнут нормалан крвни притисак применом 
ултрафилтрације и антихипертензивних лекова. 

Табела 5. Учесталост кардиоваскуларних болести и резултати лечења 
хипертензије 

Болест Број Крвни притисак Број

Инфаркт 3 Нормалан 29
Аритмија апсолута 1 Нормалан уз УФ 23

ХЛК 11  Нормалан уз УФ + лек 19
БЛГ 2 Резистентна хипертензија 12

ПЛХБ 4 Хипотензија 12
ЗЛХБ 7

ХЛК - хипертрофија леве коморе; БЛГ  - блок леве гране; ПЛХБ  - предњо леви хемиблок; 
ЗЛХБ  - задњи леви хемиблок; УФ – ултрафилтрација 

Болести које се преносе крвљу

Табела 6 приказује учесталост маркера вируса хепатитиса Б 
и Ц  код наших болесника. Захваљујући непрекидном спровођењу 
мера превенције и профилаксе, број ових болесника непрекидно се 
смањује.  
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Табела 6. Расподела болесника према присуству маркера  вируса 
хепатитиса 

Позитивни маркери за Број
Хепатитис Б 4
Хепатитис Ц 6

Хепатитис Б+Ц 0
HIV 0

Смртност болесника

Смртност болесника на дијализи је варирала од 29,5% (2001. 
године) до 9,2% (2009. године). Просек за 35 година  је 17,1%.

Слика 3. Број умрлих болесника лечених хемодијализом током 35 
година рада центра за хемодијализу у Лозници 

Перспективе

Нови живот, разумљиво са новим квалитетом живљења је зна-
чајан напредак светске медицине чије тековине следимо. Гледати 
како дете одраста, стасава, доживети унуке и активно учествовати у 
њиховом подизању, није ли то довољно за срећу?

Ми радимо и постојимо. Успели смо да учинимо мали искорак 
напред.

Хоризонти су нам још заклоњени облацима: адекватан простор, 
број доктора према стандардима, да сачувамо здравље, живот, 
потпуно душевно, телесно и социјално благостање наших болесника, 
али и наше.
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Ми смо још увек ентузијасти и пожртвовани на послу, радећи 
више послова, често на ивици снаге, јер продужити живот за 
неколико месеци понекад је доста, да човек достојанствено заокружи 
животни биланс. За годину дана много, а да не говоримо о величини 
достигнућа медицине ако успешно продужимо живот болесника за 
неколико деценија.

Ми то на хемодијализи, перитонумској дијализи, трансплатацији, 
нефрологији, хоћемо, желимо и можемо.

35 YEARS OF HEMODIALYSIS IN LOZNICA 

Nenad J. Zec1, Nadežda N. Zec2, Snežana B. Zec3, Zlatko Jojić 1

1 Ward of Nephrology and Hemodialysis, Department of Medicine, Loznica, 
2Department of  Nephrology, Clinical Center Zemun, 
3Laboratory for Biochemistry, „Dr. Milenko Marin“ Health Center, Loznica

Ward of Nephrology and Hemodialysis of Health Center in Loznica was found-
ed in 1975. Now it has 14 hemodialysis machines and system for reverse osmosis pro-
viding water of 9 to 26 µS/cm. Number of patients have been increasing and at the 
end of 2009 79 patients were on hemodialysis and three on CAPD. Patient aged moved 
from forties to seventies. Until now kidney transplantation has been done in 22 our 
patients and 16 of them are still with functioning graft. 

Analysis of hemodialysis adequacy found out Kt/V between 1.0 and 1.2 in ma-
jority patients. Use of erythropoiesis stimulating agents enabled correction of anemia 
in majority patients and disorders of mineral metabolism are corrected with the use of 
phosphate binders and vitamin D3. Cardiovascular disease presents the most common 
comorbidity while the percentage of hepatitis virus markers decreased to 14%.

We will continue to improve treatment methods and patient quality of life with 
the unchanged enthusiasm. 

Key words: hemodialysis, result analysis, Loznica
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ПРИКАЗ  ЦЕНТРА ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ 
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА У НОВОМ ПАЗАРУ

Едвин Хаџибулић, Селма Хасановић, Фатмир Бирђозлић

Здравствени центар Нови Пазар

Сажетак

Центар за хемодијализу Здравственог центра у Новом Пазару основан 
је 1984. године, а од 2006. године је у новом простору са 17 дијализних места. 
Апарати за хемодијализу су нови, вода за дијализу се припрема реверзном 
осмозом, проводљивости од 8-10 mSi/cm. У периоду од 2005. до 2009. године  
најчешће је по 15 болесника започињало лечење дијализом, а укупан број 
болесника се у том периоду повећао од  41 до 52 болесника. Анализа вредности 
индекса адекватности Kt/V је показала да је код 60% болесника овај индекс већи 
од 1,0, а код 30% већи од 1,2. Око 40% болесника има прекомерну телесну масу. 
Захваљујући примени стимулатора еритропоезе, концентрација хемоглобина је 
код 62% болесника преко 100 g/l. Како се углавном користе калцијумски везачи 
фосфата, око 30% болесника има хиперкацемију. Током последњих година 
интензивирана је вакцинација болесника који започињу лечење хемодијализом 
против хепатитиса Б.

Кључне речи: хемодијализа, Нови Пазар, анализа резултата

Развој центра за хемодијализу

Центар за хемодијализу Здравственог центра у Новом Пазару 
почео је са радом 16. априла 1984. године у склопу Интерног одељења. 
У почетку су се болесници дијализирали на апаратима марке Travenol  
и на плочастим дијализаторима. Дијализа у Новом Пазару отпочела 
је рад са само седам  болесника. У центру  је тада радио један  лекар 
интерниста са четири медицинске сестре и један електроничар. 

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 3,  2010.
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У децембру 2006. године центар је пресељен у просторије новог  
интернистичког  блока, где до данас ради  као део засебне службе 
за хемодијализу. Центар данас поседује 17 дијализних места са 
монтираним апаратима и још једним местом као могућност проширења 
капацитета. Он опслужује 54 болесника који се дијализирају у две 
смене у засебним салама, за позитивне и негативне пацијенте у 
односу на прокуженост вирусима хепатитиса Ц и Б. Центар има 
дневну болницу за праћење болесника у предијализном периоду. Обе 
сале за хемодијализу су опремљење доводима централног кисеоника 
за свако дијализно место, апаратима за EKG, апаратима за хитно 
одређивање гликемије, гасним анализатором. Службу опслужује 
и лабораторија здравственог центра, у којој се раде све неопходне 
биохемијске анализе осим TIBC, UIBC, феритин, PTH. На одељењу 
ради један лекар интерниста, тренутно на ужој специјализацији из 
нефрологије и који је дошао у центар октобра 2009. године, заједно са 
још два лекара опште медицине. У центру раде и клинички лекари 
(запослени јуна и децембра 2009. године), 12 медицинских сестара и 
један електроничар.

Апарати за хемодијализу

Тренутно у центру располажемо са 22 апарата за хемодијализу, 
од којих је 17 у сталном раду, а осталих пет апарата су у исправном 
стању и служе као резерва. Три апаратата су марке Fressenius 5008, 
од којих је један 5008 S;  пет  апарата је Fressenius 4008 H,  пет Fres-
senius 4008 S , пет апарата Gambro AK 200 ultra S,  четири Gambro 95 и 
три апарата  Innova. Само су три апарата Fressenius 4008 H у употреби 
преко четири године, док су сви остали новији.

Вода за хемодијализу

Вода за хемодијализу се припрема поступком реверзне осмозе 
(Fresenius AQVA B 1000 литара).  Свакодневно се контролишу тврдоћа 
воде и њена проводљивост.  Тренутно је нешто већа проводљивост 
и креће се од 8-10 mSi/cm. Дезинфекција осмозе се врши два пута 
месечно. 

Хемијска и бактериолошка исправност воде контролисана је 
након усељења у нове просторије 2006. године, повремено у сарадњи 
са Заводом за јавно здравље у Краљеву. Прегледи се до сада нису 
радили у нашем здравственом центру због непостојања  техничких 
могућности. Од почетка 2010.  године,  прегледи се раде месечно, у 
микробиолошкој лабораторији нашег здравственог центра.
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Дијализатори

Дијализатори се набављају од фирме Fressenius. На слици 1 су 
приказани типови дијализатора који су коришћени у нашем центру.  

Слика  1. Врсте дијализатора коришћених током 2009. године 

Болесници

На дан 31. 12. 2009. године, у нашем центру за дијализу  била су 
52 болесника на на хроничном програму понављаном хемодијализом 
и 3 на перитонеумској дијализи. У току 2009. године 14 болесника 
је започело лечење дијализом, 7 болесника умрло, а од тога 6 у 
првој половини године. Трансплантација бубрега је урађена једном 
болеснику од живог даваоца. 

На табели 1. приказани су основни епидемиолошки подаци о 
болесницима леченим хемодијализом у здравственом центру Нови 
Пазар. У нашем центру налази се 10 болесника са маркерима хепа-
титиса Б и два са маркерима хепатитиса Ц, и они се дијализирају у  
посебној сали.  

Табела 1. Епидемиолошки подаци о болесницима у терминалној 
инсуфицијенцији бубрега.

2005 2006 2007 2008 2009

Нови    16    15    12     6   14
Умрли      7      8    11   11     7

Трансплантирани      0      0      0     1     1
На крају године    41    50    52   48   52
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Адекватност хемодијализе и ухрањеност болесника

Процену адекватности хемодијализе вршимо месечно, одређи-
вањем следећих параметара: ниво уреје у крви пре и после дијализе, 
израчунавањем UUR  и  Kt/V. Приказ вредности Kt/V је на слици 2, а 
вредности URR на слици 3.

Слика 2. Дистрибуција болесника према вредностима Kt/V

Слика 3. Дистрибуција болесника према вредностима URR
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Ухрањеност болесника процењена је индексом телесне масе 
(BMI). Само три болесника су имала BMI испд 18 kg/m2, 28 између 18 и 
25 kg/m2, 17 је имало прекомерну телесну тежину, а три су била гојазна 
(BMI >30 kg/m2).                                

Анемија

Ренална анемија представља један од водећих проблема 
болесника на хемодијализи. Ниво хемоглобина као један од 
параметара адекватности дијализе, одређујемо једном месечно. 
Дистрибуција болесника према концентрацији хемоглобина  може 
се видети на слици 4.

Слика 4. Дистрибуција болесника према вредности хемоглобина

Концентрација  гвожђа  у серуму се испитује једном месечно у 
нашем центру. Неколико претходних година одређен број болесника 
лечен је стимулаторима еритропоезе. У појединим случајевима кори-
говање анемије је вршено и трансфузијама крвних деривата.

Поремећај односа калцијума и фосфата и секундарни 
хиперпаратиреоидизам 

Стање болесника у односу на ниво калцијума, фосфата, алкалне 
фосфатазе у серуму, види се у табели 2. Требало би нагласити да 
се у нашем центру одређивање вредности калцијума, фосфата, 
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алкалне фосфатазе у серуму раде једном месечно, а да се PTH не 
ради.  Болесници  претежно користе калцијумске везаче фосфата. Од 
препарата активног витамина Д3 користе алфа-калцидол-Alpha D3. У 
претходним испитивањима нисмо имали болеснике са радиолошким 
променама у смислу секундарног хипер-паратиреоидизма. Само у 
два болесника је урађена парцијална паратиреоидектомија. 

Табела 2. Поремећај односа калцијума и фосфата

               Параметар     Број болесника

PO4 < 1,7,  mmol/l 32
PO > 1,7,  mmol/l 23
Cа < 2,0,    mmol/l 4
Cа > 2,5,   mmol/l 15

AF >  нормалног 10
Лечени  везачима  PO4 47

Лечених препаратима вит. Д 32

Хипертензија

У нашем центру 43 болесника користи антихипертензивне 
лекове. Углавном је заступљена систолна хипертензија. Највећи број 
болесника има благу хипертензију, коју контролише помоћу једног 
или два антихипертензивна лека. 

Сматрамо да је артеријска хипертензија и даље значајан 
проблем код болесника на дијализи. Најчешће разлоге за лошу 
регулацију крвног притиска, видимо у непридржавању одређеном 
режиму исхране и уноса течности, као и нередовног узимања 
антихипертензивних лекова, узнапредовалих атеросклеротичних 
промена и присуства психогених фактора.  

Код неколицине наших болесника присутне су и кардио-
васкуларне болести, услед нерегулисане хипертензије. Од укупно 
52 болесника њих 9 има знаке застојне срчане инсуфицијенције; 
4 болесника имају знаке коронарне болести, а у четири болесника 
честе су повремене епизоде срчаних аритмија, те су под редовним 
надзором надлежних кардиолога.
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Болести које се преносе крвљу

У нашем  центру  постоји могућност  дијализирања  болесника ко-
ји су хепатитис Б и Ц  позитивни, у одвојеним салама. Два  болесника 
су  хепатитис Ц  позитивна, док у 10 болесника постоји инфекција 
вирусом хепатитиса Б (табела 3). Контрола вирусних маркера за 
хепатитис Б и Ц, као и HIV у наших болесника врши се редовно, на 
сваких 6 месеци.

Табела 3. Приказ болесника са маркерима вируса хепатитиса                  
Б, Ц и HIV

         Вирус Број болесника

Хепатитис Б 10
Хепатитис Ц 2

HIV 0

Постоји реалан проблем недовољне вакцинисаности болесника 
вакцином против хепатитиса Б, који су на редовном програму 
хемодијализе, с обзиром на то да је само 9 болесника вакцинисано. 
У решавање овог проблема ушло се заузимањем става о обавезној 
вакцинацији сваког новог болесника који започиње лечење хемо-
дијализом, као и сарадњом са надлежном службом за вакцинације, 
везано за вакцинисање болесника који се већ налазе на програму 
хемодијализе, а нису вакцинисани до сада.

Сви наведени подаци показују да је Центар за хемодијализу 
у Новом Пазару добио не само добре услове за рад него и да се 
непрекидно унапређује лечење болесника, што даје све боље 
резултате. 
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ANALYSIS OF RESULTS OF THE HEMODIALYSIS CENTER            
IN  NOVI PAZAR

Edvin Hadžibulić, Selma Hasanović, Fatmir Birđozlić

Hemodialysis Center, Health Center, Novi Pazar

The hemodialysis center at the Health Center in Novi Pazar was founded in 1984 
and in 2006 it moved to new working space with seventeen new hemodialysis ma-
chines. Water for hemodialysis is prepared by the system of reverse osmosis and its 
conductivity is 8-10 mSi/cm.

In the period from 2005 to 2009 about 15 new patients started hemodialysis treat-
ment yearly and in this period the total number of hemodialysis patients increased 
from 41 to 52. Analysis of dialysis adequacy showed that 60% of the patients had Kt/V 
above 1.0, while 30% had Kt/V above 1.2. About 40% of the patients were overweight. 
Use of erythropoiesis stimulating agents enabled 62% of our patients to have hemo-
globin levels above 100 mg/l. Calcium-based phosphate binders were predominantly 
used and therefore 30% of the patients exhibited hypercalcemia. In the several preced-
ing years, vaccination against hepatitis B was intensified.   

Key words: hemodialysis center, analysis of results, Novi Pazar
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ПРИКАЗ ЦЕНТРА ЗА ДИЈАЛИЗУ У 
СМЕДЕРЕВСКОЈ  ПАЛАНЦИ,  
10 ГОДИНА КАСНИЈЕ

Верица Ђорђевић, Бобан Стојадиновић, Зоран Марјановић  

Служба нефрологије и дијализе, Општа болница  „Стефан Високи“, 
Смедеревска  Паланка 

Сажетак

У раду су упоређени услови и резултати лечења хемодијализом у Центру за 
дијализу у Смедеревској Паланци у 1999. и 2009. години. Центар је од  основања 
1982. године смештен у истом простору  који је постао недовољан за број болесника 
које сада лечи. Инциденција  болесника који су започели лечење хемодијализом 
у 2009. години била је 175 на милион становника, док је пре 10 година она била 
103 на милион становника. Током протеклих 10 година набављено је 16 нових 
апарата за хемодијализу и систем за реверзну осмозу. Од 2005. године не ради 
се ацетатна дијализа, не користе дијализатори са купрофанском мембраном, 
хемодијафилтрација се примењује код 15-20% болесника, а високоефикасна 
дијализа код 33-36% болесника. Адекватност хемодијализе се значајно побољ-
шала у периоду од 1999. до 2009: URR – 40,7% vs. 73,0%, а Kt/V – 1,1±0,22 vs. 
1,36±0,37. Лечење  еритропоетином  је сада  доступно, па се број болесника са 
концентрацијом хемоглобина испод 80 g/l током 10 година смањио од 24 на 5, 
а број оних са хемоглобином од 100-120 g/l повећао са 3 на 25 болесника. Везачи 
фосфата и метаболити витамина Д користе се према препорукама водича, па, 
иако се концентрације фосфора и калцијума у серуму одржавају у границама 
нормале, 43 болесника имају концентрацију PTH мању од 150 pg/ml. Комплетна 
и редовна вакцинација против хепатитиса Б се спроводи од 2006. године па на 
крају 2009. године није било ниједног болесника са маркерима вируса хепатитиса. 

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 3,  2010.
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Од 1982. до 2009.  године трансплантација  бубрега  је урађена код 19 наших 
болесника, 8 од њих је са функционалним калемом бубрега, а 20 болесника је 
комплетно обрађено за трансплантацију бубрега. Приказани резултати настали 
су као плод побољшања услова али и жеље здравствених радника да болесницима 
пруже што савременије лечење.   

Кључне речи: хемодијализа, Смедеревска Паланка, десетогодишња 
анализа

Увод

На позив Академије медицинских наука анализирани су 
резултати рада Центра за дијализу у Смедеревској Паланци, а 
добијени подаци су упоређени са резултатима анализе урађене 
пре 10 година [1]. Циљ овог истраживања је био да се утврди како 
су се мењали услови лечења хемодијализом и колико је та промена 
утицала на резултате лечења.  

Основни подаци о центру 

Центар за дијализу у Смедеревској Паланци основан је 1982. 
године и још увек је смештен у истом простору, у приземљу болничке 
зграде. Простор је ограничен и недовољан за број болесника које 
лечимо хроничном хемодијализом. Простор за сестре омогућава 
да се само делимично виде сале са болесницима. Постоје одвојене 
сале за позитивне и негативне болеснике. Новина је то што је 2005. 
године гардероба  за  болеснике  премештена, тако да је решен 
епидемиолошки пут укрштања болесника и особља, који је постојао 
од оснивања. Сада постоји посебан улаз за особље, а посебан за 
болеснике. Свлачионице су провизорне, улаз је заједнички за све 
болеснике као и тоалет. 

Центар располаже и стационарним делом који чини 10 постеља у 
оквиру интерног одељења. Служба нефрологије обезбеђује подручје 
две општине: Велике Плане и Смедеревске Паланке, са укупно              
120000 становника. У центру раде 4 лекара: 1 субспецијалиста-неф-
ролог, 1 интерниста на субспецијализацији из нефрологије, два 
лекара опште медицине, док су раније радила три лекара. Поред 
тога, у центру ради 12 медицинских техничара (раније их је било 
9) од којих 1 медицинска сестра са високом медицинском школом, 
4 техничара са завршеном школом хемодијализе  у КБЦ Звездара у 
Београду,  2 електроничара и 2 спремачице, што је за једну мање него 
пре десет година.



Верица Ђорђевић, Бобан Стојадиновић, Зоран Марјановић

93

Опрема

Центар располаже са 16 апарата за хемодијализу уз још три 
резервна, а од њих су само 3 апарата старија од 8 година.  Пре 10 година 
било је 12 апарата од тога 7 старијих од 8 година.  Реверзна осмоза 
се налази у сутурену болничке зграде, у одговарајућој просторији. 
Апарат је Culligan, произведен 2001. а код нас монтиран 2004. године. 
Он обезбеђује проводљивост од 4,3 микросименса, а предходни систем 
реверзне осмозе је обезбеђивао проводљивост од 40-50 микросименса. 
Вода за дијализу се редовно месечно контролише бактериолошки 
и хемијски у Заводу за јавно здравље у Пожаревцу. Центар од 2004. 
године не располаже резервним системом за осмозу воде. Резервни 
извор електричне енергије је заједнички са већим делом болнице  као 
што је то било и раније.

Табела 1. Старост и типови апарата за хемодијализу 1999. и 2009. године

Година
Старост апарата Врста апарата

<2 2-4 4-6 6-8 8-10 >10 Fresenius Baxter Остали

1999. 2 3 3 4 3 8 1

2009. 9 4 3 0 3 16 3

Дијализатори и методе дијализе

Табеле 2 и 3 показују број дијализа  које се изводе у нашем центру 
и врсте дијализатора коришћене пре 10 година и данас.

Табела 2. Врсте дијализатора коришћених  у 1998. и 1999. години

Год.
Укупан 

број 
дијализа

CM 10 CM 12 CM 14 HD CM15,23 E 2,3 F

1998 7336 16,2% 20% 5,4% 10,0% 14,6% 33,0% 1%

1999 5586 15,2% 25% 7,0% 24,2% 1,7% 21,6% 10%
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Купрофански дијализатори површине од 1,0-1,4m2 не користе се 
од априла 2005. године. Синтетске low-flux мембране површине 1,3- 
1,8m2 и high-flux површине 1,3-1,4m2, се користе од априла 2005. а high-
flux синтетска мембрана за хемодијафилтрацију површине 1,6-2,4m2 
се користи од децембра 2005. године.    

Табела 3.  Врсте дијализатора коришћених у 2008. и 2009. години

Год.
Укупан 

број 
дијализа

Број 
дијализа 
месечно

FX 80 G210H F 60S F7 HPS F6 HPS G 17 L

2008. 7936 679 13,84% 6,04% 33,58% 13,84% 22,68% 10,01%

Год.
Укупан 

број 
дијализа

Број 
дијализа 
месечно

F 80S F 100 S F 60 S F6 HPS F7 HPS F8 
HPS

2009. 7818 648 14,93% 6,38% 36,39% 20,06% 13,84% 8,4%

Од септембра 2005. године више се не ради ацетатна дијализа. 
Хемодијафилтрација је уведена децембра 2005. код 15-20% болесника, 
високоефикасна дијализа се примењује код 33-36% болесника.

Инциденција терминалне инсуфицијенције бубрега

Број нових болесника који су започели лечење хемодијализом у 
нашем центру у последњих 4-5 година, а лечени су преко 90 дана, 
је 6-17  што се не разликује значајно од инциденције пре 10 година 
(6-20 болесника). Просечан прилив болесника у Центру сада је 175±11 
на милион становника, док је пре 10 година он био 103±30. На крају 
неколико последњих година, број болесника је био просечно 52,2 ± 
2,9, док је пре десет година тај број био 41,2 ±7. На крају 2009. године 
било је 49 болесника на хроничном програму, што је само за 7 више 
од броја на крају 1999. године. Просечна старост болесника је 57,6 ± 
11,9 година (29-84 година), а пре десет година је она износила 57,9 
±1 2,9.  Просечно трајање лечења дијализом  је 5,9 ± 4,7 година (од 90 
дана до 20 година),  а пре 10 година је оно било 5,29 година.

Индекс телесне масе

Просечна вредност инекса телесне масе (BMI) за наше болеснике 
износи 24,0 ± 4,6 kg/m2 (пре 10 година - 22,7 ± 3,4 kg/m2), што упућује на 
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нормалну просечну ухрањеност болесника [2,3]. BMI мањи од 18,5 kg/
m2 имају само 3 (6,14%) болесника. BMI индекс 18,5-24,9 kg/m2 има 27 
(55,1%) болесника,  25-29,9 kg/m2 13 (26,6%) болесника, а BMI изнад 30 
kg/m2 има 6 (12,2%) болесника. 

Адекватност дијализе

Рад у нашем центру се обавља у две смене, 6 дана у недељи. 
Трајање дијализа износи у просеку од 4-4,5  часа. Три болесника 
се дијализирају по 2 пута недељно и имају недељни фонд часова 
дијализирања мањи од 12 h.

Табела 4.  Поређење параметара адекватности дијализе у 1999. и 2009. 
години

1999. година 2009. година

ПАРАМЕТАР X±SD X±SD

Уреа пре  HD, mmol/l 27,5±5,80 22,39±5,86

Уреа после HD, mmol/l 11,2±3,32 6,08±2,56

URR% 40,7 73,02±8,26

Kt/V 1,1±0,22 1,36±0,37

PCR g/kg/dan 1,117±0,11 1,12±0,21

Kt/V индекс мањи од 0,8 сада има само један болесник (2%),  3 
(6,1%) болесника  имају Kt/V од 0,8 до1,0, 11 (22,5%) од 1,1 до1,2 , а Kt/V 
индекс већи од 1,2 имају  34 (69,4%) болесника.

Анемија

У току 2009. године, 36 болесника је лечено препаратима 
еритропоетина (алфа, бета, зета, дарбо) са просечном дозом од 6,89 
ампула месечно, а у току 1999. године само три болесника су лечена 
еритропоетином. Препарате гвожђа добија 44 (89,8%) болесника, 
перорално или парентерално. Средња вредност хемоглобина је 103,1 
± 18,9 g/l а пре десет година 81,4±10,9 g/l.

Вредности хемоглобина у 2009, односно 1999. години је била 
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мања од 80 g/l код 5, односно 24 болесника, 80-100 g/l код 14, односно 
17 болесника, 100-120 g/l код 25, односно 3 болесника, а преко 120 g/l 
код 5, односно 3 болесника.

Слика 1.  Упоредни приказ дистрибуције болесника према 
конвентрацији хемоглобина у 1999. и 2009. години

Поремећај односа калцијума и фосфора

Везивачима фосфата и то углавном CaCO3 лечи се 47 болесника 
(96%). Препаратима витамина D лечи се 20 болесника (40,8%), од тога 
Rocaltrol-ом 18 (90%) a Alpha D3 2 (10%) болесника. Анализа вредности 
паратхормона (PTH) је показала да серумску концентрацију од 150 
до 300 pg/ml има 5 болесника, 43 болесника има концентрацију PTH 
мању од 150 pg/ml  и само један болесник вишу од 300 pg/ml. 

Нормалан рендгенски налаз на костима има 8 (16,33%) болесника, 
субпериосталну редукцију костију 12 (24,49%), остеопорозу 14 (28,5%), 
остеитис фиброза је присутан код 9 (18,37%) болесника, а други 
патолошки налаз на костима код 6 (12,24%) болесника.
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Табела 5.  Поређење поремећаја односа калцијума и фосфора 
1999/2009. година

Број болесника

Број болесника 
који се лече 
везивачима

фосфата

Број болесника 
који се лече 

метаболитима 
D3 витамина

Параметар 1999. 2009. 1999. 2009. 1999. 2009.

PO4<1,7 mmol/l 28 33 28 32 28 19

PO4>2,2 mmol/l 8 1 8 1 0 0

Ca<2,0 mmol/l 1 1 1 1 1 1

Ca>2,7 mmol/l 0 1 0 1 0 0

AF > нормалног 11 12 11 10 11 10

Хипертензија

Нормалну тензију има 40,8% болесника, а пре 10 година - 33% 
болесника. Волумен зависну хипертензију има 18,37%, а 22,45% бо-
лесника поред ултрафилтрације захтева и примену медикамената за 
хипертензију, док су пре 10 година ове две групе болесника чиниле 
20% и 9% болесника. Са нерегулисаном хипертензијом је данас 6,1 % 
болесника, а 1999. године 9%, док 12,3% болесника има хипотензију.

Кардиоваскуларне болести

Повремене или сталне знаке срчане инсуфицијенције има 
6,1% болесника (раније 16,3%), знаке коронарне болести има 16,32% 
болесника (раније 12,7%), а повремене или сталне срчане аритмије 
има 14,3% (раније 18,1%).

Трансмисивне болести

Комплетна и редовна вакцинација се спроводи од 2006. године 
захваљујући Заводу за јавно здравље у Пожаревцу. Вакцинација је до 
сада била неуспешна само код једног болесника, највероватније због 
прекомерне телесне тежине (више од 130 kg). Тренутно, на хроничном 
програму нема ниједног HBs Ag и HIV позитивног болесника. Током 
2009. године у нашем центру је био само један анти-HCV позитиван 
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болесник, који је дошао из другог центра и који је преминуо у току 
2009. године. Последњи случај акутног хепатитиса Б је био у току 
2002. године. 

Особље је такође редовно вакцинисано против хепатитиса Б, 
редовно се контролише, и за протеклих 10 година није било случајева 
оболевања особља од акутног Б хепатитиса. Медицински отпад се 
уклања по новом систему и аутоклавира. 

Дискусија и закључак

Као и у многим центрима за хемодијализу у Србији, тако  и 
у нашем, после готово 30 година рада простор за дијализу  постаје 
тесан и неадекватан у односу на све већи прилив болесника. То 
захтева његово уређење и проширење, како би се задовољили 
епидемиолошки критеријуми. Када смо анализирали резултате 
лечења хемодијализом у нашем центру имајући у виду познате 
принципе лечења болесника у терминалној инсуфицијеницји буб-
рега [2,4,5],  могли смо да закључимо  да је квалитет воде за дијализу 
веома добар, стање апарата задовољавајуће, да се користе адекватни 
дијализатори, ефикасно примењују препарати еритропоетина, што 
све води већој кардиоваскуларној стабилности болесника. Болесници 
и особље се редовно вакцинишу против хепатитиса Б. 

За успешну имплементацију смерница за терапију реналне 
анемије увршћени смо у првих 10 центара за 2006. годину. Предвиђа 
се још бољи рад на превенцији и лечењу реналне остеодистрофије. 
Двадесет болесника је комплетно обрађено за трансплантацију 
бубрега. Тренутно постоји 8 болесника из нашег центра са функци-
оналним калемом бубрега од укупно 19 тансплантираних у досада-
шњем раду од 1982-2009. године. Надамо се бољим временима за 
трансплантацију бубрега. 

У писању овог приказа центра учествовала је нова нефролошка 
генерација особља, и надамо се да ће приказ рада центра за следећих 
10 година писати следећа генерација медицинског особља, које ће са 
истим ентузијазмом и жељом за савременијим лечењем приступити 
овом задатку. 
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REVIEW OF THE HEMODIALYSIS CENTER IN 
SMEDEREVSKA PALANKA AFTER 10 YEARS

Verica Đorđević, Boban Stojadinović, Zoran Marjanović  

Nephrology and Dialysis Unit, „Stefan Visoki“ General Hospital,  
Smederevska  Palanka 

The conditions and results of hemodialysis treatment in the Hemodialysis Cen-
ter in Smederevska Palanka are evaluated for the period from 1999 to 2008. The center 
was founded in1982 and still uses the same workingspace that has become inconve-
nient for the current number of patients. The incidence of patients starting hemodi-
alysis in 2009 was 175 patients pmp, while 10 years earlier it was 102 patients pmp. 
During the last 10 years seventeen new hemodialysis machines and a system for re-
verse osmosis were purchased. Since 2005 acetate hemodialysis and dialyzers with 
cuprophane membranes have been discontinued, but hemodialfiltration is used for 
15-20% of patients and high efficiency hemodialysis for 30-36% of patients. 

The adequacy of hemodialysis improved in the period from 1999 to 2009: URR 
– 40.7% vs. 73.0%, Kt/V – 1.1 ± 0.22 vs. 1.36 ± 0.37. Erythropoietin is now available 
and the number of patients with hemoglobin levels below 80 g/l decreased during 
the period from 24 to 5, while those with hemoglobin levels between 100 and 120 
g/l increased from 3 to 25. Phosphate binders and vitamin D3 are used according to 
the guidelines, but, although calcium and phosphate levels were in the recommend-
ed ranges, 43 patients had PTH levels below 150 pg/ml. Regular vaccination against 
hepatitis B is carried out and at the end of 2009 there were no patients with hepatitis 
virus markers. 

From 1982 to 2009 19 of our patients received kidney transplants and eight of 
them still have a functioning graft. In addition, 20 patients dialyzed in our center have 
been completely examined and prepared for kidney transplantation. 

The results presented were achieved due to improved conditions for patient 
treatment but also due to the efforts of health care professionals to provide their pa-
tients with treatment using modern methods.

Key words: hemodialysis, analysis of results, Smederevska Palanka  
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ХРОНИЧНЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ 
АРТЕРИОВЕНСКЕ ФИСТУЛЕ ЗА 
ХЕМОДИЈАЛИЗУ

Радојица Столић

Медицински факултет Универзитета у Приштини/К. Митровица

Сажетак

Артериовенска фистула је најприближнији модел идеалног васкуларног 
приступа. Ипак, највећи број хоспитализација болесника лечених хемодијализом 
настаје као последица компликација на васкуларним приступима. Најзначајније 
компликације фистула за хемодијализу су инфекција, анеуризме, стеноза, 
конгестивна срчана инсуфицијенција, синдром крађе крви, исхемијска неуро-
патија и тромбоза.

Иницијални ризик за развој тромбозе артериовенске фистуле је интимална 
хиперплазија, процес који је, највероватније, индукован повредом ендотела учес-
талим пунктирањем вене фистуле. 

Изузетно је важно располагати информацијама о клиничким симптомима 
и значају раног откривања дисфункције артериовенске фистуле, како би се 
предупредиле и адекватно лечиле евентуалне компликације.

Кључне речи: артериовенска фистула, хемодијализа, компликације

Увод

Лечење болесника хемодијализом (ХД) је у својим почецима 
захтевало увођење каниле у дисталне артерије и вене екстремитета 
за сваку процедуру поново. Како се после сваке хемдоијализе оште-
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ћење крвних судова померало проксимално, веома брзо је дошло 
до исцрпљења васкуларног корита. Quinton, Dillard i Scribner су 1960. 
године  омогућили развој и наставак лечења ХД увођењем спољашњег 
артериовенског шанта канилама од тефлона, што је представљало 
прву могућност понављаног васкуларног приступа  на истом месту. 
Честе инфекције и тромбозе које прате употребу овог приступа 
ограничавале су његово дуготрајно коришћење [1]. 

Прекретница у лечењу дијализом десила се 1966. године, када 
је James E. Cimino приметио да трауматски изазване артериовенске 
фистуле (АВФ) код корејских ратних ветерана не изазивају 
значајне последице по њихово здравље и да би то било идеално 
решење за несметан и лак приступ циркулацији код болесника 
код којих је ХД метода избора у лечењу бубрежне слабости. Ова 
довитљива идеја реализована је креирањем артефицијелне латеро-
латералне артериовенске анастомозе чиме је био успешно решен 
проблем понављајућег успостављања екстракорпоралног крвотока. 
Седамдесетих година прошлог века у практичну употребу су уведени 
супкутани артериовенски графтови од вештачког материјала и 
дволуменски катетери за акутну и хроничну употребу од силикона 
и полиуретана, а након покушаја са аутологом веном сафеном, 
хуманом умбиликалном веном и бовином каротидном артеријом. 
Нови предлози иду ка говеђој мезентеричној вени која је обрађена 
глутаралдехидом и гама зрацима. Од тада су напредовања везана за 
стални васкуларни приступ веома скромна [2,3].

Неке дилеме о креирању васкуларних приступа

Не постоје супротстављени ставови око тога да АВФ треба 
да креирају васкуларни хирурзи. Међутим, веома често, због 
неатрактивности операције, тзв. „мале“ хирургије, и негативног 
утицаја високе стопе иницијалних афункција фистула (до 50%), 
формирање АВФ представља велики проблем али и прави изазов. 
Са друге стране, недовољан број васкуларних хирурга и довољно 
обучених хирурга за ову оперативну процедуру, изазива „загушење“ 
постељног фонда нефролошких одељења. То је још један разлог што 
се, нарочито у земљама Источне Европе, све више нефролога бави 
креирањем васкуларних приступа. Интердисциплинарна сарадња 
између нефролога и васкуларних хирурга подразумева одређена 
знања нефролога о неким хируршким техникама и хемодинамским 
променама које настају креирањем АВФ и васкуларних хирурга, који 
морају бити упознати са проблематиком и механизмом ХД. Често 
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се, међутим, процес формирања АВФ сматра простом хируршком 
процедуром, коју обично изводи млађи хирург. Овакви ставови 
изазивају неспоразум између нефролога и васкуларних хирурга, јер 
креирање васкуланог приступа не значи само анастомозу између 
артерије и вене, већ представља такву техничку вештину која доводи 
до артеријализације укупног венског система једног екстремитета, 
(слика 1).

Слика 1. Артеријализација вене артериовенске фистуле

Многа  истраживања  показују  да  је  неопходно унапредити мето-
де које ће довести до подстицаја побољшања квалитета васкуларних 
приступа. То подразумева додатне подстицајне мере за хирурге и 
интервентне радиологе, успостављање правовременог упућивања 
болесника нефрологу, правилан избор васкуларних приступа као и 
едукацију болесника. Имајући све ово у виду у САД су, пројектујући 
циљ од 66% АВФ, утврдили да ће финансијска уштеда бити око 840 
милиона долара, односно, смањење садашњих расхода са 63.000 
долара на 40.000 долара годишње, по болеснику леченом ХД [4]. 

Већи   број   истраживања  указује да око 30% хоспитализација нас-
таје због формирања и/или решавања компликација на васкуларним 
приступима. Заправо, годишњи трошкови одржавања васкуларних 
приступа  крећу  се у распону од 600 долара за АВФ до 5000 долара 
за АВГ. Високи трошкови у реализацији и одржавању васкуларних 
приступа могу бити индуковани и повременим дијагностичким про-
цедурама, које додатно повећавају годишње трошкове  на  1020 долара 
за АВФ, односно 1610 долара за артериовенски графт.  Генерално 
посматрано, трошкови васкуларних приступа представљају 14-
20% укупних трошкова здравствене заштите болесника лечених 
дијализама [5,6]. И,  коначно, правовремено формирање АВФ смањи-
ће стопу морталитета за 1,72 пута [5].
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Квалитетан васкуларни приступ за ХД би требало да задовољи 
најмање три критеријума: да буде погодан за понављајући приступ 
циркулацији, да омогући проток крви за високоефикасне типове 
дијализе и да стопа компликација буде минимална. Због тога, 
дугофункционишућа фистула захтева превазилажење неколико 
препрека: хирург мора бити добро обучен да креира АВФ; фистула 
мора временом да „сазри“ како би омогућила адекватну количину 
крви, особље би требало да буде добро верзирано при манипулацији 
са АВФ, а пожељно је да постоје минималне потребе за корективним 
интервенцијама [7,8].

У садашњим околностима, овако дефинисан идеалан приступ 
реално не постоји [9]. Резултати многих истраживања приказују 
различиту дужину функционисања; медијана функционалности 
АВФ је 3 године, мада неки аутори наводе и 7 година за фистуле на 
подлакатици, односно 3-5 године на надлакатици. Тек нешто мање 
од 15% болесника на ХД има функционалне фистуле за све време 
зависности од ХД [10].

Европске смернице добре клиничке праксе за васкуларне прис-
тупе предлажу чување венског система у предијализном периоду и 
формирање васкуларних приступа на време, тако да сви болесници 
који су опредељени за ХД имају фистулу на самом почетку лечења 
ХД. Рано упућивање болесника нефрологу није неопходно само због 
очувања крвних судова, већ има и психолошки значај у припреми 
за лечење дијализом, омогућава корекцију анемијског синдрома, 
хипертензије и метаболичких поремећаја. Стрпљење, поверење и 
компромис између лекара, особља које ради на дијализи и болесника 
предусови су за успешно решавање васкуларних приступа, чије се 
креирање предлаже онда када је клиренс креатинина мањи од 30 ml/
min/1,73 m2 [9,11]. 

Контраиндикације за креирање васкуларних приступа

У периоду  када је АВФ уведена у рутинску клиничку праксу, са-
мо су се особе млађе од  40  година  лечиле хроничном ХД а бубрежна 
инсуфицијенција као последица дијабетес мелитуса се сматрала 
контраиндикацијом за било какав облик терапије. Данас су се 
издвојиле ризичне категорије за формирање васкуларних приступа: 
поред старијих особа и болесника са дијабетесом, то су и болесници 
оболели од конгестивне срчане инсуфицијенције. Апсолутна 
контраиндикација за формирање васкуларних приступа за ХД јесте 
ампутација екстремитета, сецернирајуће ране и узнапредовала 



Радојица Столић

105

периферна артеријска болест са консекутивном некрозом. Ипак, 
остаје могућност да се неинвазивним колор Doppler ултразвуком 
процени квалитет артеријског система [3]. 

Интраоперативне и постоперативне компликације 
артериовенске фистуле

Хируршки приступ и компликације. Избор оперативних 
техника анастомозе има своје специфичности и веома је битна 
процедура за избегавање одређених хируршких компликација. 
Анастомоза краја вене са крајем артерије захтева завидну хируршку 
технику, посебно код изражене диспропорције између лумена арте-
рије и лумена вене и може да доведе до исхемије дисталног дела 
екстремитета,  нарочито код болесника  са  дијабетес мелитусом и осо-
ба старије животне доби. Анастомоза стране артерије са страном вене 
је технички једноставнија, али се практично може урадити само ако су 
крвни судови у непосредној близини. Овакав тип анастомозе најчешће 
условљава појаву венске хипертензије. Тренутно најприхватљивија 
опција анастомоза је крај вене на страну артерије. 

Формирање АВФ ствара услов за повећање протока крви кроз 
венски систем. Пре формирања анастомозе притисак у систему вене 
цефалике  је  око  20 mmHg а непосредно након стварања артерио-
венског шанта он се креће између 60-120 mmHg. Због тога је веома 
важно да се, приликом креирања анастомозе, избегне стварање 
препреке току крви а посебно је значајно избегавање формирања 
оштрог угла, као и ротација вене и промена њеног анатомског 
положаја. Сви ови услови минимизирају настанак турбуленције, 
мање озлеђују ендотелијум, што, са своје стране, смањује могућност 
за настанак стенозе. 

Хируршке компликације се могу дефинисати као компликације 
у току саме операције, које могу настати због диспропорције између 
лумена артерије и вене, сужења анастомозе, дугачког или кратког 
анастомозирајућег лука, оштећења интиме медије, интерпозиције 
адвентиције на месту анастомозе, недовољне периваскуларне симпа-
тектомије или због рест колатерала [12]. 

Избор крвних судова и врста анастомозе слични су шаху, јер 
се морају предвидети најмање два потеза унапред и размишљати о 
евентуалним будућим корективним операцијама.

Значајно је напоменути да рутинска апликација антибиотика 
није прихватљива, али се може разматрати код ризичних болесника 
и при имплантацији артериовенског графта. Такође је важно 
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истакнути да не постоји консензус о индикацијама за шаблонску 
примену антикоагулационе терапије, јер се хируршке грешке не 
могу исправљати фармакотерапијом [12].

Непосредно  након  оперативног захвата може се јавити хемора-
гија, оток руке због лошег венског протока и хематом. У каснијем 
периоду компликације могу бити инфекција, развој анеуризми и/
или псеудоанеуризми, стеноза фистулне вене, конгестивна срчана 
инсуфицијенција, синдром крађе крви, исхемијска неуропатија и 
тромбоза.

Инфекција. Представља 20% свих компликација АВФ, најчешће 
као последица понављајућих пункција [13]. Већину инфекција АВФ 
чини, заправо, периваскуларни целулитис који се манифестује лока-
лизованим еритемом и отоком. Овакво се стање обично лако лечи. 
Много озбиљније је када настане инфекција, удружена са анатомским 
аномалијама као што су анеуризме, хематоми или апсцеси. Такви 
периваскуларни апсцеси захтевају хируршку дренажу или ексцизију 
са ревизијом васкуларног приступа [12]. 

Различите клиничке и микробиолошке карактеристике могу 
указивати на инфекцију АВФ. Клиничку сумњу изазивају видљиви 
знаци упале васкуларног приступа на месту пункције (колор, долор, 
рубор) са или без манифестације системске бактериемије, као што 
су малаксалост, повишена температура, болови у леђима, измењено 
стање свести, необјашњива хипотензија, леукоцитоза, без постојања 
доказа о актуелној инфекцији. 

Локализована инфекција, као последица пункције АВФ лечи 
се одговарајућим антибиотицима на основу резултата брисева и 
хемокултуре. Инфекције АВФ су веома ретке и у већини случајева 
добро реагују на примењене антибиотике, слично лечењу акутног 
бактеријског субендокардитиса, применом антибиотика у трајању 
од 4-6 недеља. Лигатура АВФ неопходна је само када постане извор 
рекурентне септичке емболије плућа [14].

Анеуризме и псеудоанеуризме. Анеуризме представљају па-
толошко проширење зида крвног суда (Слика 2). Могу настати 
на анастомозама или на местима ослабљеног венског зида, након 
понављајућих пункција [12]. Псеудоанеуризме имитирају слику 
анеуризматског проширења крвног суда а заправо представљају 
форму поткожне колекције, као последица постпункционих 
компликација. Колор Doppler ултразвучни преглед може дифе-
ренцирати псеудоанеризматско проширење у односу на хематом, 
постојање тромботичне масе у анеуризматској кеси, на основу 
чега се може донети одлука о евентуалној хируршкој корекцији. 
Хируршка интервенција се предлаже онда када постоји опасност од 
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перфорације и улцерације, ако постоје елементи крвављења или ако 
је, због величине анеуризме, ограничено место за пункцију [15].

Слика 2. Doppler ултразвучни и ангиографски налаз анеуризме 
артериовенске фистуле

Стеноза. Тромбоза је главни разлог губитка функције АВФ, 
најчешће на терену стенозе у пределу анастомозе (Слика 3)  или вене 
фистуле (Слика 4). Ризик за тромбозу расте са повећањем степена 
стенозе. Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI), водич дефи-
нише значајну стенозу смањењем лумена крвног суда за више од 
50%. Различитим поступцима је могуће утврдити постојање стенозе, 
а сваки поступак детекције има своје специфичности. Неинвазивне 
методе нису скупе, брзо се изводе али су мање егзактне. За 
утврђивање постојања стенозе често се користи Doppler ултразвучни 
преглед, односно одређивање пик систолне брзине. Вредности пик 
систолне брзине веће од 400 cm/sec указују на постојање стенозе а 
сваки месечни пад протока за 20-25% сматра се сигнификантним за 
ову врсту компликација. Међутим, све методе које користе мерење 
протока, као индикатора стенозе, нису довољно поуздане, јер се 
морају искључити сви остали фактори који могу утицати на смањење 
протока. Ангиографија представља поуздану технику за утврђивање 
стенозе васкуларног приступа али је то скупља и технички захтевнија 
метода која претпоставља употребу контраста. Лечење стенозе 
обухвата технику балон дилатације, имплантацију стента или хирур-
шку ревизију [12]. 
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Слика 3. Стеноза у пределу анастомозе 

Слика 4. Стеноза вене артериовенске фистуле

Сумње на клинички испољену стенозу потврђује присуство 
неколико фактора: смањен квалитет ХД, проблеми са пункцијама, 
продужено крварење након канулације АВФ, бол у пределу фистуле 
или повишен венски притисак. Мора се истаћи да стеноза може 
бити и резултат екстралуминалне компресије од стране апсцеса, 
хематома или серома. Процена стенозе у пределу анастомозе може 
бити компромитована углом припадајућег зглоба, као и веома 
турбулентним протоком у овој области. Осетљивост ултразвучног 
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прегледа за детекцију значајне стенозе углавном се креће између 76-
87% у односу на ангиографски преглед [15].

 Конгестивна срчана инсуфицијенција. Високопроточна 
фистула доприноси настанку срчане инсуфицијенције која се 
манифестује класичним симптомима ортопноје и диспноје у миру и 
напору. Неки аутори износе сугестију да се срчана декомпензација 
код болесника са АВФ јавља само код болесника са претходно 
перзистирајућим обољењима срца. Прелиминарни подаци показују 
тренд   хипертрофије   леве   коморе  код  болесника  код  којих  про-
ток  кроз АВФ прелази 2000 ml али не постоје никакве смернице 
о евентуалним интервенцијама на фистули које би требало 
предузети како би се спречио настанак срчане инсуфицијенције 
[16]. Кардиоваскуларне компликације водећи су узрок смрти код 
болесника на ХД, а хипертрофија леве коморе је најчешћа кардио-
лошка промена код болесника са терминалном фазом бубрежне 
инсуфицијенције. Она се региструје код 74% болесника на почетку 
лечења ХД, највероватније као последица адаптације на хемодинамске 
промене настале након креирања артериовенског шанта. У одсуству 
иницијалних  болести срца, анемија и водено-електролитски дисба-
ланс могу допринети развоју хипертрофије леве коморе [17,18].

Механизми хемодинамске компензације код болесника на 
ХД веома су комплексни и подразумевају, између осталог, сни-
жену васкуларну резистенцију и артеријску дилатацију а као 
резултат повећања лумена крвног суда и формирања колатерала. 
Артериовенска комуникација смањује периферну резистенцију, 
а артеријски притисак се одржава повећањем срчаног волумена и 
хипертрофијом срца. Иако АВФ има неповољан утицај на срчану 
функцију, тачна улога васкуларног приступа није довољно јасна. 
Претпоставља се да формирање АВФ повећава минутни волумен за 
15%, а ендијастолни притисак леве коморе за 4% [20]. 

Хронично оптерећење индуковано АВФ изазива структуралне 
и функционалне промене на кардиоваскуларном систему, што 
укључује и ремоделовање леве коморе. У ситуацији када срчана 
инсуфицијенција није довољно јасног порекла, стварање АВФ 
стимулише натриуретски пептид који повећава интраваскуларни 
волумен па је занимљива опсервација да овај пептид, код 
асимптоматских декомпензација, може представљати предиктивни 
параметар преживљавања ових болесника. Поред овога, АВФ 
може негативно утицати на могућност дистрибуције кисеоника 
што, услед смањене перфузије, предиспонира ризик од појаве 
субендокардне исхемије. На жалост, нема поузданих доказа да 
затварање високопроточних фистула смањује кардиоваскуларни 
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ризик, јер би то изискивало велики узорак испитаника. Оно што је 
доступно упућује  да се архитектоника леве коморе толико измени па 
ни после подвезивања АВФ смањење масе леве коморе не доводи до 
очекиваног благотворног ефекта [19]. 

Исхемија индукована васкуларним приступом. Развијена 
АВФ може условити смањену прокрвљеност ткива дистално од 
артериовенске анастомозе, што доводи до појаве хипоксије, која 
условљава исхемију и некрозу екстремитета. Ризик за исхемију и 
настајање овог синдрома, који је познат у литератури и као синдром 
крађе крви, посебно је висок код дијабетичара и особа старије 
животне доби које имају тзв. високо лоцирану фистулу. Клинички 
знаци подразумевају  редуковане покрете  у  зглобу  ручја са осећајем 
хладноће у пределу руке и променом боје у бледу или љубичасту 
(слика 5), бол у миру и при напору, сецернирајуће ране и акралну 
некрозу [12]. Због ниског отпора у систему вене фистуле, не само 
антероградни проток кроз доводну артерију, већ и ретроградни 
проток у пределу палмарног лука, угрожава адекватну перфузију 
руке. Постоје подаци да се синдром крађе крви, код ризичних 
група, може јавити код 75-90% болесника после формирања АВФ. 
Овај феномен обично остаје клинички асимптоматски, све до 
момента када компензаторни механизми одржавања перфузије 
периферних артерија не буду исцрпљени. Мора се ипак истаћи 
да, у таквим околностима, прави изазов представља преоперативна 
идентификација болесника са високим ризиком настанка синдрома 
крађе крви [16].

Слика 5. Исхемија индукована васкуларним приступом
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Исхемијска неуропатија. Исхемијска неуропатија се најчешће 
јавља код дијабетичара са тешким обликом болести периферних 
артерија, посебно када се брахијална артерија користи за креирање 
васкуларног приступа. Она се манифестује слабошћу руке, често 
одмах у преоперативном периоду, јаким боловима и парестезијом. 
Неуролошки преглед показује слабост дисталне групе мишића и 
сензорни дефект у пределу инервације нервуса медијануса [20].

Тромбоза. Основна улога ендотела у хемостази огледа се 
у његовој антитромботичној функцији. Нормална хемостатска 
реакција иницирана је оштећењем зидова крвних судова и излагањем 
субендотелних структура протоку крви, што резултира формирањем 
тромба. Први догађај у овој реакцији представља агрегација 
тромбоцита и ослобађање ткивног тромбопластина из оштећеног 
ендотела. Кључни производи каскаде коагулације јесу тромбин и 
фибриноген [21]. 

Висок ниво серумског фибриногена представља независан 
фактор ризика за тромбозу крвног приступа код болесника на ХД 
[22]. Повећана концентрација производа деградације фибрина 
повезана је са интраваскуларном (понекад и екстраваскуларном) 
активацијом коагулационог система, укључујући ту и склоност 
ка тромбози. Деградациони продукти фибриногена и фибрина 
настају деловањем плазмина на фибриноген и фибрин. Повишене 
вредности значе убрзану примарну или секундарну фибринолизу и 
запажају се након тромбозе, па се могу идентификовати као плазма 
маркери активације коагулације (фибриноген, фибрин D-dimer). 
Код болесника на ХД фибриноген и фибрин D-dimer представљају 
предиктивне параметре тромбозе васкуларних приступа [23]. 

Примећена је појава поремећене функције тромбоцита код 
болесника на ХД. Стога звучи парадоксално да већина студија говори 
о поремећају адхезије тромбоцита, чиме се објашњава тенденција 
повећаног крварења, па се поставља питање о околностима које доводе 
до честе тромбозе васкуларних приступа. Сматра се да ХД активира 
тромбоците адхезијом за ванћелијски систем циркулације као и 
турбулентним крвотоком који се ствара у васкуларном приступу. 
Још један узрок тромбозе крвног приступа јесте то што синтетичка 
површина артериовенског графта и, у мањој мери, АБФ, помажу 
адхезији фибриногена. Фибриноген, чија је концентрација повећана 
код болесника на хроничној ХД [22], активира тромбоците и даље 
повећава депозицију крвних плочица. Адхерентни тромбоцити 
доводе до ослобађања тромбоцитног фактора раста који иницира 
интималну хиперплазију и тиме смањује проток крви, чиме се стварају 
услови за таложење активираних и неактивираних тромбоцита 
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што, упркос тенденцији крварења, погодује тромбози васкуларног 
приступа [24], слика 6.

Слика 6. Парцијална тромбоза артериовенске фистуле

Повећана тромботичка тенденција важан је узрок компликација 
болесника на ХД, изазивајући многе фаталне компликације као 
што су исхемијска срчана болест или мождана кап, али је у 17-25% 
случајева и разлог за хоспитализацију због тромбозе АВФ [25]. 

Хистолошке промене дисфункције артериовенске 
фистуле 

Најчешћи узрок дисфункције васкуларних приступа настаје 
као последица венске неоинтималне пролиферације (Слика 7). Овај 
процес, изазивајући васкуларну стенозу, доводи до тромбозе фистуле 
[26]. Због изузетно високе стопе морбидитета неопходно је да се 
темељно утврди патогенеза интималне хиперплазије, због евентуалне 
терапијске стратегије у инхибицији овог процеса. Неоинтимална 
хиперплазија се карактерише пролиферацијом глаткомишићних 
ћелија медије и миофибробласта адвентиције венског зида под 
утицајем базичног фибробластног и тромбоцитног фактора раста. 
Ћелије глаткомишићног слоја пенетрирају кроз ламину еластику 
интерну, мигрирају у интиму, пролиферишу и секретују матрикс 
супстанце, као што су колаген, еластин и протеогликан. У току 
миграције глаткомишићне ћелије у интиму они се трансформишу из 
контрактилног у секреторни тип, те на тај начин долази до секреције 
основне супстанце која условљава интималну фиброзу [27]. У току су 
паралелне клиничке студије о корелацији дисфункције васкуларних 
приступа за ХД и стенозе коронарних артерија, јер се претпоставља 
да су васкуларни приступи за ХД идеалан модел за утврђивање 
терапијског протокола васкуларних стеноза [28].
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Слика 7. Неоинтимална хиперплазија у зиду вене артериовенске 
фистуле

Васкуларни ендотел је динамичан ћелијски медијум који је 
интерпониран између зида и лумена крвног суда. Његове основ-
не функције су одржавање васкуларног тонуса и протока крви, 
онемогућавање васкуларне инфламације и пролиферације глатко-
мишићних ћелија, делујући фибринолитички, антиатерогено, анти-
инфламаторно, антикоагулантно и антитромбоцитно [29]. 

Међутим, измењени хемодинамски услови, настали артерио-
венском анастомозом, механизмом васкуларног ремоделирања, 
доприносе настанку и развоју ендотелних дисфункција која је, са 
повећаним оксидативним стресом, важан промотер инфламаторних 
процеса. Ендотелна активност вазодилататора (азот оксид, проста-
циклин, брадикинин) је значајно редукована, док је синтеза моћних 
вазоконстриктора (ендотелин, ангиотензин II, слободни  кисеонички 
радикали) повећана. Значај патофизиолошких дешавања у ендотелу 
крвних судова проучен је у рестенотичним догађањима након 
примењених метода перкутане транслуминалне ангиопластике. 
Један од најбитнијих процеса који доводи до поновног сужења 
крвних судова јесте неоинтимална хиперплазија са пролиферацијом 
глаткомишићних ћелија ендотела [30,31]. 

Кинетика пролиферативног одговора, која је потврђена 
на анималним моделима, указује на значајну улогу одређених 
гликопротеина (vβ3-интегрина), као стимулуса тромбоцитног фак-
тора раста на пролиферацију глаткомишићних ћелија [32], про-
инфламаторних агенаса (MCP-1, PAI-1, ET-1) [33], интерлеукина-1 
[34], као и раних промена контрактилности венског зида [35]. Са 
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друге стране, истраживања у хуманој популацији последњих година 
указују да у око 90% доминира неоваскуларизација и пролиферација 
субендотелног слоја, са моноцитно-макрофагном инфилтрацијом 
ендотелних ћелија интиме [36]. 

На анималном моделу је утврђено да у првих седам дана 
након имплантације венског графта настаје губитак ћелија и 
дегенерација зида са истовременим складиштењем везивног ткива 
и инфилтрацијом мононуклеарних ћелија у адвентицији. Друге 
недеље мононуклеарне ћелије инфилтрирају зид крвног зида из 
лумена и адвентиције. Задебљање венског зида започиње у првој 
недељи, са повећањем иницијалне дебљине (18 пута у 16 недељи), 
што значајно смањује лумен вене. Неоинтимална пролиферација 
се у првој и другој постоперативној недељи карактерише значајним 
губитком глаткомишићних ћелија; од друге до четврте недеље 
наступа масивна инфилтрација мононуклеарних ћелија, а од 4-16 
недеље - пролиферација глаткомишићних ћелија која проузрокује 
неоинтималне лезије. Претпоставља се и да механички стрес има 
одлучујућу улогу у настанку повећане генске експресије адхезионих 
молекула, фактора раста, цитокина и матрикс протеина који покрећу 
процес инфламације, настанак неоинтималне пролиферације и 
касније атероматозне лезије. Сматра се да је механички притисак 
на венски зид снажан импулс за трансформацију и пролиферацију 
глаткомишићних ћелија. Вена постаје ригидна, нееластична, уз мању 
фибринолитичку активност њеног зида, што је разлог смањеног 
протока [37]. 

Нове стратегије у терапији дисфункције васкуларних 
приступа

У циљу спречавања хемодинамских промена веома је важна 
правовремена идентификација обима неоинтималне хиперплазије. 
Постоје одређени лимитирајући фактори који утичу на ефикасну 
терапију, као што је немогућност да се локално постигне ефикасна 
концентрација специфичног антипролиферативног агенса, а да 
се не изазове системска токсичност. Међутим, истраживања на 
животињама су указала да се применом ендоваскуларног зрачења 
након балон дилатације смањује неоинтимална хиперплазија. 
Сматра се да зрачење инхибира и ћелије глатких мишића ендотела и 
пролиферацију макрофага као резултат оштећења DNA. Нарочито су 
новоформирани крвни судови осетљиви на утицај зрачења. Недавно 
су објављени резултати о интракоронарном гама зрачењу рестенозе 
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који су показали позитивне налазе у 42% случајева. Слични резултати 
су добијени и након примене бета зрачења. На експерименталном 
моделу је постигнута инхибиција хиперплазије интиме генским 
трансфером ендотелијалне и индуктивне азотоксидне синтетазе, 
инхибитора циклин зависне киназе и протеина ретинобластома. 
Примена ове терапије у хуманој медицини је још у повоју. Обло-
жени стентови, који садрже  један  антипролиферативни агенс, пред-
стављају најзначајнији напредак у лечењу венске неоинтималне 
хиперплазије. Резултати европске мултицентричне студије указују 
на скоро потпуно одсуство рестенозе у стенту код болесника са 
коронарном ангиопластиком лечених стентовима сакролимус. Ипак, 
да ли ће употреба овако дизајнираних стентова бити ефикасна 
метода у регулисању дисфункције васкуларних приступа, за сада 
није познато [37].

Протокол и стратегија терапијских процедура састоје се у 
супресији стања која доводе до пролиферације глаткомишићних 
ћелија, и у великој мери су од значаја и за кардиоваскуларне 
болеснике. Утврђен је значајан антипролиферативан ефекат мето-
трексата [38], паклитаксела [39] и сиролимуса [40] на развој венске 
неоинтималне пролиферације. Постоје истраживања чији резултати 
указују да хиперхолестеролемија и хипергликемија повећавају услове 
за настанак хиперплазије интиме [41]. Постоје почетни позитивни 
резултата у примени инфрацрвеног зрачења за инхибицију 
интималне хиперплазије [42], а у току је истраживање које процењује 
утицај аденовируса као медијатора у експресији β адренергичког 
рецептора C-kinase [43].
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CHRONIC COMPLICATIONS OF ARTEROVENOUS FISTULA 
FOR HEMODIALYSIS

Radojica Stolić 

Medical Faculty, University of Priština/Kosovska Mitrovica

An arteriovenous fistula is closest to the ideal model of vascular access. Howev-
er, the most common causes of hospitalization of hemodialysis patients are complica-
tions of vascular access. The most important of these are infection, aneurism, stenosis, 
congestive heart failure, steal syndrome, ischemic neuropathy and thrombosis.

Failure of vascular access in hemodialysis patients is most often caused by 
neointimal hyperplasia of vascular smooth muscle cells at the venous anastomosis of 
the arteriovenous fistula. 

It is extremely important to be informed about the clinical symptoms and the 
necessity of early detection of arteriovenous fistula dysfunction in order to prevent 
and adequately treat potential complications.
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Сажетак

Пораст преваленције адинамичне болести костију код болесника лечених 
хемодијализом и континуираном амбулаторном перитонеумском дијализом 
уз истовремено смањење преваленције болести костију високог промета и 
остеомалације уочен је средином осамдесетих година. Као могући узроци ове 
промене наводе се: замена алуминијумских везача фосфата калцијумским, 
некритична примена витамина Д, примена раствора за хемодијализу и 
перитонеумску дијализу са супрафизиолошким концентрацијама калцијума, 
све већи број старих и болесника чија је основна болест дијабетес мелитус, 
малнутриција, примена еритропоетина.  Лечење адинамичне болести костију 
заснива се на два основна принципа: редукција оптерећења калцијумом 
и витамином Д и обнављање активности PTH. Применом ових принципа 
адинамична болест костију постаје реверзибилна код знатног броја болесника

Кључне речи: хемодијализа, адинамична болест костију, везачи фосфата, 
витамин Д, PTH

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 3,  2010.
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Увод

Хистолошки опис адинамичне болести костију су први пут дали 
Sherrard и сарадници [1] 1983. код болесника лечених хемодијализом 
који су имали болове у костима и мишићима, патолошке фрактуре 
и значајно накупљање алуминијума у кости. Касније су аналогне 
хистолошке промене уочене код болесника без симптома који никада 
нису узимали алуминијум нити су имали депозите алуминијума у 
костима [2], болесника са бубрежном слабошћу у предијализном 
периоду [3], болесника са идиопатским или хируршки изазваним 
хипопаратироидизмом, имобилисаних, болесника са дијабетес мели-
тусом, као и болесника са остеопорозом изазваном стероидима или 
старењем [1]. 

Адинамична болест костију (АБК) и остеомалација (ОМ) пред-
стављају два ентитета реналне остеодистрофије ниског промета 
(Табела 1). Хистолошко обележје обе групе јесте значајно смањење 
броја активних ремоделирајућих места. АБК се патохистолошки 
одликује глобалним смањењем ћелијске активности у кости: смањен 
је број остеобласта и остеокласта, брзина стварања кости је успорена 
или немерљива, а брзина синтезе колагена и његова минерализација 
су смањени али је ово смањење синхроно тако да постоји нормална или 
смањена количина остеоида.  Насупрот томе, код ОМ минерализација 
заостаје за стварањем колагена и долази до накупљања велике 
количине неминерализованог остеоида, а могу се видети и линеарни 
депозити алуминијума дуж границе трабекуларне кости и остеоида 
[1,4]. У АБК постоји минимална перитрабекуларна фиброза или фи-
броза костне сржи, или је уопште нема, док се супротно налази у 
хиперпаратироидној болести костију (остеитис фиброса).

Табела 1. Класификација реналне остеодистрофије према водичу 
NKF/KDOQI *

Хиперпаратироидна болест костију (висок промет ) 
Мешана болест костију (висок промет са дефектом минерализације) 
Остеомалација (низак промет)
Адинамична болест костију (низак промет)
Болест костију узрокована амилоидом  
Болест костију узрокована алуминијумом 

*NKF/KDOQI (National Kidney Foundation/ Kidney Disease Outcomes Quality Initiative)
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Пораст преваленције адинамичне болести костију 
         
Упркос глобалном паду преваленције болести костију изазване 

алуминијумом код болесника са терминалном бубрежном инсуфи-
цијенцијом (ТБИ), АБК је постала много чешћи облик реналне 
остеодистрофије током последњих 15-20 година (Слика 1). Почетком 
осамдесетих година све студије преваленције различитих типова 
реналне остеодистрофије болесника лечених хемодијализом су 
показивале високу преваленцију болести костију високог промета коју 
је пратила релативно висока преваленција ОМ, док је  АБК била ретка. 
Средином осамдесетих година 20. века уочен је пораст преваленције 
АБК код болесника лечених хемодијализом (ХД) и перитонуемском 
дијализом (ПД) уз истовремено смањење преваленције болести 
костију високог промета [5]. Тренд пораста преваленције АБК уз 
истовремено смањење ОМ наставља се до данас. 

Слика 1. Еволуција дистрибуције типова реналне остеодистрофије 
(модификовано према реф.5)

АБК без депозита алуминијума у кости је први пут описана 
1989. године код одраслих болесника лечених ХД којима је 
хиперфосфатемија лечена примарно калцијум-карбонатом [2], а 
потом код деце лечене ПД [6]  код којих је примењиван дијализат 
са релативно високом концентрацију јонизованог калцијума (1,75 
mmol/L) и као везач фосфата коришћен искључиво калцијум-карбонат. 
АБК без депозита алуминијума постала је доминантна лезија код 

 
 
                 Slika 1. Evolucija distribucije tipova renalne osteodistrofije (modifikovano prema ref.5 ) 
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адултних болесника лечених ХД и ПД [7], а посебно код болесника 
са дијабетесом у ТБИ, где је описана преваленција до 67% [8]. 
Испитивањем преваленције АБК у Центру за хемодијализу, Клинике 
за нефрологију КЦ Србије утврђено је на основу лабораторијских 
показатеља да  је 48% болесника имало АБК [9].  

Пораст преваленције АБК код болесника са ТБИ средином 
осамдесетих година се хронолошки подудара са повећаном упо-
требом високих доза калцијума као везача фосфата, широком 
употребом пулсних доза калцитриола у лечењу секундарног хипер-
партироидузма и лечењем терминалне бубрежне слабости ПД. Други 
догађај који објашњава релативну експанзију АБК јесте пораст броја 
старих и болесника са дијабетесом који се лече ХД. 

Фактори ризика за настанак болести костију 
успореног промета 
 

Стања удружена са високом преваленцијом АБК приказана у 
табели 2  представљају факторе ризика  за настанак болести костију 
успореног промета.

Табела 2.  Стања удружена са високом преваленцијом адинамичне 
болести костију

Значајно оптерећење калцијумом
Ниска концентрација PTH у плазми
Некритична примена витамина Д 
Старија популација болесника лечених дијализом 
Висока преваленција дијабетес мелитуса 
Перитонеумска   дијализа у односу на хемодијализу               
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Релативни  »хипопаратироидизам«  се  сматра  важним  
фактором ризика за  настанак АБК. Он може настати због ниске 
концентрације iPTH(1-84) или релативног вишка антагонистичких 
фрагмената PTH (нпр PTH(7-84)) који негативо утичу на метаболизам 
кости [10]. У ХБИ постоји резистенција кости на анаболичко дејство 
iPTH вероватно условљена смањењем односа рецептора за PTH/PTHrP 
(parathyroid hormone-related peptide, пептид сличан паратироидном хор-
мону) на остеобластима. Код болесника са АБК смањен је и брзи 
одговор паратироидних жлезда на хипокалцемију. Као последица 
тога, смањена је пулсатилност PTH, која је значајан параметар 
анаболичког дејства PTH на кост. Поређењем налаза биопсије кости 
и концентрација iPTH у плазми код болесника лечених дијализом, 
Tores је закључио да болесници са iPTH у плазми <120 pg/mL (одређен 
имунорадиометријском анализом) имају АБК, док је  концентрација 
iPTH >450 pg/mL практично искључивала АБК [11].  При вредностима 
iPTH између 120 i 250 pg/mL уочена је оптимална површина остео-
бласта (1.5%) и одсуство фиброзе [10]. У складу са овим је и  
саопштење да је код свих болесника лечених ХД, којима је урађена 
паратироидектомија  и код којих се потом одржавала  концентрација 
iPTH у плазми  испод 70 pg/mL, патохистолошка анализа биопсије 
кости годину дана након паратироидектомије потврдила АБК [12]. 
Испитивања су показала да је концентрација iPTH два до четрири 
пута виша у односу на горњу границу референтних вредности 
удружена са нормалним формирањем кости код већине болесника 
лечених дијализом [11,13,14]  и  препоручено је да циљни опсег iPTH 
буде 150 до 300 pg/ ml [5].

 Два кључна обележја АБК су смањена активност остеобласта 
и смањено формирање кости, а она настају због директног или 
индиректног инхибиторног утицаја системских фактора на функ-
цију остеобласта (табела 3). Индиректни инхибиторни утицај 
системских фактора на функцију остеобласта се остварује PTH 
зависним механизном.  У основи патогенетског механизма настанка 
болести костију ниског промета  су смањена активност осетобласта и 
пропадање тј. апоптоза остеобласта. Узроци успореног формирања 
кости у ХБИ су бројни, а као најчешћи наводе се: недостатак 
витамина Д, хиперфосфатемија, метаболичка ацидоза, оптерећење 
калцијумом/хиперкалцемија, повишена концентрација цитокина у 
серуму: интерлеукина - IL-1, IL-6  и фактора некрозе тумора (TNF), 
ниска концентрација инсулину сличног фактора раста (insulin-like 
growth factor – IGF-I), малнутриција, протеинурија, дијабетес, старија 
животна доб,  ниска концентрација естрогена и тестостерона у 
циркулацији, уремијски токсини и алуминијумска интоксикација 
[6]. 
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 Табела 3. Етиолошки фактори за адинамичну болест костију

Фактори супресије 
остеобласта Фактори хипопаратироидизма

Diabetes melitus

*Оптерећење калцијумом, калцијум карбонат 
као везач фосфата, супрафизиолошке дозе 
калцијума у дијализату, некритична терапија 
витамином Д                                          

Старија животна доб

*Грануломске болести - непримена секреција 
калцитриола: позната етиологија - саркоидоза, 
ТБЦ, микозе; идиопатске - реакција на страно 
тело, нпр.силикон

Менопауза *Смањење фосфора у серуму испод 
препоручене концентрације   (P<1.0 mmol /L)

Уремијски токсини *Стање након паратироидектомије

Фактори раста *Накупљање алуминијума и гвожђа

*Накупљање алуминијума 
и гвожђа Хипермагнеземија

*Некритична терапија 
витамином Д Diabetes melitus

Примена кортикостероида Старија животна доб

*Ацидоза *Малнутриција

*Хипопаратироидизам

Експресија Ca рецептора

Полиморфизам рецептора витамина Д

Експресија рецептора витамина Д
* реверзибилни фактори

 
У савременој клиничкој пракси, развоју АБК код болесника 

лечених дијализом највише доприноси оптерећење калцијумом тј. 
позитиван биланс калцијума који се остварује уносом великих доза 
калцијума као везача фосфата, некритичном употребом витамина 
Д и супрафизиолошким концентрацијама калцијума у дијализатној 
течности за ХД и ПД [7]. Испитивањем фактора ризика за настанак 
болести костију ниског промета  које је спороведено као студија 
пресека код 108 болесника лечених редовном хемодијализом на 
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Клиници за нефрологију, КЦС у Београду није издвојен ниједан 
познати тј, традиционални клинички фактор ризика. Логистичком 
регресионом анализом је утврђено да је од свих испитаних 
потенцијалних клиничких и лабораторијских фактора ризика  за 
вредности коштане алкалне фосфатазе  испод 27 IU/l (један од 
критеријума за дијагнозу АБК) једини значајан предиктор Kt/V са 
тачком пресека Kt/V <1,52, што значи  да ако је Kt/V мањи од 1,52 
већи је ризик да  коштана алкална фосфатаза буде испод 27 IU/l. Као 
независни фактори ризика за PTH испод 150 pg/ml (други критеријум 
за дијагнозу АБК) откривени су концентрација фосфора у серуму 
испод 1,72 mmol/L, сатурација трансферина гвожђем мања од 32%  и 
просечни унос алуминијум хидроксида током последњих 12 месеци  
преко 0,27 g дневно [9]. 

У извесним случајевима АБК функција остеобласта се временом 
поправља тј. промене су реверзибилне.  То је описано код болесника са 
ТБИ  код којих је АБК настала након субтоталне паратироидектомије, 
у случају АБК настале услед токсичног дејства алуминијума на кост, 
због употребе великих доза лекова који садрже калцијум и  витамин 
Д и супрафизиолошких концентрација калцијума у дијализату за ХД 
и ПД. 

Када нарушена активност остеобласта перзистира, а стварање 
кости и коштани промет не могу да се врате у нормалу расположивим 
терапијским мерама, промене су иреверзибилне. Обољења која 
су удружена са дуготрајним и иреверзибилним смањењем актив-
ности остеобласта и формирања кости укључују остеопорозу 
условљену старењем, применом стероида, менопаузом, идиопатски 
хипопаратироидизам и дијабетес мелитус.

 Просечна концентрација калцијума у серуму  је виша код 
болесника са АБК него код оних са другим хистолошким типовима 
реналне остеодистрофије. Овај се налаз  примарно објашњавао 
великом количином калцијума који се свакодневно уноси per os. 
Поред тога,  данас је познато да код болесника са АБК постоји смањен 
пуферски капацитет кости за калцијум у поређењу са болесницима 
са другим типовима реналне остеодистрофије [18].

 Болесници са ТБИ често уносе велике количине калцијума 
као везача фосфата. Дневне дозе елеметарног калцијума неоп-
ходне за успешно лечење хиперфосфатемије углавном су 3 до 8 g. 
Препоручена дневна доза елеметарног калцијума за превенцију 
остеопорозе у општој популацији је 1500 mg.  Иако је интестинални 
транспорт  калцијума  који  зависи  од  витамина Д смањен код болес-
ника са бубрежном слабошћу, пасивни или дифузни интестинални 
транспорт калцијума расте у функцији унете количине. Као резултат 
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тога јављају се епизоде хиперкалцемије код 20-40% болесника који 
користе калцијум-карбонат или калцијум-ацетат као везач фосфата 
[19].  

Примена  активних  метаболита  витамина  Д у лечењу секун-
дарног хиперпаратироидизма може да доведе до развоја АБК путем  
PTH - зависног и  PTH - независног механизма. Смањење формирања 
кости и коштаног промета условљено PTH-зависним променама у 
ремоделовању скелета настаје када се концентрација PTH превише 
снизи током терапије калцитриолом (орално, интра-перитонеално 
или интравенски), а посебно код болесника који су истовремено  
са  калцитриолом  добијали  високе  дозе  калцијума за лечење 
хиперфосфатемије. С друге стране, део болесника лечених пулсним 
дозама калцитриола може да развије АБК потврђену хистолошким 
прегледом кости, иако се одржавају високе концентрације PTH 
у серуму, што показује да стварање кости и коштани промет могу 
бити нарушени механизмима независним од PTH тј. калцитриол има 
и директан инхибиторни утицај на пролиферацију остеобласта и 
диференцијацију функције остеобласта, а тиме и на ремоделовање 
скелета [19]. 

АБК    као    резултат    хируршки   индукованог   хипопаратиро-
идизма  може  да  се  излечи   код  болесника  са  ТБИ  уколико 
концентрација  PTH  порасте  значајно  у  односу  на  вредности  
непосредно  након операције. У овом случају, пораст коштаног 
промета и формирања кости одражава трофичко дејство PTH на 
активност остеобласта и остеокласта. Ретроспективном анализом 
исхода паратироидектомије након  5 година  код  25 болесника, 
којима је паратироидектомија урађена у Центру за ендокрину 
хирургију Клинике за ендокринологију, дијабетес и болести 
метаболизма, КЦ Србије, а који су преоперативно припремљени и 
постоперативно лечени на Клиници за нефрологију КЦ Србије, 
утврђен је постоперативни хипопаратироидизам код 77% болесника. 
Мултифакторском анализом варијансе није издвојен ни један 
од могућих анализираних фактора ризика (старост болесника, 
дужина лечења дијализом, биохемијски маркери коштаног промета, 
тип паратироидектомије, патохистолошки налаз одстрањених 
паратироидних жлезда, просечна дневна доза калцитриола приме-
њена постоперативно), који би независно могао да предвиди развој 
постоперативног хипопаратироидизма [9].

Алуминијум може да се мобилише из кости и његово уклањање 
током дијализе може значајно да се повећа хелирајућим агенсом 
десфероксамином. Када се количина  депозита алуминијума у кости 
смањује, долази до пораста концентрације PTH у серуму и тиме до 
пораста активности остеобласта и формирања кости. 
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Болесници са дијабетес мелитусом обично ређе имају 
биохемијску потврду секундарног хиперпаратироидизма проце-
њеног на основу концентрације PTH и алкалне фосфатазе у серуму, 
у односу на болеснике са ТБИ другог узрока. Код болесника са 
дијабетес мелитусом типа 1 у ТБИ биопсија кости показује смањење 
трабекуларног и остеоидног волумена кости и значајно смањење 
индекса формирања и ресорпције кости. Дијабетичари лечени 
дијализом су посебно склони накупљању алуминијума у кости 
и резистенцији на PTH. Остаје нејасно да ли боља метаболичка 
контрола дијабетеса повољно делује на стварање кости и коштани 
промет код болесника са АБК узрокованом дијабетесом, као што је 
саопшено код експерименталних животиња са дијабетесом који је 
изазван стрептозоцином [10]. 

Клиничка слика болести костију успореног промета 

Болови у костима се могу јавити у свим подтиповима реналне 
остеодистрофије, али су посебно чести код болесника са ОМ као 
последицом нагомиланог алуминијума. Болови су углавном у 
осовинском скелету – кичменом стубу  и прати их проксимална 
мишићна слабост, преломи ребара, тела кичмених пршљенова, 
карлице или кука. 

Дијагностика болести костију успореног промета      
 
Златни стандард за дијагнозу и класификацију реналне 

остеодистрофије је биопсија кости са хистоморфометријском 
анализом недекалцификованог узорка кости. Обележавање кос-
ти тетрациклином пре биопсије као и бојење на алуминијум 
и амилоид је неопходно за комплетну дијагностичку обраду. 
Комбинација динамичких и статичких коштаних параметара, 
кортикалне и трабекуларне  кости,  пружа комплетан преглед ко-
штаног метаболизма. Препоручено место за биопсију кости је 2 cm 
постериорно и 2 cm инфериорно у односу на предњи илијачни 
гребен,  коришћењем инструмента дизајнираног да обезбеди срж 
кости дијаметра најмање 4 до 5 mm [21].

Међутим,  како  болесници  углавном  не  желе  да  се  подвргну  
овој инвазивној  процедури, а поред тога, хистоморфометријска 
анализа је веома скупа и тешко доступна,  и даље се  за дијагнозу 
АБК најчешће користе неинвазивне дијагностичке методе тј. 
лабораторијска дијагностика. Као поједначни тест, концентрација 
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iPTH је најчешће коришћена за дијагностику АБК. Концентрација 
PTH у серуму болесника са АБК је обично <150 pg/ml, а често је испод 
100 pg/ml (референтне вредности, 10 до 65 pg/ml). Међутим PTH у по-
јединачном  мерењу није добар предиктор хистологије кости јер PTH  
у серуму није производ кости и није једини регулатор  формирања  
кости [6]. Насупрот томе, концентрација коштане алкалне фосфатазе 
у серуму има врло добру предиктивну вредност у одвајању високог 
од ниског коштаног промета, те се убраја у најкориснији биохемијски 
параметар за процену формирања кости. Сматра се да је дијагноза 
АБК болесника на хемодијализи врло вероватна ако је концентрација 
коштане алкалне фосфатазе у серуму мања од 27 U/L [13]. 

 Комбинација биохемијских маркера PTH и остеопроте-
герина или iPTH и коштане алкалне фосфатазе  могу бити од 
помоћи у диференцијацији адинамичких форми у односу на форму 
са високим коштаним прометом. PTH у серуму испод 150 pg/ml 
комбинован са концентрацијом калцијума у серуму изнад 2,5 mmol/L 
има предиктивну вредност већу од 82% за АБК код деце лечене ПД, а 
слично је описано и код одраслих болесника лечених ХД [22]. Ниједан 
од познатих биохемијских маркера за статус паратироидних жлезда, 
формирање и разградњу кости није достигао задовољавајући ниво 
прецизности и не може да замени дијагностички значај биопсије 
кости .

Савремено лечење и превенција болести костију 
успореног промета  

Насупрот секундарном хиперпаратироидизму, лечење АБК 
испитано је у мањем броју проспективних рандомизованих сту-
дија. Оно се заснива на два основна принципа: редукција опте-
рећења калцијумом и витамином Д и обнова PTH активности. 
Придржавањем ових   начела, АБК је реверзибилна код знатног броја 
болесника. Према Водичу NKF-KDOQI [15], АБК код болесника са 
ТБИ потврђеном биопсијом кости или налазом интактног PTH испод 
100 pg/ml треба лечити изазивањем пораста  iPTH у циљу пораста 
коштаног промета.

Лечење које се препоручује код болесника са суспектном АБК 
укључује: 

уклањање алуминијума у случајевима значајне изло-1. 
жености овом леку
прекидање свих облика прекомерног оптерећења кал-2. 
цијумом, што значи примена дијализног раствора са 
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концентрацијом јонизованог калцијума до 1.5 mmol/L и 
ограничење пероралног уноса елементарног калцијума 
на 1,0 - 1,4 g дневно  
постизање оптималне контроле фосфата коришћењем 3. 
не–калцијумских везача фосфата 
избегавање предозирања витамином Д 4. 
оптимизација дијализе у циљу ефикаснијег уклањања 5. 
акумулираних токсина и киселина и смањења концен-
трације инфламаторних цитокина (дневне дијализе 
ради постизања вишег недељног Kt/V) 
побољшање стварања кости терапијом активаторима 6. 
рецептора витамина Д.  

 Други  потенцијално  корисни  облици  терапије за  стимули-
сање стварања кости су примена тестостерона и естрогена или аналога 
естрогена (селективни модулатори естрогенских рецептора).

Уклањање алуминијума у случајевима значајне 
изложености

АБК изазвана алуминијумом лечи се применом десфероксамина 
(DFO), прекидом употребе свих лекова који садрже алуминијум и 
утврђивањем других могућих извора излагања алуминијуму. 

DFO мобилише алуминијум из кости и смањује проценат 
алуминијума везаног за протеине плазме, и тако убрзава његово 
уклањање дијализом. Када се обустави алуминијум и примени DFO 
поправљају се знаци оштећења кости изазвани алуминијумом in vivo 
[23]. Биопсије  кости код болесника након примене DFO су показале 
значајан пад површине кости са позитивним бојењем на алуминијум 
и пораст брзине формирања кости [24]. Полисулфонске мембране 
пружају максимални клиренс  комплекса DFO-алуминијум. Водич 
у одређивању трајања DFO терапије су понављане биопсије кости 
са квантификацијом трабекуларне површине позитивне на бојење 
на алуминијум  Саветује се избегавање паратироидектомије код  
болесника који имају болест костију изазавану алуминијумом јер 
смањење коштаног промета након операције  може бити праћено 
појачаним накупљањем алуминијума у кости [25]. 

Редукција оптерећења калцијумом током дијализе

Концентрација јонизованог калцијума у серуму је вероватно 
најснажнији регулатор синтезе и екскреције iPTH. Позитивни 
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биланс калцијума изазван оптерећењем калцијумом из дијализних 
раствора уз истовремену примену витамина Д снижава коштани 
промет [19]. За болеснике који се лече ХД и ПД постоје убедљиви 
лабораторијски  и хистоморфометријски подаци који показују да 
смањење концентрације калцијума у раствору за дијализу поправља 
АБК. Смањење концентрације калцијума у раствору за дијализу са 
1,75 или 1,5 mmol/L на 1.25 mmol/L снижава концентрацију јонизованог 
калцијума у серуму, смањује епизоде хиперкалцемије и повећава 
концентрацију iPTH, коштане алкалне фосфатазе и TRAP-5b током 
3 до 6 месеци [26]. У проспективној студији код 51 болесника на 
програму CAPD који су имали биопсијом потврђену АБК, поређене  
су две групе са различитим концентрацијама калцијума у дијализату 
(1,62 и 1,0 mmol/L) [27]. Након 16 месеци примена хипокалцемијског 
дијализата довела је до нормализације брзине формирања кости која 
је порасла са 18,1 ± 5,6 до 159 ± 59 μm2/mm2/dan.  Истовремено је,  као 
последица смањења   концентрације јонизованог калцијума, порасла 
концентрација iPTH у серуму и до 300% (од 57 ± 15 до 237 ± 34 pg/mL), 
а код 40% болесника АБК је излечена након 16 месеци. 

У нашем истраживању које је спроведено у 4 центра за 
хемодијализу у Србији, где је 664 болесника лечено редовном 
хемодијализом, издвојено је 36 болесника који су имали биохемијске 
знаке адинамичне болести костију [28]. Код 24 болесника је током 6 
месеци спровођена дијализа са хипокалцемијским дијализатом (Ca 1.5 
и 1.25 mmol/L). Испитивање је показало да примена хипокалцемијског 
дијализата стимулише паратироидне жлезде код болесника са АБК 
и води већој минерализацији кости. Добијени налази су показали 
да се већа ефикасност лечења АБК применом хипокалцемијских 
раствора постиже у благом и умереном стадијумима АБК. Примена 
хипокалцемијског дијализата може бити добар начин за лечење 
хиперкалцемије условљене хемодијализом код болесника са ниским 
PTH. Постизањем нижег калцијума у серуму омогућена је примена 
већих доза везача фосфата који садрже калцијум, што има за 
последицу бољу контрола фосфата у серуму. Предуслови за примену 
хипокалцемијских раствора су добар избор болесника  и пажљиво 
праћење.

 Последњи водич NKF K/DOQI из 2003. године [15] препоручује 
ограничавање дневног оралног уноса калцијума (дијететски калцијум 
плус везач фосафата) на мање од 2000 mg. Концентрација калцијума 
у раствору за дијализу (хемодијализа, перитонеумска дијализа) од 
1,75 mmol/L не би требала рутински да се користи, а у случајевима 
када постоји АБК, саветује се смањење концентрације калцијума у 
дијализату на 1,25 или 1,00 mmol/L  које се углавном добро толерише. 
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Употреба  некалцијумских везача фосфата 

Калцијумски везачи фосфата су други велики извор калцијума. 
Како болесници са ТБИ не могу урином да излуче вишак калцијума 
апсорбованог из гастроинтестиналног тракта, равнотежа укупног 
калцијума у телу постаје  значајно позитивна уколико се редовно 
уносе велике количине калцијума. Зато је неопходно смањити 
употребу великих доза калцијум карбоната и/или калцијум ацетата 
као везача фосфата и применити друге методе контроле хипер-
фосфатемије. Од 2000. године је у ширу клиничку праксу уведен 
севеламер хидрохлорид, некалцијумски, неалуминијумски везач 
фосфата, а неколико година касније лантанум карбонат, чиме су 
пружене алтернативе у избору везача фосфата. 

Севеламер хидрохлорид, синтетски јоноизмењивачки полимер, 
појавио се као први везач фосфата без калцијума и алуминијума. 
Применом овог лека редукује се концентрација фосфора у серуму 
код болесника са ТБИ  и испољавају позитивни ефекти на маркере 
калцификације аорте и коронарних артерија у поређењу са везачима 
фосфата са калцијумом. Додатна корист је смањење концентрације 
укупног и LDL холестерола у серуму као и PTH [29]. 

Лантанум карбонат (La2(CO3)3), нови везач фосфата који је 
недавно одобрен за клиничку употребу, не садржи ни алуминијум 
ни калцијум. Лантан је елемент који се јавља у природи и може да 
се детектује у ткивима здравих особа. Досадашња истраживања 
су показала да лантан има капацитет везивања фосфора сличан 
алуминијуму, али за разлику од алуминијума он се минимално  
апсорбује из црева  [30]. Лантанум карбонат ефикасно редукује 
концентрацију фосфора у серуму код болесника са ТБИ након 4-6 
недеља лечења у максималној дози до 2250-3000 mg/dan. У нашем 
истраживању, које је код 18 болесника лечених хемодијализом 
поредило утицај једногодишњег лечења лантанум карбонатом, одно-
сно калцијум карбонатом на еволуцију реналне болести костију, 
утврђено је да је лантанум карбонат једнако ефикасан везач фосфата 
као и  калцијум карбонат [9]. Примена лантанум карбоната као везача 
фосфата током годину дана праћења довела је до нормализације 
коштаних хистоморфометријских параметара и скоро да није било 
еволуције ка ниском коштаном промету [9,31].

Избегавање предозирања витамином Д

Активни метаболити витамина Д (калцитриол и алфакалци-
диол) у великим дозама користе се у лечењу секундарног 
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хиперпаратироидизма код болесника у ХБИ и ТБИ, а делују на 
кост путем PTH - зависног и PTH - независног механизма.  Значајно 
смањење  концентрације PTH у серуму током више недеља или само 
неколико месеци може знатно да смањи формирање кости и коштани 
промет све до АБК. Ово је посебно изражено код болесника који су 
истовремено са калцитриолом добијали високе дозе калцијума за 
лечење хиперфосфатемије [19]. Поступније смањење концентрације 
PTH у серуму може да спречити појаву АБК. Дозе витамина Д треба 
смањити када се концентрација iPTH у серуму приближи, али још 
не достигне,  препоручени опсег  iPTH  од 150 до 300 pg/ml; тако ће 
се смањити ризик превелике супресије секреције PTH и могући 
развој АБК. Уколико се АБК развије током лечења секундарног 
хиперпаратиреоидизма калцитриолом или другим метаболитима 
витамина Д, тада овај мора да се привремено обустави. Међутим, 
концентрација PTH у серуму  мора да се провери  две до четири 
недеље након прекида терапије витамином Д, јер вредности PTH 
нагло порасту код многих болесника са испољеним секундарним 
хиперпаратиреоидизмом када се обустави терапија витамином Д. За 
адекватно праћење болесника лечених  пулсним  дозама метаболита 
витамина Д препоручује се месечна контрола концентрације PTH у 
серуму. Део болесника лечених пулсним дозама калцитриола развио 
је АБК потврђену хистолошким прегледом кости, иако није дошло 
до смањења концентрације PTH у серуму, што указује да стварање 
кости и коштани промет могу бити нарушени и PTH независним 
механизмом. Наиме, калцитриол има и директан инхибиторни 
утицај на пролиферацију остеобласта и диференцијацију функције 
остеобласта, а тиме и на ремоделовање скелета [19]. 

Активација рецептора витамина Д 
 
Активатори рецептора витамина Д  су недавно прихваћени за 

лечење АБК због  њиховог стимулаторног утицаја на стварање кости. 
Испитивања су показала да је активација рецептора за витамин 
Д  потребна за  развој остеобласта  и нормално формирање кости, 
као и за нормалну минерализацију механизмом независним од 
калцијума [32]. Експерименталне студије на мишевима леченим 
парикалцитолом су показале повећање минерализације  и смањење 
ресорпције кости [33]. Клиничке студије код болесника на дијализи 
[34]  као и код болесника у раним и касним стадијума ХБИ [35]  су 
пружиле доказе да активација рецептора за витамин Д  делује 
стимулативно на коштани промет. Директни пораст густине кости 
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током примене активатора рецептора витамина Д  настаје вероватно 
због смањења ресорпције кости (због смањења PTH) и пораста 
формирања кости (због стимулисања функције остеобласта). Будуће 
студије код болесника са ХБИ требало би да процене утицај нових 
аналога витамина Д на формирање и зарастање кости. 

Познато је да хиперфосфатемија слаби ефикасност терапије 
калцитриолом код дијализних болесника, али не и парикалцитолом 
[36], што упућује на претпоставку да активатори рецептора витамина 
Д  имају селективан ефекат на циљна ткива. Ово је потврђено доказом 
да парикалцитол, насупрот калцитриолу и доксеркалциферолу, 
делује мање стимулаторно на ресорпцију кости и интестиналну 
апсорпцију калцијума, а више стимулаторно на формирање кости in 
vitro [36]. 

Лечење адинамичне болести костију код  болесника 
са дијабетесом

Болесници са дијабетесом и ХБИ имају успорено стварање кости 
[20] и ова компликација често претходи развоју ХБИ. Болесници са 
дијабетесом имају много озбиљнији недостатак витамина Д током 
прогресије ХБИ у односу на друге популације болесника и зато је 
неопходно рано лечење активним аналозима витамина Д. Очекује 
се да би оптимизација гликорегулације могла да побољша стварање 
кости и смањи ризик од васкуларних коморбидитета [37]. 

Лечење адинамичне болести костију у 
хипогонадизму у ХБИ

 
Код 40% мушкараца са ХБИ постоји хипогонадизам који 

може бити примарни или секундарни, тако да концентрација 
лутеинизирајућег хормона може бити висока или ниска у односу  на 
концентрацију слободног тестостерона.  Очекује се да би одговарајућа 
супституциона терапија тестостероном код мушкарца са ХБИ могла 
да заустави губитак кости и повећа њихову густину [38], али су 
неопходне студије које би то потврдиле. Пре дуготрајне супституције 
тестостероном препоручују се одговарајући тестови за искључење 
малигнитета простате.

Већина жена старијих од 45 година које се лече дијализом је 
у менопаузи, која сама по себи може узроковати остеопорозу и 
значајан проценат губитка кости, што је блиско повезано са већим 
процентом васкуларних калцификација [39].  Оптимална контрола 
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концентрације PTH у плазми је најважнија мера за смањење  
ресорпције кости. Примена естрогена може да појача експресију 
рецептора за витамин Д у неким ткивима и тако потенцијално појача 
анаболички ефекат витамина Д на кост [39]. Штавише, лечење 
естрогеном у перименопаузалном периоду може да пружи заштиту 
од настанка калцификација коронарних артерија [40]. Примена 
ралоксифена, који је селективни модулатор рецептора естрогена,  уз 
активни витамин Д  може бити додатна заштита од губитка кости и 
кардиоваскуларних болести, али су неопходна додатна истраживања 
која би ово проверила. 

Лечење адинамичне болести костију код старих 
 
Старе особе пате од смањења коштане масе, што је резултат 

смањеног стварања кости и повећане коштане ресорпције [37]. У 
старости долази до пада концентрације стимулатора формирања 
кости у серуму  попут полних хормона, хормона раста и IGF-I, а 
накупљање  завршних  продуката  гликолизације  (АГЕ) постаје знача-
јно. Један унутрашњи дефект прекурсора остеобласта  може, такође, 
бити значајан уколико је истина  да је само одређен број  остеобласта 
расположив током животног века. Вероватно је да ХБИ додатно 
повећава  брзину губитка кости даљим смањењем формирања кости, 
али је у литератури мало података о томе.

Перспективе у лечењу болести костију 
успореног промета

Досадашњи покушаји лечења АБК су имали различит успех 
и захтевају брижљиве контроле да се не би развиле компликације. 
Неопходна су испитивања безбедности дуготрајне примене хипо-
калцемијских раствора у лечењу АБК, јер постоји ризик од развоја 
остеопорозе. Такође је неопходно испитати агенсе који имају 
потенцијал стимулисања коштаног промета (нпр. PTH) или нове 
метаболите витамина Д. Манипулација рецепторима калцијума 
било калцилитицима (који стимулишу ослобађање PTH) или калци-
миметицима (који супримирају PTH, али повећавају амплитуду 
циклуса PTH) може, такође, постати значајно терапијско средство. 
Део ових истраживања је у току, док су друга у плану. 

Терипаратид, рекомбинантни хумани PTH (1-34), примењен 
дневно, супкутано  представља моћан анти-остеопоротични лек. 
Теоретски, терапаратид пружа могућност да се обнови  коштани 
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метаболизам код болесника са АБК. Примена терипаратида код 
болесника са не-реналним хипопаратироидизмом (углавном након 
хируршке интервенције или са стеченом афункцијом калцијумских 
рецептора услед мутације) током три године довела је до значајног 
пораста маркера коштаног промета [41]. Међутим, контролисане 
студије код болесника са ХБИ нису спроведене тако темељно. У 
спорадичним саопштењима, терипаратид (нпр 20 mcg супкутано три 
пута недељно након хемодијализе) је коришћен код болесника са 
хистолошки  доказаном АБК, са значајном остеопорозом и фракту-
рама и довео је до  смањења болова и пролазног пораста коштане 
алкалне фосфатазе.

Успостављање модела пулсатилне секреције PTH. Биолошко 
деловање PTH на кост  највише зависи од пулсатилне секреције 
PTH [42]. То може да објасни ризик од АБК код болесника који 
примају активни витамин Д, јер активност витамина Д расте током 
дана и континуирано супримира ослобађање PTH. Код болесника 
лечених ПД постоји ризик од АБК, јер је често присутна константна 
изложеност високој концентрацији калцијума у дијализату, супротно 
од флуктуирајуће концентрације калцијума код болесника на 
хемодијализи. Две класе једињења могу помоћи поновно увођење 
модела пулсатилне, осцилаторне секреције PTH код болесника са 
АБК: калцимиметици и калцилитици. Калцимиметик- синакалцет 
има полу-живот мањи од 24 сата и иницијално значајно смањује 
концентрацију iPTH, али је ово праћено значајним скоком iPTH у 
плазми тако да  циркадијално осциловање  iPTH  у  плазми  расте [43].  In 
vivo експерименти такође показују протективно дејство и анаболички 
ефекат калцимиметика на кост. Код пацова са адриамицином 
изазваном ХБИ, који су развили болест костију успореног промета 
сличну остеомалацији, примењен је двоструки режим лечења са 
NPS-568, краткоделујућим калцимиметиком: дневни орални унос и 
континуирана супкутана инфузија [44]. Континуирана инфузија је 
нормализовала концентрацију PTH  ових животиња. С друге стране, 
у групи са пероралним уносом калцимиметика уочене су велике 
флуктуације PTH: један сат након уноса  PTH пада за 78%, док се ниво 
враћа на почетни након 14 сати. Након 57 дана, неколико параметара 
стварања кости је значајно поправљено само у групи са дневним 
оралним уносом. 

И коначно, калцилитички агенси који привремено блокирају 
калцијумске рецепторе на паратироидној жлезди и стога подстичу 
секрецију PTH, могу помоћи у стимулацији коштаног промета 
појачавањем пулсатилног модела секреције PTH. Орални  калцили-
тички агенс NPS 2143 је примењен на моделу губитка кости 
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и остеопеније код овариектомисаних пацова и његово дејство 
упоређено са дејством PTH (1-34) примењеног супкутано [45]. Пораст 
PTH у плазми након примене NPS 2143 је продужен и траје преко 
4 сата, док је после примене PTH краткотрајан. Иако оба агенса 
стимулишу коштани промет, примена NPS 2143 води драматичном 
порасту и стварања и разградње кости, без утицаја на пораст коштане 
масе. Насупрот томе, PTH(1-34) повећава и коштано стварање и 
ресорпцију, али више стварање од ресорпције, што резултира 
порастом коштане масе. Само истовремена примена калцилитичких 
агенаса са естрадиолом довела је до пораста коштане масе, вероватно 
због  антиресорптивног дејства хормона у овом експерименту. Због 
тога калцилитички агенси захтевају даље, подробније испитивање 
могућих заштитних утицаја на кост.  

           
Дугорочне последице адинамичне болести костију

Дугорочне последице АБК у хроничној и терминалној бубреж-
ној инсуфицијенцији нису сасвим познате као ни њен утицај на 
морталитет и морбидитет. Клинички значај АБК у популацији 
болесника са ХБИ  зависи од  броја фактора ризика присутних у време 
процене. Они зависе од тога да ли болесник болује од дијабетеса и/
или је старије животне доби, као и од степена ХБИ. Прогресија ХБИ 
додаје овом профилу ризика и значајно снижену концентрацију 1,25-
дихидроксивитамина Д и акумулацију фосфата и урата који додатно 
супримирају стварање 1,25-дихидроксивитамина  Д.  Ниједна  од сту-
дија које су испитивале фрактуре и ризик од фрактура код болесника 
са ХБИ није идентификовала АБК, доказану биопсијом кости, као 
фактор ризика за настанак фрактура. Уместо тога, релативно ниска 
концентрација PTH у серуму,  као маркер за болест костију ниског 
промета, показала се као фактор ризика за фрактуре  [46]. На жалост, 
ниска концентрација PTH је удружена са ниским протеинским уносом 
и може бити фактор ризика за малнутрицију која сама по себи води 
слабом формирању кости [47]. Недавно је објављено да је учесталост 
прелома кука већа код болесника лечених дијализом у поређењу 
са упареном кохортом болесника без ХБИ, а да концентрација PTH 
није била предиктор фрактура [48]. Анализа болесника лечених 
дијализом код којих је урађена паратироидектомија показала је да је 
аблација паратироидеа удружена са дужим преживљавањем када се 
упореде са болесницима који нису оперисани (релативни ризик нижи 
за 15-35%) [49]. Најновије анализе показују да је паратироидектомија 
удружена са смањеним ризиком од фрактуре [50], што потврђује 
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раније дефинисање ниског ризика за губитак кости током дугорочног 
праћења болесника којима је урађена тотална паратиреоидектомија 
[51]. Нормална или релативно ниска концентрација PTH је пожељан 
дугорочни циљ, јер је праћена смањењем ризиком од фрактура и 
дужим преживљавањем. Са прогресијом ХБИ, број фактора ризика за 
развој слабог формирања кости расте. Присуство дијабетеса, старост 
и хипогонадизам могу да утичу на развој АБК током свих стадијума 
ХБИ. Како се болесници приближавају стадијуму 4 ХБИ, накупљање 
фосфата и органских киселина додатно утиче на супресију 
формирања кости.  У стадијуму 5, болесници лечени дијализом су 
склони већем накупљању фосфата, уремијских токсина, високој кон-
центрацији цитокина у серуму, и високом степену катаболизма, што 
води малнутрицији. Коначно, значајно оптерећене калцијумом због 
употребе калцијумских везача фосфата удружено је са супресијом 
формирања кости, губитка кости [52], убрзаним калцификацијама 
крвних судова и повећаним морталитетом [53].
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ADYNAMIC BONE DISEASE IN HEMODIALYSIS PATIENTS:  
RISK FACTORS AND POSSIBILITIES FOR PREVENTION                          
AND TREATMENT

Svetlana Pejanović

Clinic of Nephrology, Clincal Center of Serbia, Belgrade

An increase of adynamic bone disease prevalence in patients on maintenance 
hemodialysis and peritoneal dialysis and a concurrent decrease of prevalence of high-
turnover bone disease and osteomalacia  were observed in the middle 1980-ies. The fol-
lowing  reasons for these changes were cited: use of calcium-based phosphate binders 
instead of aluminum-based phosphate binders, uncritical administration of vitamin D, 
employment of a relatively high dialysate calcium concentration for hemodialysis and 
peritoneal dialysis, an increasing number of old and diabetic patients, malnutrition, 
treatment with erythropoietin.  Treatment of  adynamic bone disease is based on two 
principles: reduction of calcium and vitamin D burden and  recovery of PTH activity. 
Using these two principles adynamic bone disease could become reversible in a high 
proportion of dialysis patients.   

Key words: hemodialysis, adynamic bone disease, phosphate binders, vitamin 
D, PTH

Др Светлана Пејановић
Нефролошка клиника, Клинички центар Србије

Пастерова 2, 11 000 Београд
E-mail: svetlanapejanovic@yahoo.com 





ПРОЦЕНА ИСХРАНЕ И УХРАЊЕНОСТИ КОД 
БОЛЕСНИКА НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ

Милан Стошовић 

Клиника за нефрологију, Клинички центар Србије, Београд

Сажетак

Праћење болесника на хемодијализи подразумева сталну процену 
исхране и ухрањености ради превенције и лечења потхрањености али и других 
поремећаја исхране. Иако за процену исхране и ухрањености постоје бројне 
методе, ниједна од њих није идеална. Због тога је циљ овог рада приказ поједних 
метода и анализа њихових добрих и лоших страна. Већ пажљива анамнеза и 
преглед могу дати пуно података о исхрани и ухрањености, а на располагању је 
и субјективна глобална процена ухрањености. Исхрана се може процењивати на 
основу мерења хране и дневника које воде болесници или путем интервуја који 
воде лекари. Дневник исхране представља бољу методу у односу на интервју, 
али захтева већу мотивацију болесника, а у оба случаја подаци могу послужити 
за решавање клиничких проблема малог или превеликог уноса као што су 
хиперфосфатемија, хиперкалиемија, првелики унос масти, мали унос енергије, 
протеина и друго. Такође, израчунавање јачине катаболизма протеина (nPCR 
или nPNA) може бити корисно у праћењу уноса и катаболизма протеина. С 
друге стране, постоји много метода за процену стања ухрањености  а у пракси 
се најчешће мери албуминемија и одређује индекс телесне масе. Обе методе су 
једноставне али нису довољно специфичне. Много ређе се мере обими и кожни 
набори,  из чега се могу добити поуздане информације и израчунати проценат 
масти или обим мишића надлактице. На располагању је такође одређивање 
телесног састава биоимпеданцом (BIA) и DEXA (dual energy x-ray absorptiom-
etry) методом као и многе друге методе. У зависности од клиничке ситуације 
код болесника на хемодијализи треба употребити оне методе за процену 
ухрањености којима се што лакше и тачније могу одредити најважнији одељци 
– телесна маст, мршава телесна маса, укупна телесна вода, мишићна маса и 
висцерални протеини. 

Кључне речи: исхрана, ухрањеност, методе, хемодијализа,

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 1,  број 3,  2010.
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Увод 

Поремећаји  исхране  и  ухрањености  су врло  чести код болесни-
ка на хемодијализи. То показују многобројне студије које су током 
дугог временског периода урађене код ових болесника [1-6]. Најчешћи 
поремећај је потхрањеност, који се јавља у 10 до 70% болесника 
што зависи од посматране популације, употребљених метода и 
прихваћених нормалних вредности. Потхрањеност је несумњиво 
повезана са морбидитетом и морталитетом ових болесника [7]. Она 
је последица протеинског и калоријског дефицита, а клинички се 
најчешће манифестује као комбинација квашиоркора и маразма. 
Много је разлога за смањен протеински и калоријски унос, са једне 
стране, али и повећан катаболизам, са друге стране [8-10]. Пре свега, 
присутна је хронична интоксикација организма у стању терминалне 
бубрежне слабости. Даље, током дијализне терапије настају значајни 
губици хранљивих материја (нутријената) и акитвирају се фактори 
запаљења. Посебно је значајно откриће повезаности између потхра-
њености и запаљењског синдрома који у крајној линији може значајно 
да повећа атеросклерозу и тиме кардиоваскуларни коморбидитет, 
најчешћи узрок смрти ових болесника [11]. У последње време 
примећен је све већи проценат болесника који имају вишак тежине 
или су пак гојазни [12]. У овом тренутку статистичка анализа 
показује да ти болесници живе дуже него нормално ухрањени 
или потхрањени, али је то вероватно повезано са неким трећим 
факотором који истовремено узрокује боље преживљавање и бољу 
ухрањеност а можда је и последица непознатих и неанализираних 
фактора (тзв. ‘confоunding’ ефекат), [12,13]. Болесници на хемодијализи 
имају и значајне поремећаје минерала, витамина и елемената у трагу 
[14,15]. То могу бити врло значајни поремећаји као што су дефицит 
гвожђа, вишак фосфора, накупљање алуминијума, недостатак 
витамина растворљивих у води и друго. Све то упућује да се исхрана 
и ухрањеност код ових болесника морају непрестано пратити. 

Праћење исхране и ухрањености код болеснка на хемодијализи 
није једноставно. Храна садржи бројне хранљиве материје од којих 
свака има своју улогу у организму. Неке од њих су градивне, друге 
су енергетске а многи витамини и минерали улазе у састав ензима 
и имају врло различите улоге. Због тога вероватно никада неће 
бити могуће једном методом проценити адекватност целокупне 
исхране. Проблем је утолико већи што се и поједине врсте градивих 
и енергетских материја као што су телесна маст, мишићна маса, 
коштана маса итд., изграђују или се акумулирају у различитим 
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одељцима организма. Сваки од тих одељака има врло важну улогу у 
организму па је неопходно све проценити да би се схватило о каквом 
се поремећају исхране и ухрањености  ради. Због тога су дефинсане 
бројне методе за процену исхране и ухрањености и мора се водити 
рачуна која је од њих сврсисходна у одређеној клиничкој ситуацији. 

Табела 1. Методе за процену исхране и ухрањености 

1. Анамнеза и преглед
2. Субјективна глобална процена 

3.

Процена уноса хранљивих материја
     - Хемијска анализа хране
     - Мерење унете хране
     - Дневник исхране
     - Интервју исхране

4. Кинетички модели уреје и креатинина
5. Директна дисекција и аутопсија 
6. Дензитометрија

7.

Лабораторијске анализе
     - Крвна слика 
     - Висцерални протеини (укупни протеини, албумин, преалбумин, -  
       трансферин, ретинол везујући протеин и други) 
     - Аминокиселине
     - Витамини и минерали
     - Имунолошке анализе (C3 комплемент, број лимфоцита, кожни PPD тест)

8.

Антропометрија 
     - Телесна тежина
     - Телесна висина
     - Дијаметри и обими
     - Кожни набори
     - Индекси антропометријских параметара
     - Одређивање процента масти и укупне телесне воде

9. Рендгенске методе, ултразвук и магнетна резонанца
10. DEXA- Dual Energy X-ray Absorptiometry
11. Биоимпеданца или BIA
12. Укупни телесни азот мерен после неутронског зрачења
13. Укупни телесни калијум
14. Укупна телесна вода
15. NIR -Near Infrared Interactance  

16.

Остало 
      - Биопсија 
      - Анализа длаке
      - TOBEC (укупна електрична проводљивост тела)
      - Маркери
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Методе које се употребљавају у процени исхране и ухрањености 
дате су у табели 1.  Поремећаји  исхране  и  ухрањености  се  мани-
фестују клиничким карактеристикама у облику одређених синдрома. 
Због тога   је важно обратити пажњу на анамнезу и преглед. Добро 
су познати   синдроми  хроничног  дефицита   хранљивих материја  
у облику квашиоркора (претежно дефицит протеина) и маразмуса 
(дефицит енергије). Акутно гладовање доводи до карактеристичног 
синдрома у коме се прво мобилишу резерве, пре свега, поткожне 
масти (а затим и унутрашње), потом се смањују мишићи и 
унутрашњи органи, док мозак трпи најмаје промена [16]. Гојазност, 
на другој страни, такође има своје добро познате карактеристике [17]. 
Осим тога, дефицит појединих минерала  или витамина доводи до 
добро познатих болести. Међутим, код болесника на хемодијализи 
клиничке карактеристике су додатно модификоване [18]. Тако 
најчешћи нутритивни поремећај у ствари представља комбинацију 
квашироркора и маразмуса тј. протеинско-калоријски дефицит. У 
клиничкој процени ових болесника највише пажње треба обратити 
на њихову стабилност тј. да ли су протеклих недеља или месеци 
значајно изгубили у тежини. То се једноставно може видети и 
клиничким прегледом где се могу наћи отоци (ако није коригована 
сува тежина) или се региструје смањење поткожних набора који код 
већих губитака почињу да ‘висе’. Може се видети и губитак мишићне 
масе надлактице и натколенице. Често се одмах може наћи и разлог 
за губитак у телесној маси у виду губитка апетита, инфекције, 
гастроинтестиналне симптоматологије или других поремећаја. Тре-
бало би имати на уму да ови болесници лако губе у тежини али 
обично тешко добијају килограме, упкос адекватној нутритивној 
терапији. Већ на основу анамнезе и клиничког прегледа се понекад 
може поставити дијагноза потхрањености и започети одговарајућа 
терапија. Зато би сваки индивидуални приступ у одређивању исхране 
и ухрањености требало започети анамензом и прегледом болесника 
а затим наставити даље са специфичним методама.

Значај анамнезе и прегледа за процену исхране и стања 
ухрањености додатно потврђује посебно развијена метода која се 
базира  на оваквој  клиничкој  процени, субјективна глобална про-
цена. Бројне клиничке студије су показале да је ово врло једноставна 
и добра метода за процену исхране и ухрањености болесника на 
хемодијализи [9,19].  Лекари који се баве овом проценом требало би  
да буду тренирани и са одређеним искуством [19]. Предложене су 
бројне технике, но треба обратити пажњу на препоруке познатих 
водича. NKF-DOQI (National kidney foundation – Dialysis outcome quality 
initiative) препоручује технику попут оне коју је предложио Detsky 
[20]. Он је предложио 5 оригиналних категорија у анамнези и једну 
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у статусу на којима се базира ова процена, (табела 2). Резултати овог 
тестирања се процењују у три степена (добро ухрањен, умерено 
ухрањен и тешко потхрањен). Степеновање поремећаја се заснива на 
утренираности и искуству испитивача, а не на скоровању. Постоје 
и модификације овог теста, у смислу скоровања [21], које нису 
препоручене од стране Водича [22] NKF-DOQI али јесу од стране EBPG 
(European best practice guideline) . Нема сумњи да ову једноставну методу 
треба употребљавати у клиничкој пракси, јер бројне студије показују 
њену вредност [19]. Заправо, при узимању анаменстичких података 
и клиничком прегледу треба имати на уму ову методу ради бољег 
сагледавања чињеница. С друге стране, њени недостаци су потреба 
за тренираношћу и искуством али и то што се превелише ослања на 
клиничке податке који не морају бити повезани са нутрицијом. И 
као што ће даље разматрање метода показати, постоје бројни аспекти 
исхране и ухрањености које ова метода не може да сагледа. Такође, 
јасно је да она има за циљ једино утврђивање потхрањености док 
гојазност уопште није предвиђена као резултат тестирања. 

Табела 2. Субјективна глобална процена (Detsky). 

Анамнеза 
          Промена у тежини 
          - губитак у току 6 месеци
          - промена тежине у последње 2 недеље (повећање, без промена, смањење)
     Промене у уносу хране
          - без промена
          - трајање у недељама и врста (умањена чврста храна, оптимална течна храна,  
            хипокалоријска течна и гладовање)
     Гастроинтестинални симптоми
          - одсутни
          - присутни (мука, повраћање, дијареја, анорексија)
     Функционална способност
          - нормална
          - смањена, трајање и степен (утицај на радну способост, покретљивост или 
            је болесник везан за кревет)
     Основна болест и нутритивне потребе
          - примарна дијагноза
          - метаболички захтеви (без захтева, мали, умерени или велики захтеви) 

Преглед 
     - губитак поткожне масти 
     - губитак мишића
     - едеми око чланака
     - сакрални едеми
     - ascites
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Анализом уноса хране могу се детаљно сагледати разни аспекти 
исхране који се не могу анализирати другим методама те су у том 
смислу ове методе незаменљиве. Требало би да хемијска анализа 
хране пружи најпопотпуније податке о уносу хране али то не мора 
бити увек тачно [23,24]. Наиме, није могуће хемијски анализирати 
храну коју нека особа уноси, већ се то увек чини са подударним 
узорком који треба да представља исту количину хране коју је унела 
та особа. То је доста тешко постићи, јер следећа порција не мора да 
садржи исте састојке као она коју је испитивана особа унела. Такође, 
количину хране  коју је унела испитивана особа треба тачно измерити. 
Осим тога, поступак мерења је компликован и мора се урадити у 
специјализованој лабораторији, тако да се ова метода примењује је-
дино у посебним случајевима. То се најчешће ради да би се испитао 
просечан оброк у некој заједници (као што је војска), на пример, 
количина енергије и основни састав (беланчевине, угљени хидрати 
и масти). Ретко је потребно мерити минерални састав, витамине 
и елементе у трагу пошто се они једноставније одређују у серуму 
болесника. И поред тога што је компликована и није за свакодневу 
употребу, она стоји на располагању за случај да се неки проблем у 
исхрани не може решити на други начин. 

Мерење унете хране се врши тако што се измери храна пре 
оброка обично са посудом, а затим оно што је остало после оброка 
(такође заједно са посудом). На тај начин добије се количина унете 
хране која се помоћу таблица састава хране може да преведе у 
одговарајуће хранљиве материје. Храну може да мери болесник или 
неко други из његове околине. То се може чинити и кућном вагом 
али је потребно да ради тачности вага буде са тегом а не са опругом. 
На овај начин може се мерити храна за 24, часа али је реалније ако 
се ово уради између  две дијализе, а најбољи резултати се добијају 
за недељу дана. Пошто је тешко мотивисати болеснике да недељу 
дана мере храну, валидност 24-часовног мерења се може повећати 
тако што се ово мерење понови више пута у данима који се случајно 
изаберу. На овај начин се може проценити калоријски унос као и 
унос појединих хранљивих материја [24]. Ово је најбољи начин да се 
процени унос холестерола и триглицерида или, на пример, фосфата. 
На овај начин се могу решити клинички проблеми који се не могу 
решити на други начин и може доћи до поузданих података (да ли 
и какве грешке болесник чини у исхрани). Ипак, највећи проблем 
код ове методе је то што болесник мора бити довољно мотивисан 
да мери храну. Осим тога, без обзира на мерење количине унете 
хране није могуће на основу таблица бити сигуран да је израчуната 
тачна количина појединих хранљивих материја које могу варирати 
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како у мешаној храни тако и у појединим намирницама, зависно од 
припреме или врсте и места на коме се узгајају. 

Дневници исхране могу садржавати вагом измерену храну на 
претходно описан начин, или пак уписану количину изражену у 
кућним мерама какве су (на пример) шоља млека или тањир супе. 
Проблем је у томе што кућне мере морају бити тачно дефинисане 
јер се шоље међусобно разликују као и тањири и друге посуде. У том 
случају се кућне мере лако могу превести у граме. И овде је најбоље 
да време буде седам дана, али може бити три дана тј. време између  
две дијализе или пак само 24  часа [25]. Као и у претходном случају, 
најприхватљивије је 24-часовни дневник поновити више пута. 

Интервју исхране представља често употребљаван и поуздан 
метод да се сагледа унос хране болесника. За разлику од претходних 
метода, ослања се на сећање болесника (што може бити проблем 
поготово ако се жели тачно сагледавање за протеклих 7 дана).  Постоји 
неколико врста интервјуа а сваки од њих тражи обученог и искусног 
испитивача и доста стрпљења и времена од оба учесника, пошто 
може да потраје и сат времена. Највише је коришћен интервју Burke-
овог типа који пружа комплетан увид у исхрану и навике болесника 
[26-28]. Води га искусан нутрициониста који покушава да сагледа 
исхрану не само током одређене недеље већ и сезонске варијације. По 
добијању података о уобичајеном начину исхране, нутрициониста 
обавља тзв. унакрсну проверу по групама хранљивих материја, која 
је врло важна у овом  типу испитивања. Да би се одредиле тачне 
количине хране које болесник уноси користе се одговарајуће слике 
појединих порција хране или чак пластични модели. Овакав интервју 
даје врло добре резулатате али траје дуго па је због тога предложен 
тзв. 24-часовни интервју где болесник одговара на питање шта је и 
колико унео претходног дана. Он је једноставнији али као и остале 
24-часовне анкете исхране не представља реално исхрану те особе 
која тога дана не мора да уноси храну ако има неки проблем [29]. 
Због тога је потребно повећати број оваквих 24-часовних анкета код 
истог болесника али то не решава сасвим поменути проблем [30]. 
Такође, развијене су и скраћене анкете у форми упитника [31]. У 
закључку се може рећи да је често неопходно на овај начин доћи до 
релевантих података да би се решио неки проблем у исхрани и не 
само у исхрани, јер на пример, количина унетог фосфата може дати 
одговор да ли је повишени фосфат у крви последица исхране или 
то није. Такође, може одговорити на питање зашто неки болесник 
долази на дијализу са великом тежином.

Претходне методе су прилично комплексне и временски захтевне 
па је искоришћена могућност коју пружа кинетички модел уреје да 
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би се дошло до врло важног протеинског уноса. Кинетички модел 
уреје уравнотежује стварање и елиминацију уреје [32]. Уреа настаје 
у катаболизму протеина, а елиминише се дијализом и резидуалном 
диурезом. У стабилним условима целокупна уреа која се за одређено 
време створи (на пример између две дијализе) елиминише се преко 
дијализе и резидуалне диурезе. На тај начин могуће је из елиминисане 
уреје која се нађе у дијализату и урину између дијализа закључити о 
томе колико је уреје створено. Могуће је и на други начин, из уреје 
после и пре дијализе и укупног волумена у којој је та уреа распоређена 
(а то је укупна телесна вода) наћи колико је уреје створено и додати 
ону која је елиминисана диурезом. У пракси је наједноставније 
одредити овај параметар помоћу програма на рачунару из тзв. уку-
пне количине створене уреје – G (који се израчунава употребом итер-
ативног кинетичког модела уреје са једним одељком из три узорка 
уреје). Тада се поред G добија Kt/V индекс и волумен дистрибуције 
уреје тј. укупна телесна вода. Када се зна укупна количина стоворене 
уреје, могуће је закључити колики је катаболизам протеина или га 
пак, директно израчунати помоћу формуле [1] [33].   

PCR (g/24h)=262.7 x G (mmol/l) + 11                          [1]

То је, заправо, врло једноставан начин за процену катаболизма 
протеина где се поред Kt/V лако израчуна јачина катаболизма 
протеина (PCR). PCR затим треба ’нормализовати’ тј приказати на 
килограм суве тежине болесника (nPCR). Међутим, треба имати у 
виду  да између Kt/V и PCR постоји висока корелација за коју неки 
аутори мисле да може бити и математичког порекла. Упркос томе 
овај параметар треба одређивати када се већ одређује Kt/V и он 
може бити показатељ малог протеинског уноса. Мерење количине 
створене уреје и јачине катаболизма протеина препоручују NKF-DO-
QI [34] и EBPG [22], а у овим водичима се могу наћи и препоручене 
једноставне формуле за њихово израчунавање. Поред тога NKF-DOQI 
препоручује нови термин ’PNA’ (“protein equivalent of total nitrogen ap-
pearance”) који прихвата и EBPG.  Наводно, PNA боље означава оно што 
се заиста одређује, а то није катаболизам протеина, јер се у дијализату 
и урину могу наћи и пептиди који престављају губитке протеина, а 
не њихов катаболизам итд. И поред тога овај нови термин не доноси 
већу прецизност нити боље означава оно што је клиничару циљ (а то 
је процена катаболизма протеина), али уноси забуну. 

Креатинин индекс представља збир креатинина који се налази 
у дијализату, ултрафилтрату и урину, затим оног креатинина који 
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се повећао у организму а није одстрањен и оног креатинина који се 
разградио, према NKF-DOQI [34]. Он омогућава да се добије увид у 
мишићну масу и протеинску ухрањеност болесника. Како је тешко 
измерити креатинин у дијализату, предложено је да се то учини 
употребом креатинина пре и после дијализе уз примену кинетичког 
модела креатинина. Иако се креатинин распоређује у два одељка у 
организму, једноставан модел са једним одељком какав се примењује 
за израчунавање Kt/V и PCR може се применти са задовољавајућом 
валидношћу [35]. Кинетика креатинина се такође може користити за 
израчунавање мршаве телесне масе преко одговарајућих константи 
[36] али је проблем што мишићна маса може бити значајно мања него 
код особа које нису на дијализи.

Директна дисекција омогућује непосредно и очигледно мерење 
масти и другог ткива пре свега експрименталних животиња, а у ређим 
случајевима током аутопсије и на болесницима [37]. Ова метода 
омогућује и хемијску анализу ткива. Мало је студија које су вршиле 
аутопсију на људима а није познато да ли је ово испитивање рађено 
на болесницима на хемодијализи. Метода је омогућила да се нађу 
поједине константе телесног састава. Наиме, телесни састав је могуће 
подели на два одељка, један је масно ткиво, а остатак представља тзв. 
мршаву телесну масу. Мршава телесна маса има констанан састав у 
погледу воде и минерала. Употребом претходних метода је нађено 
да вода чини 72,3% мршаве телесне масе. Такође, хемијском анализом 
може се наћи колико калијума или азота садржи мршава телесна маса 
итд. Ова је метода референтна када је у питању телесни састав али се 
углавном употребљава за експерименте на животињама. 

Историјски гледано, дензитомтерија је била прва референтна 
метода (ако изузмемо директну дисекцију) за мерење телесне масти 
и телесног састава. Као што је некад Архимед нашао колико злата 
има у круни, тако и ова метода утврђује колико има телесне масти 
у организму. Овај метод почива на чињеници да у систему који се 
састоји од две помешане компоненте, а чије густине знамо (d1 i d2), 
мерењем густине система (D) можемо израчунати однос између маса 
компонената (w1) [38]. Тиме се лако израчунавају масе компоненти 
(W1 и W2) познајући однос између маса компоненти (w1) и масу 
система (W) [1] i [2].  

   W = W1 + W2;  W1 = w1 x W               [2] 

 

                  1      d1 x d2        d1  
         w1 =   x   -                      [3] 
                  D      d2 - d1    d2 - d1       



Процена исхране и ухрањености код болесника на хемодијализи

152

Због тога је маса неког тела подељена на “маст” (густине 
0,9007) и “остало” тј “мршаву телесну масу” (густине 1,100), а обе 
компоненте (тј. њихове густине) су одређене директном дисекцијом 
прво код животиња а затим и код људи. Мршава телесна маса ипак 
садржи есенцијалне масти, лецитин и сфингомијелин, пре свега 
у нервном ткиву. Постоји начин да се током дисекције хемијском 
анализом издвоји и ова маст, те да се тако неко тело подели на ’маст’ 
и ’телесну масу без масти’. Међутим, разлика између мршаве телесне 
масе и телесне масе без масти је око 2% тако да многи аутори ова 
два појма употребљавају као синониме. Да би се одредила густина 
неког тела (које садржи помешану маст и мршаву телесну масу) 
потребно је одредити његову запремину и тежину. Запремина се код 
оригиналног метода дензитометрије добија потапањем тела у воду. 
Том приликом особа дише преко посебног система који служи за 
корекцију запремине ваздуха који се налази у плућима [39]. Телесна 
маст (F) се затим добија по формули [4]. 

Ова метода даје добре резултате и представља референтну 
методу за мерење телесне масти а грешка се процењује на  ± 0,5 kg 
телесне масти [40]. Међутим, као и остале методе за мерење телесног 
састава, код болесника на дијализи се може појавити додатна грешка 
пошто се њихов телесни састав разликује од састава људи који нису на 
хемодијализи највише у погледу садржаја телесне воде. Ипак, грешка 
је прихватљива па се ова метода може примењивати и код болесника 
на хемодијализи. Велики проблем је заправо потпуно потапање 
болесника што није само непријатно већ је код тежих болесника и 
неизводљиво. Због тога је развијена метода дензитометрије у којој 
се уместо воде користи ваздух или неки други гас [41]. Таква метода 
је много прихватљивија али је за мерење потребна скупа опрема, 
посебна комора у којој болесник седи док се врши мерење. 

Многобројни лабораторијски параметри се употребљавају за 
процену стања ухрањености. У експериментима на животињама 
доказано је да се као последица дефицита протеина развија ане-
мија [42].  Код човека, међутим, није тако једноставно доказати 
да је анемија у гладовању узрокована недостатком протеина [42] 
и то зато што се у тим стањима срећу разни типови анемија, од 
нормоцитне, нормохромне преко микроцитне до хипохромне и то 
често у комбинацији [43]. Дакле, разни факори узрокују да се током 

 

          4.971  
  F =    - 4.519                     [4] 
   D            
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протеинског дефицита какав је квашиоркор често јавља анемија. И 
поред тога крвна слика се може употребити за процену ухрањености 
али поред већ реченог треба имати у виду да се анемија јавља само 
у тежим протеинско-калоријским  дефицитима и то не увек и сра-
змерно дефициту. Поред тога, примена лекова за стимулацију 
еритропоезе код болесника на хемодијализи онемогућује употребу 
овог параметра за процену стања ухрањености. 

Међу лабораторијским параметрима који процењују висцералне 
протеине свакако је најчешће употребљаван албумин. Овај параметар 
се врло лако мери и зато се често употребљава као једини маркер 
за детекцију потхрањеност болесника на хемодијализи. Међутим, 
одавно је познато да албумин није довољно осетљив и специфичан 
параметар да би се употребљавао у ту сврху [44,45]. Његова синтеза и 
катаболизам као и њихова дистрибуција су измењени код болесника 
на хемодијализи. На концентрацију албумина вероватно највише 
утиче стање хидрације које се код ових болесника непрестано мења. 
а албумин се одређује пре хемодијализе. Даље, слабу корелацију са 
другим параметрима стања ухрањеносту објашњава и повезаност 
албумина са инфламацијом, јер он представља протеин акутне фазе 
[11]. Нема сумње да је он врло важан предиктор смртности болесника 
на хемодијализи [46], али то је вероватно последица како његове 
повезаности са потхрањеношћу тако и са инфламацијом. Због тога 
се албумин не може употребљавати као једини маркер за процену 
ухрањености код болесника на хемодијализи, а такође треба бити 
свесан његове слабе осетљивости и специфичности. Свакако треба га 
одређивати. Албумин се као нутритиван параметар препоручује од 
стране NKF-DOQI i EBPG. 

Пошто време полуживота албумина износи десетак дана, он не 
може бити маркер за рано откривање потхрањености код акутних 
стања потхрањености  каква  се  виђају  на  одељењима интензивне 
неге. Због тога се често употребљава преалбумин [44,47]. Његов полу-
живот је кратак и мери се у минутима. Али и преалбумин није довољно 
специфичан и осетљив да би био идеалан маркер за утврђивање 
потхрањености. Слично је и са трансферином (који зависи од уноса 
гвожђа, а болесници на хемодијализи стално добијају гвожђе) [44.48], 
као и са протеином који везује ретинол [44,49]. Због тога је њихов 
значај за процену ухрањености мањи у односу на албумин. 

 Код болесника на хемодијализи одређивање аминокиселина 
показује  смањење  концентрације есенцијалних (нарочито трипто-
фана, валина, изолеуцина, леуцина и лизина) док су неесенцијалне 
обично повишене (нарочлито глицина, али и цистина и других) [50]. 
Посебно је често снижен валин али и друге аминокиселине са бочним 
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ланцима [44]. Није, међутим, јасно да ли су те промене последица 
бубрежне слабости или потхрањености. Додатни проблеми су у томе 
што је њихов метаболизам јако сложен а промене концентрације у 
плазми се могу мењати из минута у минут [52]. 

 Мерењем концентрације витамина и минерала у крви код 
ових болесника могу се наћи различити поремећаји [52].  Обично су 
присутни дефицити витамина растворљивих у води а од минерала 
често постоји дефицит гвожђа због непрестаних губитака крви током 
дијализе (али често и вишак, ако је болесник примио много транс-
фузија). Није редак ни вишак алуминијума и поремећаји калцијума, 
фосфора, магнезијума, цинка и других минерала. Ови поремећаји 
не могу служити за процену стања ухрањености поготову зато што 
се обично врши њихова супституција или терапија за смањење 
вредности у крви. 

Разни имунолошки тестови показују умањен имунитет код 
потхрањених болесника [44,53]. Концентрација C3 је нижа, а број 
лимфоцита мањи. Међутим, треба имати у виду и да болесници на 
хемодијализи имају смањен имунитет због стања хроничне бубрежне 
слабости независно од ухрањености. И док се C3 лако одређује, 
лимфоците треба бројати ручно, а PPD проба није баш једноставна 
за извођење и тумачење. Због тога се ови параметри ређе користе за 
процену стања ухрањености. 

Антропометријски параметри су једноставни и погодни за 
употребу код болесника на хемодијализи те се зато често употреб-
љавају [44,45].  Наједноставнији параметар је телесна тежина и она 
је изузетно важна за праћење болесника на дијализи [54]. Она, пре 
свега, служи за одређивање накупљене воде код болесника између 
две дијализе. Пар килограма накупљене воде између дијализа не 
може значити промену реалне тежине болесника. Но ако се пажљиво 
прати тзв. сува тежина болесника, односно тежина на крају дијализе, 
може се врло ефикасно проценити да болесник мења своју реалну 
тежину. Да би мерење телесне тежине било реално, неопходно је да 
се изводи на ваги са тегом а не са опругом јер је прва једина довољно 
тачна и поуздана за мерење тежине болесника. Ове ваге често имају и 
висиномер и повремено се морају баждарити. Да би се тежина могла 
упоређивати, неопходно је да се болесник увек мери у истој одећи, 
најбоље у болничкој пижами са лаганим папучама чија је тежина 
позната и лако се може одузети од измерене тежине. 

Болесници на хемодијализи практично немају бубреге, јер код 
већине и не постоји резидуална диуреза. Ако и постоји, није у стању 
да регулише телесну воду као што то чини здрав бубрег. Због тога 
није могуће одредити реалну тј. оптималну тежину болесника како 
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би то одредио бубрег па је већ дуго у употреби клинички појам суве 
тежина болесника који се одређује као најмања могућа тежина током 
које се болесник добро осећа, није малаксао, нема грчеве и пад тензије 
на крају дијализе. Због проблема у одређивању ове тежине и њеног 
значаја дуго већ постоје покушаји да се она тачно одреди употребом 
неког уређаја. Један од таквих уређаја користи биоимпеданцу да би 
одредио оптималну тежину болесника о чему ће бити речи касније. 
На овом месту треба рећи да је то само помоћна метода која се мора 
употребљавати уз одговарајућу опрезност. 

Други  изузетно  важан антропометријски параметар је телес-
на висина која се обично користи за израчунавање индекса телесне 
масе. Телесна висина код одраслих особа се током година мало 
мења али се ипак мења и зато би требало једном годишње поновити 
мерење. Мерење се изводи тако да је болесник без обуће, леђима 
благо прислоњен уз метар, главе мало забачене позади тако да угао 
усана и трагус буду у хоризонталној линији. На главу се затим полако 
спусти лењир тако да са метром чини прав угао. Болесник мора бити 
опуштен и да заузима нормалан стојећи положај. Јасно је да се на овај 
начин не могу измерити тешки и непокретни болесници, али сви 
други болесници морају поред телесне тежине да имају и измерену 
висину. Постоји начин да се и код непокретних болесника из мерења 
појединих делова тела (на пример дужине улне) одреди висина [22]. 

Дијаметри и обими су запостављени код болесника на 
хемодијализи. Биакромијални и бикристални дијаметри се обично 
не мере али дијаметар у лакту или скочном зглобу може послужити 
за процену развијености скелета код ових болесника [54]. У последње 
време постоје студије које афирмишу обим струка као важан 
фактор ризика за процену ухрањености код ових болесника [55]. 
Најчеће одређиван обим је свакако обим надлактице који се мери 
на истој линији где се одређују и кожни набори и који представља 
прогностички важан параметар за процену стања ухрањености ових 
болесника. Обим надлактице би требало измерити сваком болеснику 
на хемодијализи и резултат проценити на основу перцентилне 
дистрибуције [56].  Он је препоручен од стране NKF-DOQI и EBPG. 
Проблем може настати у његовој интерпретацији пошто се процењује 
на основу перцентилне дистриубције о чему ће више речи бити када 
се говори о кожним наборима.  

Кожни набори се често мере код болесника на хемодијализи 
и о томе постоји велики број радова [44].  Ова мерења почивају на 
чињеници да се око половине масног ткива у телу налази поткожно 
код људи који нису на дијализи [57].  Треба имати у виду да код 
болесника на хемодијалзи дистрибуција може бити измењена 
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те да подсећа на ону која настаје давањем кортикостероида [58]. 
Дакле, набори на екстремитетима могу бити тањи за исти степен 
ухрањености. За мерење кожних набора употребљава се калипер. 
Постоји више врста калипера али се препоручује да то буде калипер 
Lage-овог типа тј. да се врши пртисак од 10 g на милиметар квадратни 
површине [59]. Најбоље је да му површине буду паралелне али мала 
одступања се могу толерисати. 

Најважнији је трицепс набор [60], мада се често мере и бицепс 
набор, супраилијачни и субскапуларни набори. Трицепс набор 
се формира у тачки која се налази на средини растојања између 
акромиона и лакта тако што се једном руком направи набор у правцу 
надлактице 2 цм изнад тачке где ће се извршити мерење тако да се 
кожа јасно одвоји од мишића [44]. Затим се калипер лагано спусти 
на формиран набор (који се и даље држи другом руком) и после 
2-3 секунде прочита вредност. То треба поновити бар три пута али 
тако да претходно мерење не утиче на следеће. Узима се средња 
вредност. 

Код нормално ухрањених и мршавих особа обично није проблем 
урадити мерење и оно ће при поновном мерењу дати сличну 
вредност. Најчешћи проблеми се срећу код гојазних особа код којих 
је понекад тешко формирати набор због тврдоће поткожног масног 
ткива и повезаности са апонеурозом мишића. Други проблем је што 
поткожно масно ткиво понекад буде млитаво и  не држи калипер 
тако да он постпено урања у ткиво. То се често виђа код претходно 
гојазних особа које су изгубиле тежину. У том случају је тешко доћи 
до реалог мерења али се могу добити оријентациона тако што се 
калипер држи кратко време по успостављању кожног набора. 

Бицепс набор се мери на сличан начин као и трицепс у тачки која 
одговара оној која је формирана за трицепс набор само са супротне 
стране. Субскапуларни набор се формира у тачки која се налази на 
врху лопатице када се опуштена рука примакне уз тело. Набор је 
вертикалан. Супраилијачни набор се формира усправно у аксиларној 
линији на месту где ова линија сече кристу илијаку. Постоје и други 
набори, на пример абдоминални, аксиларни, торакални, а они се код 
болесника на хемодијализи ретко одређују. 

Тумачење добијених резултата није једноставно. За то се обично 
употребљавају табеле са перцентилном дистрибуцијом вредности 
кожних набора по годинама и то за одређену популацију. Обично 
се узима  да  вредности  које су мање од 5 перцентилних значе 
потхрањеност и захтевају одређену терапију али постоје и друге 
препоруке. Када се ради о болесницима на хемодијализи, дистри-
буција масти може бити различита и ове вредности не морају бити 
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увек тачне. Нажалост ни до данас није урађено веће испитивање 
популације болесника на дијализи већ се још увек примењују норме 
NHANES II (National Health and Nutrition Examination Survey II)  [56]. 

Индекси антропометријских параметара су бројни. Најједно-
ставнија је релативна тежина (RT). Добија се тако што се тежина 
болесника (TT) подели са идеалном тежином (ITT) [формула 5]. 
Вредности између 90 и 110 процената су нормалне [61]. Али. како 
одредити идеалну телесну тежину? То није лако ни код људи који 
нису на хемодијализи. Има више начина. На пример идеална тежина 
се може израчунати формулом по Demole-у за старост од 20-50 година 
- формуле [6] и [7], где је ТВ телесна висина у cm а god су године [61]. 

Међутим,  ове формуле нису широко заступљене и много се чеш-
ће користе ‘Метрополитен’ таблице (Metropolitan Life Insurance Compa-
ny’s 1959 tables - Health Fitness Instructor’s Handbook) које идеалну тежину 
заснивају на најмањем морталитету.  EPBG даје 50 перцентилне вре-
дности за идеалну тежину према величини костура [22].  

Међу индексима антропометријских параметара највише је у 
употреби индекс телесне масе (BMI) који представља однос измедју 
телесне тежине изражене у килограмима и квадрата телесне висине 
изражене у метрима – формула [8] [62]. 

Овај једноставни индекс поред албумина представља највише 
примењиван параметар за процену стања ухрањености посебно 
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гојазности. Нормална вредност овог индекса је различита зависно 
од извора. Може бити зависна од пола. Обично се као нормалан 
означава BMI између 20 и 25 kg/m2, до 30 kg/m2 је вишак тежине, до 
35 kg/m2 гојазност а преко 35 kg/m2 изузетна гојазност за оба пола. 
Међутим, EBPG на пример има друге вредности [22]. Они наводе као 
нормалну вредност од 18.5-24.0 kg/m2. Због своје једноставности овај 
индекс треба одредити код свих болесника на дијализи али треба 
имати у виду да он није довољно специфичан да би реално приказао 
ухрањеност. Наиме, људи који имају изражену мишићну масу или 
већи костур ће такође имати и већи индекс телесне масе. Исто тако, 
садржај воде у многоме може утицати на овај индекс. Поред овог ин-
декса постоје слични индекси у којима је тежина дигнута на трећи 
степен односно на први степен али се они ретко употребљавају, јер је 
индекс телесне масе реалнији. 

Обим мшића надлактице је још један антропометријски ин-
декс који се често употребљава код болесника на хемодијализи и 
израчунава се из обима надлактице (ON) и трицепс набора (TN) по 
формули [9] [44]. Овај индекс почива на претпоставци да су обим 
надлактице и обим мишића надлактице концентрични кругови што 
наравно није тачно али и поред тога овај једноставан индекс треба 
одредити код свих болесника на хемодијализи, јер он пружа увид у 
мишићну масу, која је врло често смањена.  
 
                   OMN (cm) = ON (cm) - 3,14 x TN (cm)  [9]

За процену се употребљавају перцентилне вредности одређене 
код људи који нису на хемодијализи, што представља додатну 
грешку. Ипак, његова предиктивност за морталитет ових болесника 
је утврђена а препоручен је и од стране NKF-DOQI и EBPG. 

Површина мишића надлактице је још један индекс који се такође 
препоручује од стране NKF-DOQI. Он се израчунава по формули 
[10]. Овај параметар има сличну употребу као и обим мишића 
надлактице и сличне недостатке а нема битне предности у односу на 
једноставнији обим мишића надлактице. 

На основу антропометријских параметара могуће је одредити 
телесни састав. Тако се из кожних набора може доћи до процента 
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масти, а затим до мршаве телесне масе и укупне телесне воде. 
Најједноставнији начин је да се на основу Pascal-ове формуле [11] 
из трицепс набора израчуна прво телесна густина а затим помоћу 
формуле [12] телесна маст [61]. 

                    

Ово није најбољи начин да се из кожних набора одреди садржај 
телесне масти. То зато што један набор није довољан да би ово 
мерење било реално. У ту сврху најчешће се употребљавају четири 
набора: трицепс набор (TN), бицепс (BN), субскапуларни (SSN) и 
супраилијачни (SIN3) [62,63]. Прво се израчуна логаритам збира 
кожних набора што значајно умањује грешку насталу током мерења 
кожних набора – формула [13]. Из ове вредности (X) затим се израчуна 
густина тела, формуле [14] и [15] и на крају проценат масти, формула 
[16]. Међутим, NKF-DОQI уместо формула [14] и [15] цитирају друге 
формуле које осим по полу садрже и корекцију за године, а EBPG дају 
таблице. 

Ако се зна проценат масти онда се може израчунати укупна 
телесна маст и мршава телесна маса из које се затим може израчунати 
укупна телесна вода која чини 73,2 % мршаве телесне масе како ће то 
бити касније објашњено када се говори о одређивању укупне телесне 
воде. Укупна телесна вода (UTV) се може израчунати и из телесне 
тежине и висине, формуле [17] и [18] [64].   
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С обзиром на то да су добро познати проблеми у мерењу кожних 
набора, нема сумње да овакво одређивање телесног састава мора да 
садржи и грешке. О томе ће бити речи касније, али свакако треба, 
напоменути да одређивање телесне воде из телесне висине и тежине 
носи све оне грешке које има и индекс телесне масе. 

Рендгенске методе се већ одавно употребљавају за процену 
телесног састава одређеног дела тела, на пример надлактице, 
где се могу разликовати кости и мишићи [65]. Савремене методе 
компјутерске томографије могу послужити за одређивање састава 
одређеног дела тела (на пример попречног пресека руке). Постоје 
студије које су компјутерску томографију употреблавале за мерење 
висцералне абдоминалне масти. Проблем је свакако рендгенско 
зрачење па је етичко питање да ли на овај начин треба одређивати 
телесни састав. Ултразвук са друге стране нема проблем зрачења 
те се може употребљавати ради мерења телесног састава неког дела 
тела. Исто тако магнетна резонанца може једноставно и безопасно 
да одреди телесни састав одређеног дела тела (на пример висцералну 
абдоминалну маст) и то без употребе контраста. Међутим, ова метода 
је скупа и за сада недоступна за рутинско мерење телесног састава. 

DEXA ili DXA (dual energy X-ray apsorptometry) се последњих 
година афирмисала као поуздана метода за мерење телесног састава 
код болесника на хемодијализи [66]. Она почива на мерењу које 
се врши помоћу два X зрака различите енергије: један омогућава 
снимање костију а други, који је енергетски слабији, меких ткива. У 
ту сврху се користи мала рендгенска цев тако да је количина зрачења 
при овом снимању мала, мања него при једном рендгенском снимку 
плућа. Она захтева посебан апарат за скенирање, који се састоји од 
покретног стола (на коме лежи болесник током снимања) и покретног 
скенера који се креће дуж болесника који мирно лежи у току 7 
минута (за које време се обави снимање). Компјутер затим обради 
податке и прикаже резултате. Преглед се обавља у лакој гардероби 
и без присуства металних делова. Ови апарати обично имају главну 
намену за мерење остеодензитометрије која се другим методама не 
може тако добро мерити.

Резултати приказују укупну телесну маст, укупну телесну воду, 
мршаву телесну масу, укупну коштану масу и регионалну расподелу 
у смислу појединих екстремитета и трупа. Како се у екстремитетима 
може раздвојити коштано од меког ткива, кога чине углавном 
мишићи то се ова метода може употребити и за одређивање мишићне 
масе појединих екстремитета. Остеодензитометрија одређена на овај 
начин не може добро показати поједине регионе који су битни за 
откриваје остеопорозе па се за остеопорозу снимање мора извршити 
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посебно. Метода даје реалне податке који су поузданији у односу 
на друге методе за мерење телесног састава и могу се поредити са 
дензитометријом, па се ова метода сматра референтном [66,67]. Ипак, 
DXA није за рутинску употребу јер је то скупа метода која захтева 
одговарајући апарат и обучено особље а и зрачење, иако није велико, 
не дозвољава непрекидно понављање мерења. Зато би ову методу 
требало користити када се клинички проблем не може решити на 
други начин. Она је препоручена од стране NKF-DOQI  i EBPG. 

Биоимпеданца или BIA (bioimpedance analysis) је у последње 
време развијена за употребу код болесника на хемодијализи [66]. 
Вискофреквентна струја проласком кроз тело ствара отпор тзв. 
импеданцу који је различита, зависно од телесног састава [68]. Ако у 
телу има више воде онда је и отпор, односно импеданца мања. Масно 
ткиво је сиромашно водом тако да оно повећава отпор. Зависно од 
фреквенце, струја може да пролази само кроз екстрацелуларни 
простор или и кроз екстрацелуларни и целуларни простор што се 
дешава ако је фреквеција већа. Због тога се често користи спектар 
високофреквентних струја уместо појединих фреквенција. Међутим, 
отпор при проласку струје не зависи само од телесног састава већ и 
од облика појединих делова тела кроз које струја пролази. То ствара 
непредвидиву грешку. 

За потребе дијализе направљени су апарати који могу да измере 
укупну телесну воду и екстрацелуларну воду. На тај начин се може 
доћи до мршаве телесне масе која има константни садржај воде 
(бар код људи који се не лече понављаним дијализама) и он износи 
73,2%. У даљем току може се израчунати количина и проценат 
масти у организму. Ови апарати осим  тога процењују суву тежину 
тела, и уколико је болесник у вишку воде, или евентуално у мањку, 
поређењем са здравом популацијом [69.70]. Уз то се из унетих 
параметара израчунава и индекс телесне масе. На основу тога може 
се рећи да ови апарати мере све оно што клиничар може да пожели. 
Међутим, треба бити опрезан, јер су грешке могуће и често нису 
мале, нарочито ако се ради о болесницима са вишком тежине, или 
укупне телесне воде. Овај апарат не показује измерене параметре 
већ само процењене. Константе које се употребљавају за њихово 
израчунавање нису објављене у упутсву апарата. Све то упућује да 
се грешка у процени може појавити у различитим и непредвидивим 
ситуацијама те ове резултате клиничар увек мора узимати са опрезом 
[7]. Поступак мерења траје неколико минута, једноставан је и своди 
се на постављање електрода на ногу и руку при чему болесник лежи 
на кревету а затим се уради мерење помоћу апарата. 

Укупни телесни азот може се проценити директно мерењем 
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гама радијације после излагања тела неутронском зрачењу (’neutron 
activation analysis’). По излагању тела неутронском зрачењу неутрони 
бивају ”заробљени” од атома азота, калијума, натријума, хлорида, 
калцијума, фосфора и других елемената. Том приликом емитују 
γ-зраке одговарајуће енергије који се анализирају употребом бројача 
за цело тело [72,73]. Количина радијације коју том приликом тело 
прими може се упоредити са рендгенским снимком плућа. На тај 
начин се може проценити количина протеина у организму пошто 
граму азота одговара 6,25 грама протеина а то је свакако врло важно 
са болеснике на хемодијализи код којих је протеинско калоријска 
потхрањеност честа. Тачност у мерењу протеина се процењује на 
око 10% разлике од праве вредности [74]. Ова метода се за сада мало 
примењује, пре свега, због потребе за одговарајућим апаратом и 
познавањем методе али је препоручена од стране EBPG. 

 Укупни телесни калијум је главни интрацелуларни катјон. 
Налази се у високој концентрацији у мишићима, јетри и мозгу док 
је у масном ткиву, костима и другим ткивима у малој концентрацији 
[75]. У мршавој телесној маси се налази у константној концентрацији 
од 68,1 mmol/kg те се калијум може одредити на основу једначине [19] 
[75,76]. Калијум се може одредити мерењем радијације на два начина. 
У организму се поред K39 налази природни изотоп K40 који се може 
скенирати одговарајућим апаратом. Друга метода је дилуциона и за 
мерење се употребљава K42.   

Међутим, скенирање се врши током 40 минута а да би оно 
започело, потребно је избаждарити апарат тако што неколико 
болесника морају да приме K42.  Остаје добро познато питање,  да ли 
је константа 68,1 код свих болесника иста, поготову што болесници 
на хемодијализи немају констатан телесни састав не само када је вода 
у питању већ често и калијум. Тачност мерења се процењује на ±7g 
калијума [37]. С друге стране, примена дилуционе методе такође има 
своје недостатке који се не односе само на минималну радијацију већ 
и на то што изменљиви калијум чини око 90% калијума у организму. 
Мерење се врши након 40 сати да би се радиоактивни калијум добро 
дистрибуирао у организму. Ове методе се ређе употребљавању код 
болесника на хемодијализи. 

мршава телесна маса = [19]_____________________________
Укупни телесни калцијум (mmol)

68.1
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Одређивање телесног састава из количине укупне телесне воде 
базира на чињеници да је масно ткиво сиромашно водом те да се вода 
налази у 73,2% мршаве телесне масе како су измерили још Pace и Rath-
bun [77] па се до укупне телесне масти може доћи на основу формула 
[20] и [21]. 

     
    Ukupna telesna voda
Telesna težina bez masti = ______________________ [20]
              0.732 

Ukupna telesna mast = Telesna težina - Telesna težina bez masti   [21]

Укупна телесна вода се обично одређује дилуционом мето-
дом помоћу деутеријума и трицијума. Претходно су описане 
методе мерења укупне телесне воде кинетичким моделом уреје и 
биоимпеданцом. Као што је већ више пута речено, основни проблем 
је у томе што је телесни састав болесника на хемодијализи променљив, 
посебно у погледу садржаја воде, тако да грешка при овим мерењима 
може бити велика. Наиме, и код људи са нормалном бубрежном 
функцијом количина воде у организму може варирати, тако да 
поменута константа и није констатна већ статистичка вредност.  

NIR (Near Infrared Interactance) је базирана на чињеници да је 
оптичка густина линеарно повезана са поткожном машћу. NIR свет-
лост пролази кроз ткиво, одбија се од коштаног ткива и враћа у 
детектор. Апарат се састоји од фибер оптичке сонде  која је повезана 
са дигиталним анализатором, те се на разним тачкама на телу може 
анализирати телесни састав, али се то најчешће чини у регији бицепса. 
Ова метода је брза, једноставна, неинвазивна а апарат није претерано 
скуп, те она добија на популарности [78]. Међу главне недостатке 
убрајају се зависност од притиска сонде на ткива, боје коже и стања 
хидрације, које је увек проблем код болесника на хемодијализи. 
Апарат приказује проценат телесне масти а грешке могу бити велике 
како код гојазних тако и мршавих особа. Метода је у развоју, а до сада 
се показало да је мерење кожних набора тачније од ове методе. 

Међу методе које се ређе употребљавају спада биопсија која 
пружа велике могућности испитивања хистолошких промена и 
састава појединог ткива, на пример мишића када се може одредити 
аминокиселински састав [79]. Анализа длаке на кидање, промене у 
морфологији и корену, такође омогућава сагледавање протеинског 
дефицита [80]. TOBEC (Total Body Electrical Conductivity), или укупна 

Укупна телесна вода

Укупна телесна маст = Телесна тежина - Телесна тежина без масти [21]

[20]________________________Телесна тежина без масти =
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електрична проводљивост тела, базира на чињеници да мршава 
телесна маса боље проводи елекричну струју од масти. Особа 
лежи у цилиндру у коме се генерише врло слабо електромагнетно 
поље чија јачина зависи од количине електролита у телу. У току 
10 секунди изврши се мерење и процена мршаве телесне масе [81]. 
Метода се сматра веома тачном али није у широј употреби због 
велике цене апарата. На крају, може се рећи да се наставља трагање 
за одговарајућим маркером који би био једноставан за одређивање и 
омогућио добру процену ухрањености. Последњих година откривено 
је много различитих супстанци (IGF-1, leptin, PAI-I и др.) али ни једна 
од њих не задовољава критеријуме за нутрициони маркер. 

Са теоријског аспекта методе са процену телесног састава су 
највише утемељене за процену ухрањености. У табели 3 су приказане 
методе које најчешће служе за одређивање телесног састава. Њима 
се може проценити телесна маст и укупна телесна вода. Поред тога, 
неке могу проценити екстрацелуларну воду, масу телесних ћелија, 
коштану, мишићну масу и друго. У референтне методе се убрајају 
дензитометрија и DXA које, како се сматра, могу најтачније да 
процене оно што мере, тачније него остале методе. Међутим, оне се 
не могу употребљавати у свакодневој клиничкој пракси, па се због 
тога примењују када је то неопходно да допуне оно што не могу 
друге једноставније методе. 

Табела 3. Најчешће методе за процену телесног састава

Дензитометрија
Антропометрија 
DXA 
Биоимпеданца
Укупни телесни калијум
Укупна телесна вода

Два примера случајно изабраних болесника илуструју колико су 
тачне референтне методе код болесника на хемо-дијализи: Први код 
наизглед нормално ухрањеног, и други код болесника са вишком 
тежине. Нормално ухрањени болесник је имао 49 година, тежину 67 
kg после дијализе, висину 171 cm а болесник са вишком тежине био 
је стар 25 година; имао тежину ог 106 kg после дијализе и висину од 
186 cm. DXA је код првог болесника одредила проценат масти пре 
дијализе 20.4% док је после дијализе он био 21,6%. Болесник са вишком 
тежине је пре дијализе имао 26,8% масти а после дијализе 28.3%. Као 
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што се види разлике у мерењу процента масти пре и после дијализе 
су неминовне, с обзиром на различит садржај воде али грешка није 
велика ни код једног болесника.  

Та два болесника су исто измерена биоимпеданцом и добијени 
су следећи резултати. Нормално ухрањени болесник је пре дијализе 
имао проценат масти 18,5% а после дијализе 20.8%. Болесник са 
вишком тежине је пре дијализе имао проценат масти 35,9% а после 
дијализе 40,2%. Грешка услед различите количине воде је много већа 
код ове методе а, осим тога, и неслагање између ове методе и DXA је 
велико код гојазних болесника. 

Ево и резултата за та два болесника на основу антропометрије. 
Индекс телесне масе после дијализе за нормално ухрањену особу је 
био 22.9 kg/m2 док је за особу са вишком тежине био 33.3 kg/m2. Проценат 
масти код нормално ухрањеног болесника на основу кожних набора 
је био 20,9% а код болесника са вишком тежине 24,2%.

Нормална вредност процента масти за мушкарце износи 12 - 20% 
а за жене 20-30% [82]. То значи да је и наизглед нормално ухрањен 
болесник у ствари боље ухрањен. С друге стране, може се видети 
колика је тачност индекса телесне масе који даје само оријентациону 
вредност, те је по њему прва особа нормално ухрањена јер је нормална 
вредност овог параметра између 20 – 25 kg/m2 [83]. 

Сложеност избора метода за процену исхране и стања ухра-
њености упућује да се још једном баци поглед на препоруке дате од 
стране NKF-DOQI (Табела 4) а сличне препоруке даје EBPG [20,22,34]. 
То су, заправо, клиничарима добро познате и уобичајене методе. 
Ове препоруке садрже детаљна упутства за њихову примену као и 
нормалне вредности и таблице за читање нормалних вредности. Тако 
NKF-DOQI препоручује да се сваког месеца уради албумин, релативна 
тежина, субјективна глобална процена, интервју или дневник исхра-
не и nPNA. Остале методе се могу радити по потреби. Између NKF-
DOQI и EBPG постоје и разлике у препорукама. На пример EBPG 
препоручује скоровање за субјективну глобалну процену, што се 
разликује од NKF-DOQI препорука како се то може видети раније у 
овом  тексту. Даље, EBPG препоручује одговарајуће тестове за про-
цену апетита, истиче значај процене холестерола (да не буде низак, 
ни висок), сматра да индекс телесне масе треба да буде већи од 23, 
затим предлаже употребу методе неутронског зрачења (‘neutron acti-
vation analysis’) као референтну методу за процену телесних протеина. 
С обзиром на то да овај текст нема за циљ детаљан опис метода за 
практичну употребу, то се читаоци упућују на поменуте водиче где 
се то може наћи.  
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Табела 4. Методе за процену исхране и ухрањености препоручене у 
водичу NKF-DOQI 

- Субјективна глобална процена (укључује анамнезу и преглед)
- Интервју или дневник исхране
- nPNA (процена катаболизма протеина)
- Серум албумин, трансферин пре дијализе 
- Креатинин, уреа, холестерол пре дијализе
- Индекс креатинина
- Индекс телесне масе, релативна тежина (после дијализе) у односу на  
   претходну или стандардну (HANES II)
- Кожни набори 
- Обим надлактице, површина мишића надлактице и бикондиларни 
   дијаметар 
- Процена телесне масти и укупне телесне воде из антропометријских 
   параметара
- Биоимпеданца 
- DEXA

У закључку се може рећи да ниједна метода за процену исхране 
и ухрањености болесника на хемодијализи није сасвим тачна, али 
да  поједине праве већу грешку него друге. Највеће грешке настају 
због параметра и начина на који се тај параметар мери, и то су 
грешке својствене за одређену методу. Други узрок грешака је што 
употребљене константе у овим методама заправо нису константе и 
подложне су индивидуалним варијацијама, а мењају се и код исте 
особе. Телесни састав није физичка него статистичка константа. То се 
посебно односи на телесну воду. Даље грешке се јављају због примене 
истих константи код болесника на хемодијализи које су одређене 
код здраве популације. Познато је да болесници на дијализи имају 
различит телесни састав, и то нарочито у погледу телесне воде која 
варира за више литара пре и после дијализе. Не постоји једна метода 
која ће пружити све потребне податке о исхрани и ухрањености. Не 
постоји валидно скоровање да би се на основу више метода одредила 
исхрана и ухрањеност. 

Клиничар мора одредити шта је у поменутој анализи исхране и 
ухрањености важно. На располагању су му уобичајене и једноставне 
методе какве су анамнеза и преглед (укључујући ту субјективну 
глобалну процену), индекс телесне масе, релативна тежина, обим 
надлактице, албумин и друге лабораторијске анализе, затим сло-
женије какве су nPCR, анализа исхране, мерење кожних набора,  
биоимпеданца и на крају, ако је то потребно, и DEXA. Иако DEXA 
може дати најтачнији телесни састав, понекад ни то није довољно 
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па је, на пример, потребно додати анализу исхране. На клиничару 
је да одреди које методе су адекватне за сваког болесника да би се 
исхрана и ухрањеност сагледали са више аспеката и добили подаци о 
више телесних одељака (пре свега телесна маст, укупна телесна вода, 
мишићна маса и висцерални протеини), како је то предложено и од 
стране NKF-DOQI и EBPG. 
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ASSESSMENT  OF DIET AND NUTRITIONAL STATUS IN                 
HEMODIALYSIS PATIENTS

Milan Stošović

Clinic of Nephrology, Clinical Center of Serbia, Belgrade

Hemodialysis patients need continuous monitoring of diet and nutritional sta-
tus in order to prevent and treat malnutrition and other nutritional disorders. Many 
methods are available for assessment of diet and nutritional status but none is perfect. 
The aim of this article is to analyze the advantages and disadvantages of each method 
for assessment of diet and nutritional status in hemodialysis patients.

Although personal medical history and objective examination can reveal many 
data concerning diet and nutritional status, subjective global assessment is more re-
liable. Diet could be assessed using food measurements and patient diaries or dietary 
interviews taken by nutritionists. A dietary diary is a better method than an interview 
but needs more motivation by patients. In both cases data could serve for solving cli-
nical problems of low or high intake, such as hyperphosphatemia, hyperkalemia, high 
fat intake, low energy or protein intake etc. Calculation of normalized protein catabo-
lic rate (nPCR) may be useful in monitoring protein intake and catabolism. Although 
many methods are available for assessing nutritional status, only two parameters are 
frequently used – serum albumin and body mass index. Both are simple but not spe-
cific enough. Circumferences and skinfolds are used more rarely, although they could 
give useful information. Body fat percentage together with mid-arm muscle circum-
ference can be calculated. Bioimpedance (BIA) and dual energy x-ray absorptiometry 
(DEXA) are also useful. 

Methods for assessing nutritional status need to give information about the most 
important compartments, such as total body fat, lean body mass, total body water, 
muscle mass and visceral protein, depending on the clinical state of the patients. 
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