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УВОДНА РЕЧ

Задовољство нам је да Вам представимо резултате студије Ака-
демије медицинских наука Српског лекарског друштва „Рано откри-
вање болести бубрега“. Студију су под руководством Академије изве-
ли лекари опште медицине београдских домова здравља и нефроло-
зи београдских клиничких центара. Тиме су се придружили бројним 
активностима које се изводе широм света са циљем да се заустави 
непрекидно и брзо повећање броја особа оболелих од хроничне бо-
лести бубрега.

У монографији су приказани садржај и циљ изведене студије, 
методе скрининга, резултати истраживања добијени у појединим 
установама које су учествовале у истраживању, као и преглед и ана-
лиза збирних резултата. На крају су дате препоруке о томе како би 
требало интерпретирати резултате скрининга и на који начин наста-
вити дијагностиковање и лечење болесника код којих су откривени 
знаци обољења бубрега. У тим препорукама настојали смо да одгово-
римо на сва питања која су се наметала током извођења студије, као и 
на питања учесника састанка на којем је студија приказана.

Надамо се да ће резултати ове студије подстаћи лекаре широм 
Србије да започну слична истраживања, а да ће скрининг хроничне 
болести бубрега постати наша редовна пракса.

 Захваљујемо на сарадњи свим колегиницама и колегама који 
су учествовали у извођењу ове студије и испитали око хиљаду боле-
сника. Овај наш заједнички волонтерски рад је још једна потврда 
спремности лекара да учествују у свакој активности која доприноси 
бољем здрављу и квалитету живота болесника.

Захваљујемо рецензентима, угледним нефролозима проф. др 
Спири Страхињићу и проф. др Радовану Богдановићу, који су нам 
учинили част прихвативши да прочитају ове научне радове и дају 
своју стручну оцену, те својим сугестијама побољшају квалитет радо-
ва који су штампани у овом броју Монографија научних скупова Ака-
демије медицинских наука СЛД.

Проф. др Љубица Ђукановић
Проф. др Вишња Лежаић





МЕТОДЕ И ЗНАЧАЈ РАНОГ ОТКРИВАЊА 
БОЛЕСТИ БУБРЕГА

Вишња Лежаић
Клиника за нефрологију, Клинички центар Србије, Београд

Сажетак

Хроничне болести бубрега су здравствени проблем широм света. Бележи се 
непрекидно повећање броја болесника који се лече неком од метода за замену 
функције бубрега и оних с различитим степеном оштећења бубрега. На повећа
ње броја особа с хроничним обољењима бубрега може се утицати само приме
ном мера превенције и раним откривањем болести.

Последњих година изведене су скринингстудије хроничне болести бубрега 
у неколико земаља. На основу добијених резултата дефинисана је величина про
блема и указано на то према којим популацијама треба усмерити мере превенци
је и раног откривања болести бубрега. Испитивања су показала да су болесници 
с хипертензијом, дијабетесом и старе особе три групе код којих је ризик од разво
ја болести бубрега висок.

Откривање болести бубрега треба да буде једноставно, јефтино и помоћу 
расположивих тестова. Зато се за откривање хроничних болести бубрега предла
жу следеће мере: мерење крвног притиска, преглед седимента мокраће, одређи
вање јачине гломерулске филтрације (ЈГФ) и протеинурије и преглед бубрега и 
мокраћних путеве неком од метода визуелизације. За почетни скрининг користе 
се углавном два једноставна теста: одређивање ЈГФ помоћу формула и микроал
буминурије у узорку мокраће.

Када се оштећење бубрега открије, почиње се лечење болести бубрега и оста
лих пратећих болести, првенствено кардиоваскуларних, које се развијају током 
хроничног оштећења бубрега. С друге стране, одређивање ЈГФ омогућава пра
вилно дозирање лекова који се излучују преко бубрега (чиме се избегава њихово 
токсично дејство), хигијенскодијететски режим и свакодневне активности боле
сника се прилагођавају степену оштећења бубрега, а болесник правовремено 
упућује на преглед код нефролога.

Кључне речи: хронична болест бубрега; методе скрининга

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 11-20, 2009.



Методе и значај раног откривања болести бубрега
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Увод

Хроничне болести бубрега су здравствени проблем широм све
та. Пре десетак година на овај проблем је упозорило непрекидно пове
ћање броја болесника у терминалној инсуфицијенцији бубрега, које 
је потребно лечити неком од метода за замену функције бубрега. Са
да се у свету овим методама лечи око милион болесника, а предвиђа 
се да ће тај број до 2010. године прећи два милиона [1, 2]. Инциденци
ја терминалне инсуфицијенције бубрега експоненцијално расте због 
сталног повећања броја болесника са дијабетесом, хипертензијом и 
старих особа [3, 4].

Значај хроничних болести бубрега не произлази само из непре
кидног повећања броја болесника у терминалној инсуфицијенцији 
бубрега. Процењује се да у ранијим стадијумима хроничне болести 
бубрега има 30150 пута више болесника од броја у терминалној ин
суфицијенцији [5]. Анализа студије пресека NHANES (The National 
Health and Nutrition Examination Surveys) у Сједињеним Америчким Др
жавама, која је започела 1988. године и током које је до 2004. године 
прегледано око 30.000 особа из опште популације, показала је да се 
преваленција хроничних болести бубрега повећава [6]. Последњи на
лази показују да се код 26 милиона људи (који чине 13% одраслих) 
уочава неки показатељ хроничне болести бубрега, при чему само јед
на петина њих зна да има болесне бубреге [6]. Недавно је у Аустра
лији изведена студија пресека о преваленцији хроничних болести 
бубрега. Међу 11.247 одраслих особа откривено је 3% болесника с 
протеинуријом и 11% са смањеном функцијом бубрега. Код чак 75% 
oвих испитаника дијагностикована је хипертензија, односно шећер
на болест, a код половине њих ове болести нису дијагностиковане 
пре извођења ове студије [7].

Осим клиничког, растући број хроничних болести, односно 
оштећења бубрега има и велики економски значај. На лечење боле
сника неком од метода за замену функције бубрега троши се 4% укуп
них средстава из фонда за здравствено осигурање [6].

Дефиниција и подела хроничне болести бубрега

Хронична болест бубрега се дефинише као структурно или 
функционално оштећење бубрега које траје најмање три месеца, од
носно смањење јачине гломерулске филтрације (ЈГФ) испод 60 ml/
min/1,73 m2. Оштећење бубрега се испољава или патохистолошким 
променама или показатељима оштећења бубрега. То могу бити поре
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мећаји у саставу крви и мокраће или ненормалности у изгледу бубре
га и мокраћних путева које се откривају методама визуелизације [8].

У табели 1 приказани су стадијуми хроничне болести бубрега 
према дефиницији америчке Националне фондације за бубрег (Na
tional Kidney Fondation) [8]. Поред пет стадијума хроничне болести бу
брега, ова подела укључује и особе с повећаним ризиком за настанак 
болести бубрега.

Табела 1. Стадијуми хроничних болести, односно оштећења бубрега

Стади-
јум Oпис ЈГФ 

(ml/min/1,73 m2)

 Особе с повећаним ризиком ≥90

1. Оштећење бубрега са нормалном или 
повећаном ЈГФ >90

2. Оштећење бубрега са благим повећањем ЈГФ 6089

3. Умерено смањење ЈГФ 3059

4. Тешко смањење ЈГФ 1529

5. Инсуфицијенција бубрега <15 (или дијализа)

Хронична болест бубрега и кардиоваскуларне болести

Велики број болесника с оштећењем бубрега умре пре него 
што достигне терминалну инсуфицијенцију бубрега услед различи
тих небубрежних болести, најчешће кардиоваскуларних [8, 9]. Једна 
трећина болесника с хроничним болестима бубрега се упућује на бол
ничко лечење, а више од 50% умре због кардиоваскуларних болести 
и пре него што лечење дијализом почне. Болесници стари између 25 
и 34 године који се лече дијализом умиру услед кардиоваскуларних 
болести подједнако често као и особе без обољења бубрега старе 75
84 године које се не лече дијализом [10].

Студије скрининга

На повећање броја особа с хроничним обољењима бубрега 
може се утицати само применом мера превенције и раним открива
њем болести. Највећи број хроничних болести бубрега протиче без 
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симптома, па ако се за њима не трага, болесници се јављају лекару у 
одмаклом стадијуму болести, са узнапредовалом инсуфицијенцијом 
бубрега. Тада су могућности да се утиче на ток болести значајно сма
њене или чак потпуно изгубљене.

Последњих неколико година у многим земљама света у праксу 
су уведене стратегије за откривање хроничних болести бубрега и из
ведено је више студија скрининга. Поред откривања, њихов циљ је 
био да се планирају мере превенције и лечења хроничних болести 
бубрега. Иако су неке од ових студија обухватиле целе популације 
[11, 12 ,13], сматра се да је ефикасније и исплатљивије да се скрининг 
спроведе у популацијама с повећаним ризиком за болести бубрега 
[14, 15]. Испитивања су показала да су болесници с хипертензијом, 
дијабетесом и старији од 60 година три најбројније групе, код којих 
је ризик од развоја болести бубрега висок. Према резултатима скри
нингстудија које су обухватиле целокупну популацију, а не посебно 
особе с повећаним ризиком, код прегледаних 3.5006.400 одраслих ис
питаника учесталост хроничних болести бубрега, односно оштећења 
бубрега, била је 6,48,5% [11, 12 ,13]. Код 14.00075.000 испитаника с по
вишеним ризиком за настанак болести бубрега учесталост оштећења 
бубрега била је 1327% [14, 15].

Методе за откривање хроничних болести бубрега

Препознавање особа са болестима бубрега треба да буде јед
ноставно, јефтино и помоћу расположивих тестова. Ове захтеве ис
пуњавају следеће методе за откривање хроничних болести бубрега: 
мерење крвног притиска, преглед седимента мокраће, одређивање 
ЈГФ и протеинурије и преглед бубрега и мокраћних путева неком од 
метода визуелизације. У поменутим скринингстудијама користе се 
углавном два једноставна теста: одређивање ЈГФ помоћу формула и 
микроалбуминурије у узорку мокраће.

Преглед мокраће тест-тракама и седимент мокраће

Преглед мокраће је најјефтинија и најједноставнија дијагно
стичка метода за откривање оштећења бубрега и мокраћних путева. 
У почетку мокраћа се може прегледати реагенсним тесттракама. Та
квим прегледом се добијају основни подаци о мокраћи: киселост, спе
цифична тежина, боја, подаци о постојању гликозе, кетонских тела, 
билирубина и уробилиногена, али и о леукоцитној естерази, нитри
тима, хемоглобину, протеинима у трагу или патолошким концентра
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цијама. Уколико овај преглед покаже патолошки налаз, препоручује 
се да се прегледа седимент мокраће микроскопски. Када се испитива
ње обавља технички коректно и искусно, овакав преглед мокраће мо
же се користити у дијагностиковању многих болести бубрега. Тако, 
на пример, појава еритроцита и еритроцитних цилиндара указује на 
гломерулску болест, а појава леукоцита на инфекцију мокраћних пу
тева.

Методе за одређивање функције бубрега

Искуство је показало да су досадашње методе за одређивање 
функције бубрега непоуздане из неколико разлога. Најчешће кори
шћено одређивање клиренса ендогеног креатинина захтевало је ску
пљање мокраће у одређеном временском периоду (24 часа или кра
ће). Због грешака у скупљању мокраће, овај тест је постао непоуздан 
и непопуларан [16]. С друге стране, концентрација креатинина у се
руму повећа се изнад горње границе нормале тек када се функција 
бубрега смањи за 50% од нормалне вредности. Поред овога, вредно
сти креатинина у серуму зависе од многих фактора (Табела 2): старо
сти и пола болесника, дијететских навика, мишићне масе, примене 
одређених лекова [17]. 

Све ово указује на то да је креатининемија непоуздан показатељ 
рада бубрега, који се може користити само као показатељ промена 
функције у времену. Због тога су у употребу уведене формуле за про
цену функције бубрега [17, 18] у којима важно место, поред креатини
немије, имају пол, старост и површина тела болесника. Најчешће су 
у употреби формула MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) [19] и 
Cocroft–Gaultова формула.

Табела 2. Фактори који утичу на стварање креатинина у серуму

Фактор Утицај
Старост Смањење
Женски пол Смањење

Хабитус
Мишићна маса Повећање
Ампутације Смањење
Обезитас Нема

Хроничне болести
Малнутриција, запаљење Смањење
Неуромишићне болести Смањење

Дијета
Вегетаријанци Смањење
Кувано месо Повећање
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Формула MDRD:
ЈГФ (ml/min/1,73 m2) = 186,3 x сКр (mg/dl) 1,154 x старост 0,203 x 0,742 за 
жене

CocroftGaultова формула:
ЈГФ (ml/min) = [(140  старост болесника) x тежина (kg) x 0,85 за жeнe] 
/ [0,81 x сКр (mol/l)];

где је ЈГФ јачина гломерулске филтрације, а сКр концентрација 
креатинина у серуму.

Одређивање ЈГФ помоћу формула вишеструко је корисно, јер 
оно омогућава да се правилно дозирају лекови који се излучују преко 
бубрега, чиме се избегава њихово токсично дејство, а хигијенскоди
јететски режим и свакодневне активности болесника се прилагођа
вају датом степену оштећења бубрега. Међутим, саветује се опрез у 
тумачењу ЈГФ код особа млађих од 18 година, код оних код којих је 
ЈГФ већа од 60 ml/min, када постоји брза промена ЈГФ (акутна слабост 
бубрега), те код особа са параплегијом или кахексијом [20, 21].

Протеинурија

Протеинурија изнад границе нормале и микроалбуминурија 
су поуздани и рани показатељи оштећења бубрега. Поред прегледа 
тесттракама, мерење протеинурије или микроалбуминурије у мо
краћи скупљеној током 24 часа традиционално се примењује за од
ређивање њихове вредности. Међутим, због грешака које болесник 
направи током скупљања мокраће, овакав начин је непрактичан и 
непрецизан. Стога је у многим студијама уведено одређивање одно
са протеина или микроалбумина и креатинина у било којем узорку 
мокраће. Овај однос се користи за процену протеинурије, односно 
микроалбуминурије за 24 часа. У табели 3 дате су вредности протеи
нурије и микроалбуминурије израчунате на оба начина.
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Табела 3. Вредности протеинурије, односно микроалбуминурије 
одређене помоћу тесттраке, у 24часовној мокраћи и у узорку мокраће

Параметар Микроалбуминурија Протеинурија

Тест траке Албуминспецифичан + и више

Албумин/креатинин у 
урину (mg/g уКр)

Жене >25 
Мушкарци >17

Протеинурија (g/дан) >0,3

Протеини/креатинин у 
урину (mg/g уКр) >300

уКр – концентрација креатинина у мокраћи изражена у грамима

Значај раног откривања хроничне болести бубрега

Када се оштећење бубрега открије, почиње се лечење болести 
бубрега и осталих пратећих болести, првенствено кардиоваскулар
них, које се развијају током хроничног оштећења бубрега. С друге 
стране, одређивање ЈГФ омогућава правилно дозирање лекова који 
се излучују преко бубрега, чиме се избегава њихово токсично дејство, 
хигијенскодијететски режим и свакодневне активности болесника се 
прилагођавају степену оштећења бубрега, а болесник се правовреме
но упућује на преглед код нефролога.

Према резултатима испитивања америчке Националне фон
дације за бубрег [8], што се раније почне с лечењем болесника, мо
же се одложити започињање лечења дијализом за неколико година. 
Светско удружење нефролога одржало је састанак у Хонгконгу 2004. 
године на којем је учествовало 39 земаља. Састанак је био посвећен 
стратегијама откривања болести бубрега, процени прогресије и ме
рама за успоравање развоја хроничне инсуфицијенције бубрега. На
предовање хроничне инсуфицијенције бубрега могуће је успорити 
применом следећих мера [22]:

• контрола крвног притиска,
• дијета са смањеним уносом беланчевина,
• смањење нивоа липида,
• контрола метаболизма калцијума, фосфата, паратхормона и 

витамина Д,
• лечење анемије,
• правовремене и ране контроле код нефролога.
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Добра контрола крвног притиска има значајну улогу у усп
оравању прогресије хроничне инсуфицијенције бубрега. Израчун
ато је да стриктна контрола крвног притиска може да одложи поч
етак лечења дијализом за око 1,2 године током праћења болесника 
од девет и по година [23]. Како поред контроле крвног притиска на 
напредовање болести бубрега лоше делује патолошка протеинурија, 
то су савети за контролу крвног притиска одређени у зависности од 
протеинурије. Препоручено је да се код особа које не болују од шеће
рне болести са протеинуријом мањом од 1 g дневно крвни притисак 
одржава на вредностима 130/80 mm Hg. Уколико неко болује од шеће
рне болести и има протеинурију већу од 1 g дневно, вредности кр
вног притиска треба да буду 125/75 mm Hg [23].

Поред стриктне контроле крвног притиска, код свих болесника 
с хроничном болешћу бубрега треба применити и све остале мере 
превенције развоја кардиоваскуларних болести.

Напомена

Истраживања изведена у овом раду делом су финансирана сред
ствима научноистраживачког пројекта број 145043 Министарства за 
науку Републике Србије.
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SIGNIFICANCE OF AND METHODS FOR EARLY DETECTION 
OF KIDNEY DISEASE

Višnja Ležaić

Clinic of Nephrology, Clinical Center of Serbia, Belgrade

Chronic kidney disease is a health problem worldwide.  A continuous increase has 
been recorded in the number of both renal replacement therapy patients and patients 
with different levels of kidney damage. Measures for prevention and early detection 
are the only way to lower the increase in the number of persons with chronic kidney 
disease. Thus, we simultaneously treat the disease, slow down its progression and 
try to cure concomitant illnesses. In recent years, screening studies have been carried 
out in several countries, the results of which have defined the scope of the problem 
and indicated which population groups should be targeted for prevention and early 
detection of kidney disease. The three most numerous population groups at increased 
risk for the appearance of kidney disease are patients with hypertension or diabetes 
and older persons.  

Identification of individuals with kidney disease should be simple, inexpensive 
and employ available tests. To detect chronic kidney disease it is necessary to measure 
blood pressure, examine urine sediment, determine glomerular filtration rate (GFR), 
detect proteinuria, and examine the kidneys and urinary tract by some visualisation 
method. Two simple tests are mainly in use for the initial screening: estimating GFR 
using  formulae and determining microalbuminuria in a urine sample. 

  
Keywords: chronic kidney disease screening; methods
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Сажетак

Хронична болест бубрега се дефинише као структурно или функционално 
оштећење бубрега које траје најмање три месеца, односно смањење јачине гломе-
рулске филтрације (ЈГФ) испод 60 ml/min/1,73 m2 без обзира на то колико траје. Ка-
ко многе хроничне болести бубрега протичу без симптома, то отежава њихово от-
кривање, а болесници се најчешће јављају лекару у одмаклом стадијуму болести. 
Током последњих неколико година у многим земљама света у праксу су уведене 
стратегије за откривање хроничних болести бубрега и изведено је више студија 
скрининга. То је био разлог да Академија медицинских наука Српског лекарског 
друштва у сарадњи с лекарима опште медицине београдских домова здравља 
и нефролозима клиничких центара започне извођење студије раног откривања 
хроничне болести бубрега у Београду.

Студија је изведена како би се утврдила учесталост хроничних болести бу-
брега код особа код којих је ризик од оболевања од ових болести повећан. Истра-
живање је урађено у осам београдских домова здравља и Специјалној болници 
за ендемску нефропатију у Лазаревцу. У истраживање су укључени болесници с 
хипертензијом која је трајала дуже од пет година и болесници старији од 60 годи-
на без хипертензије. Болесници са другим болестима (шећерна болест, хронич-
на слабост срца, хронична инсуфицијенција јетре, малигнитет), труднице, особе 
млађе од 18 година и болесници с акутним болестима нису укључени у студију.

Сви испитаници су при прегледу код лекара опште медицине дали анамне-
стичке податке, с тим да је посебна пажња била усмерена на факторе ризика за 

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 21-29, 2009.
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хроничну болест бубрега, трајање и лечење хипертензије. Лабораторијске анали-
зе обухватиле су: одређивање протеинурије тест-тракама, микроалбуминурије 
(имунотурбидиметријско мерење, нормална вредност мања од 10 mg/g креати-
нина), креатинина у серуму и урину (Jaffe-ов метод) и микроскопски преглед се-
димента урина (нормалан налаз подразумевао је мање од пет ћелија у видном 
пољу). ЈГФ је рачуната према формули MDRD.

Нефролози координатори студије су податке које су лекари опште медици-
не добијали путем анамнезе и резултате лабораторијских анализа користили за 
формирање базе података. Резултати су анализирани за сваки дом здравља поје-
диначно, а руководиоци студије су вршили комплетну анализу за све испитани-
ке укључене у истраживање.

Кључне речи: хронична болест бубрега; хипертензија; протеинурија; 
микроалбуминурија; јачина гломерулске филтрације

Увод

Хронична болест бубрега се дефинише као структурно или 
функционално оштећење бубрега које траје најмање три месеца, од-
носно смањење јачине гломерулске филтрације (ЈГФ) испод 60 ml/
min/1,73 m2 без обзира на то колико траје [1, 2]. У свету око 50 милиона 
људи болује од прогресивне хроничне болести бубрега, а више од 
милион болесника лечи се неком од метода за замену функције бу-
брега (дијализа или трансплантација бубрега). Инциденција терми-
налне инсуфицијенције бубрега експоненцијално расте [3, 4]; на то 
повећање може се утицати само применом мера превенције и раним 
откривањем болести. Чињеница да многе хроничне болести бубрега 
протичу без симптома отежава њихово откривање, па ако се за њима 
не трага, болесници се јављају лекару у одмаклом стадијуму болести, 
са узнапредовалом инсуфицијенцијом бубрега. Тада су могућности 
да се утиче на ток болести значајно смањене или чак потпуно изгу-
бљене.

Последњих неколико година у многим земљама света у праксу 
су уведене стратегије за откривање хроничних болести бубрега и из-
ведено је више студија скрининга. Иако су неке од ових студија обу-
хватиле целу популацију, сматра се да је ефикасније и исплатљивије 
да се скрининг обави у популацијама код којих је ризик од развоја 
болести бубрега повећан. Болесници с хипертензијом, дијабетесом и 
старији од 60 година су три најбројније групе с високим ризиком за 
ове болести.

У Србији досад нису урађена обимнија истраживања раног от-
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кривања хроничних болести бубрега, иако се број болесника с тер-
миналном инсуфицијенцијом бубрега непрестано повећава. Највеће 
повећање инциденције бележи се управо у претходно поменутим гру-
пама. То је био разлог да Академија медицинских наука Српског ле-
карског друштва у сарадњи с лекарима опште медицине и нефроло-
зима започне извођење студије раног откривања хроничне болести 
бубрега у Београду (студија РОББ).

Циљ истраживања

Циљ истраживања био је да се утврди учесталост хроничне бо-
лести бубрега у популацијама код којих је ризик од развоја ове боле-
сти повећан.

Основни принципи студије

У истраживање су укључени болесници с хипертензијом која 
траје дуже од пет година и особе старије од 60 година које не болују 
од хипертензије. У студију нису укључени болесници који припадају 
претходним групама а имају већ познате болести бубрега, шећерну 
болест, конгестивну инсуфицијенцију срца, инсуфицијенцију јетре 
или било коју неизлечену малигну болест, затим особе млађе од 18 
година, труднице, те болесници с акутном болешћу и фебрилним 
стањем (ови болесници су се могли укључити у студију после излече-
ња акуте болести). Студија је трајала од краја маја до краја септембра 
2008. године.

Истраживање је представљено лекарима опште медицине у фе-
бруару 2008. године, али је због проблема с обезбеђивањем матери-
јалних средстава за извођење студије оно започело са кашњењем од 
скоро четири месеца. Ово је уједно и највећа мана ове студије, јер је из-
вођена у време летњих годишњих одмора, када је број лекара мањи, 
а услед великих врућина мотивисаност болесника да обаве додатне 
прегледе смањена. То је и био разлог продуженог трајања истражива-
ња.

Студија је обављена у осам београдских домова здравља (Вождо-
вац, Гроцка, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица и 
Савски венац) и Специјалној болници за ендемску нефропатију у Ла-
заревцу. Истраживачи су били лекари опште медицине поменутих 
домова здравља и нефролози из Лазаревца, у сарадњи с нефролози-
ма клиничких центара Србије.
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План истраживања

Сваки лекар који је учествовао у истраживању је током радног 
дана бирао болеснике који одговарају задатим критеријумима, узи-
мао анамнестичке податке, обављао преглед и уписивао податке у 
одговарајуће листе (Табела 1). Прва листа је била за болеснике с хи-
пертензијом без обзира на њихову старост, а друга за болеснике без 
хипертензије старије од 60 година. Болесници су затим упућивани у 
најближу лабораторију „Хексалаб“, где су анализирани узорци крви 
и урина (Табела 2). Резултати су слати руководиоцима студије, а до-
бијао их је и сваки болесник да би их однео своме лекару.

Табела 1. Садржај листа које попуњавају лекари опште медицине за 
сваког одабраног болесника

1. Лични 
подаци

Старост

Пол

Телесна тежина

Телесна висина

2. Породична 
анамнеза

О болестима бубрега

О хипертензији

3. Подаци о 
пушењу

Број цигарета

Пушачки „стаж“

4. Подаци о 
хипертензији

Просечна вредност крвног притиска током претходне 
године

Трајање хипертензије

Примена ACE-инхибитора и AT2R

5.

Претходна 
контрола 
функције 
бубрега

Преглед мокраће током претходне године

Одређивање креатинина у серуму током претходне 
године
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Табела 2. Лабораторијске анализе предвиђене протоколом 
студије РОББ 

1. Преглед урина тест-тракама

2. Микроскопски преглед седимента урина

3. Мерење концентрације албумина у урину (микроалбуминурија); 
имунохемијска реакција – турбидиметријско мерење

4. Мерење концентрације креатинина у серуму и урину 
(спектрофотометријска кинетичка метода по Јaffe-у)

По завршетку уписа података наведених у табели 1, све попу-
њене листе са подацима прослеђене су координаторима судије, не-
фролозима клиничко-болничких центара, који су формирали базу 
података. Ова база података се достављала руководиоцима студије, 
који су у њу уносили резултате лабораторијских анализа. База са по-
дацима појединих установа које су учествовале у студији достављала 
се лекарима тих установа који су вршили њихову даљу обраду. Руко-
водиоци студије су обрађивали и анализирали целокупну базу пода-
така (Схема 1).

ДЗ - дом здравља; СБЕН - Специјална болница за ендемску нефропатију

Схема 1. План истраживања

1

 1. 

,
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Методе прегледа серума и урина

У табели 2 набројане су лабораторијске анализе које су вршене 
у истраживању. Преглед урина обухватио је квалитативни преглед 
тест-тракама, преглед седимента мокраће и одређивање концентра-
ције албумина и креатинина. У серуму је одређивана концентрација 
креатинина.

Протеинурија је одређивана семиквантитативним методама 
– тест-тракама и преципитацијском методом са сулфосалицилном 
киселином. За одређивање протеинурије тест-тракама коришћене 
су траке 10 SGL, произвођача Macherey-Nagel GmbH & Co. Према наво-
дима произвођача, концентрација протеина у урину која се одреди 
тест-траком и означи симболом или арбитрарном јединицом одгова-
ра одређеним концентрацијама протеина у урину наведеним у табе-
ли 3. Позитиван налаз преципитацијском методом добија се када је 
концентрација протеина у урину већа од 0,2 g/l. У заводу „Хексалаб“ 
одређивање протеина вршено је и методом са тест-тракама и преци-
питацијском методом са сулфосалицилном киселином. Ако је приме-
ном тест-траке добијен негативан резултат, а методом са сулфосали-
цилном киселином позитиван, налаз је гласио „±“. Тада се претпоста-
вљало да је концентрација протеина 0,2-0,3 g/l.

Табела 3. Одређивање протеина у урину тест-тракама (концентрација 
протеина у урину и одговарајући симболи на лабораторијском 
извештају)

Концентрација Симбол Арбитрарне јединице

<0,3 g/l – 0

0,2-0,3 g/l ± Протеини у трагу

0,3-1,0 g/l + 1

1,0-5,0 g/l ++ 2

>5,0 g/l +++ 3

Одређивање албумина у урину (микроалбуминурија) вршено 
је имунотурбидиметријском методом (Olympus Diagnostics GmbH, апа-
рат Olympus AU400), тј. имунохемијском методом уз турбидиметриј-
ско мерење. Вредности су изражене у милиграмима по граму креати-
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нина излученог урином. Патолошком вредношћу сматрала се свака 
вредност већа од 10 mg/g креатинина.

Одређивање концентрације креатинина у серуму и урину врше-
но је спектрофотометријском кинетичком методом по Jaffe-у (Olympus 
Diagnostics GmbH).

Концентрација креатинина у урину коришћена је за израчуна-
вање микроалбуминурије по граму излученог креатинина. На осно-
ву концентрације креатинина у серуму израчуната је ЈГФ помоћу 
оригиналне формуле MDRD препоручене у студији Modification of  Di-
et in Renal Disease [5].

Закључак

Студија раног откривања болести бубрега – названа и студија 
РОББ – урађена је у осам београдских домова здравља и Специјалној 
болници за ендемску нефропатију у Лазаревцу. Студијом су обухва-
ћене две групе болесника с повећаним ризиком за болести бубрега: 
болесници с хипертензијом која је трајала дуже од пет година и особе 
старије од 60 година без хипертензије. Испитивање је изведено по узо-
ру на досад објављене скрининг-студије и у складу с финансијским 
могућностима.
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SCREENING STUDY OF KIDNEY DISEASE (ROBB STUDY): 
OBJECTIVE AND METHODS
                                                   
Sanja Bajčetić1, Višnja Ležaić 2, Gordana Peruničić-Peković 3, 
Vedrana Paunović 4, Ljubica Djukanović 5

1 Center for Kidney Diseases and Metabolic Disorders, University Hospital Zvezdara
2 Clinic of Nephrology, Clinical Center of Serbia, 3 Department of Nephrology, 
  University  Hospital Zemun, 
4 Institute for Laboratory Medicine “Hexalab”, 
5 Academy of Medical Science SM
 

Chronic kidney disease is defined as structural and functional damage of the 
kidney lasting at least three months and/or decrease of GFR under 60 ml/min/1.73 m2 
regardless for how long it lasts. The most important factor in preventing chronic kidney 
disease is early detection, although this is a difficult task, due to the asymptomatic 
course. Therefore, numbers of studies and strategies for detecting and preventing 
kidney disease have been undertaken in many countries. That led the Academy of 
Medical Science to organize a study on early detection of kidney disease in Belgrade in 
cooperation with general practitioners from Belgrade health centers and nephrologists 
from Belgrade university hospitals. 

The study was undertaken with the aim of determining the frequency of chronic 
kidney disease in populations at risk. It was carried out in eight health centers in 
Belgrade and the Special Hospital for Endemic Nephropathy, Lazarevac. The main 
criteria for recruitment were: (1) patients with hypertension lasting for more than 5 
years and (2) patients over 60 years old without hypertension. Individuals with some 
other comorbidity (diabetics, chronic heart failure, chronic liver failure, malignancy), 
pregnant women, persons younger than 18 and those with acute and febrile states were 
not included. All patients involved gave their medical history with special attention to 
risk factors for chronic kidney disease, duration and treatment of hypertension and all 
of them were systematically examined. 

Laboratory analyses included determination of proteinuria (urine dipstick test) 
microalbuminuria (immunoturbidometric assay; normal value <10mg/g creatinine), 
urine and serum creatinine level (Jaffe’s method) and examination of urine sediment 
under a microscope (normal: <5 cells/hpf). Glomerular filtration rate was estimated 
using the MDRD formula.
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The database, which included the anamnesis, blood presure, body weight, height, 
BMI and laboratory test results, was formed by nephrologists, coordinators in the 
study, from data obtained from general practitioners. The results from each health 
center were analysed separately but the project managers analysed the compete 
database consisting of  data for all patients involved in the study.    

Key words: chronic kidney disease, hypertension, proteinuria, microalbuminuria
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ПОКАЗАТЕЉИ ХРОНИЧНЕ БОЛЕСТИ 
БУБРЕГА: РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ РАНОГ 
ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ БУБРЕГА ИЗВЕДЕНЕ 
У ДОМУ ЗДРАВЉА „ВОЖДОВАЦ“

Мирјана Мојковић1, Невенка Димитријевић1, Сања Бајчетић2

1Дом здравља „Вождовац“, Београд; 
2Центар за бубрежне болести и метаболичке поремећаје, 
Клиничко-болнички центар „Звездара“, Београд

Сажетак

Непрекидно повећање броја болесника с хроничним болестима бубрега зах
тева да се више пажње посвети њиховом раном откривању. У студију раног от
кривања болести бубрега (РОББ) су укључена 143 пацијента градских амбуланти 
Дома здравља „Вождовац“: 117 оболелих од хипертензије која је трајала дуже од 
пет година и 26 старијих од 60 година који не болују од хипертензије. Шест боле
сника није отишло и урадило лабораторијско испитивање, тако да је укупно 137 
болесника обухваћено анализом. Студија је трајала три месеца. Истраживачи су 
били лекари специјалисти опште медицине у сарадњи с нефролозима клинич
ких центара.

Резултати испитивања 137 болесника с хипертензијом и старијих од 60 годи
на су показали да је 13% болесника имало јачину гломерулске филтрације (ЈГФ) 
мању од 60 ml/min, а 79% између 60 и 89 ml/min. Дакле, свега 8% болесника је има
ло нормалну ЈГФ. Код 30% болесника са ЈГФ испод границе нормалних вредно
сти откривен је патолошки налаз у урину: протеинурија, микроалбуминурија и 
леукоцитурија је забележена код 1113% болесника, а еритроцитурија код 7%. Из
раженост микроалбуминурије се повећавала истовремено са бројем патолошких 
налаза у урину, док није откривена корелација између броја патолошких налаза 
и концентрације креатинина у серуму, односно ЈГФ.

На основу добијених резултата у оквиру студије РОББ код 137 болесника с хи
пертензијом и старијих од 60 година са територије Вождовца доказана је значајна 
учесталост оштећења бубрега. Само један од 12 болесника испитане групе имао 

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 31-38, 2009.
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је нормалну ЈГФ, али тек сваки трећи болесник који је имао смањене вредности 
ЈГФ имао је и патолошки налаз у урину. Код болесника с хипертензијом смањена 
ЈГФ је често једини знак обољења бубрега, али при процени тог налаза неопход
но је узети у обзир старост болесника. То је довољан разлог да се као стандардна 
услуга у оквиру лабораторијског прегледа у амбуланти опште медицине уведе и 
одређивање ЈГФ, као и протеинурије и микроалбуминурије.

Кључне речи: обољење бубрега; рано откривање; јачина гломерулске 
филтрације (ЈГФ); урин

Увод

Непрекидно повећање броја болесника с хроничним болести
ма бубрега захтева да се више пажње посвети њиховом раном откри
вању. Последњих неколико година објављен је велики број радова о 
скринингу хроничне болести бубрега, а методологија скрининга се 
разликовала у зависности од испитиване популације, могућности ис
траживача, њиховог искуства и процене вредности појединих показа
теља за рано откривање ових болести [1, 2].

Најчешће се за скрининг хроничне болести бубрега користе 
преглед урина тесттракама, одређивање јачине гломерулске фил
трације (ЈГФ) према различитим формулама, али све чешће и одређи
вање микроалбуминурије тесттракама или квантитативно. Процена 
поузданости ових показатеља недовољно је истраживана.

Циљ рада

Клинички и лабораторијски резултати испитивања болесника 
обухваћених студијом раног откривања болести бубрега (РОББ) у До
му здравља „Вождовац“ анализирани су како би се испитала учеста
лост показатеља обољења бубрега у овој групи и њихов међусобни 
однос, те тиме допринесе истраживањима њихове поузданости.

Болесници и методе

У студију су укључена 143 пацијента градских амбуланти До
ма здравља „Вождовац“: 117 болесника који болују од хипертензије 
дуже од пет година и 26 особа старијих од 60 година које не болују 
од хипертензије. У студију нису укључени болесници који припадају 
наведеним групама и већ имају: познате болести бубрега, дијабетес 
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мелитус, конгестивну инсуфицијенцију срца, инсуфицијенцију јетре 
или било коју неизлечиву малигну болест, затим особе млађе од 18 го
дина, труднице, особе са било којом акутном болешћу и фебрилним 
стањем док траје та акутна болест. Сви испитаници су обавештени о 
томе да се испитивање изводи ради откривања оштећења бубрега, за 
које код њих постоји висок ризик, и сви су пристали да буду укључе
ни у истраживање. Студија је трајала три месеца. Истраживачи су би
ли лекари специјалисти опште медицине у сарадњи са нефролозима 
клиничких центара и радили су по тачно одређеном плану. Сваког 
радног дана током месеца лекар опште медицине укључује у студију 
све пацијенте који испуњавају критеријуме. Податке добијене током 
анамнезе и објективним прегледом уноси у листе, од којих је једна 
намењена болесницима с хипертензијом, а друга болесницима стари
јим од 60 година. После тога болесник се упућује у лабораторију да 
му се изврши квалитативни преглед урина и седимента урина и од
реди концентрација креатинина у серуму и урину и концентрација 
албумина у урину (микроалбуминурија). После извршених лаборато
ријских прегледа лекар уписује добијене резултате.

Резултати

Из групе болесника с хипертензијом шест болесника није обави
ло лабораторијско испитивање, тако да је укупно 137 болесника обу
хваћено анализом. Жене су чиниле 66% испитаника, мушкараца је би
ло 34%, а сви испитаници су у просеку били стари 62,4±10,7 година. 
Позитивна породична анамнеза за болести бубрега била је заступље
на код 12 болесника (9%), а за хипертензију код 84 болесника (61%).

Табела 1 приказује резултате лабораторијских анализа. Протеи
нурија је одређивана тесттракама и налаз означен са ± сматрао се па
толошким. Патолошком се сматрала и вредност микроалбуминурије 
(имунотурбидиметријски метод) већа од 10 mg/g креатинина, као и 
више од пет ћелијских елемената у седименту урина на великом уве
личању. Код 12% болесника установљена је протеинурија, код 11% 
микроалбуминурија, док је, према резултатима прегледа седимента, 
код 13% утврђена леукоцитурија, а код 7% болесника еритроциту
рија. Код 3% испитаника смањена је специфична тежина урина. На 
основу концентрације креатинина у серуму израчуната је ЈГФ помо
ћу формуле MDRD [3]. Код само 8% испитаника ЈГФ је била нормал
на (преко 90 ml/min/1,73 m2), код већине (79%) је забележена ЈГФ изме
ђу 60 и 90 ml/min/1,73 m2, док је код 13% испитаника ЈГФ била мања од 
60 ml/min/1,73 m2.
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Табела 1. Резултати лабораторијских прегледа

Налаз Број болесника

Протеинурија 16 (12%)

Микроалбуминурија 15 (11%)

Леукоцитурија 18 (13%)

Еритроцитурија 10 (7%)

Смањена СТ 4 (3%)

Параметар Вредност

Скреатинин 85,7±16,1 μmol/l

ЈГФ 71,4±13,0 ml/min/1,73 m2

На крају испитивања направљена је анализа и испитано коли
ко је болесника имало изоловане, а колико комбиноване патолошке 
налазе у урину. Протеинурија и микроалбуминурија су забележене 
код 9,5% болесника, изолована протеинурија је откривена код 4%, а 
изолована микроалбуминурија код 1,5% испитаника. Протеинурија 
с еритроцитуријом или леукоцитуријом утврђена је код 45% боле
сника, а изолована еритроцитурија код 2% болесника (Табела 2).

Табела 2. Учесталост изолованих или комбинованих патолошких
налаза у урину

Налаз Број болесника

Протеинурија са микроалбуминуријом 13

Протеинурија без микроалбуминурије 5

Микроалбуминурија без протеинурије 2

Протеинурија са еритроцитуријом 6

Еритроцитурија без протеинурије 3

Протеинурија са леукоцитуријом 7

Леукоцитурија без протеинурије 8
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На графикону 1 приказана је учесталост патолошких налаза у 
урину болесника са ЈГФ мањом од 60 ml/min/1,73 m2, где се види да 
30% болесника са смањеним клиренсом креатинина има и патоло
шки налаз урина.

Графикон 1. Учесталост патолошких налаза у урину болесника са 
клиренсом креатинина мањим од 60 ml/min/1,73 m2

У табели 3 приказане су вредности микроалбуминурије и функ
ција бубрега у зависности од налаза у урину. Може се закључити да 
се једино микроалбуминурија повећава истовремено са бројем пато
лошких налаза у урину. Код испитаника са нормалним налазом ури
на забележена је иста вредност ЈГФ као и у групи испитаника са више 
од два патолошка налаза у урину. Није утврђена корелација између 
броја патолошких налаза и концентрације креатинина у серуму, од
носно ЈГФ.

Табела 3. Поређење болесника са ЈГФ мањом од 90 ml/min/1,73 m2 и 
различитим патолошким налазом урина

Болесници
Микро- 

албуминурија 
(mg/g Cr)

С-креатинин 
(μmol/l)

ЈГФ
(ml/min/1,73 m2)

Без патолошког налаза 3,1±2,1 85±16 69±15
С једним патолошким 

налазом 86±10* 65±12* 86±10*

Са два патолошка 
налаза 41±36* 71±15* 88±18*

Са више од два 
патолошка налаза 104±112* 87±17 75±9

* p<0,05 у поређењу са групом без патолошког налаза урина 

70%

5%
5%

5%

70%
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Дискусија

Резултати испитивања 111 болесника с хипертензијом и 26 ис
питаника старијих од 60 година без хипертензије (укупно 137 испи
таника) су показали да је код 13% болесника ЈГФ била мања од 60 
ml/min/1,73 m2, а код 79% између 60 и 89 ml/min/1,73 m2. Дакле, свега 
8% болесника је имало нормалну ЈГФ. Сличну учесталост смањене 
функције бубрега описали су и други аутори, који наводе да већина 
болесника није пре скрининга знала за смањену функцију бубрега 
[4, 5]. То је управо одлика многих обољења бубрега – да протичу без 
симптома – па су зато редовне контроле функције бубрега неопходне 
код свих особа с повећаним ризиком за развој обољења бубрега.

Међу болесницима са ЈГФ испод границе нормалног који су 
били обухваћени истраживањем, код 30% је добијен патолошки на
лаз у урину. Протеинурија, микроалбуминурија и леукоцитурија су 
забележене код 1113% болесника, док је еритроцитурија откривена 
код 7% испитаника. Када је упоређена функција бубрега са микроал
буминуријом код болесника са патолошким налазом урина, уочено 
је да се једино микроалбуминурија повећава истовремено са бројем 
патолошких налаза у урину. Група испитаника са нормалним нала
зом урина имала је исту функцију бубрега као и група са више од два 
патолошка налаза у урину. Није било корелације између броја пато
лошких налаза и концентрације креатинина у серуму, односно ЈГФ.

У овом раду су обрађени болесници који дуго година пате од 
хипертензије и код неких од њих су се развиле хипертензивна нефро
ангиосклероза и смањена функција бубрега. Одлика нефроангио
склерозе је управо оскудан налаз у урину, па отуда и нема корелације 
између функције бубрега и уринарног налаза (Табела 2). Због тога је 
код ових болесника смањена ЈГФ често једини знак оштећења бубрега 
и стога најважнији показатељ обољења бубрега. То још једном потвр
ђује једноставност и доступност метода за рано откривање болести 
бубрега код свих болесника с ризиком за ове болести, а посебно боле
сника с хипертензијом. Ипак, при процени ЈГФ неопходно је узети у 
обзир старост болесника, јер се ЈГФ смањује током старења [6].

Правовремено откривање појединих показатеља обољења бу
брега омогућава да се на време почне лечење које ће успорити напре
довање хроничне болести бубрега. То је једини начин да се утиче на 
непрекидно повећање броја болесника које је потребно лечити дија
лизама [7]. Међутим, постојање лезије бубрега код болесника с хипер
тензијом представља додатни фактор ризика за кардиоваскуларни 
морбидитет и морталитет [8]. Овим болесницима треба посветити 
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посебну пажњу и код њих применити стриктно и упорно све мере 
превенције кардиоваскуларних болести, а пре свега правилно лече
ње хипертензије.

Закључак

На основу добијених резултата у оквиру студије РОББ у Дому 
здравља „Вождовац“ доказана је велика учесталост болесника са зна
цима оштећења бубрега. Само један од 12 болесника из горенаведене 
групе имао је нормалну ЈГФ, али тек сваки трећи болесник са смање
ном ЈГФ имао је и патолошки налаз у урину. Планирањем превентив
них активности у амбуланти опште медицине требало би направити 
и план секундарне превенције особа оболелих од хипертензије, а не 
само примарне, као што се најчешће ради. То је довољан разлог да се 
као стандардна услуга у оквиру лабораторијског прегледа у амбулан
ти опште медицине уведе и одређивање ЈГФ, као и протеинурије и 
микроалбуминурије. Мерење тих параметара не само да може спре
чити даље слабљење функције бубрега, већ може и омогућити адеква
тан избор лечења болесника с хипертензијом и помоћи у одређивање 
оптималне дозе лекова који се примењују у лечењу хипертензије.
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INDICATORS FOR CHRONIC KIDNEY DISEASE:
RESULTS OF THE EARLY DETECTION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE 
STUDY FROM VOŽDOVAC HEALTH CENTER

Mirjana Mojković1, Nevenka Dimitrijević1, Sanja Bajčetić2

1Voždovac Health Center, Beograd
2Center for Kidney Diseases and Metabolic Disorders “Prof. Dr Vasilije Jovanović”, 
Zvezdara Clinical Center

The continuous increase in the prevalence of chronic kidney diseases is one reason 
that efforts for early detection should be enhanced. In the outpatient departments of 
Voždovac health center, the ROBB study involved 143 subjects: 117 patients suffering 
from arterial hypertension for more than 5 years and 26 patients older than 60 years 
without hypertension. Six individuals refused to undertake a biochemical investigation, 
so the total number of patients evaluated over 3 months was 137. The researchers were 
general practitioners in collaboration with nephrologists from clinical centers. 

The results showed that glomerular filtration rate (GFR) was less than 60 ml/min/
1.73m2 in 13% of the patients and between 60 and 89 ml/min/1.73m2 in 79%. Only 8% 
of them had a normal GFR. Urine analysis was pathological in 30% of the patients with 
decreased GFR. Proteinuria, microalbuminuria and leukocyturia were found in 1113% 
of them and erythrocyturia in 7%.  Microalbuminuria increased in correlation with the 
number of pathological findings in urine but no correlation was found between the 
number of pathological findings and serum creatinine concentration or GFR. 

A high prevalence of renal dysfunction was found in the group of 137 patients 
with hypertension and/or older than 60 years involved in the ROBB study in 
Voždovac municipality. GFR was normal in only one among 12 patients, but only 
one third of the patients with decreased GFR exhibited pathological findings in urine. 
In the hypertensive population, decreased GFR is very often the only sign of renal 
disease, but in the evaluation of that finding, it is necessary to consider the age of 
the patient. That is sufficient reason to introduce analysis of GFR and proteinuria or 
microalbuminuria routinely in general practice. 

Key words: renal disease, early detection, GFR, urine analysis  
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ХРОНИЧНА БОЛЕСТ БУБРЕГА: 
УТИЦАЈ СТАРЕЊА И ХИПЕРТЕНЗИЈЕ

Гордана Јелисијевић, Јасмина Ђоковић, Миленка Зечевић-Петковић, 
Лидија Миљковић, Мирјана Мојковић
Дом здравља „Вождовац“, Београд

Сажетак

Широм света се непрекидно повећава број болесника којима је потребно ле-
чење дијализом, а посебно старих особа и болесника код којих се развила тер-
минална инсуфицијенција бубрега услед хипертензије и дијабетеса. Циљ овог 
рада је био да се испита учесталост показатеља болести бубрега у зависности од 
старости и хипертензије, те упореди улога ова два фактора ризика за настанак 
хроничних болести бубрега.

У оквиру студије за рано откривање болести бубрега (студија РОББ) изведе-
не у Дому здравља „Вождовац“ испитано је 137 болесника, који су сврстани у три 
групе. Прву групу су чинили испитаници старији од 60 година без повишеног 
артеријског притиска, другу испитаници с хипертензијом млађи од 60 година, а 
трећу испитаници с хипертензијом старији од 60 година. Свим испитаницима 
је после узете анамнезе и клиничког прегледа урађен лабораторијски преглед 
урина (протеинурија, микроалбуминурија, седимент урина) и одређена јачина 
гломерулске филтрације (ЈГФ) на основу концентрације креатинина у серуму 
(према формули MDRD). Позитивна породична анамнеза за болести бубрега до-
бијена је код 12 испитаника (8,7%), а за хипертензију код 84 (61,3%). Активних 
пушача било је 22 (16%), са више од 15 година пушачког „стажа“. Резултати пре-
гледа урина су показали да су болесници прве групе имали већи проценат пато-
лошких налаза у урину него испитаници осталих група. Протеинурија је забеле-
жена код 18% болесника, микроалбуминурија код 12%, леукоцитурија код 16%, а 
еритроцитурија код 7,5% испитаника. Код испитаника прве групе ниво микроал-
буминурије је био највећи, а ЈГФ најмања, и статистички се значајно разликовала 
од вредности за другу и трећу групу. Између ЈГФ и старости болесника утврђена 
је статистички значајна корелација.

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 39-47, 2009.
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Резултати приказани у овом раду су потврдили значајну улогу старења и 
хипертензије у настанку оштећења бубрега. Задатак лекара у систему примарне 
здравствене заштите јесте да редовно контролишу функцију бубрега болесника 
код којих је ризик од развоја хроничних болести бубрега повећан и да правил-
ним лечењем спрече њихов настанак.

Кључне речи: хронична болест бубрега; хипертензија; старење

Увод

Болести бубрега могу настати у свакој животној доби и скоро 
једнако код оба пола. У свакодневној пракси често се срећемо с особа-
ма оболелим од хроничних болести бубрега које најчешће настају као 
последица неких постојећих фактора ризика. У развијеним земљама 
хипертензија и дијабетес мелитус су два најчешћа узрока настанка 
оштећења бубрега. У свету, као и у нашој земљи, непрекидно се по-
већава број особа оболелих од терминалне инсуфицијенције бубрега 
услед ове две најчешће хроничне болести. Такође, стално се повећава 
број старих болесника које је потребно лечити дијализом [1]. Међу 
њима је велики проценат особа које пате од хипертензије, а код мно-
гих болесника се јављају и удружени фактори ризика за настанак бо-
лести које се често завршавају фатално.

Старост је природан, физиолошки и неизбежан процес који до-
води до промена свих ткива људског организма, смањене способно-
сти обнављања ћелија и слабљења функције органа и способности 
организма да се одбрани [2-4]. Свака новонастала болест оставља 
трагове оштећења и убрзава процес старења. Дугогодишња хипер-
тензија је узрок оштећења крвних судова бубрега, како великих, тако 
и малих, што временом доводи до нефросклерозе, инсуфицијенције 
бубрега, која може трајати годинама и довести до терминалне фазе 
– уремије [5, 6]. Увид у стање бубрега старих болесника с хипертен-
зијом може се обавити редовним контролним прегледима, који обу-
хватају: мерење крвног притиска, одређивање јачине гломерулске 
филтрације (ЈГФ), преглед серума и урина. Рано откривање болести 
бубрега у ординацији лекара опште медицине није немогуће и мора 
се обавити с обзиром на велики број болесника који болује од повише-
ног артеријског притиска с тешким компликацијама, међу којима је и 
хронична болест бубрега.
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Циљ рада

Циљ рада је био да се испита учесталост показатеља болести бу-
брега у зависности од старости и хипертензије, те упореди улога ова 
два фактора ризика за настанак хроничних болести бубрега.

Болесници и методе

У Дому здравља „Вождовац“ је у оквиру студије за рано откри-
вање болести бубрега (студија РОББ) учествовало неколико лекара 
опште медицине – породичне медицине. Скрининг је обављен од 
маја до јула 2008. године, а комплетно је прегледано 137 болесника 
из две групе испитаника код којих је ризик од развоја болести бубре-
га био повећан: болесници старији од 60 година без хипертензије и 
болесници с високим артеријским крвним притиском. Болесници су 
сврстани у три групе: прву су чинили испитаници старији од 60 го-
дина без повишеног артеријског притиска, другу испитаници млађи 
од 60 година који су патили од хипертензије, а трећу испитаници с 
хипертензијом старији од 60 година. Према протоколу истраживања, 
посматрани су и испитани следећи параметри: старост, пол, телесна 
тежина и телесна висина испитаника, породична анамнеза за боле-
сти бубрега и хипертензију, трајање хипертензије, просечна висина 
систолног и дијастолног притиска, лечење хипертензије, никотинска 
зависност, увид у обављене прегледе током претходне године. Код 
свих болесника је одређена ЈГФ на основу концентрације креатинина 
у серуму (према формули MDRD) и урађен лабораторијски преглед 
урина (протеинурија, микроалбуминурија, седимент урина).

Резултати

Испитивањем је обухваћено 137 испитаника, који су сврстани 
у три групе у зависности од старости и заступљености хипертензије. 
Прву групу је чинило 26 испитаника (16 жена) старијих од 60 година 
који нису боловали од хипертензије, просечне старости од 65±11 го-
дина. Друга група је обухватила 45 испитаника (30 жена) млађих од 
60 година који су патили од хипертензије, просечне старости од 51±7 
година. Трећу групу је чинило 66 испитаника (43 жене) старијих од 60 
година с повишеним артеријским притиском, просечне старости од 
69±6 година. Жена је у овој студији било више него мушкараца.

У табели 1 приказане су вредности артеријског крвног прити-
ска три групе болесника и трајање лечења оболелих од хипертензије. 
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Испитаници прве групе (старији од 60 година који нису боловали од 
хипертензије) имали су значајно мањи систолни и дијастолни прити-
сак од болесника друге и треће групе. Болесници друге групе (млађи 
од 60 година са дугогодишњим повишеним притиском) су, упркос 
адекватном антихипертензивном лечењу, имали систолни крвни 
притисак 145±13 mm Hg, а дијастолни 88±13 mm Hg. Болест је код њих 
трајала у просеку 8,4±4,3 године. Код испитаника треће групе (боле-
сници старији од 60 година с хипертензијом) забележене су сличне 
вредности систолног и дијастолног притиска, али је хипертензија тра-
јала 12,8±6,5 година.

Табела 1. Крвни притисак болесника три испитиване групе

Група
Старост 

испитаника 
(године)

Хипер- 
тензија

Артеријски крвни 
притисак (mm Hg)

Трajaње 
хипертензије 

(године)Систолни Дијастолни

I >60 - 129±9* 78±6* -

II <60 + 145±13 88±13 8,4±4,3

III >60 + 143±12 84±8 12,8±6,5

*p<0,05 у поређењу с осталим групама

Позитивна породична анамнеза за болести бубрега добијена је 
код 12 испитаника (8,7%), а за хипертензију код 84 (61,3%). Активних 
пушача је било 22 (16%), са више од 15 година пушачког „стажа“. Уви-
дом у медицинску документацију установљено је да су, скоро сви ис-
питаници обавили прегледе крви и урина током претходне године, 
уз редовне контроле и мерења артеријског притиска.

Свим болесницима су, према протоколу студије РОББ, урађени 
прегледи крви и урина на протеинурију, микроалбуминурију, леуко-
цитурију и еритроцитурију. Резултати прегледа урина, који су при-
казани у табели 2, показују да су болесници треће групе имали већи 
проценат патолошких налаза у урину него испитаници осталих гру-
па. Протеинурија је забележена код 18% испитаника, микроалбуми-
нурија код 12%, леукоцитурија код 16%, а еритроцитурија код 7,5% 
испитаника.
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Табела 2. Проценат болесника с патолошким налазом у урину

Група

Старост 
испита-

ника 
(године)

Хипер-  
тензија

Налаз

Проте-   
инурија

Микро-    
албуминурија

Леукоци-     
турија

Еритро-  
цитурија

I >60 - 8% 8% 4% 15%

II <60 + 9% 7% 14% 2%

III >60 + 18% 12% 16% 7,5%

На графиконима 1а и 1б упоредо је приказана концентрација 
албумина у урину и ЈГФ у испитиваним групама. Потврђено је да је 
код испитаника треће групе ниво микроалбуминурије био највећи, 
а ЈГФ најмања, док су оболели од хипертензије и млађи од 60 година 
имали највећу ЈГФ. Разлике у ЈГФ између друге и треће групе биле су 
статистички значајне.

* p<0,05 у поређењу с осталим групама; МАУ – микроалбуминурија

Графикон 1а-б. Концентрација албумина у урину (А) и јачина 
гломерулске филтрације (MDRD) (Б) у испитиваним групама

Корелација између ЈГФ и старости болесника приказана је на 
графикону 2. Јасно се може видети да се са старењем смањује ЈГФ и 
до 40 ml/min/1,73 m2.

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

I  II III
50

55

60

65

70

75

80

85

90

I II III

M
(m

g/
g

C
r)

(m
l/m

in
/1

,7
3 

m
2 )

*

*



Старење, хипертензија и болест бубрега

44

Графикон 2. Корелација између јачине гломерулске филтрације 
(MDRD) и старости болесника

Дискусија

У протеклих двадесет година широм света се бележи стално 
повећање броја болесника с хроничним болестима бубрега због ди-
јабетеса и хипертензије. Према подацима Америчког регистра боле-
сника с хроничном болешћу бубрега, међу болесницима који се лече 
дијализама има чак 40% болесника са дијабетес мелитусом, 27% с хи-
пертензијом, 9% с хроничним гломерулонефритисом, 3% с полици-
стичном болешћу бубрега и 23% особа с осталим болестима бубрега 
[7]. Иако у земљама у развоју проценат болесника са дијабетесом и 
хипертензијом међу болесницима леченим дијализама није достигао 
вредности у развијеним земљама, у Србији се непрекидно повећава 
број болесника са те две примарно ванбубрежне болести, као и број 
старих особа [1]. То нас је подстакло да током анализе резултата до-
бијених студијом РОББ у Дому здравља „Вождовац“ посебну пажњу 
посветимо улози хипертензије и старења у настанку оштећења бубре-
га. Резултати се показали да се учесталост патолошких налаза урина 
и учесталост смањене ЈГФ повећава са старењем и током трајања хи-
пертензије. То говори да процес старења удружен с хипертензијом 
доводи до значајних структурних промена бубрега. Када се развију 
промене на ендотелу крвних судова бубрега, проток крви кроз бубре-
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ге се смањује, што утиче на стварање вазоактивних хормона у бубре-
гу, који пак делују на крвне судове мењајући њихов тонус. Тако се 
додатно повећава отпор протоку крви кроз бубреге, при чему настаје 
зачарани круг који води даљем оштећењу бубрега, а такође допри-
носи повећању системског крвног притиска [2, 3]. Болест се стално 
погоршава, настаје и развија се неколико десетина година као тиха 
болест, која на крају доводи до хроничне слабости бубрега.

Анализа података добијених студијом РОББ је показала да су ис-
питаници све три групе редовно контролисани и да су добро лечени 
код својих изабраних лекара, кардиолога и нефролога. И поред то-
га, просечан крвни притисак болесника с хипертензијом био је изнад 
границе која се препоручује за превенцију хроничне болести бубрега 
[8]. Значај хипертензије у настанку оштећења бубрега потврђују и ре-
зултати добијени овом анализом. Учесталост показатеља оштећења 
бубрега била је чешћа код болесника с хипертензијом, него код оних 
без хипертензије. Међутим, старост је такође значајан чинилац који 
утиче на развој болести бубрега. Испитивање корелације ЈГФ и ста-
рости показало је да између ових променљивих постоји статистички 
значајна негативна корелација. Како је хипертензија веома честа код 
старих људи, њеном лечењу треба посветити посебну пажњу и насто-
јати да се увек постигне циљни крвни притисак од 130/80 mm Hg, те 
тако спречи оштећење бубрега.

Више од 50% особа оболелих од хроничне болести бубрега оста-
је недијагностиковано и без адекватне терапије, јер болест протиче 
без симптома. Рано откривање болести бубрега које настаје као после-
дица повишеног артеријског притиска може успорити напредовање 
болести и развој промена на другим системима, а најчешће кардиова-
скуларном систему. Благовремена и енергична контрола крвног при-
тиска може да заустави или поправи већ настало оштећење функције 
бубрега.

Закључак

Резултати анализе приказане у овом раду су потврдили значај-
ну улогу старења и хипертензије у настанку оштећења бубрега. Бо-
лесници старије животне доби са дугогодишњим повишеним прити-
ском имали су најмању ЈГФ и највећи проценат патолошких налаза 
у урину. Статистички значајна корелација утврђена је између ЈГФ и 
старости болесника. Задатак лекара у систему примарне здравствене 
заштите јесте да редовно контролишу функцију бубрега болесника 
који пате од повишеног артеријског притиска, дијабетес мелитуса и 
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старих особа, те да правилним лечењем смање настанак хроничне 
болести бубрега, ове честе и опаке болести, јер „свака болест рањава, 
а последња убија“.
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CHRONIC KIDNEY DISEASE: THE ROLE OF AGING AND 
HYPERTENSION

Gordana Jelisijević, Jasmina Đoković, Milenka Zečević-Petković, Lidija Miljković,
Mirjana Mojković
Voždovac Health Center, Beograd

The number of patients on maintenance hemodialysis is constantly increasing all 
over the world, especially the number with diabetes and hypertension and those of 
older age. The aim of this study was to examine the frequency of markers for chronic 
kidney diseases in a population at increased risk for these diseases and the relation 
between this frequency and hypertension and age.  

In the screening study of kidney disease 137 patients were examined in Voždovac 
Health center. They were allocated to three groups: 1. patients older than 60 years 
without hypertension, 2. patients younger than 60 years with hypertension and 3. 
patients older than 60 years with hypertension. Their medical history was obtained 
and the physical examination was followed by laboratory analysis of urine (protein 
detected by dipstick, microalbuminuria determined by immunoturbidimetry and 
creatinine by Jaffe reaction , urinary sediment examined under the microscope) and 
serum (creatinine by Jaffe reaction). Glomerular filtration rate (GFR) was estimated 
using the MDRD formula. Twelve ( 8.7 % ) patients had a positive family history for 
kidney diseases and 84 (61.3 % ) for hypertension. There were 22 (16 %) patients who 
had smoked for 15 years. Urine analysis revealed that group 3 patients had more 
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frequent pathological urinary findings than those in groups 1 and 2. Proteinuria was 
found in 18%, microalbuminuria in 12%, leukocyturia in 16% and erythrocyturia in 
7.5% patients from group 3. In addition, urinary excretion of albumin was the highest 
and GFR the lowest in group 3 and differed significantly from values for groups 1 and 
2. Age and GFR were significantly correlated. 

These results confirm the significant relationship between chronic kidney disease 
and age and hypertension. An important task of general practitioners is to check 
kidney function of patients at risk for chronic kidney diseases regularly and to use all 
measures for their treatment. 

Key words: chronic kidney disease, aging, hypertension
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ЦИЉНИ КРВНИ ПРИТИСАК У ПРЕВЕНЦИЈИ 
ХРОНИЧНЕ БОЛЕСТИ БУБРЕГА

Драгана Трифуновић-Балановић, Гордана Зељковић, 
Нела Почуча, Мирјана Лапчевић
Дом здравља „Вождовац“, Београд

Сажетак

Упорно лечење крвног притиска је мера превенције хроничне болести бубре-
га код болесника с хипертензијом. Да би лечење било ефикасно, неопходно је да 
се постигне и одржава циљни крвни притисак од 130/80 mm Hg. Циљ овог рада 
је био да се провери значај постизања циљног крвног притиска у превенцији хро-
ничне болести бубрега.

Болесници с хипертензијом испитани у Дому здравља „Вождовац“ у оквиру 
студије РОББ сврстани су у две групе: прву су чинили испитаници код којих је 
постигнут крвни притисак од 130/80 mm Hg, а другу испитаници с просечним 
крвним притиском већим од 130/80 mm Hg. Просечни крвни притисак одређен 
је на основу појединачних вредности измерених на контролним прегледима то-
ком једне године. Свим болесницима је одређена протеинурија тест-тракама, ми-
кроалбуминурија имунотурбидиметријски, а јачина гломерулске филтрације 
(ЈГФ) израчуната је помоћу формуле MDRD. Од 104 испитана болесника, у првој 
групи је било 20, а у другој 84 болесника. Протеинурија је забележена код два ис-
питаника прве групе, односно 14 испитаника друге групе. Микроалбуминурија 
је установљена код једног испитаника прве групе и 11 испитаника друге групе. 
Леукоцитурија је била заступљена код три болесника прве групе и 13 болесника 
друге групе. Еритроцитурија је забележена код једног испитаника прве групе 
и пет болесника друге групе. Испитаници друге групе су имали већу просечну 
вредност микроалбуминурије, а нижу ЈГФ него болесници прве групе. Ниједан 
од болесника код којих се одржавао циљни крвни притисак није имао ЈГФ мању 
од 60 ml/min, док је овакву вредност клиренса креатинина имало 17% испитаника 
друге групе.

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 49-57, 2009.



Циљни крвни притисак у превенцији хроничне болести бубрега

50

Поређење две групе испитаника с хипертензијом је показало да је код боле-
сника код којих није постигнут циљни крвни притисак била статистички значај-
но нижа ЈГФ, а виша микроалбуминурија и учесталија протеинурија, него код 
испитаника код којих се циљни крвни притисак одржавао.

Кључне речи: крвни притисак; циљна вредност; превенција болести бубрега

Увод

Бубрези су парни органи смештени у ретроперитонеумском 
делу абдомена који представљају централни део уринарног система. 
Бубрези имају читав дијапазон по живот врло значајних улога, ути-
чу на рад свих осталих органа и самог организма у целини. Њихова 
основна функција је стварање коначне мокраће, али је важна и улога 
у одржавању хомеостазе организма [1].

Механизам стварања мокраће обухвата три основна процеса: 
филтрацију, реапсорпцију и секрецију. Као резултат настаје коначна 
мокраћа, која се преко мокраћовода одводи из бубрега у мокраћну 
бешику. Обављајући ову примарну улогу, бубрези такође врше 
друге функције. Они веома прецизно подешавају излучивање воде 
и електролита према њиховом уносу, одржавајући на тај начин 
сталност унутрашње средине. Они имају главну улогу у излучивању 
отпадних производа метаболизма (уреа, креатин, мокраћна кисе-
лина, билирубин), разних токсина, лекова и додатака храни. Регу-
лацијом излучивања воде и натријума имају пресудну улогу у 
дугорочној регулацији артеријског притиска. Заједно с плућима 
и пуферима телесних течности, бубрези учествују у регулацији 
ацидобазне равнотеже, јер могу да одстране из организма разне 
киселе производе метаболизма (сумпорна, фосфорна киселина и 
др). Пошто синтетишу и луче око 90% укупног еритропоетина, они 
директно утичу и на стварање црвених крвних зрнаца [1].

На основу патофизиолошких механизама настанка појединих 
група обољења бубрега, извршена је подела болести бубрега на гло-
мерулске и негломерулске. У прву групу убрајају се гломерулонефри-
тиси, а у другу групу васкуларне, тубулоинтерстицијске и тубулске 
болести. Данас се, ипак, чешће користи клиничка класификација, 
која је заснована на препорукама Светске здравствене организације. 
Ова подела је следећа: акутни нефротски синдром, нефротски син-
дром, асимптоматски уринарни поремећај, акутна инсуфицијенција 
бубрега, хронична инсуфицијенција бубрега, инфекција уринарног 
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тракта, опструктивна болест уринарног тракта, поремећаји функци-
је тубула бубрега, хипертензивна нефропатија, нефролитијаза и не-
фрокалциноза [2].

Повишен крвни притисак је и болест и фактор ризика многих 
хроничних болести. Доказано је да се редовном контролом и постиза-
њем циљних вредности крвног притиска може побољшати не само 
квалитет живота болесника, већ и одложити нежељени догађаји, кар-
диоваскуларни и церебрални, а надасве добро регулисаном хипер-
тензијом одлложити или онемогућити да до обољења бубрега дође 
[3]. У корелацији хипертензије и бубрега као циљних органа уочено 
је преплитање, односно обољење бубрега може бити узрок хипертен-
зије, али исто тако дуготрајна и нелечена хипертензија може рапид-
но погоршати већ постојеће обољење бубрега или довести до постепе-
ног хроничног обољења бубрега, с хемодијализом као последицом. 
То би значило да је бубрег „главни кривац“ и све чешћа „жртва“ по-
вишеног крвног притиска [4].

Хронична инсуфицијенција бубрега је синдром изазван хро-
ничним прогресивним и иреверзибилним оштећењима функција бу-
брега, због чега они нису у стању да одржавају физиолошку стабил-
ност унутрашње средине, па настају промене у биохемијском саставу 
плазме у којима доминира азотемија. У хроничној инсуфицијенцији 
бубрега долази до пропорционалног смањења функција гломерул-
ског и тубулског апарата бубрега, са испољавањем симптома, који су 
различити од болесника до болесника и зависе од степена смањења 
масе ткива бубрега, односно од броја функционално неизмењених 
нефрона и природе хроничне нефропатије, која брже или спорије до-
води до нарушавања функције бубрега. Да не би наступио пети ста-
дијум слабости бубрега, веома је важно открити ране знаке обољења 
бубрега, што је овом студијом и доказано. У Европи 10% становника 
пати од хроничне болест бубрега (скоро свака десета особа) [5, 6]. Код 
ових болесника такође је повећан ризик од морбидитета, морталите-
та и хоспитализације у поређењу с општом популацијом [5]. Обоље-
ња бубрега су праћена великим трошковима лечења, што је још један 
разлог за рано откривање хроничне болести бубрега.

Инциденција терминалне инсуфицијенције бубрега експонен-
цијално се повећава [5, 7]. На то повећање може се утицати само при-
меном мера превенције и раним откривањем болести. Због тога су то-
ком последњих година у многим земљама света у свакодневну праксу 
уведене стратегије за рано откривање хроничних болести бубрега. 
Изведено је и више студија скрининга. У Дому здравља „Вождовац“ 
2008. године је изведена студија за рано откривање хроничне болести 
бубрега (РОББ), чији је циљ био да се утврди учесталост хроничне бо-



Циљни крвни притисак у превенцији хроничне болести бубрега

52

лести бубрега у популацијама с повећаним ризиком од развоја ових 
болести.

Упорно и непрекидно лечење хипертензије и редовна контро-
ла крвног притиска су најважније мере превенције хроничне болести 
бубрега код болесника с хипертензијом, дијабетесом и старих особа. 
Да би лечење хипертензије било ефикасно у превенцији хроничне бо-
лести бубрега, неопходно је да се постигне и одржава циљни крвни 
притисак од 130/80 mm Hg [4-6]. Да бисмо допринели истраживањи-
ма значаја циљног крвног притиска, предузели смо анализу приказа-
ну у овом раду. За ову анализу су болесници с хипертензијом испи-
тани у Дому здравља „Вождовац“ у оквиру студије РОББ сврстани у 
две групе: прву групу су чинили испитаници код којих је постигнут 
циљни крвни притисак, а другу групу испитаници чији је просечни 
крвни притисак био већи од 130/80 mm Hg. Поређење резултата ове 
две групе урађено је како би се проверио значај постизања циљног 
крвног притиска у превенцији хроничне болести бубрега.

Болесници и методе

Испитивањем су обухваћена 104 болесника која су редовно кон-
тролисана у амбулантама Службе опште медицине Дома здравља 
„Вождовац“, а који су задовољили критеријуме укључивања у студи-
ју РОББ [8]. Болесници су сврстани у две групе у зависности од вред-
ности постигнутог просечног крвног притиска. Прву групу су чини-
ли испитаници с просечним крвним притиском од 130/80 mm Hg и 
мањим, а другу групу испитаници чији је просечни крвни притисак 
био већи од 130/80 mm Hg. Просечни крвни притисак одређен је на 
основу појединачних вредности измерених на редовним контрол-
ним прегледима током најмање једне године.

После узимања породичне и личне анамнезе, мерења артериј-
ског притиска на обе руке живиним манометром и уписивања пода-
така у листу, болесник је упућен на лабораторијско испитивање. Про-
тениурија је одређивана тест-тракама, микроалбуминурија имуно-
турбидиметријски, седимент урина прегледан је микроскопски, при 
чему се више од пет леукоцита, односно еритроцита у видном пољу 
сматрало патолошким налазом. Концентрација креатинина у серуму 
и урину одређен је Jaffe-овом реакцијом. На основу вредности креати-
нина у серуму израчунавана је јачина гломерулске филтрације (ЈГФ) 
помоћу формуле MDRD [5].
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Резултати

Међу 104 испитаника било је 68 жена и 36 мушкараца, просеч-
не старости од 62±11 година. Прва група је обухватила 20 испитани-
ка с постигнутим циљним вредностима крвног притиска (≤130/80 
mm Hg), а друга 84 болесника с већим вредностима крвног притиска       
(Табела 1).

Табела 1. Основни подаци о болесницима

Артеријски крвни 
притисак*

Број испитаника 
(мушкарци/жене)

Просечна старост 
испитаника (године)

<130/80 mm Hg 20 (9/11) 63±7

>130/80 mm Hg 84 (27/57) 62±11
* узет је просечан крвни притисак измерен током редовних контролних прегледа

Протеинурија је откривена код два болесника прве групе, одно-
сно 14 болесника друге групе. Микроалбуминурија је забележена код 
једног испитаника прве групе и 11 испитаника друге групе. Значајне 
разлике у учесталости леукоцитурије и еритроцитурије између гру-
па није било (Табела 2).

Табела 2. Резултати прегледа урина

Артеријски 
крвни 

притисак*

Број болесника према налазу Микро-    
албуми-  
нурија 

(mg/g Cr)
Протеи- 
нурија

Микроалбу-    
минурија

Леукоци-    
турија

Еритро-   
цитурија

<130/80 mm Hg 2 (10%) 1 (5%) 3 (15%) 1 (5%) 3,7±2,1

>130/80 mm Hg 14 (17%)* 11 (13%)* 13 (16%) 5 (6%) 17,5±31,8*
* p<0,05 у поређењу са групом која је одржавала циљни крвни притисак

На графикону 1 приказани су концентрација креатинина у 
серуму и ЈГФ испитаника две групе. Није утврђена статистички зна-
чајна разлика у концентрацији креатинина, али је ЈГФ болесника с 
крвним притиском изнад 130/80 mm Hg била значајно мања него код 
испитаника код којих је постигнут циљни крвни притисак. Такође, 
расподела болесника према ЈГФ била је различита у две испитиване 
групе. Иако је код већине испитаника обе групе ЈГФ била 60-89 ml/
min/1,73 m2, ниједан болесник прве групе није имао ЈГФ мању од 60 
ml/min/1,73 m2, док је у другој групи било 17% испитаника са ЈГФ ма-
њом од 60 ml/min/1,73 m2 (Графикон 2).
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* p<0,05 у поређењ са групом чији је просечан артеријски притисак био мањи 
од 130/80 mm Hg

Графикон 1. Концентрација креатинина у серуму и јачина гломерулске 
филтрације (ЈГФ) израчуната помоћу формулe MDRD у две испитиване 
групе

Графикон 2. Дистрибуција болесника две испитиване групе према 
јачини гломерулске филтрације (MDRD)
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Дискусија

У овом раду је упоређена функција бубрега болесника с хипер-
тензијом код којих је применом антихипертензивне терапије постиг-
нут циљни крвни притисак од 130/80 mm Hg, који се препоручује у 
водичима за превенцију хроничне болести бубрега [6], и болесника 
код којих се притисак одржавао изнад ове циљне вредности. Резул-
тати су показали да је група код које није постигнут циљни крвни 
притисак имала статистички значајно нижи клиренс креатинина, а 
вишу микроалбуминурију и значајно чешћу протеинурију од групе 
код које се одржавао циљни крвни притисак. Ниједан од болесника 
код којих се одржавао циљни крвни притисак није имао ЈГФ мању 
од 60 ml/min/1,73 m2, док је овакву вредност ЈГФ имало 17% болесника 
из групе са крвним притиском изнад 130/80 mm Hg. Ови налази не 
само да су потврдили значај препорука у лечењу хипертензије, већ 
су у складу с резултатима других студија које су показале да се пра-
вилним лечењем хипертензије може спречити оштећење бубрега [6, 
9, 10]. Испитаници две посматране групе су боловали дуго година од 
хипертензије и нису се разликовали по старости и полу; једина је раз-
лика била у ефикасности лечења хипертензије. Недовољно добра ко-
рекција хипертензије код болесника друге групе изазвала је смањење 
ЈГФ испод 60 ml/min/1,73 m2 код сваког шестог болесника те групе.

Лекари опште медицине храбро заузимају простор примарне 
превенције, који припада само њима, и суверено владају њиме. Они 
су ти који први открију проблем, факторе ризика када симптоми ни-
су алармантни и када се само применом мера превенције може спре-
чити развој хроничне болести бубрега или одгодити њене последице, 
а пре свега лечење хемодијализама. Да ли ће се лекари опште медици-
не успешно носити са задатком који им је додељен зависиће само од 
сталне и перманентне едукације, сарадње и помоћи колега нефроло-
га. У свакодневном раду треба увек мерити крвни притисак пацијен-
та, тежити циљним вредностима, редовно контролисати урин, седи-
мент урина, микроалбуминурију и одређивати ЈГФ. Рано упућивање 
болесника нефрологу омогућава да се прецизно дефинише основно 
обољење бубрега и почне његово лечење, те успори напредовање хро-
ничне инсуфицијенције бубрега, нарочито корекцијом хипертензије 
и спречавањем коморбидитета.

Ако се у обзир узме податак да се у свету дијализира више од 1,6 
милиона људи и да се очекује повећање броја болесника на дијализи 
у свету за 60% између 2000-2010. године [5, 6], онда је несумњиво јасна 
вредност скрининг-студија, каква је ова изведена у Србији, као и ме-
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сто и улога лекара опште медицине у раном откривању и превенцији 
болести. Да би се на време откриле особе с хроничном болешћу бу-
брега, морају се применити мере превенције међу популацијом. Нео-
пходно је дефинисати групе с повећаним ризиком за развој хронич-
не болести бубрега. Међу особама са смањеном функцијом бубрега 
треба препознати оне с највећим ризиком погоршања, те применити 
посебно интензивне мере лечења. Овако амбициозан план тражи са-
радњу нефролога, лекара опште медицине, медицинских биохеми-
чара, епидемиолога и свих оних који се баве превенцијом и лечењем 
хроничних болести.

Закључак

У Дому здравља „Вождовац“ су у оквиру студије РОББ испита-
не две групе болесника с хипертензијом: у првој је постигнут циљ-
ни крвни притисак од 130/80 mm Hg, док је друга група обухвати-
ла испитанике код којих је просечни крвни притисак био већи од                   
130/80 mm Hg. Поређење ове две групе испитаника је показало да 
је друга група имала статистички значајно нижу ЈГФ, вишу микро-
албуминурију и чешће протеинурију од групе код које се одржавао 
циљни крвни притисак. Ови резултати потврђују значај одржавања 
крвног притиска болесника с хипертензијом у препорученим грани-
цама, у чему најважнију улогу имају лекари опште медицине, али и 
сами болесници.

Литература

1. Popović J, Žigić D, Ivanković D. Nefrourologija u radu porodičnog lekara. Beograd: 
Sekcija opšte medicine SLD; 2001. p.3-23.

2. Michael P. Madaio; John T. Harrington. The Diagnosis of Glomerular Diseases:  
Acute Glomerulonephritis and the Nephrotic Syndrome. Arch Intern Med 2001;  
161:25-35.

3. Fiagard RH, van den Enden M, Leeman M, Warling X. Survey on treatment of 
hypertension and implementation of WHO/ISH risk stratification in primary care in 
Belgium. J Hypertens 2002; 20:1297-302.

4. Đukanović Lj, Stefanović V. Značaj ranog otkrivanja hronicnih bolesti bubrega. In: 
Đukanovic Lj, editor. Prevencija i rano otkrivanje hroničnih bolesti bubrega. Beograd: 
Akademija medicinskih nauka SLD; 2006. p.63-75.

5. El Nahas M. The global challenge of chronic kideny disease. Kidney Int 2005; 
68(6):2918-29.

6. National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney 
disease:Evaluation, classification and stratification. Am J Kidney Dis 2002; 39(Suppl):
S1-S265.

7. Lysaght MJ. Maintenance dialysis population dynamics: Current trends and long-
term implications. J Am Soc Nephrol 2002; 13(Suppl 1):S37-40.



	 Драгана Трифуновић-Балановић и сар.

57

8. Bajčetić S, Ležaić V, Peruničić-Peković G, Paunović V, Đukanović Lj. Studija ranog 
otkrivanja bolesti bubrega: cilj i plan istraživanja. Monografije Akademije medicinskih 
nauka SLD, Serija B 2008; 2:STR?????.

9. Bello AK, Nwankwo E, El Nahas AM. Prevention of chronic kidney disease: A global 
challenge. Kidney Int 2005; 68 (Suppl 98):S11-S17.

10. Ryan TP, Sloand JA, Winters PC, Corsetti JP, MD, Fisher SG. Chronic kidney disease 
prevalence and rate of diagnosis. Amer J Med 2007; 120;981-6.

TARGET BLOOD PRESSURE IN PREVENTING 
CHRONIC KIDNEY DISEASE

Dragana Trifunović-Balanović, Gordana Zeljković, Nela Počuča, Mirjana Lapčević
Voždovac Health Center 

Strict control of blood pressure is an important measure for prevention of chronic 
kidney disease in patients with hypertension. The treatment of hypertension will be 
successful if the target blood pressure of 130/80 mmHg is achieved and maintained. 
The aim of this study was to examine the role of attaining target blood pressure in 
chronic kidney disease prevention. 

The 104 patients with hypertension involved in the “Kidney Disease Screening 
Study” in Voždovac Health Center were divided into two groups: group 1 consisted 
of patients in which the target blood pressure was achieved, while group 2 contained 
patients whose average blood pressure was above 130/80 mmHg. The average 
blood pressure was calculated from the values obtained at regular controls during 
the preceding year. In all patients proteinuria (urine dipstick) and microalbuminuria 
(turbidimetry) were determined and glomerular filtration rate (GFR) was calculated 
by the MDRD formula. 

There were 20 patients in group 1 and 84 in group 2. Proteinuria was found in 
two patients from group 1 and in 14 from group 2, but microalbuminuria in one from 
group 1 and in 11 from group 2. Three patients from group 1 had leukocyturia and 
one erythrocyturia, but in group 2 13 patients had leukocyturia and 5 erythrocyturia. 
Patients from group 1 had lower microalbuminuria and significantly higher GFR than 
patients in group 2.  None of the patients from group 1 had GFR below 60 ml/min/
1.73m2, but 17% of the patients with average blood pressure above 130/80 mmHg had 
such a GFR. 

Comparison of two patient groups with hypertension showed that the group in 
which target blood pressure was not achieved had a significantly lower GFR, higher 
microalbuminuria and more frequent proteinuria than the group in which target blood 
pressure was achieved and maintained. 

Kye words:  target blood pressure, chronic kidney disease prevention 
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Сажетак

Хронична слабост бубрега је стање у којем се постепено погоршавају функ-
ције бубрега и које доводи до неспособности бубрега да одрже нормалне концен-
трације производа метаболизма протеина у телесним течностима, крвни прити-
сак, хематокрит, равнотежу воде, електролита и кисело-базну равнотежу.

Циљ студије раног откривања болести бубрега (РОББ) је био да се утврди 
учесталост хроничне болести бубрега у популацијама с повећаним ризиком за 
ове болести.

Студија је обухватила две групе болесника с високим ризиком за хроничну 
болест бубрега: болесници с хипертензијом која траје дуже од пет година (55 ис-
питаника) и особе старије од 60 година без хипертензије (13 испитаника). Свим 
болесницима је после анамнезе измерен крвни притисак и урађене су лабора-
торијске анализе серума (креатинин) и урина (протеинурија, седимент урина). 
Јачина гломерулске филтрације (ЈГФ) је израчуната према формули MDRD.

Резултати су показали да су 11,8% испитаника били пушачи, 5,9% је имало 
позитивну породичну анамнезу за болести бубрега, а 58,8% за хипертензију, да је 
хипертензија код болесника просечно трајала 12 година, те да је 96% испитаника 
лечено применом ACE-инхибитора. Прегледом урина откривена је протеинури-
ја код 19% болесника, а патолошки седимент код 38%. Клиренс креатинина ис-
под 60 ml/min забележен је код 50% болесника, а 75% испитаника је контролисало 
функцију бубрега претходне године. Студијом РОББ изведеном у Дому здравља 

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 59-69, 2009.
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„Гроцка“ откривено је да је од 68 испитаника 66 било у другом, трећем или четвр-
том стадијуму хроничне болести бубрега. За њих је овај скрининг посебно зна-
чајан, јер ће се предузети рано лечење и тиме успорити напредовање болести. 
Резултати показују да у досадашњем лечењу није постигнута циљна вредност 
крвног притиска (мања од 130/85 mm Hg) и да су у раду коришћена испитивања 
урее и креатинина у серуму, која нису довољно осетљива и поуздана мерила 
функције бубрега. Студија РОББ је указала на значај добре праксе лекара опште 
медицине и породичне медицине, као и на значај добре сарадње са нефролози-
ма.

Студијом РОББ изведеном у Дому здравља „Гроцка“ откривено је да је вели-
ки број испитаних болесника имао знаке хроничне болести бубрега. То обавезује 
да се предузму све мере лечења и успоравања напредовања болести, односно да 
се интензивније трага за чиниоцима који доводе до хроничне слабости бубрега.

Кључне речи: слабост бубрега; патолошки седимент; хипертензија; ризици од 
оболевања

Увод

Хроничној болести бубрега се данас посвећује све већа пажња, 
како због брзог повећања њене преваленције, великих трошкова лече-
ња, њене значајне улоге у оболевању од кардиоваскуларних болести, 
чињенице да су болесници с познатом болешћу бубрега само врх ле-
деног брега прикривених болести, тако и због открића ефикасних 
мера за превенцију њеног развоја. Ове чињенице доводе хроничну 
болест бубрега у жижу планирања здравствене заштите чак и у разви-
јеним земљама, али проблеми који се одсликавају у земљама у развоју 
су много изазовнији. Око 85% светске популације живи у земљама с 
малим или средњим примањима, где се очекује да су клинички, епи-
демиолошки и социоекономски утицаји на болест већи, а могућности 
лечења мање [1]. Инциденција терминалног стадијума хроничне ин-
суфицијенције бубрега (ХИБ) се повећава за 5% годишње, а предвиђа 
се пандемијско повећање овог стадијума ХИБ у многим регионима 
света због повећања броја људи старијих од 65 година.

Хронична болест бубрега се дефинише као структурно и функ-
ционално оштећење бубрега које траје најмање три месеца, односно 
смањење функције бубрега, тј. јачине гломерулске филтрације (ЈГФ) 
испод 60 ml/min/1,73 m2 без обзира на то колико траје [2, 3]. На основу 
ЈГФ, хронична болест бубрега се дели у пет стадијума. Водич америч-
ке Националне фондације за бубрег дао је дефиницију и поделу хро-
ничне болести бубрега, предложио да се ЈГФ процењује помоћу фор-
мула (MDRD или Cockroft-Gault), описао повезаност између функције 
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бубрега и компликација хроничне болести бубрега, степеновање ри-
зика за губитак болести бубрега и развоја кардиоваскуларне болести, 
те дао препоруке за препознавање особа с повећаним ризиком. Међу 
особе код којих је ризик од оболевања од хроничне болести бубрега 
повећан убрајају се болесници са дијабетесом, хипертензијом, особе 
с породичном анамнезом о хроничним болестима бубрега и особе 
старије од 60 година [2]. Раним препознавањем ових особа с високим 
ризиком може се значајно смањити број болесника које треба лечити 
дијализом. У примени мера превенције и раном откривању хронич-
не болести бубрега кључну улогу имају лекари система примарне 
здравствене заштите.

Циљ студије

Циљ студије је био да се утврди учесталост хроничне болести 
бубрега у популацијама с повећаним ризиком за ове болести.

Болесници и методе

Према плану истраживања студије раног откривања болести 
бубрега (РОББ), лекари опште медицине Дома здравља „Гроцка“ 
укључили су 68 испитаника у ову мултицентричну студију пресека, 
која је трајала од краја маја до краја септембра 2008. године. Циљну 
популацију су чинили болесници с хипертензијом која је трајала ду-
же од пет година (55 испитаника) и особе старије од 60 година без 
хипертензије (13 испитаника). Међу њима су била 23 мушкарца и 45 
жена, старости од 68±9 година. При укључивању болесника у студију 
узети су следећи анамнестички подаци: лични подаци (старост, пол, 
телесна тежина и висина), породична анамнеза о болестима бубрега 
и хипертензији, подаци о пушењу (број цигарета дневно и пушачки 
„стаж“) и трајање хипертензије. На основу увида у здравствене карто-
не, добијени су подаци о просечном крвном притиску, начину лече-
ња хипертензије (ACE-инхибитори, АТ2R) и претходним контролама 
функције бубрега.

Сви испитаници су упућени у лабораторију Дома здравља 
„Гроцка“, где су им урађене следеће лабораторијске анализе: проте-
инурија (тест-тракама), седимент урина – микроскопски преглед (ма-
ње од пет ћелија био је патолошки седимент), креатинин у серуму 
(спектрофотометријска кинетика према Jaffe-у). Клиренс креатинина 
је израчунат помоћу оригиналне формуле MDRD [2]:

eGFR = 186 x с-креатинин-1,154 x године-0,203 x (0,742 за жене).
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Хипертензија је дефинисана као систолни притисак изнад 140 
mm Hg или дијастолни притисак изнад 90 mm Hg [4].

Стадијуми болести бубрега су дефинисани према препоруци 
америчке Националне фондације за бубрег: први стадијум – вредност 
ЈГФ већа од 90 ml/min; други стадијум – вредност ЈГФ 60-89 ml/min; тре-
ћи стадијум – вредност ЈГФ 30-59 ml/min; четврти стадијум – вредност 
ЈГФ 15-29 ml/min; пети стадијум – вредност ЈГФ мања од 15 ml/min или 
стање које захтева примену дијализе [2].

Гојазност је дефинисана као индекс телесне масе (BMI) од 25 
kg/m2 и већи, а добијен је као количник телесне тежине и квадрата 
телесне висине.

Статистички обрађени подаци су приказани у виду аритметич-
ке средине и стандардне девијације.

Резултати

У Дому здравља „Гроцка“ је за испитивање у оквиру студије 
РОББ одабрано 68 испитаника (45 жена и 23 мушкарца), од чега је 
57 испитаника (84%) било старије од 60 година (Графикон 1а). Свим 
испитаницима је израчунат BMI, који је код 58 испитаника (85%) био 
већи од 24 kg/m2, док је 30 испитаника било гојазно, тј. њихов BMI био 
је већи од 30 kg/m2 (Графикон 1б).

Графикон 1а-б. Расподела болесника према старости (А) и индексу 
телесне масе (Б)

0

5

10

15

20

25

30

<50 50-59 60-69 70-79 >80
0

5

10

15

20

25

30

35

<18.5 18.6-24 25-29 >30

Број испитаника Број испитаника

(године)
Старост BMI (kg/m2)

, ,



 Валентина Љубић-Бегановић и сар.

63

Подаци из анамнезе наведени су у табели 1. Види се да је међу 
болесницима било 12% пушача, више од половине болесника имало 
је позитивну породичну анамнезу о хипертензији, док је болест бу-
брега у породицама испитаника била ретка. Код болесника с хипер-
тензијом болест је у просеку трајала 12 година.

Табела 1. Анамнестички подаци о факторима ризика за хроничну 
болест бубрега

Број испитаника Трајање 
хипертензије 

(године)Пушење
Породична анамнеза

Болести бубрега Хипертензија

8 (11,8%) 4 (5,9%) 40 (58,8%) 12±6

Подаци о крвном притиску болесника с хипертензијом која 
траје дуже од пет година приказани су у табели 2. Уочава се да је ве-
ћина болесника лечена ACE-инхибиторима, али и поред примењене 
терапије, просечни притисак болесника није био у опсегу нормалних 
вредности. Код 17 болесника установљена је систолна хипертензијa, 
а код два дијастолна.

Табела 2. Подаци о крвном притиску испитаника с хипертензијом

Просечни крвни 
притисак (mm Hg)

Крвни притисак на дан
укључивања у студију 

(mm Hg)
Примена ACE-
инхибитора*

Систолни Дијастолни Систолни Дијастолни

147±17 87±6 141±16 85±9 53/55

* број болесника

Резултати лабораторијских анализа приказани су у табели 3. 
Протеинурија је откривена код 15 испитаника (22,1%), леукоцитури-
ја код 22 (32,4%), а еритроцитурија код четири болесника (5,9%). Код 
три испитанице (4,4%) непушача забележене су и протеинурија и 
еритроцитурија. Просечни клиренс креатинина је био мањи од 60 
ml/min, тј. испод вредности која се сматра граничном за ХИБ. Анали-
за расподеле болесника према клиренсу креатинина је показала да је 
39% мушкараца и 50% жена имало клиренс креатинина мањи од 60 
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ml/min (Графикон 2). Увидом у здравствене картоне болесника забеле-
жено је да је 78% болесника током претходне године урадило анализу 
урина, а 75% измерило концентрацију креатинина у серуму.

Табела 3. Резултати лабораторијских анализа

Број болесника са налазом
С-креатинин 

(μmol/l)
ЈГФ 

(ml/min/1,73 m2)Протеи-
нурија

Еритро-
цитурија

Леуко-
цитурија

15 (22,1%) 4 (5,9%) 22 (32,4%) 102±28 58±16
ЈГФ – јачина гломерулске филрације израчуната помоћу формуле MDRD

Графикон 2. Расподела болесника према полу и јачини гломерулске 
филтрације (ЈГФ)
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Дискусија

Последњих неколико година у многим земљама света изведено 
је више студија скрининга хроничних болести бубрега [5, 6]. Овом 
првом скрининг-студијом у Београду препознате су популације с 
ризиком од развоја хроничних болести бубрега, са недијагностико-
ваном благом дисфункцијом бубрега, издвојени су фактори ризика 
специфични за ову популацију и обављене доступне лабораторијске 
анализе.

Као рани показатељи болести бубрега издвајају се фактори ри-
зика и протеинурија. Фактори ризика се сврставају у три групе: осе-
тљиви фактори ризика, у које се убрајају старији узраст, породична 
анамнеза за хроничну болест бубрега и ниски приходи, иницијални 
фактори ризика, који обухватају хипертензију и инфекције уринар-
ног тракта, те фактори прогресије, у које се сврставају повишен ни-
во протеинурије, тежа хипертензија и навика пушења. У породичној 
анамнези посебно су значајни аутозомно доминантна полицистична 
болест бубрега и Алпортов синдром, аутозомно рецесивне болести 
бубрега (медуларна цистична болест бубрега) или аутозомно реце-
сивна полицистична болест бубрега [2].

Хипертензија је данас, после дијабетеса, други водећи узрок тер-
миналног стадијума ХИБ [7]. Студије посматрања су показале дирек-
тан однос између висине крвног притиска и стадијума болести бубре-
га [8]. Post hoc анализе клиничких студија су сугерисале да смањење 
крвног притиска може зауставити напредовање болести бубрега и 
смањити кардиоваскуларни ризик [9, 10]. Резултати Фрамингамске 
студије су показали да се хипертензија развија код више од 90% испи-
таника који су имали нормалан крвни притисак у доби од 55 година 
[11].

Експериментално је показано да инфузија никотина у ренал-
ној артерији пса повећава ниво ЈГФ [12]. У великој студији пресека 
која је обухватила 7.476 испитаника ЈГФ је била значајно већа код пу-
шача (5,4%) него код непушача (3,0%) [13]. Повећање ЈГФ изазване 
пушењем може створити хиперфилтрацијом ризик од напредовања 
хроничне болести бубрега [14]. Поред тога, лучење вазопресина је по-
већано током пушења, а он повећава ЈГФ [15]. Пушење повећава и 
ризик од развоја терминалног стадијума ХИБ код особа с аутозомно 
доминантном полицистичном болешћу бубрега [16].

Гојазност је фактор ризика за прогресивни губитак функције 
бубрега код болесника с познатим болестима бубрега, али може оште-
тити и бубреге здравих људи [17, 18]. Гојазност регулацијом бројних 
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проинфламаторних фактора (лептин, интерлеукини, адипонектин, 
фактор тумора некрозе алфа – TNF-α) и фактора раста (ангиотензин 
II, TNF-β, лептин) може изазвати стварање мезангијумског матрикса 
и згушњавања гломерулске и тубулске базалне мембране, лезија које 
претходе гломерулосклерози [17, 19, 20]. Гојазност води хипертензији 
појачаном тубулском реапсорпцијом натријума, оштећењем натриу-
резе, задржавањем течности и физичком компресијом на бубреге.

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва Дома 
здравља „Гроцка“ обезбеђује здравствену заштиту за 76.873 одрасла 
лица. У овој служби ради 31 изабрани лекар, који годишње обави око 
273.000 прегледа. Ради раног откривања болести бубрега, по задатим 
критеријумима је одабрано 68 болесника који се редовно лече у овој 
служби. Међу њима је било 55 болесника с хипертензијом и 13 особа 
старијих од 60 година без хипертензије. Анализа добијених података 
је показала да су испитаници имали и друге факторе ризика за хро-
ничну болест бубрега. Тако је међу њима било 11,8% пушача, 5,9% 
испитаника је имало позитивну породичну анамнезу за болести бу-
брега, а 58,8% за хипертензију, која је у просеку трајала 12 година.

Анализа добијених лабораторијских резултата је показала да је 
најчешћи патолошки налаз био смањена ЈГФ. Око 45% болесника је 
имало ЈГФ испод 60 ml/min. Овако висок број болесника са смањеном 
функцијом бубрега – који је чак већи него у другим домовима здра-
вља који су такође учествовали у овој студији – могао би делимично 
бити последица старости испитаника. Наиме, просечна старост боле-
сника одабраних за студију РОББ у нашем дому здравља била је 68 
година, а чак 87% болесника било је старије од 60 година. Познато је 
да се функција бубрега смањује са старењем, па је зато неопходно да 
се сви болесници код којих је откривен смањен клиренс креатинина 
пажљиво испитају, како би се проверило да ли је то смањење после-
дица физиолошког процеса старења или можда обољења бубрега. 
Међутим, несумњиво је да међу овим болесницима има доста оних 
с оштећењем бубрега, јер је код 19% испитаника установљена проте-
инурија, а код 38% је откривен патолошки седимент мокраће. Овај 
губитак нормалне функције бубрега захтева измену у лечењу [21]. 
Ефикасност ACE-инхибитора и АТ2R, која је описана у многим радо-
вима [22], препозната је, што потврђује њихова примена код великог 
броја болесника. Оно што је, међутим, потребно јесте корекција дозе 
ових лекова, како би се постигао циљни крвни притисак. У овој сту-
дији нису добијени подаци о утицају диуретика, нити о примени хи-
попротеинске дијете, који такође могу утицати на функцију бубрега. 
Овако висока стопа морбидитета нас обавезује да интензивније трага-
мо за чиниоцима који доводе до хроничне слабости бубрега. Поред 



 Валентина Љубић-Бегановић и сар.

67

недовољно регулисане хипертензије, и просечан BMI је указивао на 
прекомерну ухрањеност болесника. Код болесника с протеинуријом 
BMI је био 30,83 kg/m2, што потврђује епидемиолошке податке да је 
код гојазних особа за 45% већи ризик од развоја протеинурије. Хема-
турија у овој студији је забележена у сличном проценту (5,88%) као и 
у аустралијској студији о индикаторима болести бубрега (6,8%) [23]. 
Као важни фактори ризика по здравље становника на територији 
општине Гроцка издвајају се: градска депонија на површини од 160 
хектара, нерешена водоводна инфраструктура, која се сада ослања 
на неколико локалних водовода допуњених снабдевањем из бунара, 
нерешена диспозиција отпадних вода и неконтролисана употреба пе-
стицида.

Закључак

Студијом РОББ изведеном у Дому здравља „Гроцка“ откривено 
је да је од 68 испитаника 66 било у другом, трећем или четвртом ста-
дијуму хроничне болести бубрега. За њих је овај скрининг посебно 
значајан јер ће се предузети рано лечење и тиме успорити напредо-
вање болести. Резултати показују да у досадашњем лечењу није по-
стигнута циљна вредност крвног притиска (мања од 130/85 mm Hg) 
и да су у раду примењена испитивања урее и креатинина у серуму, 
која нису довољно осетљива и поуздана мерила функције бубрега. 
Студија РОББ је, међутим, указала на значај добре праксе лекара оп-
ште медицине и породичне медицине, те на значај добре сарадње са 
нефролозима.

Литература

1. Barsoum RS. Chronic kidney disease in the developing world. N Engl J Med 2006; 
354:997-9.

2. National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney 
disease: evaluation, classification and stratification. Am J Kidney Dis 2002; 39(2 Suppl 
1):S1-S266.

3. Đukanović Lj, Stefanović V. Značaj ranog otkrivanja hronične bolesti bubrega. 
In: Đukanović Lj, editor. Prevencija i rano otkrivanje hroničnih bolesti. Beograd: 
Akademija medicinskih nauka SLD; 2006. p.63-75.

4. Chobanian AV, Bakris GI, Black HR, et al. The seventh report of the Joint National 
Commitee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood 
Pressure: the JNC 7 Report. JAMA 2003; 289:2560-72.

5. Coresh J, Selivin E, Stevens LA, et al. Prevalence of chronic kidney disease in the 
United States. JAMA 2007; 298:2038-47.

6. Dunstan DW, Zimmet PZ, Welborn TA, et al. The Australian Diabetes, Obesity and 
Lifestile Study (AusDiab) – methods and response rates. Diabetes Res Clin Pract 2002; 
57:119-29.



Студија РОББ у Дому здравља “Гроцка”

68

7. US Renal Data System. USRDS 1999 Annual Data Report. Bethesda, MD: National 
Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease; 
1999.

8. Klag MJ, Whelton PK, Randall BL, et al. Blood pressure and end-stage renal disease in 
men. N Engl J Med 1996; 334:13-8.

9. Woods JW, Blythe WB, Huffines WD. Management of malignant hypertension 
complicated by renal insufficiency. N Engl J Med 1974; 291:10-4.

10. Peterson JC, Adler S, Burkart JM, et al. Blood pressure control, proteinuria, and the 
progression of renal disease. Ann Intern Med 1995; 123:754-62.

11. Vasan RS, Larson MG, Leip EP, et al. Impact of high-normal blood pressure on the 
risk of cardiovascular disease. N Engl J Med 2001; 345:1291-7.

12. Pawlik WW, Jacobson ED, Banks RO. Actions of nicotine on renal function in dogs. 
Proc Soc Exp Biol Med 1985; 178:585-90.

13. Pinto-Sietsina SJ, Mulder J, Janssen WM, et al. Smoking is related to albuminuria and 
abnormal renal function in nondiabetic persons. Ann Intern Med 2000; 133:585-91.

14. Newringer JR, Brenner BM. Hemodynamic theory of progressive renal disease: A 10-
year update in brief review. Am J Kidney Dis 1993; 22:98-104.

15. Bankir L, Boulby N. Vasopresin and urinary concentration. Aditional risk factors in 
the progression of chronic renal failure. Am J Kidney Dis 1991; 17:20-6.

16. Orth SR, Stockmann A, Conradt C, et al. Smoking as a risk factor for end-stage renal 
failure in men with primary renal disease. Kidney Int 1998; 54:926-31.

17. Henegar JR, Bigler SA, Henegar LK, Tyagi SC, Hall JE. Functional and structural 
changes in the kidney in the early stages of obesity. J Am Soc Nephrol 2001; 12:1211-7.

18. de Jong PE, Verhave JC, Pinto-Sietsma SJ, Hillege HL. Obesity and target organ 
damage: the kidney. Int J Obes Relat Metab Disord 2002; 26(Suppl 4):S21-S24.

19. Schelling JR, Sedor JR.The metabolic syndrome as a risk factor for chronic kidney 
disease: more than a fat chance? J Am Soc Nephrol 2004; 15:2773-4.

20. Wisse BE. The inflammatory syndrome: the role of adipose tissue cytokines in 
metabolic disorders linked to obesity. J Am Soc Nephrol 2004; 15:2792-800.

21. Aronoff GR, Berns JS, Brier ME, et al. Drug Prescribing in Renal Failure: Dosing 
Guidelines for Adults. Philadelphia: American College of Physicians; 2002.

22. Griffin KA, Abu-Amarah I, Picken M, Bidani AK. Renoprotection by ACE inhibition 
or aldosterone blockade is blood pressure dependent. Hypertension 2003; 41:201-6.

23. Chadban SJ. AusDiab renal study: indicators of renal disease. Nephrology 2008;          
7:S26-S28.



 Валентина Љубић-Бегановић и сар.

69

RESULTS OF THE SCREENING KIDNEY DISEASE STUDY 
FROM THE GROCKA HEALTH CENTER 

Valentina Ljubić-Beganović1,  Ljiljana Danojević1, Višnja Đokić-Lekić1,
 Jasmina Mirković1, Milica Peruničić1, Gordana Jovanović1, 
Jelena Anđelković1, Svetlana Pejčić1, Sanja Bajčetić2

1Grocka Health Center
2Center for Kidney Diseases and Metabolic Disorders„Prof. Dr Vasilije Jovanović“, 
  Clinical Center Zvezdara, Belgrade

Chronic kidney failure is a progressive disease which gradually leads to 
incapability of the kidneys to maintain normal level of metabolism products, blood 
pressure, hematocrit, sodium, water, potassium and acid–base balance. The aim of this 
study was to determine the frequency of chronic kidney diseases within populations 
at increased risk for kidney diseases. 

The study focused on the two most numerous populations carrying a high risk 
for chronic kidney disease and included 55 patients with hypertension for more than 5 
years and 13 patients over 60 years of age without hypertension. 

Analysis of data about the patients revealed that the average duration of 
hypertension was 12 years, 96% had been treated with ACEI, 11.8 % were smokers, 
5.9% had a positive family history for kidney disease and 58.8% for hypertension. The 
results showed that 19% of the patients had proteinuria, 38% pathological urinary 
sediment and 50% a glomerular filtration rate below 60 ml/min/1.73m2.

This screening study revealed a high proportion of patients with markers for 
chronic kidney disease. Among significant risks for the health of the residents of 
Grocka county, the following stand out: the nearby Belgrade city waste deposit area 
(160 hectares), an incomplete water supply infrastructure presently relying on several 
local systems with additional supplies from individual wells, an unfinished waste 
water evacuation system and uncontrolled application of pesticides.

Key words: chronic renal failure, urinary sediment hypertension  
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БОЛЕСНИКА С ХИПЕРТЕНЗИЈОМ
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2Центар за бубрежне болести и метаболичке поремећаје 
„Проф. др Василије Јовановић“, Клиничко-болнички центар 
„Звездара“, Београд

Сажетак

Хронична инсуфицијенција бубрега (ХИБ) је поремећај који настаје као 
последица оштећења и смањења броја нефрона током различитих болести                        
бубрега.

Циљ рада је био да се у оквиру студије раног откривања болести бубрега 
(РОББ) утврди учесталост ХИБ код испитаника који се лече у Дому здравља „Зве
здара“, те упореде одлике болесника са ХИБ и испитаника с очуваном функци
јом бубрега.

Свим болесницима је установљено трајање хипертензије, израчунат је просе
чан артеријски крвни притисак измерен на претходним контролним прегледи
ма, измерени крвни притисак и индекс телесне масе (BMI); забележено је претход
но коришћење ACEинхибитора, установљен пушачки статус, узета породична 
анамнеза о хипертензији и болестима бубрега и урађене лабораторијске анали
зе: квалитативни преглед урина, концентрација креатинина у серуму и урину, 
микроалбуминурија и јачина гломерулске филтрације (ЈГФ).

Испитано је 158 болесника (60 мушкараца и 98 жена), просечне старости од 
61,6±9,9 година и просечног BMI од 27,9±4,2 kg/m2. Према вредности ЈГФ, испита
ници су сврстани у три групе: прву групу су чинили испитаници код којих је 
ЈГФ била већа од 90 ml/min/1,73 m2 (10%), другу групу испитаници са ЈГФ 6089 
ml/min/1,73 m2 (67%), а трећу испитаници са ЈГФ 3059 ml/min/1,73 m2 (23%), који су 

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 71-80, 2009.



Студија РОББ у Дому здравља “Звездара”

72

били статистички значајно старији (p<0,05) од испитаника осалих група. Микро
албуминурија и протеинурија су чешће забележене код испитаника треће групе, 
док је хипертензија статистички значајно дуже трајала код испитаника друге и 
треће групе него код болесника прве групе (p<0,05). Испитаници с нормалном 
функцијом бубрега имали су значајно боље регулисан крвни притисак од боле
сника са ХИБ, чији је систолни крвни притисак статистички значајно чешће био 
140149 mm Hg. Између ЈГФ и систолног крвног притиска установљена је значајна 
статистичка корелација.

Болесници са ХИБ су били старији, боловали су дуже од хипертензије и има
ли већи просечан систолни крвни притисак у поређењу са испитаницима с нор
малном функцијом бубрега.

Кључне речи: хронична инсуфицијенција бубрега; хипертензија; јачина 
гломерулске филтрације

Увод

Хронична инсуфицијенција бубрега (ХИБ) је поремећај који 
настаје као последица оштећења и смањења броја нефрона, функци
оналних јединица бубрега, током различитих болести бубрега. Одли
кују је азотемија, метаболичка ацидоза, други поремећаји у саставу 
плазме и стално напредовање промена. Брзина смањивања функције 
бубрега зависи од природе основне болести овог органа и могућих 
компликација бубрежног и ванбубрежног порекла. Стално напредо
вање ХИБ временом доводи до трајног губљења способности бубре
га да одрже равнотежу састава унутрашње средине организма [1]. 
Узроци ХИБ су: наследне болести бубрега, дијабетес, полицистизам, 
хипертензија, гломерулонефритиси, тубулоинтерстицијске болести 
бубрега.

Код ХИБ је оштећена функција и гломерула и тубулског апара
та, па је зато поремећена екскреторна и хомеостатска функција бубре
га, тј. укупна функција бубрега је смањена у зависности од степена 
оштећења, али се функција сваког преосталог нефрона повећава. По
већан рад преосталих нефрона доводи до хемодинамских промена, 
као што су хиперперфузија и хиперфилтрација – повећање јачине 
гломерулске филтрације (ЈГФ). Услед повећања ЈГФ сваког преоста
лог нефрона, настају хиперплазија и хипертрофија проксималних 
и дисталних тубула. Поменуте појачане активности преосталих не
фрона истовремено доводе до њиховог постепеног пропадања с по
следичним смањењем ЈГФ. Развијају се гломерулосклероза, дегенера
тивне промене у ћелијама тубула и постепена фиброза интерстици
јума. У одмаклој фази ХИБ бубрези су смањени, скврчени, са знатно 
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редукованим кортексом, а високовредно ткиво је замењено везивним 
[2]. Симптоми ХИБ су у највећој мери последица неадекватног укла
њања токсичних метаболита, недовољног стварања еритропоетина и 
метаболита витамина Д [3]. ХИБ настаје када се број функционалних 
нефрона сведе на једну трећину од укупног броја.

Стадијуми болести бубрега одређени су на основу водича          
K-DOQI: први стадијум подразумева ЈГФ већу од 90 ml/min/1,73 m2, 
други стадијум – ЈГФ 6089 ml/min/1,73 m2, трећи стадијум – ЈГФ 3059 
ml/min/1,73 m2, четврти стадијум – ЈГФ 1529 ml/min/1,73 m2, а пети ста
дијум ЈГФ мању од 15 ml/min/1,73 m2 [4].

Када је ЈГФ смањена на 3550% нормалне ЈГФ, преостала фил
трациона површина је довољна да надокнади оно што је оштећено и 
нема клиничког испољавања ХИБ. Како болест напредује, ЈГФ се сма
њује, и када дође на вредности 2035% од нормалних, испољавају се 
клинички знаци и симптоми обољења. Испољавање уремијског син
дрома у овом стадијуму ХИБ могу да убрзају инфекције, дехидрата
ција, нефротоксични лекови и опструкције мокраћних путева. Када 
је ЈГФ мања од 20%, уремијски синдром ће се у различитом степену 
испољити и без наведених разлога, што означава завршну (терминал
ну) фазу ХИБ [1].

Функција бубрега се не може процењивати само мерењем кон
центрације урее и креатинина у серуму, јер серумски креатинин ни
је довољно, ни сигурно мерило функције бубрега. Препорука је да 
лекари у систему примарне здравствене заштите врше израчунава
ње ЈГФ. Рано откривање болесника с обољењима бубрега на примар
ном нивоу, уз сарадњу с кардиолозима, ендокринолозима и нефро
лозима, има велике предности, јер омогућава прецизно дефинисање 
основног обољења бубрега, као и превенцију и лечење слабости ових 
органа. Последице касног упућивања нефрологу су вишеструке: од
лажу се примена нефропротективне терапије, корекција метаболич
ких поремећаја и примена кардиопротективне терапије, касни се с 
припремом за дијализни поступак и с рехабилитацијом болесника, 
а често настају и висок степен кардиоваскуларног обољења и висок 
морталитет.

Анализа резултата добијена испитивањем 158 болесника с хи
пертензијом урађена је како би се утврдила учесталост ХИБ у овој 
групи болесника и упоредиле одлике болесника са ХИБ и оних с очу
ваном функцијом бубрега.
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Болесници и методе

Испитивање је изведено у Дому здравља „Звездара“ и у њему 
је учествовало десет лекара из тог дома здравља и један лекар из Кли
ничкоболничког центра „Звездара“. Студија је обухватила испита
нике који су се лечили од хипертензије дуже од пет година. За испи
тивање у оквиру студије раног откривања болести бубрега (РОББ) 
одабрано је 168 болесника, од којих десет није урадило предвиђене 
лабораторијске анализе, тако да је коначан број испитаника за ову 
анализу био 158.

Свим испитаницима је: установљено трајање дијагностиковане 
хипертензије, измерени су систолни и дијастолни артеријски при
тисак на дан укључивања у студију, израчунате су просечне вредно
сти артеријског притиска измерене током претходних контролних 
прегледа, измерене су телесна тежина и висина и израчунат индекс 
телесне масе (BMI), забележени су претходно коришћење ACEинхи
битора, као и пушачки статус. Такође, узета је породична анамнеза 
о хипертензији и болестима бубрега и обављено је лабораторијско 
испитивање које је обухватило: квалитативни преглед урина, одре
ђивање концентрације креатинина у серуму и урину (Jaffeов метод) 
и микроалбуминурије (турбидиметријски метод). ЈГФ је израчуната 
помоћу формуле MDRD, а микроалбуминурија је изражена у mg/g 
креатинина.

Резултати

Испитано је 158 болесника (60 мушкараца и 98 жена), просечне 
старости од 61,6±9,9 година и просечног BMI од 27,9±4,2 kg/m2.

Према измереним вредностима ЈГФ, сви испитаници су сврста
ни у три групе. Прву групи је чинило 16 болесника (10%) са ЈГФ ве
ћом од 90 ml/min/1,73 m2, другу групу 106 болесника (67%) са ЈГФ 6089 
ml/min/1,73 m2, што се раније означавало као хипофункција бубрега, 
док је трећа група обухватила 36 болесника (23%) са ХИБ и ЈГФ 3059 
ml/min/1,73 m2. Ниједан болесник није имао одмаклу слабост бубрега 
са клиренсом креатинина мањим од 30 ml/min/1,73 m2. Ови резултати 
су показали да 90% болесника с хипертензијом има клиренс креати
нина испод границе нормалног.

Анализом три групе испитаника у односу на пол, старост и 
BMI, установљено је да су болесници са ХИБ (испитаници треће гру
пе) били статистички значајно старији (p<0,05) од испитаника оста
лих група (Табела 1).
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Табела 1. Основне одлике испитаника три посматране групе

Група ЈГФ 
(ml/min/1,73 m2)

Број испитаника 
(мушкарци/жене)

Старост 
(године)

BMI
(kg/m2)

I >90 16 (9/7) 56,1±12,2 29,0±6,6

II 6089 106 (33/73) 59,4±10,5 27,8±4,4

III 3059 35 (15/21) 68,0±6,7* 27,4±3,4
ЈГФ – јачина гломерулске филтрације; BMI - индекс телесне масе
* p<0,05 у поређењу са првом и другом групом

Подаци из личне и породичне анамнезе су показали да је у пр
вој групи било 19% пушача, 6% је имало болести бубрега у породици, 
а 88% хипертензију у породици. У другој групи је било 23% пушача, 
код 10% испитаника забележене су болести бубрега у породици, а 
код 75% је била заступљена хипертензија у породичној анамнези. У 
трећој групи било је 8% пушача, код 14% су забележене болести бу
брега у породици, док је 81% испитаника навело позитивну породич
ну анамнезу за хипертензију.

Проценат болесника с протеинуријом и микроалбуминуријом 
се није разликовао значајно између прве и друге групе; код испитани
ка треће групе оне су забележене значајно чешће (Графикон 1).

Графикон 1. Проценат болесника с протеинуријом, односно 
микроалбуминуријом у три испитиване групе
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Из табеле 2 се могу видети просечне вредности артеријског крв
ног притиска измерене током претходних контролних прегледа, ко
је се нису разликовале међу испитаницима три групе. Хипертензија 
је статистички значајно дуже трајала код испитаника друге и треће 
групе (p<0,05), док је ACEинхибиторе користила већина испитаника 
посматраних група.

Табела 2. Подаци о крвном притиску болесника три посматране 
групе

Група

Артеријски притисак
Примена 

ACЕ-
инхибитора**

Систолни
(mm Hg)*

Дијастолни
(mm Hg)*

Трајање
(године)

I 136±14 87±9 8±4 13/16

II 141±14 86±7 13±8 90/95

III 142±11 87±6 13±6*** 33/33
* просечан артеријски притисак измерен током претходних контролних прегледа
** број болесника
*** p<0,05 у поређењу са групом 1

Болесници са нормалном ЈГФ имали су значајно чешће норма
лан крвни притисак или први степен хипертензије, док је код боле
сника треће групе систолни притисак био статистички значајно че
шћи 140149 mm Hg (p<0,05). То показује да је крвни притисак испита
ника прве групе, који су имали нормалну функцију бубрега, добро 
регулисан (Графикони 2а и 2б).

*p>0,05 у поређењу са свим осталим групама

Графикон 2. Систолни (А) и дијастолни (Б) крвни притисак 
болесника три испитиване групе измерен на дан укључивања у 
студију
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Испитана је и корелација између ЈГФ, израчунате помоћу фор
муле MDRD, и просечног систолног крвног притиска. Тај просечни 
крвни притисак израчунат је на основу крвног притиска измереног 
на претходним редовним контролним прегледима. Корелација изме
ђу ова два параметра била је значајна (Графикон 3).

Графикон 3. Корелација између јачине гломерулске филтрације 
(ЈГФ) и систолног крвног притиска

Дискусија

Резултати добијени истраживањем показују да је само 10% боле
сника с хипертензијом имало ЈГФ већу од 90 ml/min/1,73 m2, а да је код 
чак 90% испитаника клиренс креатинина био испод границе нормал
не вредности. Треба истаћи и то да није било болесника с одмаклом 
ХИБ, односно са ЈГФ мањом од 30 ml/min/1,73 m2.

Микроалбуминурија и протеинурија су чешће забележене код 
болесника са ЈГФ мањом од 60 ml/min/1,73 m2, односно код старих ис
питаника, који су боловали дуже од хипертензије и који су имали ло
шије регулисан артеријски крвни притисак.

Већина испитаника је за регулисање хипертензије узимала  
ACEинхибиторе. Лечење ACEинхибиторима помаже у константном 
смањењу протеинурије код болесника с хипертензијом, у поређењу 
са другим антихипертензивима, који имају слабије дејство и дају ло
шије резултате [5, 6]. Протеинурија је главни предиктор кардиоваску
ларне болести и предиктор развоја оштећења бубрега [7, 8].
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Хипертензија је као хронична болест важан фактор ризика, ка
ко кардиоваскуларних обољења, тако и хроничне болести бубрега, 
и велики је здравствени проблем савремене цивилизације са тенден
цијом сталног повећања. Око 47% одраслог становништва у Србији 
болује од хипертензије, која је један од водећих узрока смрти, упркос 
чињеници да се она данас лако дијагностикује и једноставно лечи. 
Последице неадекватног лечења хипертензије, као и осталих факто
ра ризика (дијабетес, хиперлипопротеинемије, пушење, гојазност, не
довољна физичка активност), јесу коморбидитет, пре свега кардиова
скуларни. Коронарна артеријска болест, хипертрофија леве коморе 
и хронична инсуфицијенција срца су чест налаз код особа с хронич
ном болешћу бубрега. Ова обољења су и водећи узрок смрти болесни
ка на дијализи и обухватају око половину свих осталих узрока смрти 
[9].

Лекари у систему примарне здравствене заштите морају води
ти рачуна о благовременом упућивању болесника с хроничним обо
љењима бубрега нефрологу и о укључивању у тимско лечење тих 
болесника, јер се на тај начин одлажу развој слабости бубрега, отка
зивање рада бубрега и коморбидитети, а смањују потреба за болнич
ким лечењем, високи трошкови таквог лечења и, што је најважније, 
смртност болесника. Ови циљеви се, између осталог, постижу раним 
дијагностиковањем и лечењем хипертензије, али и осталих фактора 
ризика одговорних за настанак ХИБ.

Закључак

У испитаној групи од 158 болесника ЈГФ је код 36 испитаника 
(23%) била мања од 60 ml/min/1,73 m2, а код чак 106 (67%) између 60 
и 89 ml/min/1,73 m2. Болесници са ХИБ су били старији, боловали су 
дуже од хипертензије и имали виши просечан систолни крвни при
тисак у поређењу са болесницима који су имали нормалну функцију 
бубрега. Између ЈГФ, израчунате помоћу формуле MDRD, и вредно
сти систолног крвног притиска забележена је значајна статистичка 
корелација.
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FREQUENCY OF CHRONIC RENAL FAILURE IN PATIENS 
WITH HYPERTENSION

Branko Joković¹, Sanja Bajčetić², Leposava  Bunjak¹, Gabrijel Vidović¹, 
Zorka Dimitrijević¹, Ivana Ilić¹, Dragoslava Bojović¹, Momira Miletić¹, 
Milanka Milosavljević¹,  Jasmina Todorović¹
¹Health Centre “Zvezdara”, Belgrade
²Center of Kidney Diseases and Metabolic Disorders “Prof. Dr Vasilije Jovanović”, 
Zvezdara Clinical Center, Belgrade

Chronic renal failure (CRF) appears as a consequence of impairment and reduction 
in the number of nephrons during different kidney diseases. 

The objective of this study was to determine the frequency of CRF and compare 
the characteristics of patients with CRF to those with normal kidney function.

The following was taken into consideration in all the patients: the duration of 
hypertension, average blood pressure (BP) at previous check ups, BP and body mass 
index (BMI) at the time of inclusion in the study, previous use of ACE inhibitors, 
smoker status, family anamnesis regarding hypertension and kidney diseases and 
laboratory analyses including: qualitative urine test, creatinine level in serum and 
urine, microalbuminuria and glomerular filtration rate (GFR).

Among 158 analysed patients there were 60 males and 98 females, of average age 
61.6 ± 9.9 years and average BMI 27.9 ± 4.2 kg/m². According to the GFR the patients 
were divided into three groups. Only 10% had GFR above 90 ml/min/1.73m2 (group 
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1), 67% between 6089 ml/min/1.73m2 (group 2), and 23% between 30 and 59 ml/min/
1.73m2 (group 3). Patients with GFR between 3059 ml/min/1.73m2 were significantly 
older (p<0.05) than those in groups 1 and 2. The frequency of microalbuminuria 
and proteinuria was significantly greater in group 3 patients, while the duration of 
hypertension was significantly longer in group 2 and 3 patients than in group 1 patients 
(p<0.05). Patients with normal kidney function had significantly better regulation of 
TA than the CRF patients whose systolic blood pressure was between 140149 mmHg 
significantly more often. Systolic blood pressure and GFR correlated significantly.

Patients with CRF were older, had suffered from hypertension for a longer period 
of time and had higher average systolic blood pressure than patients with normal 
kidney function.

Key words:  chronic renal failure, hypertension, GFR                                                 
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УЧЕСТАЛОСТ ХРОНИЧНЕ БОЛЕСТИ БУБРЕГА 
У ЗАВИСНОСТИ ОД ПОЛА БОЛЕСНИКА С 
ХИПЕРТЕНЗИЈОМ

Светлана Николић, Драгослава Бојовић, Зорка Димитријевић, 
Миланка Милосављевић, Јасмина Тодоровић
Дом здравља „Звездара“, Београд

Сажетак

Хипертензија је један од најчешћих узрока хроничне болести бубрега. За по
једина обољења бубрега доказана је зависност напредовања хроничне инсуфи
цијенције бубрега од пола болесника, али је мало података о утицају пола на пре
валенцију хроничне болести бубрега. Испитивањем је обухваћено 158 болесника 
с хипертензијом који су укључени у студију раног откривања болести бубрега 
(РОББ) у Дому здравља „Звездара“. Анализа добијених резултата урађена је како 
би се проверила зависност учесталости хроничне болести бубрега од пола боле
сника.

Болесници су одабрани према критеријумима студије РОББ. Лабораториј
ско испитивање је обухватило квалитативни преглед урина, одређивање креати
нина у серуму и у урину и микроалбуминурију. Јачина гломерулске филтрације 
(ЈГФ) је израчуната помоћу формуле MDRD. У студији је учествовала 101 жена 
и 57 мушкараца. Ове две групе се нису разликовале по старости, висини крвног 
притиска и трајању хипертензије. Старост болесника била је 6070 година, систол
ни крвни притисак 130150 mm Hg код оба пола, дијастолни 8090 mm Hg, а хипер
тензија је трајала 1222 године. У другом стадијуму хроничне болести бубрега 
било је 58% мушкараца и 73% жена, а у трећем стадијуму 26% мушкараца и 20% 
жена. Значајно више мушкараца имало је ЈГФ 4049 ml/min/1,73 m2, док је значајно 
више жена имало ЈГФ 6069 ml/min/1,73 m2. Код жена је чешће забележена леукоци
турија, али разлике у уринарном налазу нису биле статистички значајне.

Резултати ове анализе су показали да је значајно више мушкараца имало кли
ренс креатинина испод границе нормалног, што указује на значајно брже напре
довање хроничне болести бубрега код мушкараца него код жена.

Кључне речи: хипертензија; јачина гломерулске филтрације; улога пола

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 81-87, 2009.
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Увод

Хронична болест бубрега је постепен, прогресиван и иревер
зибилан губитак функције бубрега праћен смањењем гломерулске 
филтрације. Дефинише се као структурно или функционално оште
ћење бубрега које траје најмање три месеца, односно смањење јачине 
гломерулске филтрације (ЈГФ) испод 60 ml/min/1,73 m2 без обзира на 
то колико је трајало. У свету око 50 милиона људи болује од хронич
не болести бубрега. Око милион људи пати од терминалне хроничне 
инсуфицијенцију бубрега и лечи се хемодијализом или транспланта
цијом бубрега. Проценат терминалне инсуфицијенције бубрега по
казује експоненцијалан раст [1]. Велики проблем раног откривања и 
лечења хроничне болести бубрега јесте податак да велики проценат 
ових болести протиче без симптома, због чега се болесници јављају 
лекару углавном у узнапредовалом стадијуму обољења [2].

После дијабетеса, који је главни узрок настанка хроничне боле
сти бубрега (40%), веома значајно место припада хипертензији (27%). 
Хипертензија је једно од најучесталијих обољења у свету. Према по
дацима Светске здравствене организације, од ње болује 600 милио
на људи, при чему мушкарци оболевају чешће од жена [1]. Око 47% 
одраслих становника у Србији болује од хипертензије, која је важан 
фактор ризика за кардиоваскуларна обољења и хроничне болести бу
брега. Иако је за поједина хронична обољења бубрега доказано да њи
хово напредовање зависи од пола болесника, мало је података о ути
цају пола на преваленцију хроничне болести бубрега код болесника 
с хипертензијом [2].

Повећане вредности креатинина у серуму и микроалбуминури
ја јесу сигурни знаци оштећења функције бубрега, без обзира на то 
да ли су последица хипертензије или не. Повећане вредности креа
тинина су последица смањене гломерулске филтрације, а микроал
буминурија и макроалбуминурија последица оштећења гломерулске 
мембране. Протеинурија је знак болести паренхима бубрега. Хиперу
рикемија такође корелира са нефросклерозом. Вредности клиренса 
креатинина су најпоузданији дијагностички параметар за процену 
слабости бубрега [2, 3].

У раду су анализирани резултати добијени испитивањем 158 
болесника с хипертензијом који су укључени у студију РОББ у Дому 
здравља „Звездара“ како би се проверила учесталост појединих пока
затеља хроничне болести бубрега у зависности од пола болесника.
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Болесници и методе

Испитивање је обухватило 158 болесника који су одабрани пре
ма критеријумима студије РОББ и сврстани у две групе у зависности 
од пола. Лабораторијско испитивање је обухватило квалитативни 
преглед урина, одређивање микроалбуминурије (имунотурбидиме
трија) и концентрације креатинина у серуму и урину (Jaffeов метод). 
ЈГФ је израчуната помоћу формуле MDRD, а микроалбуминурија је 
изражена у mg/g креатинина.

Резултати

У испитиваној групи од 158 болесника било је је 57 мушкараца 
и скоро двоструко више жена (101 жена). Подела болесника у групе 
према ЈГФ била је у складу с класификацијом америчке Националне 
фондације за бубрег [3]. Ниједан од испитаних болесника није био у 
четвртом стадијуму хроничне болести бубрега, са ЈГФ мањом од 30 
ml/min/1,73 m2. Значајно већи проценат жена (73%) него мушкараца 
(58%) је био у другом стадијуму хроничне болести бубрега, али је ве
ћи проценат мушкараца имао ЈГФ мању од 60 ml/min/1,73 m2. Наиме, 
у трећем стадијуму хроничне болести бубрега, тј. у стадијуму који 
означава хроничну инсуфицијенцију бубрега, било је 26% мушкара
ца и 20% жена. Оба податка указују на то да је код великог процента 
испитаника функција бубрега била значајно смањена. Најмање је би
ло испитаника с нормалном функцијом бубрега: 16% мушкараца и 
7% жена.

На графикону 1 приказана је расподела болесника према по
лу и вредностима ЈГФ. У распону вредности ЈГФ 3039 ml/min/1,73 m2 
учесталост оба пола је била иста (око 2,5%), док су значајно бројнији 
мушкарци са ЈГФ 40 49 ml/min/1,73 m2. Друга значајна разлика утвр
ђена је за ЈГФ 6069 ml/min/1,73 m2, која је значајно чешће забележена 
код жена. За остале анализиране опсеге разлике у учесталости према 
полу нису биле значајне.

Пошто је уочена разлика у учесталости мушкараца и жена у 
појединим групама формираним према ЈГФ, упоређена је вредност 
крвног притиска и година старости између испитане групе мушкара
ца и жена с хипертензијом. Испитаници обе групе су у просеку били 
стари 60 година, а просечни систолни и дијастолни крвни притиска 
био је подједнак. Хипертензија је трајала између 12 година и 21 годи
не, а разлике у просечном трајању хипертензије међу мушкарцима и 
женама није било (Табела 1).
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*p>0,05 у поређењу са мушкарцима

Графикон 1. Расподела болесника према полу и јачини гломерулске 
филтрације (ЈГФ)

Табела 1. Старост и крвни притисак испитаника

Група Старост 
(године)

Артеријски притисак Трајање 
хипертензије 

(године)
Систолни 
(mm Hg)

Дијастолни 
(mm Hg)

Мушкарци 62±9 132±17 82±8 12±8

Жене 61±10 134±18 83±11 13±8

Учесталост патолошких налаза у урину у зависности од пола 
болесника с хипертензијом приказана је у табели 2. Протеинурија је 
утврђена код 12% мушкараца и 9% жена, микроабуминурија код 12% 
мушкараца и 14% жена, леукоцитурија код 7% мушкараца и 15% же
на, док је еритроцитурија забележена само код 3% жена. Уочава се 
да је учесталост патолошког уринарног налаза код мушкараца (30%) 
била нешто нижа него код жена (41%), међутим, та разлика је најизра
женија у проценту леукоцитурије (много више код жена), што коре
лира с већом учесталошћу уринарних инфекција код жена.

 3 (30-59ml/min)
 2 (60-89ml/min)
 1 (>90 ml/min)

 3 (30-59ml/min)
 2 (60-89ml/min)
  1 (>90 ml/min)

58%
26%

16%

73%
20%

7%

ЈГФ (ml/min/1,73 m2)
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Табела 2. Учесталост патолошких налаза у урину у зависности од пола 
болесника с хипертензијом

Група
Број болесника са налазом

Протеи-  
нурија

Микро-     
албуминурија

Леуко-   
цитурија

Еритро-   
цитурија

Мушкарци 6 (11%) 7 (12%) 4 (7%) 0

Жене 9 (9%) 14 (14%) 15 (15%) 3 (3%)

Дискусија

Хипертензија је данас један од најчешћих узрока хроничне ин
суфицијенције бубрега [1], док су, с друге стране, хроничне болести 
бубрега веома често удружене с хипертензијом [2, 4]. Како су и хи
пертензија и хронична инсуфицијенција бубрега фактори ризика за 
развој кардиоваскуларних болести [5], њиховој превенцији и правил
ном лечењу посвећује се посебна пажња. Један од проблема који се 
обрађује у тим истраживањима јесу фактори ризика који доприносе 
настанку хроничне болести бубрега и њеној прогресији у хроничну 
инсуфицијенцију бубрега. Показано је да постоје етничке разлике 
у учесталости хроничне болести бубрега [5], али да поред тога ова 
учесталост зависи од старости болесника, ухрањености, коришћења 
нефротоксичних лекова, а посебно од заступљености хипертензије и 
дијабетеса [6, 7]. О улози пола у настанку хроничне болести постоје 
ретки и неусаглашени подаци [7, 8]. То нас је подстакло да анализи
рамо резултате добијене студијом РОББ у Дому здравља „Звездара“ 
како би се проверило да ли постоји разлика у учесталости показатеља 
хроничне болести бубрега међу мушкарцима и женама који болују 
од хипертензије.

Хипертензија је значајан фактор ризика за хроничну болест 
бубрега и од ње чешће оболевају мушкарци. Међутим, у испитаној 
групи од 158 болесника било је скоро двоструко више жена него му
шкараца. Када је проверена учесталост појединих поремећаја који 
одликују хроничну болест бубрега између мушкараца и жена, утвр
ђене су разлике од којих су неке биле и статистички значајне. Ста
тистички значајно више жена је било у другом стадијуму хроничне 
болести бубрега. Детаљнија анализа је затим показала да је ова значај
ност разлике проистекла у значајно већем броју жена код којих је ЈГФ 
била 6069 ml/min/1,73 m2. Како је други стадијум хроничне болести 



Учесталост болести бубрега у зависности од пола

86

бубрега, а посебно распон ЈГФ 6069 ml/min/1,73 m2, стадијум на пре
лазу између нормалне функције бубрега и слабости бубрега и како 
ЈГФ зависи од старости и мишићне масе, утврђена разлика у учеста
лости између особа различитог пола треба да се прихвати с резервом 
и провери на већем узорку испитаника. Она може бити само после
дица мање мишићне масе жена, које су у просеку имале 60 година, тј. 
биле су у животној доби када се бележи смањена ЈГФ услед старења. 
С друге стране, значајно већи број мушкараца је патио од хроничне 
инсуфицијенције бубрега са ЈГФ 4049 ml/min/1,73 m2. Ови резултати 
су у складу с налазима који су показали брже напредовање многих 
хроничних болести бубрега код мушкараца него код жена. Иако су 
испитане особе оба пола биле исте старости, имале сличан просечни 
крвни притисак, чије је трајање било подједнако, код већег процента 
мушкараца се развила хронична слабост бубрега. То показује да је 
мушки пол још један фактор ризика за настанак хроничне болести 
бубрега код болесника с хипертензијом.

Закључак

Међу 158 болесника с хипертензијом који су у оквиру студије 
РОББ испитани у Дому здравља „Звездара“ било је готово двостру
ко више жена него мушкараца (101 према 57). Ове две групе се нису 
разликовале по старости, висини крвног притиска и трајању хипер
тензије. Учесталост патолошких налаза у урину била је подједнака 
код испитаника оба пола, али је значајно више мушкараца имало ЈГФ 
испод границе нормалних вредности.
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PREVALENCE OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH 
HYPERTENSION: DEPENDENCE ON GENDER

Svetlana Nikolić,  Dragoslava Bojović, Zorka Dimitrijević, 
Milanka Milosavljević, Jasmina Todorović
Zvezdara Health Center 

Arterial hypertension is one of the most frequent causes of chronic renal failure. It 
was shown, at least for some renal diseases, that progression of chronic renal failure is 
dependent on the patient’s gender. There are few reports about the gender dependence 
of chronic kidney disease prevalence in patients with arterial hypertension. The aim 
of this study was to evaluate the prevalence of CRF and gender dependence in 158 
patients with arterial hypertension involved in the ROBB study in the Zvezdara Health 
Center. 

Patients were included according to ROBB study criteria. Laboratory investigations 
consisted of urine analysis by dipstick, determination of microalbuminuria together 
with serum and urine creatinine concentrations. Glomerular filtration rate (GFR) was 
calculated by the MDRD formula. Among 158 patients examined there were 57 males 
and 101 females aged 61 ± 10 years. They had had stable hypertension for 1222 years 
and their systolic/diastolic blood pressure was in the range: 130150/8090 mmHg. 
There were no differences in age, arterial pressure and duration of arterial hypertension 
between males and females. In the examined group 58% of the men and 73% of the 
women were in stage 2 of chronic kidney disease, 26% and 20% in stage 3 respectively, 
while 16% and 7%, respectively, were in stage 1 of chronic kidney disease. There were 
significantly more women in the group with GFR levels of 6069 ml/min/1.73m2, but 
significantly more men with Ccr 4049 ml/min. Despite more frequent leukocyturia in 
females, there was no significant difference in the frequency of pathological urinary 
findings between the genders. 

Decreased GFR was significantly associated with male gender in patients with 
hypertension. These data are in accordance with previous results showing more rapid 
progression of chronic renal failure in males than in females.

Key words: chronic kidney disease prevalence, hypertension, gender
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ПРИМЕНА ACE-ИНХИБИТОРА И 
ХРОНИЧНА БОЛЕСТ БУБРЕГА

Лепосава Буњак, Габријел Видовић, Ивана Илић, 
Бранко Јоковић, Момира Милетић
Дом здравља „Звездара“, Београд

Сажетак

Много је узрока хроничне инсуфицијенције бубрега, а артеријска хипертен
зија је један од најчешћих. Бројне експерименталне и клиничке студије су пока
зале да блокада ангиотензина може да успори напредовање хроничне болести 
бубрега и спречи развој ове болести у ризичним популацијама.

Циљ овог рада је био да се утврди учесталост показатеља болести бубрега 
поређењем две групе болесника испитаних у оквиру студије раног откривања 
болести бубрега (РОББ). Прву групу је чинило 16 испитаника који нису лечени 
ACEинхибиторима (ACEI), а другу такође 16 испитаника који су примали ACEI 
за лечење хипертензије. Испитаници друге групе су одабрани методом случај
ног избора из популације болесника укључених у студију РОББ у Дому здравља 
„Звездара“ тако да буду подударни по старости и полу са испитаницима прве 
групе.

Код испитаника који нису лечени са ACEI просечна вредност креатинина у се
руму била је 81±12 µmol/l, што је било значајно више него код болесника лечених 
применом ACEI, код којих је средња вредност овог параметра била  74±6 µmol/l. 
Јачина гломерулске филтрације (ЈГФ), израчуната помоћу формуле MDRD, код 
испитаника прве групе била је 73±16 ml/min/1,73 m2, што је значајно ниже него код 
испитаника који су примали ACEI (84±10 ml/min/1,73 m2).

Иако су две посматране групе биле подударне по броју, полу и старости ис
питаника, који се нису разликовали према висини крвног притиска и трајању 
хипертензије, код испитаника који нису лечени са ACEI статистички је била зна
чајно већа концентрација креатинина у серуму, односно нижа ЈГФ него код испи
таника лечених применом ACEI.

Кључне речи: ACEинхибитори; хипертензија; хронична болест бубрега

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 89-95, 2009.
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Увод

Хронична инсуфицијенција бубрега настаје као последица по
степеног, прогресивног и иреверзибилног пропадања нефрона до 
границе када преостали број нефрона не може да одржава нормалну 
хомеостазу у организму, односно када се број функционалних гло
мерула сведе на једну трећину. Стога се дефинише као структурно 
или функционално оштећење бубрега које траје најмање три месе
ца, односно смањење јачине гломерулске филтрације (ЈГФ) испод 60 
ml/min/1,73 m2 без обзира на то колико је трајало [1]. Узроци хронич
не инсуфицијенције бубрега могу бити дијабетес мелитус, хипертен
зија, гломерулонефритиси, полицистична болест бубрега, опструк
ција мокраћног система, васкуларна обољења и интерстицијски                          
нефритис.

Многе хроничне болести бубрега компликује хипертензија и 
оправдава агресивну терапију за смањење ризика од инсулта и успо
равање напредовања хроничне слабости бубрега. Хипертензији до
приноси оптерећење волуменом у многим случајевима, што захтева 
примену диуретика. У проспективним клиничким испитивањима 
проучавана је улога контроле крвног притиска и смањења протеина 
у исхрани на степен развоја слабости бубрега. Контрола хипертензи
је је од користи, а инхибитори конвертазе ангиотензина (ACEI) и бло
катори ангиотензинских рецептора имају најповољнији ефекат најве
роватније кроз деловање на хемодинамику у бубрегу [3].

Бројне експерименталне и клиничке студије су показале да бло
када ангиотензина може да успори напредовање хроничне болести 
бубрега, али и да спречи развој ове болести у ризичним популација
ма. Зато се данас препоручује примена ACEI и блокатора ангиотен
зин2 рецептора (AT2R) код свих особа с повећаним ризиком за хро
ничну болест бубрега, чак и код оних са нормалним крвним прити
ском [3, 4].

Хипертензија је једно од најчешћих обољења у свету, а у Срби
ји 47% одраслог становништва болује од хипертензије, која је важан 
фактор ризика за настанак како кардиоваскуларних болести, тако и 
хроничне болести бубрега.

Од 165 болесника који су укључени у студију раног откривања 
болести бубрега (РОББ) у Дому здравља „Звездара“, само 16 болесни
ка није примало ACEI. Међу њима је било девет болесника с хипер
тензијом који су лечени другим антихипертензивним лековима и 
седам болесника старијих од 60 година без хипертензије. Резултати 
испитивања ове групе болесника упоређени су с резултатима кон
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тролне групе, која је обухватила 16 болесника који су примали ACEI 
за лечење хипертензије.

Поређење резултата добијених за групу испитаника лечених са 
ACEI и групу испитаника који нису лечени овим лековима урађено 
је како би се утврдила учесталост показатеља болести бубрега у ове 
две групе и проверио значај примене ACEI у превенцији хроничне 
болести бубрега.

Болесници и методе

Испитане су две групе од по 16 болесника, од којих болесници 
прве групе нису лечени са ACEI, док су испитаници друге групе при
мали ACEI за лечење хипертензије. У првој групи је било осам мушка
раца и осам жена, просечне старости од 66±8 година. Друга група је 
одабрана методом случајног избора из популације болесника укључе
них у студију РОББ у Дому здравља „Звездара“ тако да одабрани бо
лесници буду подударни по старости и полу са испитаницима прве 
групе. Другу групу је такође чинило осам мушкараца и осам жена, 
старих 65±8 година. Сви болесници су испитани према протоколу 
студије РОББ [5].

Протеинурија је одређивана тесттракама, микроалбуминурија 
турбидиметријски, а седимент мокраће прегледан је микроскопски. 
Концентрација креатинина у серуму и урину одређивана је Jaffeовом 
реакцијом, а ЈГФ је израчуната помоћу формуле MDRD [1].

Резултати

Подаци о крвном притиску испитаника две посматране групе 
показали су да је систолни крвни притисак особа које нису лечене 
са ACEI био 127±15 mm Hg, а дијастолни 80±8 mm Hg, док је код боле
сника који су лечени применом ACEI систолни притисак био 137±16 
mm Hg, а дијастолни 83±12 mm Hg. Разлика у висини крвног притисак 
између испитаника посматраних група није била значајна, а трајање 
хипертензије код болесника с хипертензијом било је такође подједна
ко у обе групе (у првој 10±7 година, а у другој 12±5 година).

Учесталост патолошких налаза у урину испитаника приказана 
је у табели 1. Није постојала статистички значајна разлика у учеста
лости патолошких уринарних налаза испитаника две посматране 
групе. Поређење функције бубрега (Табела 2) је показало да су испи
таници који нису примали ACEI имали статистички значајно већу 
просечну концентрацију креатинина у серуму (81±12 µmol/l) у односу 
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на болеснике лечене са ACEI (74±6 µmol/l). ЈГФ, израчуната помоћу 
формуле MDRD, била је 73±16 ml/min/1,73 m2 код испитаника прве гру
пе, што је било значајно ниже него код испитаника који су лечени 
применом ACEI (84±10 ml/min/1,73 m2). Иста табела показује да није би
ло статистички значајне разлике у микроалбуминурији између две 
групе испитаника.

Табела 1. Учесталост патолошких налаза у урину испитаника који 
нису лечени ACEинхибиторима (I група) и болесника лечених овим 
лековима (II група)

Група
Број болесника са налазом

Протеин-
урија

Микро-   
албуминурија

Леукоци-  
турија

Еритро-
цитурија

I 1 3 2 0

II 3 4 2 1

Расподела испитаника две групе према ЈГФ и микроалбумину
рији приказана је на графиконима 1а и 1б. Уочава се да је међу боле
сницима прве групе било седам болесника са ЈГФ испод 60 ml/min/1,73 
m2, док ниједан испитаник друге групе није имао овако ниску вред
ност ЈГФ. У расподели болесника према нивоу микроалбуминурије 
није забележена разлика између две испитиване групе.

Табела 2. Микроалбуминурија и функција бубрега испитаника који 
нису лечени ACEинхибиторима (I група) и болесника лечених овим 
лековима (II група)

Група Микроалбуминурија 
(mg/g креатинина)

Креатинин у серуму 
(µmol/l)

ЈГФ 
(ml/min/1,73 m2)

I 8,8±7,9 81±12* 73±16*

II 9,4±9,2 74±6 84±10
ЈГФ – јачина гломерулске филтрације (формула MDRD)
* p<0,05 у поређењу са другом групом
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*p<0,05 у поређењу са групом 2

Графикон 1а-б. Расподела болесника две посматране групе према 
јачини гломерулске филтрације (А) и микроалбуминурији (Б)

Дискусија

Иако су две посматране групе биле подударне по броју, полу и 
старости испитаника, који се нису разликовали према висини крвног 
притиска и трајању хипертензије, код испитаника који нису лечени 
са ACEI статистички је била значајно слабија функција бубрега него 
код испитаника лечених применом ACEI. Код седам болесника прве 
групе клиренс креатинина је био мањи од 60 ml/min, што се сматра 
граничном вредношћу за инсуфицијенцију бубрега. С друге стране, 
ниједан испитаник лечен применом ACEI није имао такав степен сла
бости бубрега.

Иако је у овом раду испитана мала група болесника, резултати 
су потврдили већ општеприхваћен став да су лекови који блокирају 
дејство ангиотензина најефикаснији ренопротективни лекови. Зато 
се ACEI и блокатори AT2R сматрају првом линијом лекова за лечење 
хипертензије код болесника с хроничном болешћу бубрега [3, 4]. Ме
ђутим, при лечењу хипертензије болесника с хроничном болешћу бу
брега није довољно само применити блокаторе ангиотензина, него је 
веома важно постићи циљни крвни притисак од 130/80 mm Hg. Само 
постизање оваквог крвног притиска и његово доследно одржавање 
на том нивоу имаће ренопротективно дејство. Хипертензија болесни
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ка с хроничним болестима бубрега се често не може довољно добро 
регулисати само једном врстом лекова. Зато се саветује примена ком
бинације анитихипертензивних лекова и диуретика, али у тим ком
бинацијама увек треба да се нађе или ACEI или AT2R блокатор. Ови 
лекови смањују хиперфилтрацију у преосталим нефронима бубрега 
чија је функција ослабљена, чиме смањују протеинурију и успорава
ју напредовање гломерулосклерозе, односно хроничне инсуфицијен
ције бубрега [2, 3].

Бројне студије су показале да је хронична болест бубрега фак
тор ризика за настанак кардиоваскуларних болести [6]. ACEI нису 
само ренопротективни, већ и кардиопротективни лекови. Правил
но лечење хипертензије може спречити или бар успорити настанак 
хроничне болести бубрега и кардиоваскуларних болести [4]. Зато се 
примена ACEI саветује код болесника с хроничном болешћу бубрега, 
а посебно код болесника са дијабетесом и дијабетичком нефропати
јом, чак и када је крвни притисак нормалан. Студија РОББ је скрену
ла пажњу лекарима опште медицине не само на значајну учесталост 
оштећења бубрега у популацијама с повећаним ризиком за ове боле
сти, него и на значај правилног лечења хипертензије. То подразумева 
примену лекова који блокирају дејство ангиотензина и постизање и 
одржавање циљног крвног притиска од 130/80 mm Hg.

Закључак

Поређење две групе од по 16 испитаника, од којих болесници 
прве групе нису лечени са ACEI, док су испитаници друге групе при
мали ACEI за лечење хипертензије, показало је да су болесници прве 
групе имали статистички значајно већу концентрацију креатинина у 
серуму и нижу ЈГФ од болесника лечених са ACEI. Блокатори ангио
тензина се с правом називају лековима за болести бубрега, а могу се 
препоручити као мера превенције хроничне болести бубрега и код 
особа које не пате од хипертензије, али код којих је ризик од настанка 
ових болести висок.
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ACEI  AND CHRONIC KIDNEY DISEASE

Leposava Bunjak, Gabrijel Vidović, Ivana Ilić, Branko Joković, 
Momira Miletić
Zvezdara Health Center 
 

Arterial hypertension is one of the most frequent causes of chronic renal disease. 
Many experimental and clinical studies have shown that blockade of angiotensin can 
postpone the end stage of renal failure and also prevent chronic renal disease in risk 
groups.

The aim of this study was to assess the frequency of the occurrence of renal disease 
markers in two groups of patients involved in the ROBB study: the first group was 
not treated with ACEI, while the second group received ACEI. As only 16 patients 
involved in the ROBB study in our health center were not given ACEI, the second 
group of 16 patients was randomly selected from the remaining patients in the ROBB 
study. There were no differences in age, sex, arterial pressure values and duration of 
hypertension between the two groups.

The mean value for serum creatinine  in the group of patients without ACEI was 
81 ± 2 µmol/l, which was significantly higher than the concentration in patients treated 
with ACEI  (74 ± 6µmol/l).  ln patients not treated with ACEI  glomerular filtration rate 
(GFR  MDRD) was 73 ± 16 ml/min1.73m2, but in those treated with ACEI GFR was 84 
± 10 ml/min1.73m2 (p <0.05).

We compared two groups of 16 patients, one not treated and the second treated 
with ACEI. Although there were no differences in sex, age, arterial blood pressure and 
duration of arterial hypertension, the untreated group had a significantly higher mean 
serum creatinine level and lower GFR  in comparison with the group receiving ACEI.

Key words: ACEI, arterial hypertension, chronic renal disease
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АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА СТУДИЈЕ РАНОГ 
ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ БУБРЕГА ИЗВЕДЕНЕ У 
ДОМУ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“

Драгица Коси1, Бранка Глоговац1, Мира Ђорђевић1, 
Миљана Алексић1, Весна Петковић1, Милунка Јајић1, 
Светлана Милошевић1, Гордана Перуничић-Пековић2

1Дом здравља „Земун“, Београд
2Одељење нефрологије, Клиничко-болнички центар “Земун”, Београд

Сажетак

У последње две деценије у свету се бележи стално повећање броја особа с 
хроничном слабошћу функције бубрега. То растуће бреме скреће пажњу профе-
сионалаца и јавности на приоритете бриге за здравље. С тим циљем је Академија 
медицинских наука Српског лекарског друштва осмислила студију раног откри-
вања болести бубрега (РОББ), у којој су као непосредни истраживачи учествова-
ли лекари опште медицине.

У одабраном узорку испитаника с повећаним ризиком за хроничну болест 
бубрега (особе с хипертензијом без обзира на старост и особе старије од 60 година 
без хипертензије) изведена је процена функције бубрега. Анализирани су и фак-
тори ризика за хроничну болест бубрега: породична анамнеза за болест бубрега 
и хипертензију, трајање хипертензије, пушење и податак о контроли функције 
бубрега у претходној години. У студију су укључена 62 испитаника (56,4% жена), 
просечне старости од 63 године, од којих је 75% патило од хипертензије, а 13% 
се изјаснило да су пушачи. Патолошки налаз у урину забележен је код 7-13% ис-
питаника (најчешће протеинурија и микроалбуминурија). Јачина гломерулске 
филтрације (ЈГФ) мања од 90 ml/min/1,73 m2 доказана је код 79% испитаника, док 
је код 15% ЈГФ била мања од 60 ml/min/1,73 m2. Међу особама код којих функција 
бубрега није контролисана у претходној години било је 27% патолошких налаза 
урина, док је ЈГФ мања од 60 ml/min/1,73 m2 забележена код 21% испитаника. Испи-
таници с хипертензијом су чешће имали протеинурију, код њих је забележена и 
већа микроалбуминурија, а ЈГФ је била нижа од особа без хипертензије.

Хронична инсуфицијенција бубрега са ЈГФ мањом од 60 ml/min/1,73 m2 от-
кривена је код 15% испитаних особа, док је код 79% ЈГФ била 60-90 ml/min/1,73 m2. 
Показатељи оштећења бубрега су били статистички значајно лошији код особа 
чија функција бубрега није контролисана у претходној години.

Кључне речи: контрола функције бубрега

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 97-104, 2009.
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Увод

У последње две деценије у целом свету се бележи стално пове-
ћање броја особа с хроничном слабошћу функције бубрега [1, 2]. На-
жалост, ова стања се често откривају у касним стадијумима, па чак и 
у последњем стадијуму, када је неопходно лечење дијализама. Више 
од милион и по људи широм света животно је зависно од дијализе, а 
предвиђања говоре да ће се тај број удвостручити у наредних десет 
година [2, 3]. Та чињеница је изазвала пажњу стручњака, а огледа се 
у активном препознавању особа с ризиком од развоја хроничне бо-
лести бубрега. Тако је све више извештаја који указују на резултате 
скрининга популација у којима се бележи висок проценат раних ста-
дијума инсуфицијенције бубрега (више од 10%) [1]. То растуће бреме 
скреће пажњу на приоритете бриге за здравље, а то је, пре свега, пре-
венција, али и рано откривање почетних стадијума оштећења функ-
ције бубрега. С том идејом је Академија медицинских наука Српског 
лекарског друштва осмислила студију раног откривања болести бу-
брега (РОББ), у којој су као непосредни истраживачи учествовали ле-
кари опште медицине.

Циљ овог истраживања је био да се утврди учесталост хронич-
не болести бубрега у популацијама с повећаним ризиком за болести 
бубрега. То су, пре свега, особе које пате од хипертензије, дијабетеса 
и старији од 60 година. С обзиром на то да је дијабетес мелитусу ен-
титет који захтева посебно истраживање везано за развој хроничне 
болести бубрега, ово истраживање је било усмерено само на особе с 
хипертензијом без обзира на старост, као и особе старије од 60 година 
без хипертензије.

Болесници и методе

Истраживањем је обухваћено 76 испитаника, од којих је 58 па-
тило од хипертензије која је трајала дуже од пет година, док су 18 
били испитаници старији од 60 година без хипертензије. Испитива-
њем функције бубрега одабраних испитаника добијени су подаци 
који омогућују процену функције бубрега и рангирање по стадијуми-
ма хроничне болести бубрега. За израчунавање јачине гломерулске 
филтрације (ЈГФ) коришћена је формула MDRD, а изражена је пре-
ко концентрације креатинина у серуму [2]. Проверени су и фактори 
ризика за хроничну болест бубрега: позитивна породична анамнеза 
за болест бубрега и хипертензију, трајање хипертензије, пушење, од-
носно дужина пушачког „стажа“. Такође је био значајан податак о 
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контроли параметара функције бубрега у претходној години, који 
су добијени ретроспективним прегледом медицинске документаци-
је. Резултати су статистички обрађени у програму Excel, а коришћене 
су методе дескриптивне статистике.

Резултати

Истраживање је првобитно обухватило 76 болесника, али 14 бо-
лесника, због непотпуних података (најчешће недостатак лаборато-
ријских налаза), није укључено у даљи поступак анализе. Анализа је, 
дакле, обухватила 62 испитаника (27 мушкараца и 35 жена), од којих 
су три четвртине били болесници с хипертензијом, а остали испита-
ници старији од 60 година који нису патили од хипертензије. Основ-
ни подаци о болесницима приказани су у табели 1.

Табела 1. Основни подаци о болесницима

Број испитаника 
(мушкарци/жене)

Старост 
(године)

Телесна 
тежина (kg)

BMI 
(kg/m2)

62 (27/35) 63±10 79±13 28±5

BMI-индекс телесне масе

Подаци добијени анамнезом су открили да је међу испитаници-
ма било осморо пушача (13%), који су пушили просечно 12 година по 
21 цигарету дневно. Болести бубрега у породици забележене су код 
три испитаника (5%), док је хипертензија у породици била заступље-
на код 47 испитаника (76%). Податак из личне анамнезе о трајању 
хипертензије, проверен и допуњен прегледом здравственог картона, 
потврдио је постојање хипертензије код 48 испитаника (77,4%), која је 
у просеку трајала 12±8 година.

Код 7-13% испитаника откривен је патолошки налаз урина де-
финисан према протоколу студије [4]. Најчешћи налаз биле су удру-
жена протеинурија и микроалбуминурија; следе леукоцитурија, ери-
троцитурија и смањена специфична тежина (Графикон 1).
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Графикон 1. Резултати прегледа урина испитаника

Резултати анализа биохемијских параметара функције бубре-
га, концентрације креатинина у серуму и ЈГФ, показали су да је код 
већине болесника концентрација креатинина у серуму била мања од 
110 µmol/l, а само код око 5% испитаника ова концентрација је била 
изнад границе нормалних вредности (Графикон 2). ЈГФ је израчуна-
та помоћу формуле MDRD. Нормална функција бубрега (ЈГФ већа од 
90 ml/min/1,73 m2) забележена је код 6% болесника, док је код већине 
испитаника (79%) ЈГФ била 60-89 ml/min/1,73 m2. Смањена ЈГФ (испод 
60 ml/min/1,73 m2, што одговара трећем стадијуму хроничне болести 
бубрега) [2] установљена је код 15% испитаника. Болесника са ЈГФ 
мањом од 30 ml/min/1,73 m2 није било.

Графикон 2. 
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На основу прегледа здравствених картона, установљен је број 
болесника којима је у претходној години обављена провера функције 
бубрега (преглед урина и креатинина у серуму). Затим је испитана 
учесталост патолошких налаза у зависности од тога да ли је претход-
не године контролисана функција бубрега. Код особа које су у прет-
ходној години урадиле преглед урина нађено је 15% патолошких на-
лаза, док је у групи испитаника која није обавила годишњу контролу 
урина у прошлој години тај проценат знатно већи (27%). Такође, код 
15% болесника који су претходне године обавили контролу креати-
нина у серуму, односно 21% испитаника који нису урадили преглед 
креатинина у серуму у претходној години, ЈГФ је била мања од 60 
ml/min/1,73 m2.

Код испитаника с хипертензијом (77,4%) анализиране су учеста-
лост протеинурије, вредности микроалбуминурије и ЈГФ (Табела 2). 
Иако разлике нису биле статистички значајне, болесници са систол-
ним крвним притиском изнад 140 mm Hg чешће су имали протеину-
рију и већу микроалбуминурију, а нижу ЈГФ у односу на испитанике 
са крвним притиском мањим од 130 mm Hg.

Табела 2. Резултати лабораторијских анализа у зависности од 
вредности систолног крвног притиска испитаника

Просечан 
систолни крвни 

притисак (mm Hg)

Број болесника с 
протеинуријом

Микроалбуми- 
нурија (mg/g Cr)

ЈГФ 
(ml/min/1,73 m2)

<130 2 4,9±4,6 63±8

130-139 1 3,7±3,7 68±7

>140 3 8,3±8,4 67±6

Дискусија

Извештаји о здрављу светске популације Светске здравствене 
организације [1] и водећих струковних удружења потврђују да је хро-
нична болест бубрега општи здравствени проблем. Процењује се да 
око 500 милиона људи у свету има неки од степена оштећења функ-
ције бубрега. Од њих је милион и по становника зависно од дијализе, 
а листе чекања за трансплантацију бубрега стално се проширују. Уз 
дубоко поштовање етичких принципа, када се говори о хроничној 
болести бубрега, ипак је немогуће избећи податке о трошковима ле-
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чења болесника на дијализи или особа које чекају трансплантацију 
бубрега. Предвиђа се да ће се укупни светски трошкови за дијализу и 
трансплантацију крајем следеће деценије повећати на један трилион 
долара. Ово је и за развијене земље значајно економско оптерећење, а 
за здравствене системе земаља у развоју једноставно неодрживо, али 
истовремено неумитно реално. Зато су очи светске јавности упрте у 
удружења професионалаца, у носиоце бриге о јавном здрављу, као и 
у примарну здравствену заштиту. Сви смо ми сада на потезу.

Примарна превенција је, као и увек, право решење. Но, када 
је у питању хронична болест бубрега, и секундарна превенција, ко-
ја открива случајеве у раним стадијумима, може значајно допринети 
успоравању напредовања оштећења функције бубрега и одлагање 
терминалних стања. Националне стратегије усагласиле су ставове на 
радној групи за Консензус о превенцији прогресије болести бубрега 
[5]. Дефинисана су три корака у правом смеру: 1. скрининг хроничне 
болести бубрега; 2. процена стања и напредовања хроничне болести 
бубрега; 3. мере за превенцију хроничне болести бубрега. То је пут 
којим треба ићи. И кренули смо тим путем, вођени уваженим учите-
љима из Академије медицинских наука СЛД и Удружења нефролога 
Србије, који су одредили методологију за студију РОББ. За одређива-
ње стадијума слабости бубрега усвојене су препоруке Водича добре 
клиничке праксе [2].

Лекари и специјалисти опште медицине који су били укључе-
ни у студију РОББ као непосредни истраживачи стекли су драгоцено 
искуство. Истовремено, остају у обавези даљег континуираног скри-
нинга својих болесника на обољења бубрега и њиховог лечења у скла-
ду с препорукама [6].

Рани стадијуми оштећења функције бубрега били су заступље-
ни више него што се очекивало: други стадијум је забележен код 79% 
испитаника обухваћених истраживањем, а трећи код 15%. Асимпто-
матски ток овог обољења објашњава претходни налаз. Зато је неоп-
ходна систематска контрола функције бубрега. Овим смо открили 
значајну групу (други стадијум) код које је могуће мерама секундар-
не превенције успорити даљи ток и развој хроничне болести бубрега. 
Потребно је следити тзв. акциони план који нуде водичи [2] за сва-
ки од стадијума хроничне болести бубрега (Clinical Practice Guidelines 
4, 5, 6 for Chronic Kidney Disease). Посебно је наша пажња усмерена ка 
болесницима са ЈГФ мањом од 60 ml/min/1,73 m2, за које су потребни 
допунска дијагностика и консултација са нефрологом (према методо-
лошком упутству које је дато уз студију).

Резултати истраживања такође показују да је код сваког четвр-
тог болесника који није обавио контролни преглед урина у претход-
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ној години установљен патолошки налаз у урину, док је код оних 
који су урадили преглед урина у прошлој години тај број знатно ма-
њи (15% патолошких налаза). Такође је у групи испитаника са ЈГФ 
нижом од 60 ml/min/1,73 m2 било значајно више особа чија функција 
бубрега није контролисана у претходној години, у односу на групу 
која је имала контролу у протеклој години (21% према 15%). Овим је 
потврђена потреба за систематским прегледима параметара функци-
је бубрега код свих особа, а посебно оних код којих је ризик од развоја 
хроничне болести бубрега повећан.

Закључак

Од 62 испитаника, међу којима је било 48 болесника с хипер-
тензијом (77,4%), различити патолошки налази у урину откривени 
су код 7-13% испитаника; протеинурија и микроалбуминурија су би-
ле најчешћи патолошки налази. Хронична слабост бубрега са ЈГФ ма-
њом од 60 ml/min/1,73 m2 забележена је код 15% испитаника, односно 
79% са ЈГФ 60-90 ml/min/1,73 m2.

Редовни годишњи контролни прегледи особа с повећаним ри-
зиком за хроничну болест бубрега дају могућност да се оштећење 
функције бубрега открије у раним стадијумима, када је могуће при-
менити мере за успоравање напредовања болести.
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Over the last two decades the number of persons with chronic kidney disease has 
shown an increasing trend globally. This growing burden has drawn the attention 
of professionals and the public towards priorities of health care. With this aim the 
Academy of Medical Science initiated a study on early detection of chronic kidney 
disease, which included general practitioners as immediate researchers. 

Kidney function was evaluated in a group of patients at increased risk for chronic 
kidney disease (individuals of any age with hypertension and persons over 65 years old 
without hypertension). The analyzed risk factors for chronic kidney disease included: 
a positive family history, the duration of hypertension, smoking and data on kidney 
function during the previous year. We observed 62 persons (56.4% females), of average 
age 63 years, among whom 75% had hypertension and 13% were smokers. Pathological 
urine findings (mostly proteinuria and microalbuminuria) were registered in 7-13% of 
the patients. Glomerular filtration rate (GFR) less than 90ml/min/1.73m2 was found in 
79% of them, while 15% had less than 60ml/min/1.73m2. In a group of previously non-
controlled persons we found 27% with pathological urine findings and 21% with GFR 
less than 60ml/min/1.73m2. The prevalence of microalbuminuria and decreased GFR 
was higher in patients with hypertension than in those with normal blood pressure. 

Chronic kidney insufficiency, with GFR less than 60ml/min/1.73m2  was detected 
in 15% of the observed patients, while 79% of them had Ccr between 60 and 90ml/
min/1.73m2. These parameters were significantly worse in persons that had had no 
kidney function control in the previous year.

Key words: kidney function control  
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Сажетак

Све чешће оболевање од хроничне болест бубрега широм света даје још је-
дан задатак свим лекарима, посебно онима који раде у систему примарне здрав-
ствене заштите. Уочено је да од слабости бубрега нарочито оболевају особе с по-
вишеним крвним притиском и шећерном болешћу. Стога је превенција оштеће-
ња бубрега код ових болесника посебно значајна и један од основних циљева у 
њиховом лечењу. С друге стране, код особа оболелих од болести бубрега висок 
је ризик од развоја кардиоваскуларних обољења. Постепено и прогресивно про-
падање нефрона може да траје годинама, при чему симптома нема или су благи, 
и у том периоду потребно је интензивно трагати за показатељима болести бубре-
га. Циљ рада је био да се утврди учесталост хроничне болести бубрега и њених 
показатеља код болесника с хипертензијом и особа старијих од 60 година без 
хипертензије.

Истраживање у Дому здравља „Нови Београд“ је обухватило особе које пате 
од хипертензије и испитанике старије од 60 година. Протокол је садржавао анам-
нестичке податке, вредност крвног притиска и лабораторијске налазе. Међу 162 
оболела испитаника из обе групе, 70% је било старије од 60 година, а 93,8% су 
били болесници с хипертензијом која је трајала просечно десет година, од којих 
је већина лечена ACE-инхибиторима. Најмање један патолошки налаз у урину је 
забележен код 36% болесника, микроалбуминурија код 26%, протеинурија код 
14%, а микрохематурија код 7% испитаника. Одређивањем јачине гломерулске 
филтрације (ЈГФ), код 44 болесника је утврђена хронична слабост бубрега.

Интензивно лечење ризичних болести, сузбијање фактора ризика, рано от-
кривање показатеља слабости бубрега на примарном нивоу и укључивање не-
фролога у тимски рад могу помоћи у смањењу броја болесника с терминалним 
стадијумом болести бубрега и направити уштеду здравственом фонду.

Кључне речи: болест бубрега; хипертензија; старост

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 105-113, 2009.
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Увод

Хронична инсуфицијенција бубрега је хронично, прогресивно 
и иреверзибилно оштећење бубрега, услед којег ови органи више не 
могу да одржавају физиолошку стабилност организма. Бубрези свако-
дневно чисте организам од крајњих производа метаболизма и путем 
урина ослобађају вишак воде и штетне материје. Они регулишу ме-
таболизам воде и електролита, ацидобазну равнотежу и запремину 
ванћелијске течности. Хронична инсуфицијенција бубрега настаје 
хроничним и прогресивним пропадањем нефрона, што даје пропор-
ционално смањење функције гломерулског и тубуларног апарата. 
Долази до поремећаја хомеостатске и екскреторне улоге бубрега и 
мења се састав плазме у правцу азотемије. Како бубрези имају велику 
функционалну резерву, преостали нефрони појачавају свој рад и гло-
мерулску филтрацију. Временом долази до исцрпљивања нефрона, 
њиховог пропадања и смањења вредности гломерулске филтрације. 
Овај вишегодишњи процес на крају доводи до гломерулосклерозе и 
дегенеративних промена на бубрезима. Бубрези су тада смањени, 
са смањеним кортексом, а квалитетно ткиво је замењено везивним         
[1, 2].

У свету се стално повећава број особа које болују од болести бу-
брега. Годинама, па и деценијама, болест протиче без значајних те-
гоба за оболелог, тј. дуго је без симптома. Лечење терминалне фазе 
болести подразумева трансплантацију бубрега или дијализу, методе 
које су скупе и често недоступне болесницима. Зато у многим земља-
ма постоји тренд да се мерама превенције и раним откривањем пре-
позна болест и тада заустави или успори њен ток. Управо је намера 
ове студије била да се код особа с високим ризиком за болести бубре-
га што раније открије обољење. Високоризичне особе за болести бу-
брега су оболели од повишеног крвног притиска, шећерне болести и 
особе старије од 60 година [3].

Циљ рада

Циљ рада је био да се утврди учесталост болести бубрега код 
особа с хипертензијом и старијих од 60 година, те повезаност изме-
ђу фактора ризика хипертензије и показатеља хроничне болести             
бубрега.

Болесници и методе

У првој половини 2008. години изведена је мултицентрична 
скрининг-студија раног откривања болести бубрега (РОББ) под окри-
љем Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, Удру-
жења нефролога Србије и Актива Секције опште медицине Београда. 
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Истраживање је обухватило болеснике с хипертензијом и особе стари-
је од 60 година. Према протоколу, забележени су подаци о следећим 
параметрима: пол, старост и индекс телесне масе (BMI) испитаника, 
висина крвног притиска, дужина боловања од хипертензије, врста ле-
кова који се примењују за лечење хипертензије и породична анамне-
за о болестима бубрега и хипертензији. Од лабораторијских анализа 
одређена је концентрација креатинина у серуму и урину, присуство 
протеина и албумина у урину, односно еритроцита и леукоцита у се-
дименту урина. Јачина гломерулске филтрације (ЈГФ) је израчуната 
помоћу формуле MDRD:
еGFR = 186 x серум-креатинин-1,154 x године-0,202 x 0,742 (за жене).

Нормална ЈГФ је 120 ml/min/1,73 m2 за особу од 20 година. Стади-
јуми болести бубрега су класификовани према смерницама савреме-
них водича за болести бубрега [4]. Први стадијум подразумева оште-
ћење бубрега са ЈГФ већом од 90 ml/min/1,73 m2), други стадијум благо 
смањену ЈГФ (60-90 ml/min/1,73 m2), трећи стадијум умерено смањену 
ЈГФ (30-59 ml/min/1,73 m2), четврти стадијум тешко смањену ЈГФ (15-29 
ml/min/1,73 m2), а пети стадијум инсуфицијенцију бубрега, где је ЈГФ 
мања од 15 ml/min/1,73 m2.

Резултати

У студију РОББ укључен је и Дом здравља „Нови Београд“ са 
11 лекара истраживача. Они су анкетирали и прегледали 210 својих 
пацијената, од којих су 162 дала потпуне податке. Лабораторијске 
анализе није обавило 48 пацијената. Испитаници су у просеку били 
стари 65±10 година, при чему је 70% болесника било старије од 60 
година. Жене су чешће долазиле код својих изабраних лекара, те су 
и чиниле већину испитаника: било их је 106, а мушкараца 56. Пози-
тивна породична анамнеза за болести бубрега забележена је код 10% 
испитаника, а за хипертензију код 67%.

Хипертензија је установљена код 152 болесника (93,8%). Распо-
дела ових болесника према висини систолног и дијастолног крвног 
притиска приказана је на графиконима 1а и 1б. Болесници су од хи-
пертензије у просеку патили десет година. Већина (90,2%) је лечена 
инхибиторима конвертазе ангиотензина (ACE-инхибиторима), што 
је и препоручена терапија код ових болесника (Табела 1). Циљне вред-
ности крвног притиска које се препоручују у превенцији хроничне 
болести бубрега код болесника с хипертензијом су 125-130/75-80 mm 
Hg. Графикон 1а показује да је код само 36% испитаника систолни 
притисак био нижи од 130 mm Hg, а графикон 1б да је код само 22% 
дијастолни притисак био испод 80 mm Hg.
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Графикон 1а-б. Расподела испитаника према висини систолног (А) и 
дијастолног (Б) крвног притиска

Табела 1. Подаци о крвном притиску, трајању и лечењу хипертензије 
код испитаника с хипертензијом

Број 
испитаника

Артеријски притисак 
(mm Hg) Трајање 

хипертензије 
(године)

Примена ACE-
инхибитора*Систолни Дијастолни

152 138±14 83±8 10,0±7,0 137 (90,2%)
* број болесника који се лече ACE-инхибиторима

Анкетом и прегледом болесника добијени су подаци о BMI ис-
питаника и навици пушења, јер су гојазност и пушење фактори ри-
зика и за хипертензију и за хроничну болест бубрега. Прекомерно 
ухрањених испитаника с хипертензијом (BMI 25-29 kg/m2) било је чак 
49%, а гојазних (BMI>30 kg/m2) 20%. Откривено је да 27% болесника 
пуши просечно 22 цигарете дневно, а просечни пушачки „стаж“ био 
је 24 године.

Резултати прегледа урина приказани су у табели 2. Код 58 ис-
питаника (36%), прегледом урина је откривен бар један патолошки 
налаз. Прегледом седимента урина нађени су леукоцити код 15%, 
а еритроцити код 7% болесника. Микроалбуминурија, која је веома 
значајна за рано откривање болести, забележена је код 26% испитани-
ка. Сматрало се да је патолошки налаз свака вредност микроалбуми-
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нурије већа од 10 mg/g креатинина. Болесници са систолним крвним 
притиском већим од 140 mm Hg су имали веће вредности микроалбу-
минурије него они са нижим крвним притиском, али разлике између 
група формираним према систолном притиску нису биле статистич-
ки значајне.

 
Табела 2. Резултати прегледа урина

Налаз Протеин- 
урија

Микро-    
албуминурија

Леукоци-  
турија

Еритро-    
цитурија

Бар један 
патолошки

Број 
болесника 22 (14%) 33 (26%) 23 (15%) 11 (7%) 58 (36%)

Мерење концентрације урее и креатинина у серуму није довољ-
но за процену функције бубрега, посебно не у почетној фази болести. 
Одређивање микроалбуминурије и израчунавање ЈГФ омогућава да 
се рано препознају особе оболеле од хроничне болести бубрега. ЈГФ 
је у овој студији израчуната према формули MDRD (Табела 3). Сма-
њење ЈГФ испод 60 ml/min/1,73 m2 представља губитак скоро половине 
нормалне функције бубрега, при чему стандардни лабораторијски 
налази могу бити нормални.

Табела 3. Функција бубрега и вредност микроалбуминурије

С-креатинин 
(μmol/l)

ЈГФ 
(ml/min/1,73 m2)

Микроалбуминурија 
(mg/g креатинина)

90,7±23,3 67,6±14,7 38±106

Графикон 2 приказује расподелу болесника према ЈГФ. Резулта-
ти истраживања су показали да 42 испитаника (28%) болују од хронич-
не инсуфицијенције бубрега. ЈГФ у опсегу 60-89 ml/min/1,73 m2 уста-
новљена је код 67% болесника, од којих је патолошки налаз у урину 
откривен у 33% случаја. Такође, код болесника са систолним крвним 
притиском већим од 140 mm Hg значајно је била нижа вредност ЈГФ у 
односу на болеснике са нижим систолним притиском (Табела 4).
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Графикон 2. Расподела испитаника према јачини гломерулске 
филтрације (ЈГФ)

Табела 4. Систолни крвни притисак и функција бубрега

Просечни систолни 
крвни притисак

С-креатинин 
(μmol/l)

ЈГФ 
(ml/min/1,73 m2)

<130 mm Hg 79±19 67±15

130-139 mm Hg 71±16 72±11

>140 mm Hg 82±17 66±12*

* p<0,05 у поређењу са групом чији је крвни притисак 130-139 mm Hg

Резултати истраживања су показали да постоји статистички зна-
чајна корелација између ЈГФ и старости (r=-0,541; p=0,000), дијастол-
ног крвног притиска (r=-0,289; p=0,001) и навике пушења (r=-0,203; 
p=0,026).

Дискусија

Хронична инсуфицијенција бубрега је синдром који је познат 
више од 150 година. Број оболелих особа у свету се стално повећава 
[4, 5]. Лечење терминалне фазе болести подразумева трансплантаци-
ју бубрега или дијализу, методе које су и скупе и често тешко доступ-
не, те у многим земљама постоји тенденција да се примене мере пре-
венције и раног откривања оболелих особа.

Хронична болест бубрега се може на време открити брзим и 
јефтиним поступцима: мерењем крвног притиска и прегледом крви 
и урина [3]. Ово се нарочито односи на ризичне групе болесника, а 
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то су особе оболеле од хипертензије, шећерне болести, старији од 60 
година, оболели од инсуфицијенције срца и других кардиоваскулар-
них обољења, анемије нејасног порекла и они с породичном истори-
јом о болестима бубрега.

Анализа резултата студије РОББ изведене у Дому здравља „Но-
ви Београд“ је показала да је највећи проценат болесника био старији 
од 60 година. У њиховој породичној анамнези је наведена хипертен-
зија, а и већина њих је сама боловала од повишеног крвног притиска, 
посебно дијастолне хипертензије. Утврђени су и значајни фактори 
ризика за хипертензију, као што су гојазност и дугогодишње конзу-
мирање дувана, које је забележено код скоро трећине болесника. Зна-
чај хипертензије као ризика за хроничну болест бубрега је у развоју 
артериосклеротичних промена, посебно на малим крвним судовима. 
Хипертензија може бити узрок, али и последица хроничне болести 
бубрега, али и сама убрзава напредовање хроничне инсуфицијенци-
је. Болесници с хипертензијом обухваћени овим истраживањем су 
имали веће вредности микроалбуминурије и значајно ниже вредно-
сти ЈГФ. Бар један патолошки налаз у урину је установљен код ви-
ше од трећине болесника. У болестима бубрега протеинурија се увек 
јавља у различитом степену, зависно од саме болести. Када је њена 
вредност већа од 3,5 грама дневно, може се посумњати на гломеруло-
патију. Микроалбуминурија омогућава и олакшава рано откривање 
болести бубрега, те за њом треба увек трагати, посебно код високори-
зичних пацијената. 

Израчунавањем ЈГФ, слабост бубрега је откривена код 28% ис-
питаника, који су одмах упућени нефрологу. Нажалост, обично не-
фролози виде болеснике у четвртом и петом стадијуму обољења, па 
је један од циљева овог истраживања да се ова пракса промени. У по-
четној фази хроничне болести бубрега преглед крви даје нормалне 
налазе, тј. не испољавају се знаци ретенције азотних материја. Већ у 
трећем стадијуму налази лабораторијских анализа могу указати на 
почетне поремећаје, док се у одмаклом периоду повећава концентра-
ција урее, мокраћне киселине и ендогеног креатинина. Процена рада 
бубрега се врши одређивањем ЈГФ. Хронична болест бубрега постоји 
ако је током три месеца ЈГФ испод 60 ml/min/1,73 m2. Она је откривена 
код 42 испитаника нашег истраживања (28%), што је значајан проце-
нат ако се имају у виду методе и трошкови лечења овог обољења. 
Проблем је у томе што болест годинама, па и деценијама, може бити 
без симптома, све док ЈГФ не буде испод 30 ml/min/1,73 m2 и мање. То 
време се сматра изгубљеним ако се интензивно не трага за овом боле-
шћу. Тада настају тешки поремећаји метаболизма, анемија и значајно 
смањена способност за рад. Такође, код особа оболелих од хроничне 
болести бубрега постоји висок ризик од развоја кардиоваскуларних 
обољења, што значајно утиче на њихово преживљавање.
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Закључак

Хронична болест бубрега је велики, глобални здравствени про-
блем, чија се инциденција стално повећава и чије лечење је дуго и 
скупо. Ток болести често више година протиче без симптома. С друге 
стране, болест се може открити лако и јефтиним методама: мерењем 
крвног притиска, прегледом крви и урина и познавањем фактора ри-
зика. Хипертензија и шећерна болест су најчешћи узроци хроничне 
болести бубрега, затим старост и позитивна породична анамнеза за 
болести бубрега. Резултати истраживања су показали да је 70% боле-
сника било старије од 60 година, да је 64% имало повишен систолни 
крвни притисак, а 78% повишен дијастолни притисак. Највећи проце-
нат болесника је примењивао савремене принципе у лечењу хипер-
тензије (ACE-инхибиторе). Позитивна породична анамнеза за хипер-
тензију била је заступљена код 67% испитаника, а велики број њих 
је имао и најчешће факторе ризика за болести бубрега: гојазност и 
навику пушења. Патолошки налаз урина је откривен код 58 болесни-
ка, а инсуфицијенција бубрега код 44 болесника; код два испитаника 
ЈГФ је била мања од 30 ml/min/1,73 m2 и сви они су упућени нефроло-
гу. Рано откривање болести бубрега, елиминација погоршавајућих 
фактора, лечење основне болести и интензивно лечење повишеног 
крвног притиска успоравају настанак тешког облика хроничне боле-
сти бубрега.
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Chronic kidney disease is prevalent all over the world, which is a problem for all 
doctors and particularly for general practitioners. Patients who have hypertension and 
diabetes mellitus frequently suffer from end stage renal disease. Thus, prevention of 
chronic kidney disease is a very important aim in their medical treatment. Slow and 
progressive kidney damage, over the years can last without symptoms and during 
that time we must look for parameters of kidney disease.

The aim of this study was to examine the prevalence of kidney disease in patients 
with hypertension and those older than 60 years without hypertension. It was carried 
out in the New Belgrade Health Center and involved two groups of patients: the first 
group  had hypertension and the second group were older than 60 years but without 
hypertension. Anamnesis data were obtained, systolic and diastolic blood pressure 
measured and laboratory analyses undertaken.

Among the 162 patients in both groups 70%  were older than 60 years and 93.8% 
had had hypertension for more than 10 years. Most of them were taking ACE inhibitors. 
There was at least one pathological urine finding in 36% of the patients, while 26% had 
microalbuminuria, 14% proteinuria, 7% microhematuria and 44% exhibited glomerular 
filtration rate <60 ml/min/1.73m2.

Intensive treatment of comorbidity, recording of risk factors and early detection 
of markers of renal disease in primary care, as well as including nephrologists in the 
treatment team, can help to decrease the number of end stage renal disease patients 
and save money for the general health fund.

Key words: kidney diseases, hypertension, age
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ОДРЕЂИВАЊЕ ЈАЧИНЕ ГЛОМЕРУЛСКЕ 
ФИЛТРАЦИЈЕ И ПРЕГЛЕД УРИНА У 
СКРИНИНГУ ХРОНИЧНЕ БОЛЕСТИ БУБРЕГА

Сандра Скурић-Јелисић, Ковиљка Вилић-Брајић, 
Александра Косојевић, Ана Поповић, Влада Сретеновић, 
Љиљана Јандрић
Дом здравља „Нови Београд“, Нови Београд

Сажетак

Скрининг хроничне болести бубрега најчешће се усмерава ка популацијама 
с повећаним ризиком за ове болести. Циљ рада је био да се утврди учесталост па-
толошких налаза у урину и смањене јачине гломерулске филтрације (ЈГФ) код 
испитаника код којих је ризик од развоја хроничне болести бубрега повећан, ана-
лизирајући резултате болесника укључених у студију раног откривања болести 
бубрега (РОББ) у Дому здравља „Нови Београд“. Избор испитаника обављен је у 
складу с критеријумима студије РОББ и сви болесници су дали своју сагласност 
за испитивање. У узорку јутарњег урина протеинурија је одређивана квалитатив-
но тест-тракама, седимент урина је испитан микроскопски, микроалбуминурија 
је одређивана имунотурбидиметријском методом, а креатинин у серуму и ури-
ну кинетичком реакцијом према Jaffe-овој методи.

Испитивањем су обухваћена 162 болесника (56 мушкараца и 106 жена) лече-
на у Дому здравља „Нови Београд“. Испитаници су у просеку били стари 64,9 го-
дина, а већина је патила од хипертензије. Код 28% болесника ЈГФ је била мања од 
60 ml/min, протеинурија и микроалбуминурија је откривена код 12-14% болесни-
ка, а еритроцитурија и леукоцитурија код 3-7% болесника. У групи болесника са 
ЈГФ испод 60 ml/min патолошки уринарни налаз је откривен код 39%, док је код 
осталих смањена ЈГФ била једини знак обољења бубрега. Међу болесницима са 
ЈГФ изнад 60 ml/min патолошки уринарни налаз је откривен код 33% болесника.

Показатељи болести бубрега откривени су код великог процента испитани-
ка с повећаним ризиком за ове болести. То обавезује да се функција бубрега ре-
довно проверава у овим популацијама и да се доследно примењују мере превен-
ције хроничне инсуфицијенције бубрега.

Кључне речи: скрининг болести бубрега; јачина гломерулске филтрације; 
протеинурија

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 115-120, 2009.
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Увод

Скрининг хроничне болести бубрега најчешће се усмерава ка 
популацијама с повећаним ризиком за ове болести [1]. Избор лабора-
торијских тестова се разликује у појединим скрининг-студијама, па 
се поред прегледа урина тест-тракама користе и квантитативне ме-
тоде за одређивање протеинурије, док се одређивање концентрације 
креатинина у серуму данас сматра обавезним тестом [2, 3].

Циљ рада

Циљ рада је био да се утврди учесталост патолошких налаза у 
урину и смањене функције бубрега код особа код којих је ризик од 
развоја хроничне болести бубрега повећан, анализирајући резултате 
болесника укључених у студију раног откривања болести бубрега 
(РОББ) у Дому здравља „Нови Београд“.

Болесници и методе

Анализом су обухваћени болесници испитани у оквиру студије 
РОББ Дома здравља „Нови Београд“. Избор испитаника обављен је у 
складу с критеријумима студије РОББ и сви болесници су дали своју 
сагласност за испитивање.

Лабораторијске анализе су такође рађене према пропозицијама 
студије РОББ [4]. У узорку јутарњег урина протеинурија је одређива-
на квалитативно тест-тракама, седимент урина је испитан микроскоп-
ски, микроалбуминурија је одређивана имунотурбидиметријском ме-
тодом, а креатинин у серуму и урину кинетичком реакцијом према 
Jaffe-овој методи [5].

Резултати

Подаци добијени истраживањем обрађени су и приказани табе-
ларно и графички.

Испитивањем су обухваћена 162 болесника Дома здравља „Но-
ви Београд“, међу којима је било 56 мушкараца и 106 жена. Просечна 
старост болесника је била 64,9 година (Графикон 1). На основу кон-
центрације креатинина у серуму израчуната је јачина гломерулске 
филтрације (ЈГФ) помоћу формуле MDRD [2]. ЈГФ већа од 90 ml/min 
забележена је код 5% болесника, 60-89 ml/min код 67%, 30-59 ml/min код 
27%, a JGF мања од 30 ml/min код 1% испитаника.
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Графикон 1. Старост и пол испитаника обухваћених студијом РОББ у 
Дому здравља „Нови Београд“

Међу болесницима чија је ЈГФ била испод 60 ml/min, код 61% 
анализа урина је показала нормалан налаз, 14% испитаних имало је 
протеинурију с микроалбуминуријом, а 19% микроалбуминурију 
(Графикон 2а). Међу болесницима са ЈГФ изнад 60 ml/min 65% је има-
ло нормалан налаз у урину, 11% протеинурију с микроалбуминури-
јом, а 15% микроалбуминурију (Графикон 2б). Учесталост свих пато-
лошких налаза у урину приказана је у табели 1.

Графикон 2а-б. Учесталост патолошких налаза у урину у зависности од 
јачине гломерулске филтрације (ЈГФ)
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Табела 1. Учесталост патолошких налаза у урину испитаника лечених 
у Дому здравља „Нови Београд“

Налаз Број болесника

Протеинурија и микроалбуминурија 19 (12%)

Протеинурија без микроалбуминурије 5 (3%)

Микроалбуминурија без протеинурије 22 (14%)

Протеинурија и еритроцитурија 5 (3%)

Микроалбуминурија и еритроцитурија 1 (0,1%)

Изолована еритроцитурија 5 (3%)

Протеинурија и леукоцитурија 11 (7%)

Леукоцитурија без протеинурије 12 (7%)

Дискусија

У испитаној групи од 162 болесника, од којих је већина пати-
ла од хипертензије, код 28% ЈГФ је била мања од 60 ml/min, протеи-
нурија и микроалбуминурија су откривене код 12-14% болесника, а 
еритроцитурија и леукоцитурија код 3-7% болесника. Сличну учеста-
лост смањене функције бубрега и протеинурије открили су и други 
аутори код болесника са дугогодишњом хипертензијом [6]. Управо 
тако велика учесталост поремећаја функције бубрега у овој групи 
болесника обавезује да се овим болесницима врше редовне провере 
функције бубрега. Методе скрининга су веома једноставне и обухва-
тају преглед урина и мерење концентрације креатинина у серуму, те 
су доступне готово свим здравственим установама [7, 8].

Анализа резултата добијених овим испитивањем показала је да 
је најчешћи патолошки налаз била смањена ЈГФ. Код болесника са 
ЈГФ мањом од 60 ml/min патолошки уринарни налаз је откривен код 
39%, док је код осталих смањена ЈГФ била једини знак обољења бу-
брега. Међу болесницима са ЈГФ већом од 60 ml/min патолошки ури-
нарни налаз је откривен код 33%. Управо код тих болесника треба 
стриктно примењивати мере превенције хроничне инсуфицијенције 
бубрега.
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Закључак

Скрининг функције бубрега код болесника с повећаним ри-
зиком за хроничну болест бубрега открио је показатеље оштећења 
бубрега код више од једне трећине испитаника. То обавезује да се 
провера функције бубрега врши редовно у овим популацијама и да 
се доследно и упорно примењују све мере превенције и успоравања 
напредовања хроничне болести бубрега.
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DETERMINATION OF GLOMERULAR FILTRATION RATE AND 
URINE ANALYSIS IN SCREENING FOR CHRONIC KIDNEY 
DISEASE

Sandra Skurić-Jelisić, Koviljka Vilić-Brajić, Aleksandra Kosojević, 
Ana Popović, Vlada Sretenović, Ljiljana Jandrić
Novi Beograd Health Center, Belgrade

Screening for chronic kidney disease (CKD) is most often directed towards 
populations at increased risk for CKD. The aim of this study was to establish the 
frequency of pathological findings in urine and decreased glomerular filtration rates 
(GFR) in the population at increased risk for CKD, by analyzing data from patients 
involved in the “Early Detection of Renal Disease” study in the Novi Beograd Health 
Center.

Patients were selected according to the “Early Detection of Renal Disease” 
study criteria and informed consent was obtained from all of them. In the morning 
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urine sample, proteinuria was qualitatively determined by dipstick, urine sediment 
was analyzed under a microscope, microalbuminuria was determined using an 
immunoturbidimetrical method and creatinine in serum and urine by the kinetic Jaffe 
reaction.

The study involved 162 patients, 56 male and 106 female, of average age 64.9 years. 
Most of these patients suffered from hypertension. GFR was lower than 60 ml/min in 
28% of the patients, proteinuria and microalbuminuria was discovered in 12-14% and 
erythrocyturia and leukocyturia in 3-7% of them. In the group of patients with GFR 
under 60 ml/min, pathological urinary results were found in 39%, while in others 
decreased GFR was the only sign of renal disease. Among the patients with creatinine 
clearance over 60 ml/min, pathological urinary results were discovered in 33%. 

The high frequency of kidney disease markers in patients at increased risk for CKD 
indicates that their kidney function should be regularly checked and that preventive 
measures against chronic renal failure should be strictly conducted.

Keywords: chronic kidney disease screening, glomerular filtration rate, proteinuria
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ЦИЉНИ КРВНИ ПРИТИСАК И 
ФУНКЦИЈА БУБРЕГА

Радмила Николић, Тамара Контић, Мира Миловановић,
Гордана Сантрач-Стијак, Славица Тодоровић
Дом здравља „Нови Београд“, Нови Београд

Сажетак

Хипертензија може бити и узрок и последица хроничне болести бубрега. Она 
је такође један од фактора који убрзавају напредовање хроничне инсуфицијенције 
бубрега и значајан фактор ризика општег морбидитета и морталитета. Мерење 
крвног притиска је зато обавезан преглед при сваком скринингу хроничне боле-
сти бубрега, а болесници који пате од хипертензије се сматрају популацијом с 
повећаним ризиком за хроничну болест бубрега.

У Дому здравља „Нови Београд“ у студију раног откривања болести бубрега 
(РОББ) укључена су 152 болесника с хипертензијом. Анализа њихових резултата 
урађена је како би се утврдила корелација између крвног притиска и хроничне 
болести бубрега. Анализом је обухваћено 97 жена и 55 мушкараца, просечне 
старости од 64,5 година. Избор болесника урађен је у складу с критеријумима 
студије РОББ и сви болесници су дали своју сагласност за испитивање. Лаборато-
ријске анализе су такође рађене према пропозицијама студије РОББ. У узорку 
јутарњег урина протеинурија је одређивана квалитативно тест-тракама, седи-
мент урина је испитан микроскопски, микроалбуминурија је одређивана 
имунотурбидиметријском методом, а креатинин у серуму и урину кинетичком 
реакцијом према Jaffe-овој методи.

Код више од 50% испитаника измерен је крвни притисак већи од 130/80 mm 
Hg, код 28% испитаника јачина гломерулске филтрације (ЈГФ) је била мања од   
60 ml/min, а код више од једне трећине болесника установљен је патолошки налаз 
у урину. Код испитаника с просечним систолним крвним притиском већим од 
140 mm Hg микроалбуминурија је била већа, а ЈГФ статистички значајно нижа 
него код испитаника са нижим крвним притиском.

Кључне речи: инсуфицијенција бубрега; хипертензија; микроалбуминурија; 
јачина гломерулске филтрације

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 121-127, 2009.
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Увод

Хипертензија може бити и узрок и последица хроничне болести 
бубрега. Она је такође један од фактора који убрзавају напредовање 
хроничне инсуфицијенције бубрега и значајан фактор ризика оп-
штег морбидитета и морталитета. Мерење крвног притиска је зато 
обавезан преглед при сваком скринингу хроничне болести бубрега, 
а болесници који пате од хипертензије сматрају се популацијом с 
повећаним ризиком за хроничну болест бубрега [1].

Циљ рада

У Дому здравља „Нови Београд“ у студију раног откривања 
болести бубрега (РОББ) укључена су 152 болесника с хипертензијом. 
Анализа њихових резултата урађена је како би се утврдила корелација 
између крвног притиска и хроничне болести бубрега.

Болесници и методе

Анализом је обухваћено 97 жена и 55 мушкараца, просечне 
старости од 64,5 година. Избор болесника урађен је у складу с 
критеријумима студије РОББ и сви болесници су дали своју сагласност 
за испитивање. Лабораторијске анализе су такође обављене према 
пропозицијама студије РОББ. У узорку јутарњег урина протеину-
рија је одређивана квалитативно тест-тракама, седимент урина је 
испитан микроскопски, микроалбуминурија је одређивана имуно-
турбидиметријском методом, а креатинин у серуму и урину кинети-
чком реакцијом према Jaffe-овој методи. Јачина гломерулске фил-
трације (ЈГФ) израчуната је помоћу формуле MDRD [2].

Резултати

Расподела болесника према висини систолног и дијастолног 
притиска приказана је на графиконима 1а и 1б. Уочава се да је код 
већине болесника вредност систолног и дијастолног крвног притиска 
била изнад границе нормалних. Код само 20% болесника дијастолни 
притисак је био нижи од 80 mm Hg, док је код нешто већег процента 
испитаника систолни притисак био нижи од 130 mm Hg.
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Графикон 1а-б. Расподела болесника према висини систолног (а) и 
дијастолног крвног притиска (б) измереног при укључењу у студију 
или просечних вредности крвног притиска израчунатих из вредности 
измерених на контролним прегледима током претходне године

Резултати прегледа урина приказани су на графикону 2. 
Микроалбуминурија је откривена код 29 болесника, што је био и 
најчешћи патолошки налаз у урину. Код 20 испитаника забележена 
је протеинурија, а код девет еритроцитурија. Када је реч о налазима 
испитивања ЈГФ, код 5% испитаника установљена је ЈГФ изнад                
90 ml/min, код чак 67% ЈГФје била 60-89 ml/min, код 27% 30-59 ml/min, а 
код 1% болесника мања од 30 ml/min.

Графикон 2. Број болесника с патолошким налазом урина
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У наставку анализе упоређена је висина крвног притиска и 
резултата испитивања функције бубрега. У табели 1 приказане 
су учесталост и висина микроалбуминурије болесника три под-
групе формиране према висини систолног крвног притиска. Боле-
сници чији је систолни притисак био нормалан или у граници 
високог нормалног имали су ређе микроалбуминурију и просечна 
концентрација албумина у урину ових болесника била је мања од 
оне код болесника са систолним крвним притиском изнад 140 mm Hg. 
Ипак, између ових вредности није било статистички значајне разлике. 
Када је упоређена ЈГФ између три посматране подгрупе испитаника, 
утврђено је да је код болесника са систолним притиском већим од    
140 mm Hg статистички значајно мања ЈГФ него код болесника са 
нижим крвним притиском (Табела 2).

Табела 1. Микроалбуминурија код болесника с хипертензијом 
сврстаних у групе према висини систолног крвног притиска

Просечни систолни 
крвни притисак

Микроалбуминурија

Број болесника* X±SD (mg/g Cr)

<130 mm Hg 4/21 12±20

130-139 mm Hg 9/27 43±159

>140 mm Hg 13/51 52±206
* број болесника с микроалбуминуријом већом од 10 mg/g креатинина према броју болесника код којих 
је одређена микроалбуминурија у наведеној групи

Табела 2. Систолни крвни притисак и јачина гломерулске 
филтрације (ЈГФ)

Просечни систолни 
крвни притисак

Креатинин у 
серуму (μmol/l)

ЈГФ 
(ml/min/1,73m2)

<130 mm Hg 79±19 67±15

130-139 mm Hg 71±16 72±11

>140 mm Hg 82±17 66±12*

* p<0,05 у поређењу са групом чији је крвни притисак био 130-139 mm Hg
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Дискусија

Анализа резултата 152 испитаника с хипертензијом одабраних 
за студију РОББ у Дому здравља „Нови Београд“ показала је да 19% 
болесника има микроалбуминурију, а 28% ЈГФ мању од 60 ml/min. 
Ови налази су у складу с резултатима других скрининг-студија које 
су показале сличну учесталост оштећења функције бубрега код 
болесника с хипертензијом [3].

Поређење висине крвног притиска са показатељима функције 
бубрега је показало да болесници са добро регулисаним крвним 
притиском имају ређе микроалбуминурију и више вредности ЈГФ од 
болесника с крвним притиском изнад границе нормалних вредности. 
Иако је свим болесницима преписана анитихипертензивна терапија, 
регулација крвног притиска није била задовољавајућа. Циљни крвни 
притисак од 130/80 mm Hg, који препоручују водичи као услов за 
превенцију хроничне болести бубрега [2], постигнут је само код 
око 20% болесника. То показује да се мора посветити већа пажња 
регулацији крвног притиска, што се, осим правилним избором леко-
ва, може постићи и бољом сарадњом лекара са болесницима [4, 5].

Микроалбуминурија и смањење ЈГФ код болесника с хипер-
тензијом нису само знак оштећења бубрега, него и значајни пре-
диктори исхода болести. То су фактори ризика за развој хроничне 
инсуфицијенције бубрега и за кардиоваскуларни морбидитет и 
морталитет [3]. Чешћа појава ових показатеља код болесника са неза-
довољавајућом регулацијом крвног притиска, потврђена и у овом 
раду, обавезује на ефикасније лечење хипертензије ради превенције 
и кардиоваскуларних болести и хроничне болести бубрега.

Закључак

У групи од 152 болесника с хипертензијом, око 75% испитаника 
је имало крвни притисак изнад 130/80 mm Hg, код 28% болесника 
клиренс креатинина је био мањи од 60 ml/min, док је код више од 
једне трећине болесника добијен патолошки налаз у урину.

Болесници с просечним систолним крвним притиском изнад 
140 mm Hg имали су већу микроалбуминурију и статистички значајно 
нижу ЈГФ у поређењу са болесницима са нижим крвним притиском.
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HYPERTENSION AND CHRONIC KIDNEY DISEASE

Radmila Nikolić, Tamara Kontić, Mira Milovanović, 
Gordana Santac-Stijak, Slavica Todorović
Novi Beograd Health Center

Hypertension can be both a cause and a consequence of chronic kidney disease. In 
addition, it is also one of the factors which accelerate the progression of chronic kidney 
failure, and an important risk factor for general morbidity and mortality. Therefore, 
blood pressure measurement is a mandatory examination in every screening for 
chronic kidney disease, while patients with hypertension are seen as a population with 
an increased risk of developing chronic kidney disease.

A total of 152 patients with hypertension were included in the ROBB study at 
the Novi Beograd Health Center. The obtained results were analysed with the aim of 
detecting a correlation between blood pressure and chronic kidney disease. 

Among the 152 patients included there were 97 females and 55 males of average 
age of 64.5 years. The patients were selected in accordance with ROBB study criteria, 
and all patients gave their consent for the research. Laboratory analyses were done as 
per ROBB study propositions. Proteinuria in the morning urine sample was detected 
qualitatively using test strips, the urine sediment was analysed under a microscope, 
microalbuminuria was determined using the immunoturbidimetric method, while 
creatinine levels in serum and urine were determined by the Jaffe reaction. 

In the group of 152 patients suffering from hypertension, over 50% of them had 
blood pressure in excess of 130/80 mmHg, glomerular filtration rate was under 60 ml/
min/1.73m2 in 28% of them, while more than a third of the patients had a pathological 
finding in the urine. Patients with average systolic blood pressure above 140 mmHg had 
more extensive microalbuminuria and a statistically, significantly lower glomerular 
filtration rate when compared to the group with lower blood pressure.

Key words: kidney failure, hypertension, proteinuria, glomerular filtration rate
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РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ РАНОГ ОТКРИВАЊА 
БОЛЕСТИ БУБРЕГА ИЗВЕДЕНЕ У 
ДОМУ ЗДРАВЉА „РАКОВИЦА“

Зоран Милутиновић1, Весна Јовановић1, Јелена Ђурин1, 
Добрила Васић1, Бранка Живковић1, Вишња Лежајић2

1Дом здравља „Раковица“, Београд
2Клиника за нефрологију, Клинички центар Србије, Београд

Сажетак

Обољења бубрега имају последице за појединца, породицу и окружење, а 
трошкови њиховог лечења су високи и значајно су оптерећење за здравствене 
фондове у целом свету. Због тога се покушава утицати на ток болести и појаву 
компликација. Скрининг-студије се користе за рано откривање болести у ризич-
ним групама.

У студију раног откривања болести бубрега (РОББ) у Дому здравља „Рако-
вица“ укључено је 128 испитаника: 107 с хипертензијом и 21 особа старија од 
60 година која не пати од хипертензије. Било је 45 мушкараца и 83 жене, а 70% 
болесника је имало између 50 и 70 година. Повишен систолни крвни притисак 
забележен је код 99 испитаника (77%), а повишени дијастолни притисак код 55 ис-
питаника (45%). Прегледом урина откривена је протеинурија код 14 испитаника 
(11%), микроалбуминурија код 17 (15%), леукоцитурија код шест (5%) и еритро-
цитурија код девет испитаника (7%). Јачина гломерулске филтрације (ЈГФ) мања 
од 60 ml/min/1,73 m2 установљена је код 30 испитаника (24%). Испитивање корела-
ције између ЈГФ и старости, крвног притиска и микроалбуминурије показало је 
да се ЈГФ статистички значајно смањује с повећањем притиска, година живота и 
трајањем хипертензије. ЈГФ 60-90 ml/min/1,73 m2 се бележи код болесника код ко-
јих хипертензија траје 5-15 година и све је мања што хипертензија траје дуже.

Студијом РОББ у групи од 128 болесника испитаних у Дому здравља „Рако-
вица“ откривено је 24% болесника са смањеном ЈГФ и 26% с патолошким налазом 
у урину, а нормалном ЈГФ. Редовне контроле урина и ЈГФ код болесника с пове-
ћаним ризиком за хроничну болест бубрега омогућавају њено рано откривање 
и правилно лечење.

Кључне речи: болест бубрега; рано откривање; јачина гломерулске 
филтрације; преглед урина

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 129-136, 2009.
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Увод

Бубрези су органи од највећег значаја за одржавање хомеостазе 
у организму. Најважније функције бубрега су: екскреција производа 
метаболизма, регулација хомеостазе натријума, фосфора и калијума, 
синтеза важних хормона који стимулишу коштану срж на еритро-
поезу и регулација крвног притиска [1, 2]. Обољења бубрега имају 
озбиљне последице за појединца, породицу и окружење, а трошкови 
лечења су високи у целом свету. Због тога се покушава да се превен-
тивним радом и мерама за рано откривање болести кроз скрининг-
студије утиче на ток болести и појаву компликација [3].

У Дому здравља „Раковица“ пет лекара је учествовало у студији 
раног откривања болести бубрега (РОББ), чији је циљ био да се утвр-
ди учесталост болести бубрега у популацијама с повећаним ризиком 
за ове болести.

Болесници и методе

Испитивањем је обухваћено 128 болесника, од којих 107 с хи-
пертензијом и 21 испитаник старији од 60 година који не пати од хи-
пертензије. У испитивању болесника коришћен је упитник с општим 
подацима о болесницима: телесној тежини и висини, висини крвног 
притиска и терапији. Свим болесницима је урађен лабораторијски 
преглед урина и одређивање концентрације креатинина у серуму по 
методологији прописаној студијом [4]. Јачина гломерулске филтраци-
је (ЈГФ) израчуната је помоћу формуле MDRD [5].

Резултати

У студији је испитано 45 мушкараца и 83 жене. Просечна ста-
рост болесника је била 63,4±10,4 године, а 65% болесника било је ста-
рије од 60 година. Позитивна породична анамнеза за болест бубрега 
установљена је код 8% болесника, а за хипертензију код 65% болесни-
ка. Вредности систолног и дијастолног крвног притиска болесника с 
хипертензијом приказани су на графиконима 1а и 1б. Уочава се да 
је код већине испитаника крвни притисак био већи од 140/80 mm 
Hg, тј. изнад границе нормалних вредности. Из анамнезе болесника 
се дошло до података да је хипертензија у просеку трајала 10,9±7,5                
година.
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Графикон 1. Систолни (А) и дијастолни (Б) крвни притисак болесника с 
хипертензијом испитаних у Дому здравља „Раковица“ у оквиру студије 
РОББ

Прегледом урина на протеине (позитивном се сматрала свака 
вредност означена са ±), микроалбуминурију (патолошким налазом 
се сматрала вредност већа од 10 mg/g креатинина), леукоцитурију (ви-
ше од пет леукоцита у видном пољу) и еритроцитурију (више од пет 
еритроцита у видном пољу) дошло се до следећих података: проте-
инурија је откривена код 14 испитаника (11%), микроалбуминурија 
код 17 (15%), леукоцитурија код шест (5%) и еритроцитурија код де-
вет испитаника (7%). ЈГФ испод 60 ml/min/1,73 m2 забележена је код 
24% болесника. Приказ учесталости патолошких лабораторијских 
налаза дат је на графикону 2. Приказана је учесталост изолованих 
и комбинованих поремећаја. Од изолованих поремећаја, најчешће је 
откривена смањена ЈГФ (17%), а затим протеинурија са микроалбуми-
нуријом или без ње.

 1. Крвни притисак болесника с хипертензијом испитаних у Дому здравља „Раковица“ у
оквиру студије РОББ
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Графикон 2. Учесталост патолошких лабораторијских налаза

Резултати испитивања корелације између ЈГФ (MDRD) и старо-
сти, крвног притиска, трајања хипертензије и микроалбуминурије 
приказани су у табели 1. Статистички значајна корелација утврђена 
је између ЈГФ и старости (Графикон 3а), трајања хипертензије (Графи-
кон 3б) и систолног крвног притиска.

Табела 1. Корелација између јачине гломерулске филтрације и 
старости, крвног притиска и микроалбуминурије

Параметар r p

Старост -0,317 0,001

Систолни крвни притисак -0,201 0,032

Дијастолни крвни притисак -0,079 0,402

Трајање хипертензије -0,245 0,008

Микроалбуминурија -0,166 0,076

 2. Учесталост патолошких лабораторијских налаза испитаника

 (1)  (2)  (3)
 (4) Ccr<60ml/min (5) 1+2

1+/-2 +3 1+/-2 +4 1+/-2+5

54%
6% 17% 
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Дискусија

Студија РОББ је изведена како би се утврдила учесталост бо-
лести бубрега код особа с повећаним ризиком за ове болести: међу 
болесницима с хипертензијом и особа старијих од 60 година које не 
пате од хипертензије. У групи болесника испитаној у Дому здравља 
„Раковица“ 70% испитаника је било старо између 50 и 70 година. Из-
мерене вредности крвног притиска болесника с хипертензијом су по-
казале да је 99 испитаника (77%) имало повишен систолни крвни при-
тисак, а 55 (45%) повишен дијастолни притисак. Иако су сви болесни-
ци лечени антихипертензивним лековима, најчешће инхибиторима 
конвертазе ангиотензина (ACE-инхибиторима), регулација крвног 
притиска није била задовољавајућа, јер није постигнут циљни крвни 
притисак који препоручују водичи за превенцију хроничне болести 
бубрега  [3, 5].

Резултати лабораторијских анализа су показали да су вредно-
сти креатинина испод 100 μmol/l забележене код 99 испитаника (77%), 
а клиренса креатинина испод 60 ml/min/1,73 m2 код 30 болесника 
(24%). Запажа се да се патолошки лабораторијски налази који указују 
на оштећење бубрега чешће јављају удружено него као појединачни 
поремећаји. Ако се у обзир узму и појединачни и комбиновани по-
ремећаји, уочава се да се смањена ЈГФ и протеинурија са микроалбу-
минуријом или без ње најчешће јављају (Графикон 2). Њихова уче-
сталост откривена у овом раду одговара учесталости коју су описали 
други аутори скрининг-студија [3, 6].

Испитивањем корелације између ЈГФ и старости, крвног прити-
ска и микроалбуминурије дошло се до податка да старење, повећање 
систолног и дијастолног крвног притиска и дугогодишња хипертен-
зија имају за последицу смањење ЈГФ. При том је статистичка анали-
за показала да је старост најзначајнији фактор за смањење ЈГФ. У са-
гледавању корелације између ЈГФ и трајања хипертензије уочава се 
да је ЈГФ 60-90 ml/min/1,73 m2 била најчешћа код болесника код којих 
је хипертензија трајала 5-15 година, а да је била све мања што је арте-
ријска хипертензија дуже трајала. Из корелације између ЈГФ и старо-
сти болесника запажа се да је код болесника старих 55-75 година ЈГФ 
60-100 ml/min/1,73 m2, са тенденцијом смањења током времена. Иако је 
познато да се са старењем смањује ЈГФ [2, 8], при интерпретацији ре-
зултата скрининг-студије ипак треба бити обазрив, како се смањена 
ЈГФ изазвана старењем не би прогласила патолошком вредношћу.
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Закључак

Ради откривања хроничне болести бубрега, испитано је 107 
болесника с хипертензијом и 21 особа старија од 60 година која не 
пати од повишеног крвног притиска. Откривено је 15% болесника с 
микроалбуминуријом, односно протеинуријом, 7% болесника с ери-
троцитуријом, 5% болесника с леукоцитуријом и 24% болесника са 
ЈГФ мањом од 60 ml/min/1,73 m2. Редовне контроле урина и ЈГФ код 
болесника с повећаним ризиком за хроничну болест бубрега омогу-
ћавају њено рано откривање и правилно лечење.
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THE RESULTS OF THE STUDY “EARLY DETECTION OF KIDNEY 
DISEASE” FROM RAKOVICA HEALTH CENTER 

Zoran Milutinović1, Vesna Jovanović1, Jelena Đurin1, Dobrila Vasić1, 
Branka Živković1, Višnja Ležaić2

1Rakovica Health Center, 
2Clinic of Nephrology, Clinical Centre of Serbia, Belgrade

Kidney disease has consequences for individuals, their families and the 
environment and the cost of treatment is high all over the world. Therefore, attempts 
are being made to influence the course of the disease and prevent complications. 
Screening studies are used to detect the disease early in groups at risk. 

In the Rakovica health center 128 patients were selected and examined according 
to the protocol of the “Early detection of kidney disease” study. Among them 107 
had hypertension and 21 were without hypertension but older than  60 years. There 
were 45 males and 83 females, aged 63.4 ± 10.4 years. High systolic blood pressure 
was recorded in 99 patients (77%), and high diastolic blood pressure in 55 patients 
(45%). Urine samples showed that 14 patients (11%) had proteinuria, 17 (15%) 
microalbuminuria, 6 (5%) leukocyturia and 9 (7%) erythrocyturia. Thirty patients 
(24%) had a glomerular filtration rate (GFR) under 60 ml/min/1.73 m2. There was 
a negative correlation between GFR and age, blood pressure and microalbuminuria, 
indicating that GFR decreased with increasing blood pressure, age and duration of 
hypertension. 

The study revealed that 24% of the patients had a low GFR and 26% had pathological 
urinary findings with a normal GFR. Such a high frequency of kidney disease markers 
in patients at risk requires regular examination of their urine and estimation of GFR to 
enable early detection and the correct treatment of kidney disease.

Key words: kidney disease, glomerular filtration rate, urine, screening
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УЧЕСТАЛОСТ ПОКАЗАТЕЉА ОБОЉЕЊА 
БУБРЕГА КОД ОСОБА СТАРИЈИХ 
ОД 60 ГОДИНА

Весна Јовановић, Добрила Васић, Бранка Живковић, 
Јелена Ђурин, Зоран Милутиновић
Дом здравља „Раковица“, Београд

Сажетак

Последње деценије непрекидно се повећава број старих особа међу болесни-
цима који се лече редовним дијализама. Стари људи се сматрају једном од 
популација с повећаним ризиком за хроничну болест бубрега. Међу болесницима 
испитаним у оквиру студије раног откривања болести бубрега (РОББ) у Дому 
здравља „Раковица“ било је 65% испитаника старијих од 60 година. Ова група је 
анализирана како би се испитали учесталост болести бубрега међу болесницима 
старијим од 60 година и чиниоци који су значајни за њен настанак.

Испитивање је обухватило 79 болесника (29 мушкараца и 50 жена), просечне 
старости од 68,6 година, који су сврстани у две групе. Прву групу су чинили 
испитаници који не пате од хипертензије, а другу испитаници с хипертензијом. 
Обављени су преглед урина (протеинурија, микроалбуминурија, седимент 
урина) и мерење концентрације креатинина у серуму. Јачина гломерулске 
филтрације (ЈГФ) израчуната је према формули MDRD. Код 46% болесника 
откривен је патолошки налаз у урину који указује на оштећење бубрега, а код 24% 
болесника ЈГФ је била нижа од 60 ml/min/1,73 m2, тј. имали су хроничну инсуфи-
цијенцију бубрега. Испитаници с хроничном инсуфицијенцијом бубрега били 
су значајно старији, имали су већи систолни и дијастолни крвни притисак и 
значајно већу микроалбуминурију у поређењу са испитаницима без хроничне 
инсуфицијенције бубрега.

Скрининг хроничне болести бубрега урађен код испитаника старијих од 
60 година који су патили од хипертензије, односно нису имали повишен крвни 
притисак, показао је да је учесталост патолошког налаза у мокраћи била подје-
днака у обе групе испитаника, али је хронична слабост бубрега била значајно 
чешћа код болесника с хипертензијом.

Кључне речи: старије особе; хипертензија; хронична инсуфицијенција бубрега

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 137-143, 2009.
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Увод

Хронична болест бубрега је постепен, прогресиван и иреверзи-
билан губитак функције бубрега праћен смањењем јачине гломе-
рулске филтрације (ЈГФ). Настаје када се број функционалних гло-
мерула смањи на једну трећину. Преостали број нефрона не може 
нормално да обавља физиолошке функције бубрега и одржава но-
рмалну хомеостазу бубрега. Болест је јавља неприметно. Узроци 
хроничне инсуфицијенције бубрега су: наследне болести бубрега, 
хипертензија, старост, дијабетес, гломерулонефритиси и други [1].

Препорука је да лекари примарне здравствене заштите врше 
израчунавање јачине ЈГФ, јер концентрација урее и креатинина 
у серуму није довољан, ни сигуран показатељ функције бубрега. 
Рано откривање болести бубрега омогућава правовремени почетак 
адекватног лечења, рано упућивање болесника нефрологу, што 
доприноси успоравању напредовања хроничне болести бубрега и 
спречавању кардиоваскуларних компликација и морталитета [1, 2].

Циљ рада

Србија је четврта земља на свету по старости нације. Међу 
болесницима испитаним у Дому здравља „Раковица“ у оквиру сту-
дије раног откривања болести бубрега (РОББ) било је 65% особа 
старијих од 60 година. Ова група је анализирана како би се испитали 
учесталост показатеља оштећења бубрега међу болесницима старијим 
од 60 година и чиниоци који су значајни за његов настанак.

Болесници и методе

У групи испитаника студије РОББ који се лече у Дому здравља 
„Раковица“ чији су налази анализирани у овом раду било је 79 
болесника старијих од 60 година. Они су сврстани у две групе: прву 
групу је чинио 21 испитаник који није патио од хипертензије, а другу 
58 болесника с повишеним крвним притиском.

Свим болесницима су узети детаљни анамнестички подаци и 
урађен преглед урина, који је обухватио одређивање протеинурије, 
микроалбуминурије и микроскопски преглед седимента. Опсези 
нормалних вредности дефинисани су у складу с препорукама студије 
РОББ [3]. У серуму болесника одређена је концентрација креатинина, 
а ЈГФ је израчуната према формули MDRD [4]:
еGFR = 186 x креатинин у серуму-1,154 x године-0,202 x (0,742 за жене).
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Болест бубрега  је класификована у пет стадијума према вредно-
сти ЈГФ: први стадијум означавао је оштећење бубрега с нормалном 
ЈГФ (већа од 90 ml/min/1,73 m2), други стадијум оштећење бубрега са 
благим смањењем ЈГФ (60-89 ml/min/1,73 m2), трећи стадијум умерено 
смањење ЈГФ (30-59 ml/min), четврти стадијум значајно смањење ЈГФ 
(15-29 ml/min/1,73 m2), док се пети стадијум односио на терминалну 
инсуфицијенцију бубрега (ЈГФ мања од 15 ml/min/1,73 m2) [4].

Резултати

У Дому здравља „Раковица“ је у оквиру студије РОББ испитано 
128 болесника. Међу њима је било 79 болесника старијих од 60 
година који су изабрани као испитаници за предмет овог рада и, 
према постајању хипертензије, сврстани у две групе. Прва група је 
обухватила 12 мушкараца и девет жена који нису патили од хипер-
тензије, просечне старости 69,5±6,3 године, чији је систолни крвни 
притисак био 124±10 mm Hg, а дијастолни 80±7 mm Hg. Другу групу 
чинили су 17 мушкараца и 41 жена с хипертензијом, просечне старо-
сти од 68,3±5,7 година, чији је систолни крвни притисак био 141±11 
mm Hg, а дијастолни 87±7 mm Hg.

Налази прегледа урина 79 испитаника су показали следеће: у 
првој групи ни код једног испитаника није забележена протеинурија, 
микроалбуминурија је установљена код једног испитаника (5%), 
као и леукоцитурија (5%), док је еритроцитурија откривена код 
два болесника (10%). Код болесника друге групе, који су патили од 
повишеног крвног притиска, протеинурија је установљена код десет 
испитаника (16%), микроалбуминурија код такође десет испитаника 
(16%), леукоцитурија код три (5%), а еритроцитурија код четири 
болесника (6%). Није утврђена статистички значајна разлика у уче-
сталости појединих налаза у урину између две посматране групе 
испитаника.

На графиконима 1а и 1б приказана је расподела испитаника 
према вредностима ЈГФ. Ни код једног испитаника ЈГФ није била 
мања од 30 ml/min/1,73 m2. ЈГФ је била 30-59 ml/min/1,73 m2 код 14% 
испитаника прве и 34% испитаника друге групе. Ова разлика у 
учесталости смањене ЈГФ била је статистички значајна (p<0,05).
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А – болесници без хипертензије, Б – болесници с хипертензијом
* p<0,05 у поређењу са групом без хипертензије

Графикон 1а-б. Расподела болесника старијих од 60 година према 
јачини гломерулске филтрације (ЈГФ) израчунате помоћу формуле 
MDRD

Поређени су и резултати испитивања болесника с хроничном 
инсуфицијенцијом бубрега и без ње. Код 25 болесника ЈГФ је 
била мања од 60 ml/min/1,73 m2; њихова просечна старости била је 
71±7 година, позитивна породична анамнеза за болести бубрега 
установљена је код два болесника, а за хипертензију код 19. Двоје од 
њих су били пушачи. Просечни систолни крвни притисак испитаника 
ове подгрупе био је 141±15 mm Hg, а дијастолни ТА 87±9 mm Hg, док 
је микроалбуминурија била 31±22 mg/g креатинина. Вредност ЈГФ 
изнад 60 ml/min/1,73 m2 забележена је код 45 болесника, просечне 
старости од 67±5 година; седморо од њих су били пушачи; шесторо је 
било с позитивном породичном анамнезом за болести бубрега, а 32 за 
хипертензију. Просечни систолни крвни притисак ових испитаника 
био је 133±12 mm Hg, а дијастолни 83±7 mm Hg; микроалбуминурија је 
била 6±9 mg/g креатинина. Статистичком анализом је доказано да су 
болесници са ЈГФ мањом од 60 ml/min/1,73 m2 били значајно старији и 
имали значајно већи крвни притисак и микроалбуминурију (p<0,05).
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Дискусија

Током последње деценије двадесетог века број болесника у 
терминалној   инсуфицијенцији  бубрега  повећавао се експоненци-
јално. То велико повећање настало је као последица повећања 
броја болесника са дијабетесом, хипертензијом и старих особа, три 
најбројније  групе  болесника  у терминалној инсуфицијенцији бубре-
га. Због тога се данас највећа пажња посвећује превенцији и раном 
откривању хроничне болести бубрега управо у овим популацијама, 
код којих је ризик од развоја болести бубрега повећан [2, 5, 6]. У 
складу с тим настојањима, изведена је студија РОББ, а у овом раду 
испитана је учесталост показатеља болести бубрега код болесника 
старијих од 60 година и њихова зависност од хипертензије. Резултати 
су показали да и старење и хипертензија имају значајан утицај на 
оштећење бубрега. Патолошки налаз урина је чешће откривен код 
болесника с хипертензијом него код оних без хипертензије, иако ове 
разлике нису биле значајне. Међутим, смањена ЈГФ, односно хро-
нична инсуфицијенција бубрега, забележена је значајно чешће код 
болесника који су патили од повишеног крвног притиска. Учесталост 
смањене ЈГФ у испитаној групи болесника компарабилна је с резул-
татима приказаним у сличним студијама [5, 7].

Значај хипертензије и старења у настанку хроничне слабости 
бубрега потврдило је и поређење болесника са ЈГФ испод и изнад 
60 ml/min/1,73 m2, што се сматра граничном вредношћу [4]. Утврђено 
је да су особе са нижом ЈГФ биле значајно старије, имале значајно 
виши крвни притисак и већу концентрацију албумина у урину. 
Микроалбуминурија се сматра показатељем оштећења бубрега, 
али и фактором ризика за настанак хроничне инсуфицијенције бу-
брега и кардиоваскуларних болести [7]. Међутим, старење прати 
смањивање ЈГФ [4]. Због тога се поставило питанје да ли су испитани 
болесници имали смањену вредност ЈГФ због физиолошког процеса 
старења или заиста због оштећења бубрега. Да би се ово проверило, 
упоређене су појединачне вредности ЈГФ испитаника с вредностима 
које има 75% здравих особа исте старости на номограму који пореди 
старост и ЈГФ [8]. Показало се да је код 37% испитаника ЈГФ испод 
нормалних вредности за дату старост, а код 25% болесника ЈГФ мања 
од 60 ml/min/1,73 m2, што је била нижа вредност за њихову старост. То 
указује на то да је смањена ЈГФ код испитаних болесника била заиста 
последица болести бубрега.
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Закључак

Поређење резултата испитивања старих болесника с хипертен-
зијом и без ње је показало да је учесталост патолошког налаза у 
урину подједнака у обе групе испитаника, али да је хронична инсу-
фицијенција бубрега значајно чешћа код болесника који пате од 
повишеног крвног притиска. Болесници с хроничном слабошћу 
бубрега су значајно старији, имају већи систолни и дијастолни крвни 
притисак и значајно већу микроалбуминурију од болесника без 
хроничне инсуфицијенције бубрега.
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FREQUENCY OF MARKERS FOR KIDNEY DISEASE 
IN THE ELDERLY

Vesna Jovanović, Dobrila Vasić, Branka Živković, Jelena Đurin
Zoran Milutinović
Rakovica Health Centre, Belgrade, Serbia

During the last decade, among those regularly treated with dialysis, the number 
of elderly people has increased. Therefore the  elderly population is considered to be at 
high risk for chronic kidney disease. Among the patients involved in the ROBB study 
in the Rakovica Health Center 65% were 60 years old. These patients were analyzed in 
order to determine the frequency of markers for kidney disease within the group and 
factors essential for its development.

There were 79 patients classified into two groups: the first without hypertension 
and the second with hypertension. Urine analysis (proteinuria, microalbuminuria, 
urinary sediment) and measurement of serum creatinine level were completed. The 
glomerular filtration rate (GFR) was calculated according to the MDRD formula. 
Pathological urinary findings indicating kidney damage were observed in 46% of the 
examined patients, while 24% of them had GFR below 60 ml/min/1.73 m2, which 
indicated chronic kidney insufficiency. 

Screening for chronic kidney disease was conducted among patients over 60 years 
of age, with or without hypertension. The frequency of the pathological findings in the 
urine was equal in both groups but chronic kidney insufficiency occurred significantly 
more often in the patients with hypertension. Patients with chronic kidney insufficiency 
were significantly older, had higher systolic and diastolic blood pressure and greater 
microalbuminuria than the patients without chronic kidney insufficiency. 

Key words: elderly people, hypertension, chronic kidney insufficiency.
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ХИПЕРТЕНЗИЈА И 
ХРОНИЧНА БОЛЕСТ БУБРЕГА

Зоран Милутиновић, Весна Јовановић, Јелена Ђурин, 
Добрила Васић, Бранка Живковић
Дом здравља „Раковица“, Београд

Сажетак

Хипертензија је најчешће обољење људи у Србији, од којег болује чак 47,2% 
одраслих становника. У оквиру студије раног откривања хроничне болести бу
брега изведене у Дому здравља „Раковица“ анализирано је 128 испитаника, како 
би се утврдила повезаност хипертензије и хроничне болести бубрега. Посматра
не су четири групе болесника формиране према висини систолног крвног при
тиска: прву групу је чинило 19 испитаника са нормалним крвним притиском 
(систолни притисак до 130 mm Hg), другу 14 болесника са високим вредностима 
нормалног притиска (130139 mm Hg), трећу 48 болесника с хипертензијом првог 
степена (140149 mm Hg), док је четврта група обухватила 53 болесника с хипер
тензијом другог степена (више од 150 mm Hg). У урину су одређиване протеину
рија, микроалбуминурија и еритроцитурија, а на основу измерене концентра
ције креатинина у серуму израчуната је јачина гломерулске филтрације (ЈГФ). 
Код болесника са другим степеном хипертензије значајно чешће је откривен па
толошки уринарни налаз, а значајно већи проценат болесника ове групе је имао 
хроничну инсуфицијенцију бубрега у односу на групе са нормалним крвним 
притиском или хипертензијом првог степена. Посматран је однос ЈГФ и висине 
систолног притиска по испитиваним групама; налаз је показао да између ова два 
параметра постоји статистички значајна негативна корелација.

Кључне речи: хипертензија; хронична инсуфицијенција бубрега; јачина 
гломерулске филтрације

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 145-151, 2009.
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Увод

Хипертензија је најчешће обољење људи у Србији, од којег бо
лује чак 47,2% одраслих становника. Према наводима Светске здрав
ствене организације, хипертензија је главни узрок смртности, јер је 
главни фактор ризика од развоја кардиоваскуларних и цереброваску
ларних обољења и један од водећих узрока хроничне инсуфицијен
ције бубрега [1]. Хронична болест бубрега је постепен, прогресиван и 
иреверзибилан губитак функције бубрега праћен смањењем јачине 
гломерулске филтрације (ЈГФ) [2, 3]. Дефинише се као структурно и 
функционално оштећење бубрега које траје најмање три месеца, од
носно смањење ЈГФ испод 60 ml/min/1,73 m2 без обзира на то колико 
је трајало [4].

У овом раду је анализирано 128 болесника, који су испитани у 
Дому здравља „Раковица“ у оквиру студије раног откривања болести 
бубрега (РОББ), како би се утврдила повезаност хипертензије и хро
ничне инсуфицијенције бубрега.

Болесници и методе

Група од 128 испитаника одабрана је према критеријумима сту
дије РОББ. У истраживање су укључене особе које пате од хипертен
зије која је трајала дуже од пет година и особе старије од 60 година 
без хипертензије. У студију нису укључени они који болују од већ по
знате болести бубрега, шећерне болести, конгестивне слабости срца, 
инсуфицијенције јетре, малигне болести, особе млађе од 18 година 
и труднице. Испитаници су сврстани у четири групе у зависности 
од просечног крвног притиска забележеног током претходних редов
них контролних прегледа. Прву групу чинило је 19 испитаника са 
нормалним крвним притиском (систолни мањи од 130 mm Hg), дру
гу групу 14 испитаника са високим вредностима нормалног прити
ска (130139 mm Hg), трећу групу 46 болесника с хипертензијом првог 
степена (140149 mm Hg), док је четврта група обухватила 53 испита
ника с хипертензијом другог степена (систолни притисак већи од                  
150 mm Hg).

У методологији рада коришћен је упитник с општим подаци
ма болесника, подацима о телесној тежини и висини, висини крвног 
притиска током претходне године и њеном лечењу. Свим болесници
ма је измерен крвни притисак и урађене су лабораторијске анализе 
крви и урина предвиђене протоколом студије РОББ. У урину су одре
ђени протеинурија (квалитативно; патолошким налазом се сматрао 
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сваки налаз означен са ± или +), микроалбуминурија (имунотурбиди
метријски; патолошки налаз изнад 10 mg/g креатинина) и еритроци
турија (више од пет еритроцита у видном пољу). Креатинин у серу
му је одређен методом по Jaffeу, a ЈГФ је израчуната према формули 
MDRD [4].

Резултати

У табели 1 приказани су основни подаци о болесницима, који 
су сврстани у групе у зависности од просечног систолног крвног при
тиска забележеног током претходне године. Уочава се да су болесни
ци с нормалним крвним притиском били значајно старији и да је у 
тој подгрупи било релативно више мушкараца.

Табела 1. Основни подаци о испитаницима

Група Систолни крвни 
притисак (mm Hg)

Број испитаника 
(мушкарци/жене)

Старост 
(године)

BMI 
(kg/m2)

I <130 19 (11/8)* 69±6* 23±3

II 130139 14 (2/12) 60±11 26±3

III 140149 46 (15/31) 61±8 28±6

IV >150 53 (17/36) 64±11 28±5

* p<0,05 у односу на II групу

Анализа резултата добијених прегледом урина је показала сле
деће: у првој групи микроалбуминурија је забележена код једног ис
питаника (5%), а еритроцитурија код два (11%); у другој групи протеи
нурија је установљена код два испитаника (14%), као и микроалбуми
нурија (14%), док је еритроцитурија забележена код једног болесника 
(7%); у трећој групи протеинурија је откривена код пет испитаника 
(11%), као и микроалбуминурија (11%), док је у четвртој групи код 
шест болесника (11%) утврђена протеинурија, код пет (9%) микроал
буминурија, као и еритроцитурија (9%).

На графиконима 1а и 1б приказана је концентрација креатини
на у серуму и ЈГФ испитаника четири посматране групе. Концентра
ција креатинина у серуму се повећавала са повећањем хипертензије. 
ЈГФ је била најнижа код испитаника четврте групе и статистички се 
значајно разликовала од вредности ЈГФ забележеним у осталим гру
пама. Проценат болесника са ЈГФ мањом од 60 ml/min/1,73 m2 у испи
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тиваним групама приказан је на графикону 2, где се уочава највише 
болесника с хроничном инсуфицијенцијом бубрега у четвртој гру
пи. Однос ЈГФ и систолног крвног притиска код 128 болесника при
казан је на графикону 3, који показује значајну корелацију (r=0,201; 
p=0,032) између ове две величине.

*p<0.05 у поређењу са осталим групама

Графикон 1. Концентрација креатинина у серуму (А) и јачина 
гломерулске филтрације (Б) четири групе испитаника

Графикон 2. Проценат болесника с јачином гломерулске филтрације 
мањом од 60 ml/min/1,73 m2 у испитиваним групама
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Графикон 3. Однос јачине гломерулске филтрације ЈГФ и систолног 
крвног притиска 128 испитаника

Дискусија

Хипертензија је један од фактора ризика за хроничну болест бу
брега и зато се предлаже да се болесницима који пате од повишеног 
крвног притиска редовно контролише функција бубрега [4]. Анали
за расподеле испитаника обухваћених овом студијом према висини 
крвног притиска показала је да постоји управо сразмеран однос броја 
болесника и висине притиска, тј. с повећањем просечног крвног при
тиска повећавао се и број оболелих особа. Резултати прегледа урина 
указали су на значајно већу учесталост патолошког налаза (протеи
нурије, микроалбуминурије и еритроцитурије) с повећањем систол
ног крвног притиска. Ови налази су у складу с резултатима раније 
објављених студија о учесталости патолошког уринарног налаза бо
лесника с хипертензијом [5, 6]. Запажено је да се концентрација креа
тинина у серуму повећава у зависности од висине крвног притиска, 
те да при високим вредностима крвног притиска постоје и веће вред
ности креатинина. Вредности ЈГФ биле су у границама нормалних 
код испитаника с умереном и хипертензијом првог степена, а нагло 
се смањују испод нормалног опсега код испитаника с хипертензијом 
другог степена. Сагледавајући проценат испитаника са ЈГФ мањом 
од 60 ml/min/1,73 m2, показало се да више од 30% њих припада групи 
испитаника с хипертензијом другог степена. Испитивање односа ЈГФ 
и систолног крвног притиска 128 испитаника показало је да је већина 
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болесника с вредностима притиска 130150 mm Hg имала и ЈГФ 6090 
ml/min/1,73 m2. Запажа се тенденција смањења ЈГФ при повећању си
столног крвног притиска. Ови налази су у складу с резултатима дру
гих аутора, који потврђују да је хипертензија значајан фактор ризика 
за настанак хроничне инсуфицијенције бубрега [4, 7].

Закључак

Поређење група болесника с нормалним и умереним прити
ском и хипертензијом показало је да између систолног крвног при
тиска и ЈГФ (израчунате помоћу формуле MDRD) постоји статистич
ки значајна корелација и да у групи испитаника са другим степеном 
хипертензије, чији је просечни крвни притисак био 153/92 mm Hg, 
значајно већи проценат болесника болује од хроничне инсуфицијен
ције бубрега. Због тога је при примени мера превенције хроничне 
инсуфицијенције бубрега потребно упорно лечити повишени крвни 
притисак.
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HYPERTENSION AND CHRONIC KIDNEY DISEASE

Zoran Milutinović, Vesna Jovanović, Jelena Đurin, Dobrila Vasić, 
Branka Živković
Rakovica Health Center, Belgrade

Hypertension is the most frequent disease in the Republic of Serbia and occurs 
in 47.2% of the adult population. We have analyzed a group of 128 patients in the 
Rakovica Health Center involved in the screening study “Early detection of kidney 
disease“ in order to examine the correlation between hypertension and chronic kidney 
disease. 

The patients were divided into four groups according to the level of their systolic 
blood pressure: normal pressure up to 130 mmHg (19 patients), high normal from 130 to 
139 mmHg (14 patients), hypertension of the first degree (140149 mmHg; 48 patients) 
and the second degree (above 150 mmHg; 53 patients). Proteinuria, microalbuminuria 
and erythrocyturia were determined in urine samples from all patients. Glomerular 
filtration rate (GFR) was calculated according to the MDRD formula.

 Patients with the second degree of hypertension, had more frequent pathological 
urinary findings and a significantly higher frequency of chronic renal failure when 
compared to the groups of patients with normal blood pressure or hypertension of the 
first degree. A significant negative correlation was found between GFR and systolic 
blood pressure.

Key words: hypertension, chronic renal failure, glomerular filtration rate
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РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ РАНОГ ОТКРИВАЊА 
БОЛЕСТИ БУБРЕГА ИЗВЕДЕНЕ У ДОМУ 
ЗДРАВЉА „САВСКИ ВЕНАЦ“

Весна Вујичић1, Милица Венечанин1, Снежана Јовичић1, 
Мирјана Кукић-Радоњић1, Светлана Мићић1, Петар Рејкић1, 
Весна Стевановић1, Вишња Лежаић2

1Дом здравља „Савски венац“, Београд; 
2Клиника за нефрологију, Клинички центар Србије, Београд

Сажетак

Хронична болест бубрега је структурно или функционално оштећење бубре-
га које траје најмање три месеца, односно смањење јачине гломерулске филтра-
ције (ЈГФ) испод 60 ml/min/1,73 m2 без обзира на то колико је трајало. Последњих 
година непрестано се повећава број особа оболелих од хроничне болести бубре-
га. С обзиром на то да је у питању прогресивно обољење које нарушава квалитет 
живота и повећава смртност опште популације, треба радити на његовом раном 
откривању, како би се успорили даље оштећење и прогресивни губитак функци-
је бубрега. Циљ истраживања је био да се утврди учесталост хроничне болести 
бубрега у популацијама с повећаним ризиком за ове болести. Испитивање је обу-
хватило 69 болесника (19 мушкараца и 50 жена), старости од 68±9 година. Испита-
на су 54 болесника с хипертензијом и 15 болесника без хипертензије који су били 
старији од 65 година. Резултати испитивања су показали да је 3% болесника има-
ло протеинурију, 7% микроалбуминурију, 28% патолошки седимент мокраће, а 
33% ЈГФ мању од 60 ml/min/1,73 m2. Овај висок проценат болесника са смањеном 
функцијом бубрега недвосмислено указује на оправданост редовних контрола 
функције бубрега код особа с повећаним ризиком, што омогућава рано дијагно-
стиковање хроничне болести бубрега и њено правовремено лечење.

Кључне речи: хронична болест бубрега; јачина гломерулске филтрације

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 153-159, 2009.
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Увод

Хронична болест бубрега је структурно или функционално 
оштећење бубрега које траје најмање три месеца, односно смањење 
јачине гломерулске филтрације (ЈГФ) испод 60 ml/min/1,73 m2 без об-
зира на то колико је трајало [1]. Последњих година непрестано се по-
већава број болесника с терминалном инсуфицијенцијом бубрега. 
Највеће повећање у инциденцији бележи се код особа с повећаним 
ризиком: оних које пате од артеријске хипертензије, дијабетеса и осо-
ба старијих од 60 година. Значајно је истаћи да велики проценат хро-
ничних болести бубрега протиче без симптома, тако да се болесници 
јављају лекару тек у одмаклом стадијуму болести, са узнапредовалом 
инсуфицијенцијом бубрега [2]. Тада су могућности да се утиче на ток 
болести значајно смањене или потпуно изгубљене. То је био разлог 
да Академија медицинских наука Српског лекарског друштва у са-
радњи с лекарима опште медицине и нефролозима организује студи-
ју раног откривања болести бубрега (РОББ) у Београду.

Дом здравља „Савски венац“ је један од домова здравља који је 
учествовао у овој студији скрининга испитаника код којих је ризик 
од развоја хроничних болести бубрега повећан. Он се налази на тери-
торији београдске општине Савски венац, која има око 47.000 станов-
ника. У њему се лечи око 44.000 пацијената, од којих већина живи на 
територији саме општине Савски венац, али има и болесника са дру-
гих општина Београда. Организациона јединица опште медицине 
има шест здравствених станица и две издвојене амбуланте (Народна 
банка и Конзуларно дипломатско представништво). Годишње се оба-
ви око 155.000 прегледа. Најчешће дијагнозе су артеријска хипертен-
зија, шећерна болест, хиперлипопротеинемија, лумбални синдром, 
респираторне инфекције горњих и доњих дисајних путева.

Циљ рада

Циљ истраживања је био да се утврди учесталост болести бубре-
га у популацијама с повећаним ризиком за ове болести.

Болесници и методе

Истраживањем су обухваћени болесници који болују од арте-
ријске хипертензије која траје дуже од пет година и особе старије од 
60 година које не болују од артеријске хипертензије; из студије су ис-
кључени болесници који болују од већ познате болести бубрега, ше-
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ћерне болести, конгестивне слабости срца, инсуфицијенције јетре, 
малигнитета, затим труднице и особе млађе од 18 година. Лекари 
опште медицине су приликом редовних контролних прегледа боле-
сника забележили податке добијене анамнезом и прегледом у листе 
од којих је једна била намењена болесницима с хипертензијом, а дру-
га особама старијим од 60 година. Свим испитаницима су обављена 
лабораторијска испитивања протеинурије (квалитативно), микроал-
буминурије (имунотурбидиметријски), седимента мокраће и концен-
трације креатинина у серуму. На основу лабораторијских резултата 
израчуната је ЈГФ помоћу формуле MDRD за сваког болесника поје-
диначно:
eGFR (ml/min/1,73m2) = 186,3 x сКр (mg %)-1,154 x старост (године)-0,203 x 
0,742 (за женски пол).

Резултати

У оквиру студије РОББ испитано је 69 болесника (19 мушкараца 
и 50 жена), просечне старости од 68±9 година. Испитана су 54 боле-
сника с хипертензијом и 15 болесника без хипертензије који су били 
старији од 60 година. Од укупног броја испитаника било је 14 пушача 
(20,3%), 10 испитаника је имало позитивну породичну анамнезу за бо-
лести бубрега (14,4%), а 50 за хипертензију (72,4%).

Расподела болесника према старости и висини крвног прити-
ска приказана је на графиконима 1а и 1б. Већина испитаника је била 
старија од 60 година, а код највећег броја је забележен крвни прити-
сак мањи од 140/80 mm Hg. У лечењу високог крвног притиска 52 бо-
лесника (од 54) примала су ACE-инхибиторе (Табела 1).
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Графикон 1. Расподела испитаника према старости (А) и висини 
систолног крвног притиска (Б)

Табела 1. Подаци о крвном притиску болесника с хипертензијом

Просечан крвни 
притисак (mm Hg)

Крвни притисак на дан 
укључивања у студију 

(mm Hg)
Примена ACE-
инхибитора*

Систолни Дијастолни Систолни Дијастолни

137±13 83±7 141±16 85±9 52

* број болесника који су примали ACE-инхибиторе у лечењу хипертензије

Резултати прегледа првог јутарњег урина показали су следе-
ће: код три болесника откривена је протеинурија (6,6%), код седам 
микроалбуминурија (15,5%), код 13 леукоцитурија (28,8%) и код јед-
ног испитаника еритроцитурија (2%). Микроалбуминурија преко                         
10 mg/g креатинина се сматрала патолошком, а леукоцитурија и ери-
троцитурија ако је откривено више од пет ћелија у видном пољу.

На основу лабораторијских резултата израчуната је ЈГФ помо-
ћу формуле MDRD за сваког болесника појединачно. Резултати су 
показали да је код 23 болесника (33%) ЈГФ мања од 59 ml/min/1,73 m2, 
код 33 (45,8%) у распону 60-89 ml/min/1,73 m2, а код 14 болесника већа 
од 90 ml/min/1,73 m2. То показује да је 33% болесника имало хроничну 
инсуфицијенцију бубрега.
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Дискусија

Скринингом две групе болесника с повећаним ризиком за хро-
ничну болест бубрега откривена је ЈГФ испод 60 ml/min/1,73 m2 код 
33% испитаника. Смањена ЈГФ је истовремено био и најчешћи пато-
лошки налаз, тј. најчешће откривени знак оштећења бубрега. Скоро 
сви испитаници који су патили од повишеног крвног притиска лече-
ни су ACE-инхибиторима, а циљни крвни притисак, препоручен за 
превенцију хроничне болести бубрега, постигнут је код 66% болесни-
ка. Упркос томе, код сваког трећег испитаника је установљена сма-
њена функција бубрега. Ови резултати су указали на то да је број 
болесника с оштећењем бубрега које пролази без симптома значајан 
и да су редовне контроле ових категорија болесника оправдане. Ова-
ко висок проценат болесника са асимптоматском болешћу бубрега 
може да буде и последица циљног одабира болесника с ризиком за 
болести бубрега, али је, без обзира на то, забрињавајућа и захтева ин-
тензиван рад лекара на раном откривању и правовременом лечењу 
тих болесника.

Данас је процена функције бубрега поједностављена применом 
формула за израчунавање ЈГФ. У овом раду је коришћена формула 
MDRD [1]. Ова једначина је једноставна за израчунавање јер су по-
требни само подаци о концентрацији креатинина у серуму, старости 
и полу испитаника. Показано је да ова једначина веома добро проце-
њује ЈГФ, да је довољно тачна за клиничке сврхе и није лошија од про-
цене ЈГФ на основу одређивања 24-часовног клиренса креатинина [3, 
4]. Грешке у процени ЈГФ код болесника са болестима бубрега су ма-
ње, избегавају се грешке у скупљању мокраће и грешке због дневне 
варијације ЈГФ и варијације у излучивању креатинина из дана у дан 
[1]. Процена ЈГФ на основу ове једначине непоуздана је код неухра-
њених, особа с прекомерном телесном тежином, миопатијама, особа 
с ампутираним делом тела, вегетаријанаца, те људи који користе су-
плементе креатинина.

Скрининг-студије хроничне болести бубрега изводе се широм 
света [1, 2, 5]. Раним откривањем хроничне болести бубрега могуће 
је успорити смањење функције бубрега и смањити ризик од компли-
кација. Према препоруци наведеној у протоколу студије РОББ, код 
болесника код којих је откривено оштећење бубрега примењују се 
даље лечење и даљи надзор у зависности од резултата. Код болесни-
ка с леукоцитуријом и протеинуријом примењује се лечење према 
резултатима уринокултуре и антибиограму, а у случају неуспеха 
треба консултовати нефролога или уролога у зависности од налаза. 
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Сви болесници с хипертензијом треба да наставе лечење уз обавезну 
примену ACE-инхибитора, док болесници без хипертензије са смање-
ном ЈГФ треба да смање унос протеина на 0,8 грама дневно и, ако 
вредност крвног притиска болесника дозвољава, узимају мале дозе 
ACE-инхибитора. Код свих болесника с оштећењем бубрега треба из-
бегавати примену нефротоксичних средстава (аминогликозиди, не-
стероидни антиреуматици).

Закључак

Ради откривања болести бубрега, испитано је 69 болесника, од 
којих је 54 патило од хипертензије, а 15 било старије од 60 година 
и није имало повишен крвни притисак. Откривено је да је 3% боле-
сника имало протеинурију 7% микроалбуминурију, 28% патолошки 
седимент мокраће, а 33% ЈГФ мању од 60 ml/min/1,73 m2. Резултати су 
потврдили да болести бубрега често протичу без симптома, па је нео-
пходна редовна контрола функције бубрега у популацијама с повећа-
ним ризиком за ове болести.
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RESULTS OF “KIDNEY DISEASE SCREENING STUDY
” FROM THE  SAVSKI VENAC HEALTH CENTER 

Vesna Vujičić1, Milica Venečanin1, Snežana Jovičić1, Mirjana Kukić-Radonjić1,
Svetlana Mićić1, Petar Rejkić1, Vesna Stevan1, Višnja Ležaić2

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

Chronic kidney disease is defined as either kidney damage for at least 3 months or 
glomerular filtration rate (GFR) below 60 ml/min/1.73 m2. In the last few decades the 
number of patients with chronic kidney disease has been permanently increasing. As 
this is a progressive disease with a negative influence on quality of life and mortality 
rate, its early detection is of utmost importance. 

The aim of this study was to find out the frequency of  chronic  kidney  disease 
in populations with increased risk for this disease. The inclusion of patients and the 
methods used were defined by the protocol of the study. In Savski Venac  health 
center 69 patients were involved, 19 males and 50 females, aged 68 ± 9 years. Among 
them were 54 patients with hypertension and 15 patients older than 65 years without 
hypertension. 

The results showed that 3% of the patients had proteinuria, 7% microalbuminuria, 
28% pathological urinary sediment and 33% GFR below 60 ml/min/1.73m2. 

The high proportion of kidney function abnormalities detected here indicated that 
regular controls of kidney function are necessary in populations at risk for chronic 
kidney disease. They enable early diagnosis of the disease and early starting of 
adequate treatment. 

Key words: chronic kidney disease, glomerular filtration rate
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Пастерова 1, 11000 Београд
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СКРИНИНГ БОЛЕСТИ БУБРЕГА У 
СЕЛУ ПЕТКА, ЖАРИШТУ ЕНДЕМСКЕ 
НЕФРОПАТИЈЕ

Даница Буквић1, Ивко Марић1, Весна Пејовић1, 
Александра Арсеновић1, Љубица Ђукановић2

1Специјална болница за ендемску нефропатију, Лазаревац; 
2Академија медицинских наука, Српско лекарско друштво, Београд

Сажетак

Специјална болница за ендемску нефропатију у Лазаревцу има велико иску
ство у истраживањима на терену у којима су скринингом обухваћени сви станов
ници ендемских села, како би се открили болесници с ендемском нефропатијом. 
У овој студији први пут се приступило скринингу група с повећаним ризиком за 
хроничну болест бубрега у селу Петка. Резултати тог скрининга упоређени су с 
резултатима који су добијени скринингом свих становника истог села.

Испитивањем је обухваћено 110 становника (60 мушкараца и 50 жена) села 
Петка, просечне старости од 59±13 година, који су према критеријумима студије 
раног откривања болести бубрега (РОББ) издвојени из групе од 750 особа испита
них у првој фази истраживања ендемске нефропатије на терену. Међу њима су 
72 болесника (65%) патила од хипертензије, 42 испитаника (38%) су била старија 
од 60 година, 57 (52%) је имало позитивну породичну анамнезу за болести бубре
га, а 19 испитаника (17%) је имало сва три поменута фактора ризика за настанак 
обољења бубрега. Прегледом урина код 21 болесника (19%) је установљена проте
инурија, код 43 (39%) микроалбуминурија, код осам (7%) микрохематурија, а код 
22 (20%) леукоцитурија. Средња вредност јачине гломерулске филтрације (изра
чунате према формули MDRD) била је 59±12 ml/min/1,73 m2. Поређење резултата 
систематског прегледа 750 одраслих становника хиперендемског села Петка с ре
зултатима добијеним прегледом 110 испитаника у оквиру студије РОББ показа
ло је да је првом студијом протеинурија, односно микроалбуминурија откривена 
код 19,6% испитаника, а другом код 45% испитаника. Резултати ових истражива
ња су потврдили предност скрининга у групама с повећаним ризиком за хронич
ну болест бубрега у поређењу са скринингом целокупног становништва.

Кључне речи: скрининг болести бубрега; жариште ендемске нефропатије

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 161-169, 2009.
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Увод

Све је више особа, како у свету, тако и код нас, код којих се узна
предовала инсуфицијенција бубрега открива без претходних симп
тома, без познате раније болести бубрега и без лечења које је могло 
утицати на ток болести [14]. Део неуспеха превентивних мера лежи 
у касном откривању хроничне болести бубрега, када су могућности 
деловања мале због ограниченог времена и иреверзибилних оште
ћења. Рано откривање болести бубрега (РОББ) предуслов је за успех 
мера за превенцију хроничне слабости ових органа. Да би се особе с 
хроничном болешћу бубрега откриле што раније, морају се изводити 
мере скрининга, посебно у популацијама с високим ризиком за ова 
обољења.

Специјална болница за ендемску нефропатију у Лазаревцу има 
велико искуство у истраживањима на терену чији је циљ било откри
вање болесника с ендемском нефропатијом. Овим испитивањем обу
хваћени су или становници свих села у општини Лазаревац (1970/71) 
[5, 6] или становници појединих села регистрованих као села која су 
оптерећена овом болешћу (после 1991. године) [79]. У овој студији пр
ви пут се приступило скринингу група с повећаним ризиком за хро
ничну болест бубрега у ендемском селу Петка и резултати оваквог 
скрининга упоређени су с резултатима добијеним скринингом свих 
становника истог села.

Болесници и методе

Испитивањем је обухваћено 110 становника (60 мушкараца и 50 
жена) села Петка, просечне старости од 59±13 година, који су издвоје
ни из групе од 750 особа испитаних у првој фази истраживања ендем
ске нефропатије на терену. Испитаници су одабрани према критери
јумима студије РОББ. Предуслов да се било која особа из претходне 
две групе уврсти у студију био је да је старија од 60 година или да 
болује од хипертензије без обзира на старост.

Повишеним крвним притиском сматрао се систолни крвни при
тисак од 140 mm Hg и већи и дијастолни притисак од 90 mm Hg и већи. 
Протеини у урину су одређивани у узорку јутарњег урина биурет
ском реакцијом и израчунати као грам протеина по граму креатини
на у урину. Протеинурија већа од 200 mg/g креатинина сматрала се 
патолошком. Микроалбуминурија је одређивана турбидиметријски 
и изражена у mg/g креатинина. Концентрација креатинина у серуму 
и урину одређивана је Jaffeовом реакцијом. Јачина гломерулске фил
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трације (ЈГФ) је израчуната помоћу формуле MDRD:
eGFR = 186 x серум креатинин1,154 x године0,202 x 0,742 (за жене)                  
ml/min/1,73 m2.

Резултати

Основни подаци о болесницима приказани су у табели 1. Од
лика испитиване групе из села Петка је висок проценат болесника с 
позитивном породичном анамнезом за обољења бубрега. Због тога 
је код испитаника, поред старости и хипертензије, веома често био 
заступљен и трећи фактор ризика за хроничну болест бубрега – пози
тивна породична анамнеза. Расподела болесника по групама у зави
сности од заступљених фактора ризика приказан је на слици 1.

Табела 1. Основни подаци о испитаницима у оквиру студије РОББ

Број испитаника 
(мушкарци/жене)

Старост 
(године)

Позитивна породична анамнеза

Болести бубрега Хипертензија

110 (60/50) 59±13 57 (52%) 71 (65%)

Слика 1. Расподела испитаника у зависности од фактора ризика за 
хроничну болест бубрега
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Расподела испитаника према старости приказана је на графико
ну 1, а према вредностима систолног крвног притиска на графикону 
2. Највећи број испитаника (36; 32,7%) је био у шестој деценији живо
та, а чак 53 болесника (48%) била су старија од 60 година. Код 20 испи
таника (18%) систолни крвни притисак је био 160169 mm Hg, а код 15 
болесника (13%) већи од 190 mm Hg.

Графикон 1. Расподела испитаника према старости

Графикон 2. Расподела испитаника према висини систолног крвног 
притиска

0

5

10

15

20

25

30

35

40

<40 40-49 50-59 60-69 70-79 >80 

( )

0

5

10

15

20

25

>130 130-
39

140-
49

150-
59

160-
69

170-
79

180-
89

>190 

(mm Hg)



 Даница Буквић и сар.

165

Резултати прегледа урина показују да су 43 испитаника (32%) 
имала патолошке вредности микроалбуминурије, што је био и најче
шћи патолошки уринарни налаз (Табела 2). Средње вредности кон
центрације протеина и албумина у урину, креатинина у серуму и 
вредности ЈГФ приказане су у табели 3.

Табела 2. Резултати прегледа урина

Налаз Протеи
нурија

Микроалбуми
нурија

Леукоци
турија

Еритро   
цитурија

Број болесника 21 (19%) 43 (39%) 22 (20%) 8 (7%)

Табела 3. Резултати биохемијских анализа

У-протеини 
(g/g креатинина)

У-албумин 
(mg/g креатинина)

С-креатинин 
(μmol/l)

ЈГФ 
(ml/min/1,73 m2)

0,126±0,120 16±15 93±16 59±12

ЈГФ – јачина гломерулске филтрације израчуната помоћу формуле MDRD

Упоређени су резултати систематског прегледа свих становни
ка села Петка (750) и резултати испитаника из истог села одабраних 
према критеријумима студије РОББ (110). Протеинурија, односно ми
кроалбуминурија је откривена код 147 испитаника (19,6%) у студији 
пресека свих становника, док је у популацији с високим ризиком за 
хроничну болест бубрега испитаној у оквиру студије РОББ код чак 49 
особа (45%) откривена протеинурија, односно микроалбуминурија.

Дискусија

Последњих деценија развијене су успешне мере успоравања на
предовања хроничне болести бубрега, али се упркос томе инциден
ција оболелих с хроничном инсуфицијенцијом бубрега стално пове
ћава. Предвиђа се да ће се преваленција особа оболелих од хроничне 
слабости бубрега у Сједињеним Америчким Државама повећати за 
3270% до 2015. године [1]. Потребе за заменом функције бубрега дија
лизом све су веће. Према подацима из литературе, 2001. године више 
од милион болесника широм света лечено је различитим методама 
дијализе, а 2004. године 1.783.000 болесника [10]. Регистри болесника 
на хемодијализи бележе брзо повећање броја болесника високе старо
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сне доби с хроничном инсуфицијенцијом бубрега непознатог узрока 
[24]. Ово свакако указује на потребу за раним откривањем болести 
бубрега, али и фактора ризика за развој ових обољења, што је могуће 
постићи скринингом. Познато је да је једна од нежељених последица 
продужетка животног века све чешће оболевање од хроничних боле
сти, па и хроничне инсуфицијенције бубрега код старих људи [11]. 
Зато је један од критеријума за укључивање у студију био да су испи
таници старији од 60 година. Највећи проценат наших испитаника 
(32%) био је у шестој деценији, а чак 30% у седмој деценији.

Повишен крвни притисак забележен је код 83% испитаника. По
везаност хипертензије и болести бубрега уочена је и многоструко до
казана још пре две стотине година [11]. Бубрег је главни кривац и све 
чешћа жртва повишеног крвног притиска. Повишен крвни притисак 
се јавља код трећине одраслих особа у развијеним земљама Запада, а 
његова учесталост се и даље повећава. У свету је 2000. године укупно 
било 972 милиона (26,45%) одраслих особа с хипертензијом, а предви
ђа се да ће се тај број до 2025. године повећати за 60%, те да ће више од 
милијарде и по људи боловати од повишеног крвног притиска [13]. 
Стога је рано откривање и лечење повишеног крвног притиска веома 
значајно. Дугогодишњи повишен крвни притисак, посебно ако није 
лечен, постепено оштећује најмање крвне судове бубрега и полако 
доводи до трајног оштећења бубрега, срца и мозга. Док се стопа смрт
ност од можданог удара и болести срца почела смањивати, од хро
ничне слабости бубрега пати све више особа.

Хронична болест бубрега и опасност од губитка функције 
овог органа може се открити у раној фази прегледом мокраће и кр
ви. Беланчевине у мокраћи говоре о ризику за погоршање функције 
бубрега, а из креатинина у серуму израчунава се степен постојећег 
оштећења функције бубрега. Микроалбуминурија је значајан инди
катор и прогностички показатељ како за болести бубрега, тако и за 
хипертензију и шећерну болест [14, 15]. У овој студији упоређени су 
резултати добијени при систематском прегледу одраслих становни
ка ендемског села Петка ради откривања ендемске нефропатије и ис
питаника одабраних према критеријумима студије РОББ. Потврђен 
је податак да је много исплативије изводити скрининг студије у попу
лацијама с високим ризиком за хроничну болест бубрега, а не у цело
купној популацији. У хиперендемском селу Петка скринингом свих 
становника откривено је 19,6% особа с протеинуријом, односно ми
кроалбуминуријом. Када је за скрининг одабрана група с повећаним 
ризиком за болести бубрега према критеријумима студије РОББ, у 
тој групи је код чак 45% болесника откривена протеинурија, односно 
микроалбуминурија. Имајући у виду ове резултате, као и претходно 
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описане податке да се нови случајеви ендемске нефропатије јављају 
само у породицама које су „оптерећене“ овом болешћу [7, 8], сматра
мо да следеће студије скрининга ендемске нефропатије не треба да 
обухвате све становнике појединих села. Истраживање ће бити много 
ефикасније, а резултати поузданији, ако се обухвате само чланови по
родица „оптерећених“ овом болешћу.

Закључак

У групи од 110 испитаника из села Петка 72 болесника (65%) 
су патила од хипертензије, 42 (38%) су била старија од 60 година, а 
код 57 (52%) је установљена позитивна породична анамнеза за боле
сти бубрега. Испитивања изведена према протоколу студије РОББ су 
показала да је 91 болесник (83%) имао крвни притисак изнад 130/80 
mm Hg, да је код 21 болесника (19%) откривена протеинурија, а код 43 
(39%) микроалбуминурија.

Систематским прегледом одраслих становника хиперендем
ског села Петка откривено је 19,6% болесника с протеинуријом, од
носно микроалбуминуријом, док је испитивање групе с повећаним 
ризиком за хроничну болест бубрега у оквиру студије РОББ открило 
протеинурију, односно микроалбуминурију код 45% испитаника.

Напомена

Истраживања изведена у овом раду делом су финансирана сред
ствима научноистраживачког пројекта број 145037 Министарства за 
науку Републике Србије.
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SCREENING FOR KIDNEY DISEASES IN PETKA VILLAGE: 
A FOCUS OF BALKAN ENDEMIC NEPHROPATHY

Danica Bukvić1, Ivko Marić1, Vesna Pejović1, Aleksandra Arsenović1, 
Ljubica Đukanović2

1 Special Hospital for Endemic Nephropathy, Lazarevac
2Academy of Medical Science, Serbian Medical Society, Belgrade 

The special hospital for endemic nephropathy has great experience in detecting 
patients with Balkan endemic nephropathy in field studies that involve the whole 
population of particular endemic villages. In the present study a group of persons 
with increased risk for chronic kidney disease from the hyperendemic village of Petka 
was examined systematically for the first time and the results compared with those 
obtained for the whole population of the village. 

The study involved 110 persons (60 males and 50 females), aged 59 ± 13 years 
selected from the 750 inhabitants of Petka according to the criteria of the ROBB study. 
Among them were 72 (65%) patients with hypertension, 42 (38%) individuals older 
than 60 years and 57 (52%) persons with a positive family history for kidney disease. 
Nineteen (17%) subjects had all three risk factors for chronic kidney disease. Urine 
analysis revealed proteinuria in 21 (19%) persons, microalbuminuria in 43 (39%), 
hematuria in 8 (7%) and leukocyturia in 20 (22%) persons. Mean glomerular filtration 
rate of the group was 59 ± 12 ml/min/1.73m2.  Proteinuria and/or microalbuminuria 
was detected in 45% of these subjects, but in only 19.6% of all 750 inhabitants of the 
village.

The results of the present study confirmed the benefit of chronic kidney dise
ase screening in highrisk groups in comparison with screening of the general 
population. 

Key words: screening for kidney disease, Balkan endemic nephropathy
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СТУДИЈА РАНОГ ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ 
БУБРЕГА: ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА

Љубица Ђукановић1 и Вишња Лежаић2

1Академија медицинских наука, Српско лекарско друштво, Београд; 
2Клиника за нефрологију, Клинички центар Србије, Београд

Сажетак

Хронична болест бубрега је постала здравствени проблем широм света. Једи
ни правилан приступ овом проблему је рад на превенцији и раном откривању 
хроничних болести бубрега. Академија медицинских наука Српског лекарског 
друштва је у сарадњи с лекарима опште медицине и нефролозима извела студи
ју раног откривања болести бубрега (РОББ) у Београду како би се утврдила уче
сталост обољења бубрега у популацијама с повећаним ризиком за ове болести.

За студију је одабрано 1.029 болесника, од којих је 924 потпуно испитано, а 
међу њима је било 784 болесника с хипертензијом и 140 болесника старијих од 
60 година без хипертензије. Поред анкете и објективног прегледа, свим болесни
цима су урађени одређивање протеинурије, микроалбуминурије, преглед седи
мента урина, мерење концентрације креатинина у серуму и урину и израчуната 
јачина гломерулске филтрације (ЈГФ) помоћу формуле MDRD.

У испитаној групи од 924 болесника била су 352 мушкарца и 572 жене, про
сечне старости од 63±11 година. Међу њима је био 161 пушач (17%), позитивна 
породична анамнеза за хипертензију је установљена код 578 испитаника (63%), 
а за болести бубрега код 153 испитаника (17%). Хипертензија је просечно трајала 
11± 8 година, а 92% ових болесника је лечено инхибиторима конвертазе ангиотен
зина. Смањена ЈГФ (мања од 60 ml/min/1,73 m2), односно протеинурија откривена 
је код 40% болесника с хипертензијом и 28% болесника старијих од 60 година без 
хипертензије. Најчешћи патолошки налаз била је смањена ЈГФ (25% болесника), 
микроалбуминурија, односно протеинурија без патолошког налаза у седименту 
мокраће забележена је код 16%, а са патолошким седиментом мокраће код 8% 
болесника.

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 171-186, 2009.
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Висок проценат болесника с поремећајима функције бубрега у две испита
не популације с ризиком за хроничну болест бубрега потврђује значај редовних 
контрола функције бубрега у овим популацијама. Овим испитивањем скренута 
је пажња и лекарима опште медицине и болесницима на ризик од хроничне бо
лести бубрега и могућности превенције и правилног лечења ових болести.

Кључне речи: хронична болест бубрега; преваленција; рано откривање

Увод

Хронична болест бубрега је постала здравствени проблем ши
ром света и зато је у жижи интересовања како здравствене службе 
и различитих удружења здравствених радника и болесника, тако и 
фондова здравствене заштите и фармацеутске индустрије. Томе су 
највише допринели стално повећање броја болесника у терминал
ној инсуфицијенцији бубрега током последњих деценија и промена 
структуре оболелих особа. Док је пре неколико деценија гломеруло
нефритис био најчешћи узрок хроничне болести бубрега, данас су то 
дијабетес и хипертензија, две масовне незаразне болести. Истовреме
но се с продужењем животног века становништва непрекидно пове
ћавао број старих особа с хроничним обољењем бубрега и терминал
ном инсуфицијенцијом бубрега [13].

Хронична болест бубрега не представља здравствени проблем 
само због њене све веће учесталости, већ и због њеног значајног ути
цаја на оболевање и смртност болесника. Доказано је да је хронична 
болест бубрега независан фактор ризика за кардиоваскуларне боле
сти, а Америчко удружење за срце (American Heart Association) сматра 
да су особе с хроничном болешћу бубрега група с највећим ризиком 
за кардиоваскуларну болест [4, 5].

Порука Светског дана бубрега 2008. године била је да су болести 
бубрега опште, тешке, али се могу лечити [6]. Међутим, хроничне бо
лести бубрега су у раним стадијумима најчешће без симптома, па се 
обично откривају у одмаклом стадијуму, када су могућности лечења 
ограничене [7]. С друге стране, број болесника у раним стадијумима 
хроничне болести бубрега је око 50 пута већи од броја у терминалној 
инсуфицијенцији бубрега [8]. Због тога је од највећег значаја да се 
хронична болест бубрега открије што раније, како би се могле при
менити мере превенције или бар успоравања развоја како хроничне 
инсуфицијенције бубрега, тако и кардиоваскуларних болести.

У Србији досад нису изведене обимније студије скрининга хро
ничне болести бубрега, иако се број болесника с терминалном инсу
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фицијенцијом бубрега непрестано повећава. Највеће повећање инци
денције бележи се управо код особа код којих је ризик од развоја бо
лести бубрега повећан, а то су, пре свега, болесници с хипертензијом, 
дијабетесом и особе старије од 60 година. Академија медицинских 
наука Српског лекарског друштва у сарадњи с лекарима опште меди
цине и нефролозима предузела је студију раног откривања болести 
бубрега (РОББ) у Београду, како би се утврдила учесталост обољења 
бубрега у популацијама с повећаним ризиком и скренула пажња и 
лекарима и болесницима на овај ризик и могућности превенције и 
правилног лечења ових болести.

Болесници и методе

План и методе истраживања и критеријуми за укључивање 
болесника су детаљно описани у посебном чланку ове монографи
је [9], па ће овде бити приказани само подаци о испитаницима. У 
студији су учествовали лекари осам београдских домова здравља и 
Специјалне болнице за ендемску нефропатију у Лазаревцу, који су 
према критеријумима у истраживање укључили 1.029 болесника: 143 
у Дому здравља „Вождовац“, 68 у Дому здравља „Гроцка“, 76 у Дому 
здравља „Земун“, 175 у Дому здравља „Звездара“, 210 у Дому здравља 
„Нови Београд“, 33 у Дому здравља „Палилула“, 139 у Дому здравља 
„Раковица“, 75 у Дому здравља „Савски венац“ и 110 у Специјалној 
болници за ендемску нефропатију у Лазаревцу. Од 1.029 одабраних 
болесника, 105 није урадило лабораторијске анализе, па су потпуно 
испитана 924 болесника, од којих је 784 патило од хипертензије, а 140 
је било старије од 60 година и није имало хипертензију.

Пошто су добијени и забележени анамнестички подаци и из
вршен објективни преглед, болесници су упућени у најближу лабо
раторију Завода за лабораторијску дијагностику „Хексалаб“, где су 
обављене следеће лабораторијске анализе: одређивање протеинури
је тесттракама, преглед седимента урина, мерење концентрације 
албумина (имунотурбидиметријски метод) и креатинина у серуму 
и урину (спектрофотометријска кинетичка метода по Jaffeу). Свим 
болесницима је израчуната јачина гломерулске филтрације (ЈГФ) 
према формули MDRD [10]. Испитаници су сврстани у групе према 
класификацији америчке Националне фондације за бубрег [8]. Пози
тивном протеинуријом се сматрао сваки налаз означен са ±. Налаз ми
кроалбуминурије се сматрао патолошким ако је њена вредност била 
већа од 10 mg/g креатинина, а седимента урина ако је у њему откриве
но више од пет ћелија у видном пољу на великом увеличању.
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У дескриптивној статистици коришћене су фреквенције или 
аритметичка средина и стандардна девијација, у зависности од врсте 
променљиве. Поређење резултата између појединих група вршено је 
Студентовим tтестом или χ2тестом, у зависности од особине промен
љивих. Однос између појединих променљивих испитан је линеарном 
регресионом анализом.

Резултати

У студију РОББ је, према претходно задатим критеријумима, 
одабрано 1.029 испитаника, али су лабораторијска испитивања ура
дила 924 болесника, па су само њихови резултати обухваћени овом 
анализом. Међу њима је било 784 болесника с хипертензијом и 140 
без хипертензије који су били старијих од 60 година. Основни пода
ци о болесницима, као и подаци добијени анамнезом, наведени су 
у табели 1. Испитано је више жена него мушкараца, али разлике у 
расподели испитаника према полу између две испитане групе није 
било. Разлика у старости и висини крвног притиска две испитане гру
пе проистекла је из критеријума за укључивање болесника у студију. 
Просечни крвни притисак болесника с хипертензијом био је у грани
цама високог нормалног притиска, док је просечни крвни притисак 
болесника старији од 60 година био у границама нормалних вредно
сти. На основу анамнезе и увида у здравствене картоне болесника 
установљено је да је 92% болесника користило инхибиторе конверта
зе ангиотензина (ACEинхибиторе) за лечење хипертензије. Велики 
проценат болесника, посебно оних с хипертензијом, имао је позитив
ну породичну анамнезу за хипертензију, док је податак о болести бу
брега у породици дало 15% болесника с хипертензијом, односно 25% 
болесника старијих од 60 година. Није било статистички значајне раз
лике у броју пушача између две групе (Табела 1).

На графикону 1 приказана је учесталост два поремећаја којима 
се најчешће дефинише оштећење бубрега – смањена ЈГФ и протеи
нурија. Заступљеност протеинурије је дефинисано налазом микроал
буминурије, односно протеинурије. Код 40% болесника с хипертен
зијом и 28% испитаника старијих од 60 година који нису патили од 
повишеног крвног притиска забележена је смањена ЈГФ, односно про
теинурија.
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Табела 1.  Демографски подаци, крвни притисак и анамнестички 
подаци о испитаницима

Параметар Болесници с 
хипертензијом

Болесници 
старији

од 60 година
Укупан број испитаника 784 140

Пол
Мушки 294 58

Женски 490 82

Старост (године) 62±11 68±5*

Iндекс телесне масе (kg/m2) 28±5 25±5*

Kрвни притисак 
(mm Hg)

Систолни 139±19 125±10*

Дијастолни 85±10 78±6*

Трајање хипертензије (године) 11±8 

Број лечених применом ACEI 721 (92%)

Број пушача 135 26

Породична 
анамнеза

Болести бубрега 118 35

Хипертензија 517 61
*p<0,05
ACEI – инхибитори конвертазе ангиотензина

Графикон 1. Учесталост смањене функције бубрега и протеинурије у 
две испитане групе болесника
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У студији РОББ је, поред одређивања микроалбуминурије, про
теинурије и ЈГФ, свим болесницима прегледан и седимент мокраће. 
Учесталост патолошких налаза код свих испитаника и у групама фор
мираним у зависности од ЈГФ приказана је у табели 2. Најчешћи пато
лошки налаз била je смањена ЈГФ (испод 60 ml/min/1,73 m2), забележе
на код 25% испитаника. Микроалбуминурија, односно протеинурија 
без патолошког налаза у седименту мокраће откривена је код 16% 
болесника, а са патолошким седиментом код 8% испитаника. Иако 
је учесталост патолошких налаза била чешћа код болесника са ЈГФ 
мањом од 60 ml/min/1,73 m2 него код оних чија је ЈГФ била већа од 
60 ml/min/1,73 m2, разлика није била статистички значајна ни између 
укупног броја патолошких налаза, ни између појединачних налаза.

Табела 2. Учесталост патолошких налаза у мокраћи код свих 
испитаника и у групама формираним у зависности од вредности 
јачине гломерулске филтрације (ЈГФ)

Налаз
Сви 

испитаници
(n=924)

Група 1*
(n=690)

Група 2**
(n=234)

Протеинурија 19 (2%) 14 (2%) 5 (2%)

Mикроалбуминурија 71 (8%) 48 (7%) 23 (10%)

Протеинурија + микроалбуминурија 52 (6%) 28 (4%) 24 (10%)

Eритроцитурија 26 (3%) 21 (3%) 5 (2%)

Леукоцитурија 81 (9%) 60 (11%) 21 (9%)
Протеинурија и/или 
микроалбуминурија + еритроцитурија 29 (3%) 23 (3%) 6 (3%)

Протеинурија и/или 
микроалбуминурија + леукоцитурија 43 (5%) 35 (5%) 8 (3%)

С патолошким налазом 322 (35%) 228 (33%) 94 (40%)

Без патолошког налаза 602 (65%) 462 (67%) 140 (60%)
* ЈГФ>60 ml/min/1,73m2

** ЈГФ<60 ml/min/1,73m2

Приказан је број и проценат болесника израчунат у односу на укупан број испитаника 
у одговарајућој групи.
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На графикону 2 приказана је корелација између ЈГФ и старости 
болесника. Као што се и очекивало, утврђена је статистички значајна 
негативна корелација између ове две променљиве. Статистички зна
чајна корелација доказана је и између ЈГФ и вредности систолног крв
ног притиска, што је представљено графиконом 3, који такође показу
је да је код великог броја испитаника систолни крвни притисак био 
изнад границе нормалних вредности. Даљом анализом крвног при
тиска болесника с хипертензијом показано је да само 24% болесника 
има систолни крвни притисак мањи од 130 mm Hg; код 25% притисак 
је био 130139 mm Hg, док је код само 16% испитаника дијастолни крв
ни притисак био нижи од 80 mm Hg (Графикони 4а и 4б).

Графикон 2. Корелација између јачине гломерулске филтрације (ЈГФ) 
и старости болесника

0

20

40

60

80

100

120

140

20 30 40 50 60 70 80 90 100

starost (godina)

JG
F 

M
D

R
D

 (m
l/m

in
)

ЈГ
Ф

 (M
D

R
D

, m
l/m

in
/1

,7
3 

m
2 )

Старост (године)



Студија РОББ: преглед и анализа резултата

178

Графикон 3. Корелација између јачине гломерулске филтрације ЈГФ 
и систолног крвног притиска

Графикон 4а-б. Расподела болесника према висини систолног (А) и 
дијастолног (Б) крвног притиска
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Дискусија

Студија РОББ је изведена на територији града Београда и об
ухватила је две групе болесника с повећаним ризиком за хроничну 
болест бубрега: болеснике с хипертензијом која је трајала више од пет 
година и болеснике старије од 60 година без хипертензије. У првој 
групи од 784 испитаника смањена функција бубрега са ЈГФ испод 60 
ml/min/1,73 m2 забележена је код 24% болесника, а протеинурија, одно
сно микроалбуминурија код 20% испитаника. Најмање један од ових 
најчешћих показатеља оштећења бубрега откривен је код 40% боле
сника с хипертензијом. Међу 140 болесника старијих од 60 година би
ло је 23% са ЈГФ мањом од 60 ml/min/1,73 m2 , a 12% с протеинуријом, 
односно микроалбуминуријом.

Иако је широм света урађен велики број скринингстудија, те
шко је поредити њихове резултате због различитих популација ко
је су ове студије обухватиле и различитих метода испитивања. Већи 
број скринингстудија испитивао је преваленцију појединих показа
теља оштећења бубрега у општој популацији. У узорцима од неколи
ко хиљада или чак десетина хиљада особа протеинурија је откриве
на код 315% испитаника, а смањена функција бубрега (ЈГФ мања од 
60 ml/min/1,73 m2) код 311% испитаника [1113]. Иако се и даље раде 
обимна скринингистраживања која обухватају целокупну популаци
ју појединих градова или региона, велики број аутора је указао на то 
да је много корисније да се скринингом обухвате особе с повећаним 
ризиком за хроничну болест бубрега [14]. Тако је велика студија Kid
ney Early Evaluation Program (KEEP) америчке Националне фондације 
за бубрег (National Kidney Fondation) испитала као популације с ризи
ком болеснике са дијабетесом, хипертензијом и рођаке првог колена 
болесника с хроничном болешћу бубрега [15]. Открили су да је 50% 
болесника имало неки од стадијума хроничне болести бубрега, а од 
тога је код 26% откривена албуминурија, док је код 16% испитаника 
забележена повећана концентрација креатинина. Међу болесницима 
с хипертензијом и хроничном исхемијском болешћу срца код 32,9% 
њих је установљена смањена ЈГФ [16]. Подаци о учесталости смањене 
функције бубрега и протеинурије добијени у нашем истраживању 
могу се поредити с резултатима аутора који су испитали сличне по
пулације с повећаним ризиком за болести бубрега. О ефикасности 
скринингстудија код особа с повећаним ризиком указују и Bello и 
сарадници [17], који су микроалбуминурију открили код 9,5% особа 
с позитивном породичном анамнезом за болести бубрега, док је пре
валенција микроалбуминурије код особа без ове анамнезе била 1,4%. 
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Сличне резултате описала је у овој монографији и група наших ауто
ра [18].

Интерпретација резултата скринингстудија захтева посебну 
обазривост. Скринингом се откривају поједини поремећаји који ука
зују на оштећење бубрега или мокраћних путева. Циљ скрининга 
је управо да се издвоје особе код којих постоји неки знак оштећења 
бубрега, а тек детаљније испитивање овако одабраних болесника во
ди коначном потврђивању или искључивању болести бубрега. Због 
тога се резултати скрининга могу приказивати само као учесталост 
појединих поремећаја, показатеља обољења бубрега, а не као учеста
лост обољења бубрега. Посебно треба бити обазрив при коришћењу 
назива хронична болест бубрега. Према дефиницији, болест бубре
га се може сматрати хроничном само ако поремећај функције или 
структуре бубрега траје најмање три месеца [8]. Скринингстудије су 
студије пресека, студије изведене у једној тачки. За дијагнозу хронич
не болести бубрега потребно је не само да се обави дијагностички 
поступак и утврди болест бубрега, већ и да се болесник надгледа и 
докаже да одређени поремећај траје најмање три месеца. Недавно је 
објављена студија која је обухватила 24.492 болесника која су лечена 
амбулантно, међу којима је код 6.895 забележена ЈГФ мања од 60 ml/
min/1,73 m2 током три месеца или дуже. Аутори су сматрали да то по
казује да је преваленција хроничне болести бубрега код испитаних 
болесника 28,2%, иако сваки од тих болесника захтева детаљно испи
тивање [19].

Најчешћи поремећај испитаника откривен у студији РОББ би
ла је смањена ЈГФ (испод 60 ml/min/1,73 m2). Данас, када се ЈГФ лако из
рачунава помоћу различитих формула, откривање смањене функци
је бубрега у раним стадијумима хроничне болести бубрега је знатно 
олакшано. Ради што ранијег откривања хроничне болести бубрега, у 
неколико земаља је препоручено свим лабораторијама да се увек уз 
концентрацију креатинина у серуму издаје и резултат ЈГФ израчунат 
помоћу формуле MDRD [8, 2022]. Међутим, није довољно само да се 
уведе у праксу мерење ЈГФ. Неопходно је и да се лекари едукују како 
да интерпретирају добијени резултат и како да у појединим случаје
вима делују.

Познато је да ЈГФ израчуната помоћу формуле MDRD има неко
лико недостатака. Пре свега, могуће су грешке у мерењу концентраци
је креатинина у серуму које ће условити и грешку при израчунавању 
ЈГФ. Формула MDRD се препоручује само за примену код одраслих 
испитаника, јер њена тачност код особа млађих од 18 година није до
вољно процењена. С друге стране, после 30. године ЈГФ се смањује за 
8 ml/min за сваку декаду живота. Ипак, код једне трећине опште попу
лације ово смањење се не дешава [23].
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Иако се још дискутује о томе да ли је то смањење ЈГФ током ста
рења „нормално“ или патолошко, све више аутора заступа мишље
ње да границу за хроничну инсуфицијенцију бубрега од 60 ml/min/     
1,73 m2 треба прихватити као општу, без обзира на старост испитани
ка. Има података који показују да је смањена ЈГФ значајан предиктор 
кардиоваскуларног морталитета и код старих особа [24, 25]. С дру
ге стране, када се разматра потреба корекције граничне вредности 
за хроничну инсуфицијенцију бубрега код старих особа, наводи се 
аналоган пример хипертензије. Иако многе старе особе пате од пови
шеног крвног притиска, граница нормалног крвног притиска се код 
њих не повећава; управо такав став је утицао на то да се смањи уче
сталост кардиоваскуларних догађаја у тој популацији. Смањење ЈГФ 
током старења јавља се као последица гломерулске склерозе, васку
ларне склерозе и тубулске атрофије, као и стањивања коре бубрега и 
смањења величине бубрега. Све ове промене се не сматрају нормал
ним код младих особа. Зато у свом недавном раду Coresh и сарадници 
[26] наглашавају да се смањење ЈГФ током старења не може означити 
нормалном појавом само зато што је честа, те да због тога остане зане
марена и нелечена. На основу обимног испитивања Elseviers и сарад
ници [27] су утврдили да се тек код особа старијих од 70 година ЈГФ 
приближава вредности од 60 ml/min/1,73 m2.

Иако нема одговора на питање како интерпретирати резул
тат ЈГФ израчунате помоћу формуле MDRD код старих, на основу 
досадашњих података о смањивању ЈГФ током старења и претходно 
наведених ставова, ЈГФ испод 60 ml/min/1,73 m2 код свих особа мла
ђих од 70 година треба сматрати значајним показатељем смањења 
функције бубрега. Овом закључку воде и резултати студије РОББ. 
При анализи добијених резултата испитана је и корелација између 
вредности ЈГФ и старости (Графикон 3), која је потврдила негативну, 
статистички значајну корелацију. Међутим, испитивање ове корела
ције имало је циљ да посебно истакне однос између ЈГФ и старости 
болесника старијих од 60 година, а посебно старијих од 70. Утврђено 
је да је код болесника старијих од 60 година ЈГФ много чешће изнад                                           
60 ml/min/1,73 m2 него испод ове вредности. Због тога свим болесници
ма са ЈГФ испод ове вредности треба посветити посебну пажњу, што, 
пре свега, значи да се морају стриктно и доследно примењивати ме
ре за успоравање напредовања хроничне болести бубрега и редовно 
контролисати функција бубрега.

Постоји још једно нерешено питање везано за скрининг хронич
не болести бубрега. То је праг микроалбуминурије који треба сматра
ти патолошким. Традиционално се као вредност која означава посто
јање микроалбуминурије сматра концентрација албумина у урину 
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од 20 mg/l, што је проистекло из истраживања дијабетичке нефропа
тије, где се патолошком сматра екскреција албумина урином од 30 
mg дневно [28]. Искуства претходних скринингстудија су, међутим, 
показала да овако висок праг микроалбуминурије може довести до 
великог процента лажно негативних налаза, те је предложено да се 
за скринингстудије смањи праг микроалбуминурије, који опет мо
же да доведе до већег процента лажно позитивних резултата. Ово је, 
међутим, за скринингстудије прихватљивије од великог броја лажно 
негативних резултата, који могу довести до тога да се превиде боле
сници са благим оштећењем бубрега [2932]. Због тога се предлаже да 
се у скринингу смањи праг микроалбуминурије на 1015 mg/l [28].

Слично томе, Cirillo и сарадници [33] сматрају патолошким све 
вредности микроалбуминурије веће од 25 mg/g креатинина код жена, 
односно веће од 17 mg/g креатинина код мушкараца. У нашем истра
живању коришћен је релативно низак праг за микроалбуминурију, 
па се свака вредности већа од 10 mg/g креатинина сматрала патоло
шком. Анализом добијених резултата микроалбуминурија је утвр
ђена код 17% болесника, а да је коришћен праг који су предложили 
Cirillo и сарадници [33], микроалбуминурија би се открила код 11% 
болесника. Ова разлика је прихватљива нарочито због тога што је код 
више од половине болесника с микроалбуминуријом био заступљен 
још неки патолошки налаз који је указивао на оштећење бубрега.

Како ће лекар интерпретирати налаз микроалбуминурије у сту
дији РОББ зависи и од свих осталих налаза, што је детаљније објашње
но у тексту ауторке ПеруничићПековић и сарадника [34]. Увек тре
ба имати на уму да је микроалбуминурија у раним фазама обољења 
бубрега интермитентна и да контроле микроалбуминурије треба ре
довно понављати. Данас је несумњив значај микроалбуминурије као 
раног фактора ризика не само за прогресију болести бубрега, већ и 
за исход кардиоваскуларних болести и кардиоваскуларну смртност 
[35, 36].

Хронична болест бубрега често протиче недијагностиковано, а 
значај ових болести је потцењен. Сада се само претпоставља колики 
здравствени, социјални и економски проблем представљају хронич
не болести бубрега. Стварни значај ових болести моћи ће да се оцени 
тек када се утврде њихова преваленција, удруженост са болестима 
других органа и система, посебно кардиоваскуларним, и утицај на 
исход болести. Међутим, пре него што се докажу сви претходно на
бројани параметри који одређују значај хроничне болести бубрега, 
веома је важно да се едукују лекари различитих струка, а пре свега ле
кари опште и породичне медицине, у томе како треба примењивати 
мере превенције и раног откривања болести. То је једини исправан, 
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најјефтинији и најделотворнији начин којим може да се утиче на пре
валенцију хроничне болести бубрега, њен ток и њене последице по 
појединца, породицу оболеле особе и друштвену заједницу. Надамо 
се да је наш заједнички рад у оквиру ове студије скренуо пажњу и 
лекара, и болесника, и институција које се баве организацијом и фи
нансирањем здравствене службе на овај значајни проблем.

Закључак

Студија раног откривања болести бубрега обухватила је 924 бо
лесника (784 с хипертензијом која је трајала дуже од пет година и 140 
старијих од 60 година без хипертензије) код којих обољење бубрега 
није претходно дијагностиковано. ЈГФ мања од 60 ml/min/1,73 m2, од
носно протеинурија, најважнији показатељи оштећења бубрега, забе
лежене су код 40% болесника с хипертензијом и 28% испитаника ста
ријих од 60 година без повишеног крвног притиска. Висок проценат 
болесника с поремећајима функције бубрега у две популације с ризи
ком за хроничну болест бубрега потврђује значај редовних контрола 
функције бубрега у тим популацијама. Овим испитивањем скренута 
је пажња и лекарима опште медицине и болесницима на ризик од 
хроничне болести бубрега, те на могућности превенције и правилног 
лечења ових болести.

Напомена

Истраживања изведена у овом раду делом су финансирана сред
ствима научноистраживачког пројекта број 145043 Министарства за 
науку Републике Србије.
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EARLY DETECTION OF KIDNEY DISEASE:
RESULTS OF THE ROBB STUDY
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Chronic kidney disease is becoming a major public health problem worldwide 
due to the massive increase in number of patients on renal replacement therapy, as 
well as the fact that chronic kidney disease is a significant risk factor for cardiovascular 
morbidity and mortality. The only effective approach to this problem is prevention 
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and early detection of the disease. The Academy of Medical Science of the Serbian 
Medical Society has investigated early detection of kidney disease in collaboration 
with general practitioners from Belgrade health centers and nephrologists from 
Belgrade clinical centers. The aim of the study was to find out the frequency of kidney 
diseases in populations at increased risk for these diseases. 

The study initially involved 1029 patients but laboratory test results were not 
available for 105 patients, so 924 patients with complete data were included in this 
analysis. They were selected from two highrisk populations for chronic kidney disease: 
784 patients with hypertension for more than 5 years and 140 patients over the age of 
60 years without hypertension.  All patients included in the study gave their medical 
history and were physically examined. Serum and  urine creatinine (Jaffe method), 
proteinuria (urine dipstick test), microalbuminuria (turbidimetry) were determined 
and urinary sediment examined. Glomerular filtration rate (GFR) was estimated using 
the MDRD equation.

There were 352 males and 572 females, aged 63 ± 11 years. Among them were 161 
(17%) smokers, 578 (63%) patients with a positive family history for hypertension and 
153 (17%) for kidney diseases. Patients with hypertension had had high blood pressure 
for 11 ± 8 years and 92% of them were treated with ACEI. Reduced GFR (<60 ml/min/
1.73m2) and/or proteinuria was shown in 40% of the patients with hypertension and 
28% of those older than 60 years without hypertension. The most frequent pathological 
laboratory finding was reduced GFR (25% of the patients), while microalbuminuria 
and/or proteinuria without pathological urinary sediment was found in  16% and 
with pathological urinary sediment in 8% of the patients. GFR correlated significantly 
with age (r = 0.113; p = 0.004), systolic blood pressure (r = 0.287; p = 0.002) and 
duration of hypertension (r = 0.245; p = 0.008).

The high proportion of patients with kidney disorders in both examined groups at 
high risk for chronic kidney disease confirmed that regular checks of kidney function 
are necessary and justifiable in these populations. The study directed the attention 
of general practitioners and patients to the risk for chronic kidney disease and the 
necessity for its prevention and adequate management. 

Key words: chronic kidney disease, prevalence, early detection.
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СТУДИЈА РАНОГ ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ 
БУБРЕГА НЕ ЗАВРШАВА СЕ СКРИНИНГОМ
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2Дом здравља „Нови Београд“, Нови Београд; 
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Сажетак

У свету из године у годину све више људи оболева од хроничне болести бу-
брега. Циљ овог истраживања је био да се установи учесталост болести бубрега 
код особа код којих је ризик од оболевања од ових болести повећан.

Студија раног откривања болести бубрега (РОББ) је студија пресека, трајала 
је два месеца, а изведена је у београдским домовима здравља. Лекари опште меди-
цине су у сарадњи с нефролозима из клиничких центара одабрали испитанике, 
сврстали их у групе према одређеним критеријумима и надгледали их према 
договореном протоколу. Прикупљени су анамнестички подаци о досадашњим 
болестима, појави обољења бубрега међу члановима породице испитаника и тра-
јању хипертензије, а рађене су и лабораторијске анализе: протеинурија (квалита-
тивно), микроалбуминурија, седимент урина, креатинин у серуму и урину.

Студија је у Дому здравља „Нови Београд“ обухватила 152 болесника с хи-
пертензијом, где је код више од 50% њих забележен крвни притисак изнад           
130/80 mm Hg. Јачина гломерулске филтрације (ЈГФ), израчуната према форму-
ли MDRD, мања од 60 ml/min/1,73 m2 утврђена је код 28% испитаника. Патолошки 
налаз у урину добијен је код једне трећине испитаника. Болесници с просечним 
систолним крвним притиском изнад 140 mm Hg имали су већу микроалбумину-
рију и статистички значајно мању ЈГФ у поређењу са испитаницима са нижим 
крвним притиском. У Дому здравља „Земун“ у истраживање су укључена 62 бо-
лесника, од којих је 48 боловало од хипертензије, код 7-13% су установљене ми-
кроалбуминурија и протеинурија, док је ЈГФ у распону 60-89 ml/min/1,73 m2 забе-
лежена код чак 79% испитаника.

Редовни годишњи контролни прегледи болесника с повећаним ризиком за 

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 187-195, 2009.



Студија РОББ се не завршава скринингом

188

хроничну болест бубрега омогућавају да се оштећења функције бубрега открију 
на време, те примене мере за успоравање прогресије болести бубрега и превенци-
ју кардиоваскуларних болести.

Кључне речи: ризик фактори; хипертензија; хронична болест бубрега; 
скрининг

Увод

Кардиоваскуларне болести су водећи узрок смрти болесника с 
хроничном болешћу бубрега [1]. Висок ризик од развоја кардиоваску-
ларних обољења код ових болесника заступљен је због великог бро-
ја фактора ризика, од који су неки традиционални (наслеђе, хипер-
липидемија, хипертензија и др.), а неки специфични за саму болест 
бубрега (оптерећење течношћу, анемија, секундарни хиперпарати-
реоидизам и др.). Откривање особа у раним стадијумима хроничне 
болести бубрега је важно, како због тога што ће неки од њих брзо 
прогредирати ка терминалном стадијуму, тако и због тога што посто-
ји висок ризику од превремене атеросклерозе и кардиоваскуларних 
болести. Рано откривање даје највише могућности да се промени и 
успори ток болести, те значајно смањи ризик од оболевања кардиова-
скуларног система.

Према прихваћеној класификацији, хронична болест бубрега 
протиче кроз пет стадијума. Раним стадијумима болести сматрају се 
прва три стадијума. Први и други стадијум су одликују структурним 
поремећајима, упорном протеинуријом или албуминуријом или хе-
матуријом. Трећи стадијум се одликује поремећеном функцијом бу-
брега, која се дефинише јачином гломерулске филтрације (ЈГФ) изме-
ђу 30 и 59 ml/min/1,73 m2. Мерење ЈГФ је најбољи показатељ функције 
бубрега, али је непрактичан за примену на већем броју испитаника. 
Међутим, може се поуздано проценити помоћу формуле MDRD 
(енгл. Modification of Diet in Renal Disease). Формула узима у обзир ста-
рост испитаника, што представља корекцију или очекивани пад у 
мишићној маси. Албуминурија је показатељ оштећења васкуларног 
ендола. Чак и када је врло низак (тзв. микроалбуминурија), овај пока-
затељ је независни предиктор за лошу прогнозу, нарочито код особа 
које болују од дијабетеса и хипертензије.

Број болесника у терминалној инсуфицијенцији бубрега се 
непрекидно повећава. Према досадашњим проценама, око милион 
болесника у свету је у терминалној фази болести бубрега и лечи се 
неком од метода за замену функције бубрега, а сматра се да ће до 
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2010. године овај број достићи два милиона. Међутим, ови болесници 
представљају само врх леденог брега. Број болесника у ранијим стади-
јумима хроничне болести бубрега је 30-60 пута већи, а међу њима је 
највећи проценат болесника са дијабетесом и хипертензијом.

Циљ рада

Циљ студије раног откривања болести бубрега (РОББ) је био 
да се открију болесници са знацима оштећења бубрега у ризичним 
популационим групама.

Болесници и методе

Испитивањем које је изведено у Дому здравља „Нови Београд“ 
и Дому здравља „Земун“ обухваћене су две групе болесника: прву 
групу су чинили болесници с хипертензијом која је трајала више од 
пет година без обзира на старосну доб, а другу групу испитаници ста-
рији од 60 година који нису патили од повишеног крвног притиска. 
Критеријуми за искључивање болесника из студије су били: већ по-
знате болести бубрега, дијабетес мелитус, конгестивна слабост срца, 
инсуфицијенција јетре, малигна обољења, акутне болести и фебрил-
на стања, затим особе млађе од 18 година и труднице. Сви испитани-
ци су после упознавања са циљевима истраживања дали свој приста-
нак за укључивање у студију.

Поред анамнестичких података о претходној болести бубрега, 
трајању хипертензије, навици пушења, породичним болестима и 
примењиваним лековима, одређивани су индекс телесне масе (BMI) 
испитаника и висина крвног притиска. После клиничког прегледа, 
испитаник је упућиван у лабораторију, где су се одређивали проте-
инурија (квалитативно), микроалбуминурија (имунотурбидиметриј-
ски), седимент мокраће и концентрација креатинина у серуму. ЈГФ је 
израчуната помоћу формуле MDRD.

Резултати

У Дому здравља „Нови Београд“ у студију РОББ је укључено 
210 болесника, од којих су 162 била потпуно испитана. Од њих 152 су 
боловала од хипертензије. Код више од једне трећине испитаника за-
бележен је патолошки налаз у урину (протеинурија, микрохематури-
ја). ЈГФ је код 67% испитаника била 60-89 ml/min/1,73 m2, код 27% 30-59 
ml/min/1,73 m2, а код 1% болесника испод 30 ml/min/1,73 m2.
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Основни циљ анализа резултата био је да се утврди корелација 
између висине крвног притиска и функције бубрега (Табела 1). Код 
испитаника са систолним крвним притиском већим од 140 mm Hg ЈГФ 
је била значајно нижа у поређењу са болесницима код којих је систол-
ни притисак био 130-139 mm Hg. Корелација између ЈГФ и осталих 
испитиваних параметара приказана је у табели 2. Значајна негативна 
корелација забележена је између ЈГФ и старосне доби, дијастолног 
притиска и навике пушења.

Табела 1. Просечни систолни крвни притисак и функција бубрега

Просечни систолни 
крвни притисак С-креатинин (μmol/l) ЈГФ  

(ml/min/1,73 m2)

<130 mm Hg 79±19 67±15

130-139 mm Hg 71±16 72±11

>140 mm Hg 82±17 66±12*

* p<0,05 у поређењу са групом чији је систолни крвни притисак 130-139 mm Hg

Табела 2. Корелација између јачине гломерулске филтрације и 
одабраних променљивих добијених у студији РОББ

Променљива r p

Старост (године) -0,541 0,000

BMI (kg/m2) 0,117 0,207

Систолни крвни притисак -0,025 0,789

Дијастолни крвни притисак -0,289 0,001

Микроалбуминурија -0,095 0,236

Позитивна породична анамнеза 0,152 0,097

Навика пушења -0,203 0,026
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У Дому здравља „Земун“ у студију РОББ је укључено 76 испи-
таника, од којих су 62 била потпуно испитана. Од тог броја код 48 је 
установљено да болују од хипертензије. Хронична инсуфицијенција 
бубрега (ЈГФ мања од 60 ml/min/1,73 m2) је дијагностикована код 15% 
болесника, док је код 79% испитаника ЈГФ била у распону 60-89 ml/
min/1,73 m2 (Графикон 1). На графиконима 2а и 2б приказан је про-
ценат болесника са ЈГФ мањом од 60 ml/min/1,73 m2 у групи болесни-
ка која је током претходне године контролисала функцију бубрега 
у поређењу са групом која није ишла на контролне прегледе ову               
контролу.

Графикон 1. Расподела испитаника у зависности од јачине гломерулске 
филтрације ЈГФ (ml/min/1,73 m2)

Графикон 2. Проценат болесника са ЈГФ мањом од 60 ml/min/1,73 m2 у 
групи болесника која је током претходне године проверила функцију 
бубрега (А) и групи код који није урађена ова провера (Б)
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Дискусија

Основни циљеви и задаци превенције хроничне болести бубре-
га су смањивање ризика за њен настанак и успоравање прогресије 
већ настале болести. Значајно је и избегавати – кад год је то могуће 
– примену нефротоксичних лекова. Редовни годишњи контролни 
прегледи особа код којих је уочен повећани ризик од развоја хронич-
не болести бубрега омогућавају да се оштећења функције бубрега 
открију на време, те примене мере за успоравање напредовања бо-
лести. У групи од 152 испитаника с хипертензијом код више од 50% 
њих је забележен крвни притисак већи од 130/80 mm Hg, код 28% је 
установљена ЈГФ мања од 60 ml/min/1,73 m2, а више од једне трећине 
испитаника је имало патолошки налаз у урину. Испитаници с про-
сечним систолним притиском већим од 140 mm Hg имали су већу ми-
кроалбуминурију и статистички значајно мању ЈГФ у поређењу са 
групом која је имала нижи крвни притисак.

Преваленција хроничне болести бубрега у трећем, четвртом и 
петом стадијуму је у Великој Британији процењена на 5-8,5% [2], а у 
Сједињеним Америчким Државама на 4,7% [3]. Наведено је да је 22-
67% болесника који почињу лечење дијализама у Великој Британији 
сазнало за своју болест три месеца или чак у краћем временском пе-
риоду пре почетка лечења овом методом. Ово је повезано с високом 
стопом морбидитета и морталитета код ових болесника, која је значај-
но већа него код оних особа код којих се болест раније открила и који 
су имали предијализни период дужи од годину дана [4]. Хронична 
болест бубрега доноси не само ризик од брзе прогресије болести бу-
брега ка терминалној фази инсуфицијенције бубрега, већ и ризик од 
повећаног морбидитета и морталитета од кардиоваскуларних обоље-
ња [5, 6]. Многе студије говоре у прилог томе да ће болесник који је у 
трећем, четвртом или петом стадијуму инсуфицијенције бубрега пре 
умрети од компликација кардиоваскуларног обољења него од напре-
довања основне болести [7, 8].

Clause са сарадницима [9] је у великој проспективној студији 
NHANES III применио обе формуле за израчунавање гломерулске 
филтрације (MDRD и Cockcroft-Gault-ову формулу) и установио да је 
код жена висока преваленција хроничне болести бубрега у општој 
популацији болесника који не пате од дијабетеса.

Адекватна контрола хипертензије и интензивно лечење су мере 
које предупређују развој хроничне болести бубрега у ризичним гру-
пама [10]. Примена ACE-инхибитора, блокатора рецептора ангиотен-
зина, прва је линија борбе у спречавању настанка хроничне болести 
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бубрега. Такође, контрола гликемије и хиперлипопротеинемије је ди-
ректан утицај на факторе ризика који значајно доприносе настанку 
и напредовању слабости бубрега.

Ако се следи основни циљ студије – да се открију болесници са 
знацима оштећења бубрега, онда се намеће етички проблем и прин-
цип добре клиничке праксе да је обавеза лекара да утврди природу 
болести код свих болесника код којих је лабораторијским испитива-
њем добијен патолошки налаз. Нови циљеви би били извођење неоп-
ходног лечења и праћење даљег тока болести наших испитаника, уз 
истовремену примену скрининга ради откривања нових случајева у 
популацији с ризиком. То је један од кључних разлога зашто се студи-
ја РОББ не може завршити, већ се мора допунити наведеним новим 
циљевима и проширити, како би се у свим већим центрима у земљи 
вршили поменути прегледи у ризичним групама, а то су, пре свега, 
особе које болују од дијабетеса, хипертензије и старији од 60 година.

Закључак

Студија РОББ је доказала да код особа с високим ризиком за бо-
лести бубрега постоји значајан проценат болесника с поремећајима 
који указују на обољење бубрега. Све откривене болеснике потребно 
је детаљно прегледати и испитати ради постављања коначне дијаг-
нозе, а затим упорно и непрекидно лечити, како би се напредовање 
хроничне болести бубрега успорило. Контроле функције бубрега у 
популацијама с повећаним ризиком за болести бубрега треба да по-
стану редовна пракса лекара опште медицине.
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The incidence of chronic kidney disease (CKD) is increasing all over the world. 
The aim of this study was to determine the prevalence of CKD in risk groups.

The cross sectional study in Belgrade Health Centers lasted 2 months. General 
practitioners, in collaboration with nephrologists from the Clinical Center, selected 
patients according to an established protocol. Besides anamnestic data about existing 
diseases and family history of kidney disease and hypertension, the patients gave 
information about duration of hypertension and smoking.  Laboratory analyses 
comprised determination of proteinuria, microalbuminuria, urine sediment analysis, 
together with serum and urine creatinine measurement. The algorithm recommended 
in the protocol included diagnostic procedures in addition to laboratory and clinical 
data. 
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In the group of 152 patients with hypertension, examined in the New Belgrade 
Health Center, over 50% had blood pressure over 130/80 mmHg. Glomerular filtration 
rate (GFR-MDRD) was less than 60 ml/min/1.73m² in 28% of them. Urine analyses 
showed pathological changes in one third of the patients. Patients with mean systolic 
pressure over 140mmHg had higher microalbuminuria and statistically, significantly 
lower GFR than those with lower blood pressure. In the group of 62 patients examined in 
ZemunHealth Center, 48 had hypertension, 7-13% microalbuminuria and proteinuria, 
and  in 79% the GFR was between 60 and 89ml/min/1.73m².

Regular annual check-ups of patients at risk for CKD would enable kidney damage 
to be discovered in time and disease progression to be slowed by adequate treatment.

Key words: risk factors, hypertension, chronic kidney disease, screening 
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ПРЕПОРУКЕ

Циљеви студије „Рано откривање болести бубрега“ (студија 
РОББ) били су:

• да се утврди учесталост обољења бубрега у популацијама с 
повећаним ризиком;

• да се скрене пажња лекарима опште и породичне медицине 
на висок ризик од болести бубрега у појединим ризичним гру
пама; и

• да се лекари подстакну да редовно и доследно примењују ме
ре превенције, раног откривања и лечења болести бубрега.

Сада када је студија завршена, поставља се питање да ли су 
задати циљеви испуњени. Резултати студије РОББ приказани у овој 
књизи показују да је сваки трећи испитани болесник имао патолошки 
налаз у мокраћи, а сваки четврти смањену функцију бубрега. Лекари 
опште медицине, аутори већине радова, истакли су да су их управо 
ти резултати уверили да ризик од болести бубрега није занемарљив 
и да заслужује њихову пуну пажњу, као и правилно деловање. Иста 
та тврдња чула се и током дискусије на састанку на којем су приказа
ни резултати студије. То показује да је испуњен други поменути циљ 
и да је рад у оквиру ове студије заиста скренуо пажњу лекара опште 
и породичне медицине на висок ризик од болести бубрега у поједи
ним категоријама становништва. То је истовремено и једини потпуно 
остварен циљ студије.

Да би се остварила и друга два циља студије, неопходно је да 
се лекаримa опште медицине пруже додатне информације о томе 
како треба да се интерпретирају резултати скрининга изведеног у 
студији, шта треба урадити да би се код особа с откривеним пореме
ћајима потврдила или искључила болест бубрега и шта обухватају 
мере превенције и лечења болести бубрега. Зато смо сматрале својом 
обавезом да припремимо препоруке које ће омогућити да се труд и 
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рад, време и материјална средства уложена у студију РОББ оправда
ју потпуно испуњеним циљевима истраживања. Уверене смо да ће 
ове препоруке бити корисне не само лекарима који су учествовали 
у истраживању, него и свим другим лекарима који ће, подстакнути 
нашим радом, редовно примењивати скрининг болести бубрега код 
својих пацијената.

Препоруке које следе односе се само на интерпретацију ре
зултата скрининга болесника с хипертензијом и особа старијих 
од 60 година без хипертензије који су обухваћени студијом РОББ. 
Иако се многе од ових препорука могу применити и на резултате 
скрининга осталих група с ризиком за болести бубрега, постоје и 
разлике и специфичности у зависности од испитиване групе, које у 
овим препорукама нису наведене.
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ПРЕПОРУКЕ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЈУ 
РЕЗУЛТАТА СКРИНИНГА, НАСТАВАК 
ИСПИТИВАЊА И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСНИКА

Љубица Ђукановић, Вишња Лежаић, Нада Димковић
Академија медицинских наука, Српско лекарско друштво, Београд

Који су непосредни резултати студије РОББ? Студијом РОББ 
су обухваћени болесници с високим ризиком за болести бубрега и 
код њих је урађен скрининг. То значи да су на основу анамнезе, објек
тивног прегледа и лабораторијских анализа раздвојени они болесни
ци код којих су постојали показатељи обољења бубрега од оних код 
којих овакви показатељи нису откривени.

Да ли се скринингом откривају болести бубрега? Не. Скри
нинг открива само поједине поремећаје функције бубрега. У студији 
РОББ је лабораторијско испитивање обухватило одређивање микро
албуминурије, протеинурије, еритроцитурије, леукоцитурије и јачи
не гломерулске филтрације (ЈГФ). Ако су овим анализама откривене 
патолошке вредности, то је само указивало на могуће оштећење бу
брега код испитаника. Да би се потврдило или искључило обољење 
бубрега или мокраћних путева, неопходно је да се обави додатно ис
питивање.

Како поступати са болесницима код којих није откривен ни
један поремећај функције бубрега? Негативан налаз указује на то 
да у тренутку испитивања нису постојали знаци обољења бубрега. 
Међутим, како су студијом РОББ обухваћени болесници с повећаним 
ризиком за хроничну болест бубрега, њима, као и свим осталим боле
сницима с ризиком (Табела, стр. ____), треба једанпут годишње про
верити стање бубрега. У оквиру тог годишњег скрининга треба да се 
ураде све лабораторијске анализе примењене у студији РОББ (Табела 
2, стр. ____).

Монографије научних скупова АМН СЛД, серија Б, волумен 3, број 1, 199-210, 2009.
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Зашто се одређује микроалбуминурија и које су нормалне 
вредности? Микроалбуминурија је рани знак обољења бубрега и 
фактор ризика за напредовање болести бубрега, али и значајан фак
тор ризика за оболевање и смртност од кардиоваскуларних болести. 
Због тога су неопходне редовне контроле микроалбуминурије, како 
би се оштећење бубрега открило на време.

Традиционално се као гранична вредност која означава посто
јање микроалбуминурије сматра екскреција албумина већа од 30 mg 
током 24 часа. Међутим, како се у скринингу одређује концентрација 
албумина у било којем узорку урина, а не у урину сакупљеном током 
24 часа, препоручено је да се микроалбуминурија изражава односом 
концентрације албумина и креатинина у урину. Иако постоји висо
ко значајна корелација између вредности микроалбуминурије изме
рене у 24часовном урину и односа нивоа албумина и креатинина, 
ипак треба имати на уму да излучивање креатинина зависи од пола, 
старости и функције бубрега испитаника, што може узроковати и ла
жно позитивне и лажно негативне резултате.

Поједини водичи за дијагностиковање болести бубрега предла
жу различите вредности као границу нормалне микроалбуминурије. 
Сматрамо да је најприхватљивија дефиниција према којој микроал
буминурија постоји ако је однос нивоа албумина и креатинина у 
урину већи од 17 mg/g (1,9 g/mmol) креатинина за мушкарце, одно
сно 25 mg/g (2,9 g/mmol) креатинина за жене. Како неке лабораторије 
изражавају овај однос у милиграмима албумина на грам креатинина, 
а друге у милиграмима албумина на милимол креатинина, наведе
не су граничне вредности изражене и у једним и у другим једини
цама. За скрининг болести бубрега може се користити и нижи праг 
микроалбуминурије, као што је то рађено у студији РОББ (види стр. 
____), јер то спречава да промакну случајеви с малим вредностима 
микроалбуминурије. Међутим, у каснијем дијагностичком поступку 
и доношењу закључка да ли постоји микроалбуминурија користиће 
се горенаведене граничне вредности.

Како је одређивана протеинурија у студији РОББ? Одређива
ње протеина вршено је семиквантитативним методама: тесттракама 
и преципитацијском методом са сулфосалицилном киселином. Ка
да је тесттраком добијен негативан резултата, а метода са сулфоса
лицилном киселином показала позитиван налаз, издат је налаз ±, за 
који се претпоставља да одговара концентрацији протеина у опсегу         
0,20,3 g/l. Такав налаз сматрао се патолошким.

Како поступати са болесницима код којих је откривена ми
кроалбуминурија, односно протеинурија с нормалним налазом у 
седименту мокраће и нормалном ЈГФ? Микроалбуминурија се де
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финише као екскреција албумина урином у опсегу 30300 mg током 
24 часа и представља рани знак оштећења бубрега. Излучивање ал
бумина веће од 300 mg/24 сата означава се као макроалбуминурија 
или испољена протеинурија, а указује на то да је оштећење бубрега 
напредовало. Код 8% болесника испитаних у студији РОББ откриве
на је само микроалбуминурија, што указује на почетно оштећење бу
брега. Код 6% болесника је поред налаза микроалбуминурије откри
вена и протеинурија семиквантитативним тестовима који откривају 
протеинурију већу од 200 mg на дан. Код 2% болесника откривена је 
само протеинурија, а екскреција албумина урином је била испод до
ње границе. У том случају може се претпоставити да је примењеним 
семиквантитативним методама за одређивање протеинурије, које ни
су довољно специфичне, добијен лажно позитиван резултат. С друге 
стране, лажно негативан налаз микроалбуминурије може се добити 
код болесника с обилном протеинуријом. Сва ова објашњења су дата 
да би се објаснило зашто се налаз микроалбуминурије или протеину
рије мора проверити, као што је наведено у алгоритму 1.

* За контролне прегледе узима се узорак јутарњег урина.

Алгоритам 1. Редослед поступака у зависности од резултата 
прегледа урина извршеног током студије РОББ. Протеинурија је 
одређивана семиквантитативним методама, а микроалбуминурија 
турбидиметријском методом.

+

**

200 mg/g

200 mg/g

17 25
mg/g

17 25
mg/g

1 g/g1 g/g
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У алгоритму 1 приказано је како треба наставити испитивање 
болесника с изолованом микроалбуминуријом, односно протеинури
јом. Ако први преглед урина или контролно одређивање микроалбу
минурије не открију патолошке вредности, потребно је да се настави 
дотад примењивано лечење уз редовне годишње контролне прегле
де урина и функције бубрега. Ако се контролним прегледом потврде 
микроалбуминурија или протеинурија, па чак ако се открију и веома 
мале концентрације протеина у урину, неопходно је интензивно и 
непрекидно применити мере превенције хроничне болести бубрега 
које су набројане у наставку ових препорука. Болеснике код којих се 
открије протеинурија већа од 1 g/g креатинина треба упутити нефро
логу на даље испитивање.

Како поступати са болесницима код којих је откривена ми
крохематурија са протеинуријом или без ње? Алгоритам 2 приказу
је поступке који се препоручују за болеснике код којих је откривена 
микрохематурија (више од пет еритроцита у видном пољу на вели
ком увеличању). Пре него што се болесник упути на контролни пре
глед, треба проверити да није можда претходни узорак урина узет у 
време менструације, непосредно после неке трауме или тешког фи
зичког напора. Све то може бити узрок микрохематурије. Ток даљег 
испитивања зависи од заступљености протеинурије, њене изражено
сти и старости болесника (Алгоритам 2). Ако се испитивањем утврди 
да код болесника постоји само изолована микрохематурија или ми
крохематурија са благом протеинуријом, а ултразвучни налаз је нор
малан и преглед уролога искључи уролошко обољење, тада се може 
сматрати да је овај налаз последица промена на бубрезима изазваних 
хипертензијом или старењем.
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Алгоритам 2. Редослед поступака код болесника с патолошким налазом 
у урину

Како поступати са болесницима код којих је откривена леу
коцитурија?

Леукоцитурија (више од пет леукоцита у видном пољу на вели
ком увеличању) је најчешће знак инфекције мокраћних путева, па 
зато код болесника с овим налазом треба урадити бактериолошки 
преглед урина. Даљи поступак зависиће од пола болесника. Код осо
ба женског пола код којих се уринокултуром изолује значајан број 
бактерија (повећање више од 105 колонија бактерија из једног мили
литра урина) неопходно је применити лечење према антибиограму 
у трајању од недељу дана. Неколико дана по прекиду терапије пона
вљају се преглед седимента урина и бактериолошки преглед. Ако је 
леукоцитурија ишчезла а уринокултура стерилна, сматра се да је ле
чење било успешно и није потребно даље лечење и испитивање. Код 
особа мушког пола с леукоцитуријом и позитивном уринокултуром, 
као и свих особа женског пола код којих се после примењене једноне
дељне терапије одржава позитивна уринокултура, потребно је уради

+/-

>50 <50 1 g/g1 g/g

- +
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ти ултразвучни преглед бубрега. Ако је налаз нормалан, поновиће се 
лечење према антибиограму у трајању од недељу дана и потом кон
троле урина. Одржавање бактериурије захтева консултацију уролога 
или нефролога. Ако се ултразвучним прегледом открију патолошке 
промене, даљи поступци ће зависити од ултразвучног налаза.

Када се бактериолошким прегледом урина болесника с леукоци
туријом открије стерилна уринокултура, узрок леукоцитурије може 
бити: акутно фебрилно стање било којег узрока, колпитис, простати
тис, инфекција доњих мокраћних путева хламидијама, микоплазмом, 
вирусима, туберкулоза бубрега и мокраћних путева, интерстицијски 
нефритиси. Код свих болесника најпре треба поновити преглед ури
на и уринокултуру и, ако се поново утврди стерилна пиурија, треба 
наставити са даљим диференцијалнодијагностичким поступцима у 
наведеним правцима.

Како је процењена функција бубрега испитаника у студи
ји РОББ? Функција бубрега процењена је помоћу формуле MDRD, 
која на основу концентрације креатинина у серуму и старости ис
питаника израчунава јачину гломерулске филтрације (ЈГФ). ЈГФ се 
најтачније одређује помоћу клиренса инулина или клиренса поједи
них радионуклеида. Различите формуле, па тако и MDRD формула, 
омогућавају само да се релативно тачно процени ЈГФ. Због тога се 
често ЈГФ израчуната помоћу формуле MDRD означава као eGFR, тј. 
estimated GFR или процењена ЈГФ. Иако формула MDRD израчунава 
ЈГФ преко ендогеног креатинина, неправилно је вредност израчуна
ту помоћу ове формуле називати клиренсом креатинина, већ је треба 
означити као ЈГФ. Тако је предложено у оригиналној студији (Modifica
tion of Diet in Renal Disease Study), у којој је ова формула уведена, али и 
у свим каснијим радовима. Због тога је једино било исправно да се и 
у овој књизи функција бубрега процењена помоћу формуле MDRD 
означава као ЈГФ.

Како поступати са болесницима чија је ЈГФ 6089 ml/min/1,73 
m2? Формула MDRD није довољно тачна за вредности ЈГФ веће од 
60 ml/min/1,73 m2 и због тога треба с посебном пажњом процењивати 
такве налазе, како се не би ни преценио, ни потценио њихов значај. 
У алгоритму 3 наведено је како поступати са болесницима код којих 
је забележена поменута вредност ЈГФ. Најпре треба проверити да ли 
је непосредно пре одређивања ЈГФ постојао неки услов који је могао 
довести до акутног смањења ЈГФ, као што је: смањење запремине ван
ћелијске течности, рендгенско снимање с применом интравенских 
радиографских контраста, примена нефротоксичних антибиотика 
(аминогликозиди, амфотерицин) или примена нестероидних анти
инфламаторних лекова.
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ХББ – хронична болест бубрега; КВБ – кардиоваскуларне болести

Алгоритам 3. Предлог мера за испитивање и лечење болесника са 
ЈГФ 6089 ml/min/1,73 m2 

Испитаници обухваћени студијом РОББ су биле особе код којих 
је установљен повећани ризик од развоја хроничне болести бубрега. 
Због тога, без обзира на тачност формуле MDRD, свим болесницима 
треба препоручити да се се стриктно придржавају свих мера за пре
венцију хроничне болести бубрега и кардиоваскуларних болести. То 
су следеће мере:

• одржавање циљног крвног притиска од 130/80 mm Hg уз обаве
зну примену ACEинхибитора или AT2R;

• престанак пушења;
• смањење телесне тежине код гојазних;
• редовна физичка активност;
• ограничен унос алкохолних пића;
• примена лекова за смањење концентрације липида ако је по

требно;
• избегавање примене нефротоксичних лекова и биљних пре

парата;
• редовни годишњи контролни прегледи функције бубрега.

60-89 ml/min/1,73 m2

>60 <60

2
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Особе са ЈГФ 6089 ml/min/1,73 m2 код којих је откривен било који 
патолошки налаз у урину потребно је подвргнути додатном испити
вању према алгоритму 2.

Да ли је скрининг изведен у оквиру студије РОББ омогућио 
да се открије хронична болест бубрега? Није. Према општеприхваће
ној дефиницији водича америчке Националне фондације за бубрег 
(National Kidney Foundation K/DOQI clinical practice guidelines), сматра се 
да хронична болести бубрега постоји ако се знаци оштећења бубрега 
одржавају дуже од три месеца без обзира на то да ли је ЈГФ нормална 
или смањена или ако је ЈГФ мања од 60 ml/min/1,73 m2 дуже од три ме
сеца. Сваки скрининг, па тако и овај изведен у оквиру студије РОББ, 
проверава функције бубрега у једном тренутку. Он је омогућио да 
се открије оштећење бубрега путем одређивања микроалбуминури
је, протеинурије и хематурије, те да се одреди ЈГФ помоћу формуле 
MDRD. Међутим, да би се могло закључити да ли хронична болест 
бубрега постоји, потребно је да се болесник надгледа и утврди да ли 
ове промене трају најмање три месеца. Тек у том случају може се за
кључити да је реч о хроничној болести бубрега.

Скрининг обавезује лекаре да контролишу болеснике с откри
веним поремећајима и тако одвоје оне који су имали неко акутно 
оштећење бубрега од болесника с хроничном болешћу бубрега. Тако
ђе, као што је већ наведено, скрининг мора да се настави дијагностич
ким поступком док год се не постави јасна дијагноза болести.

Како поступати са болесницима чија је ЈГФ 3059 ml/min/1,73 
m2? ЈГФ мања од 60 ml/min/1,73 m2 је један од критеријума за поставља
ње дијагнозе хроничне болести бубрега, а то је истовремено и гра
нична вредност хроничне инсуфицијенције бубрега. Због тога свим 
болесницима с овим степеном смањења ЈГФ треба посветити посеб
ну пажњу. Алгоритам 4 приказује поступке за испитивање и лечење 
ових болесника.

Избор мера за испитивање и лечење болесника са ЈГФ у опсегу 
3059 ml/min/1,73 m2 зависи од налаза у мокраћи. Ако поред смањене 
ЈГФ постоји протеинурија око или преко 1 g/g креатинина или се одр
жава микрохематурија, болесника треба упутити нефрологу, како би 
се утврдила природа болести и применило адекватно лечење.

Код свих болесника са ЈГФ мањом од 60 ml/min/1,73 m2 треба при
менити мере за успоравање прогресије хроничне инсуфицијенције 
бубрега, а то су:

• упорно лечење хипертензије и одржавање крвног притиска 
испод 130/80 mm Hg;

• примена ACEинхибитора, односно АT2R блокатора (види ко
ментар који следи);
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• стриктна контрола гликемије код болесника са дијабетесом 
(HbA1c<7%);

• лечење дислипидемије ако је потребно;
• избегавање нефротоксичних лекова;
• дозирање свих лекова који се излучују преко бубрега према 

ЈГФ;
• престанак пушења.

ХИБ – хронична инсуфицијенција бубрега 

* Смањење ЈГФ током шест месеци за 4 ml/min/1,73 m2 или више сматра се брзом прогресијом ХИБ

Алгоритам 4. Предлог мера за испитивање и лечење болесника са ЈГФ 
3059 ml/min/1,73 m2 

Ако се примене све ове мере и ако је ЈГФ стабилна, није неопход
на консултација с нефрологом. Међутим, ако је хипертензија рефрак
терна и не може да се постигне њена задовољавајућа регулација или 
ако хронична инсуфицијенција бубрега брзо напредује, болесника 
треба упутити нефрологу и наставити његово лечење у сарадњи с 
нефрологом. Код болесника с обостраном стенозом реналне артери

30-59 ml/min/1,73 m2

2

+/-

*
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је примена ACEинхибитора може изазвати погоршање функције бу
брега. Због тога се препоручује да се свим болесницима, а посебно 
оним са генерализованом атеросклерозом, две недеље после увођења 
ових лекова провери ЈГФ. Ако се ЈГФ смањила ѕа 15% или више, дозу 
треба смањити и функцију бубрега проверити после две недеље. Ако 
се функција бубрега и даље погоршава, примену ACEинхибитора 
треба прекинути и болесника упутити нефрологу. Лекар неће погре
шити ако сваког болесника са ЈГФ мањом од 60 ml/min/1,73 m2 упути
ти нефрологу, како би добио потврду да ли је применио адекватно 
лечење.

Треба ипак додати да одлука о даљем испитивању и лечењу 
зависи и од старости болесника. Како се ЈГФ смањује са старењем, 
то се међу особама старијим од 70 година може открити ЈГФ мања 
од  60 ml/min/1,73 m2 а да при том не постоји ниједан други показатељ 
обољења бубрега (види стр. _____). Због тога код особа старијих од 75 
година код којих је ЈГФ већа од 45 ml/min/1,73 m2 треба само наставити 
са дотада примењиваним лечењем уз редовне контролне прегледе.

Како лечити болеснике са ЈГФ мањом од 30 ml/min/1,73 m2? 
Обавезно у сарадњи с нефрологом. У овом стадијуму је неопходно 
да се примене мере превенције и лечења компликација које прате 
хроничну инсуфицијенцију бубрега. У сарадњи с нефрологом спро
вешће се поред свих мера побројаних у претходној тачки и следеће 
мере:

• ограничење протеина у исхрани (Табела 1);
• ограничење уноса соли у исхрани;
• корекција хипокалцијемије и хиперфосфатемије;
• лечење анемије;
• корекција ацидозе;
• имунизација против хепатитиса Б;
• припрема за лечење методама за замену функције бубрега.

Поред мера за испитивање и лечење болесника, у овој фази бо
лести нефролог ће препоручити и чешће контролне прегледе.
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Табела 1. Дијета за болеснике с хроничном инсуфицијенцијом бубрега 
састављена тако да обезбеђује 40 g беланчевина и 2500 kcal дневно

Д
ан Доручак Ужина 1 Ручак Ужина 2 Вечера

П
он

ед
ељ

ак

Чај, барено 
јаје, 50 g хлеба, 

20 g путера

300 g 
јабука

Супа од зелени, 
200 g спанаћа без 

млека,  30 g динстане 
јунетине, 50 g 

парадајза, 50 g хлеба, 
лимунада

Палачинка 
са шећером

200 g 
динстаног 

купуса, 
30 g динстане 
јунетине, 25 g 

хлеба

У
то

ра
к

Чај, 30 g 
свињског меса 

на жару, 
50 g хлеба,  
20 g путера

200 g 
банана

Супа од шаргарепе, 
200 g прженог 
кромпира, 30 g 

пљескавице, 
200 g краставаца, 

25 g хлеба, воћни сок

300 g 
поморанџи

200 g салате 
од шаргарепе, 
30 g динстане 

јунетине, 
25 g хлеба, 

300 g јабука

С
ре

да Чај, 50 g хлеба, 
20 g путера, 

30 g меда

300 g 
поморанџи

Супа од зелени, 
сармице од зеља, 

30 g динстане 
јунетине, зелена 

салата, 25 g хлеба, 
300 g јабука

Пита од 
јабука

50 g салате од 
пасуља, 

млади лук, 
30 g динстане 
јунетине, 25 g 
хлеба, воћни 

сок

Ч
ет

вр
та

к Чај, 45 g 
несланог сира, 
50 g хлеба, 20 g 

путера

Компот 
од јабука

Супа од шаргарепе, 
200 g спанаћа без 

млека, 30 g свињског 
печења, 50 g 

парадајза, 25 g хлеба, 
300 g поморанџи

Палачинка 
са шећером

200 g 
динстаног 

купуса, 
30 g динстане 

јунетине, 
25 g хлеба, 
лимунада

П
ет

ак Чај, јаје на око, 
50 g хлеба, 20 g 

путера
200 g банана

Супа од зелени, 200 g 
прженог кромпира, 

30 g пљескавице, 
200 g краставаца, 

50 g хлеба, воћни сок

300 g 
поморанџи

200 g салате 
од шаргарепе, 
30 g динстане 

јунетине, 
25 g хлеба, 

300 g јабука

С
уб

от
а

Чај, 30 g 
свињског меса 
на жару, 25 g 
хлеба,   30 g 

путера

Пире 
од јабука

Супа од шаргарепе, 
50 g густог пасуља, 

30 g динстане 
јунетине, 50 g 

парадајза, 
25 g хлеба, 300 g 

поморанџи

Пита од 
јабука

25 g динстаног 
пиринча, 30 g 
пљескавице, 

50 g купус 
салате, 

25 g хлеба, 
лимунада

Н
ед

ељ
а Чај, 50 g 

несланог сира, 
50 g хлеба

Воћни 
сок

Супа од зелени, 200 g 
прженог кромпира, 

30 g динстане 
свињетине, 50 g 

зелене салате, 25 g 
хлеба, 300 g јабука

300 g 
поморанџи

Салата од 
поврћа, 

30 g динстане 
јунетине, 25 g 
хлеба, компот 

од јабука
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У припреми ових препорука коришћени су следећи водичи:

1. National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney 
disease: evaluation, classification, and stratification. Am J Kidney Dis. 2002;39:S1266. 
Available from: http://www.kidney.org/professionals/KDOQI/guidelines_ckd/toc.
htm

2. Joint Specialty Committee of the Royal College of Physicians of London and the British 
Renal Association. Guidelines for identification, management and referral of adults 
with chronic kidney disease. London: Department of Health for England; 2005. p.203. 
Available from: http://www.rcplondon.ac.uk/pubs/books/kidney/

3. CARI. Caring for Australasians with Renal Impairment. Sydney: Australian and New 
Zealand Society of Nephrology. Available from: http://www.cari.org.au/guidelines.
php
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