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ПРЕДГОВОР

У овом броју Монографије научних скупова Академије медицин-
ских наука Српског лекарског друштва објављени су радови изложени 
на научном скупу Секундарни васкуларни приступи за хемодијализу 
одржаном 23. новембра 2017. године у организацији Академије меди-
цинских наука Српског лекарског друштва у Београду. Садржај моно-
графије је наставак претходно одржана два скупа која су имала задатак 
да дају допринос у едукацији по питању васкуларних приступа за хе-
модијализу. У ери трансплантације бубрега добра припрема и селекци-
ја болесника је од кључног значаја. То подразумева добре дијализе, без 
присуства евидентне или тихе инфламације. Овај критеријум је могуће 
задовољити само уз добар васкуларни приступ. Са друге стране, број бо-
лесника који нису погодни за трансплатацију расте са старењем дијали-
зне популације и високим кардиоваскуларним коморбидитетом. За њих 
је хемодијализа најчешће једина опција лечења а добар васкуларни при-
ступ је предуслов. Продужетком животног века на хемодијализи, при-
марни васкуларни приступ постаје све ређи. Стога је потребна велика 
умешност, труд и стрпљење да се омогући добар секундарни васкуларни 
приступ и тако болеснику продужи живот. У овој монографији је посеб-
на пажња поклоњена преоперативној анализи крвних судова и праћењу 
истих током дијализе. На тај начин се омогућава доношење праве одлуке 
о оперативној техници: да ли урадити васкуларни приступ на нативним 
крвним судовима и којим, да ли пласирати васкуларни графт и на којој 
локацији или применити оригиналне технике све са циљем да се избегне 
васкуларни катетер. 

Прављењем васкуларног приступа се не завршава посао. Превен-
ција и решавање компликација са циљем чувања приступа је један кон-
тинуирани рад свих чланова тима: хирурга, нефролога, интервентног 
радиолога и медицинске сестре. Конзервативним решавањем компли-
кација као и интерветним радиолошким процедурама може да се сачува 
тешко направљен васкуларни приступ и тако продужи његово трајање. 

Најзад, доста чињеница остаје неразјашњено: зашто неки васку-
ларни приступи трају дуже од других и како то поспешити. Можда у 
генетским истраживањима лежи барем неко објашњење индивидуалне 
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рекације сваког болесника што би омогућило и прилагођен приступ у 
склопу персонализоване медицине.   

Као и  у случају претходих скупова, и овај није било лако органи-
зовати јер је, нажалост мало стручњака који су посвећени овој области 
лечења бубрежних болесника. Стога не изненађује што литература о 
овој области на нашем подручју недостаје. И тако се затвара круг: мањак 
едукације, недостатак стручњака, озбиљне последице по болеснике. На-
дамо се да ће ова монографија допринети едукацији а пре свега подиза-
њу свести о значају ширења знања у свим центрима који лече хроничне 
бубрежне болеснике хемодијализом. Мултидисциплинарни приступ и 
тимски рад на овом пољу треба да су и циљ и обавеза. Чини се да смо 
још увек далеко од тог циља што нас чини посебно одговорним према 
континуираном раду.

Проф. др Бранислав Донфрид   Јули 2018, Београд

Проф. др Нада Димковић
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РЕЦЕНЗИЈА МОНОГРАФИЈЕ  
„Секундарни васкуларни приступи за хемодијализу“

Монографија Секундарни васкуларни приступи за хемодијализу  
уредника Бранислава Донфрида и Наде Димковић, припремљена као 
нови број серијске публикације Монографије научних скупова АМН 
СЛД, представља вредно научно дело засновано на богатом искуству ау-
тора и бројним подацима из литературе. 

Аутори монографије су васкуларни хирурзи и нефролози из наших 
водећих универзитетских установа, а уредници проф. др Бранислав 
Донфрид и проф. др Нада Димковић су чланови Академије медицин-
ских  наука СЛД. Професор Донфрид се, поред стручног и научног рада 
у различитим областима васкуларне, опште хирургије и трауматологије, 
бавио током свог целог радног века васкуларним приступима за хемоди-
јализу, а ову монографију је обогатио не само текстовима него и великим 
бројем фотографија из своје огромне  збирке. 

Рукопис монографије Секундарни васкуларни приступи за хемоди-
јализу чини 9 поглавља написаних на 172 стране и илустрованих са 11 
табела, 8 схема и 75 слика. После сваког поглавља цитирана је литерату-
ра која садржи укупно 239 библиогрфаских јединица међу којима су и 
радови аутора ове монографије. 

Прво поглавље Тренд васкуларних приступа у Србији и фактори од 
значаја написала  је Нада Димковић, један од оснивача и уредника Реги-
стра васкуларних приступа за хемодијализу у Србији, који пружа подат-
ке о васкуларним приступима код нас и омогућава да их упоредимо са 
другим земљама. Подаци о васкуларним приступима у нашој земљи упо-
редиви су са најбољим светским подацима али аутор наводи и проблеме 
који постоје у овој области, њихове узроке и могућа решења.

Жељко Давидовић, Бојан Стопић и Петар Ђурић аутори су погла-
вља Улога ултразвучне дијагностике у планирању секундарних васкулар-
них приступа за хемодијализу. Употребом Colour Doppler-а  испитују се 
анатомске и функционалне карактеристике артерија и вена горњих и 
доњих екстремитета, што омогућава да се повећа број болесника којима 
је могуће успешно креирати артериовенску фистулу као и да се открију 
компликације на постојећој фистули. Аутори јасно и детаљно описују 
технику прегледа, примену ултразвука у преоперативној припреми бо-



10

лесника и праћењу матурације артериовенске фистуле, а све то илустру-
ју својим трогодишњим резултатима.

Бранислав Донфрид  са коауторима Оливером Лозанче, Звезданом 
Стефановићем и Надом Димковић написао је поглавље Секундарни ва-
скуларни приступи за хемодијализу на аутологним крвним судовима 
руку. У поглављу су поред историјских података, приказа анатомије и 
топографије васкуларног система подлактице, кубиталне и надлакатне 
регије и препорука савремених водича, изнета различита решења у кре-
ирању секундарних васкуларних приступа кроз приказе случајева. Текст 
је илустрован бројним фотографијама што уз јасне описе чини да ово 
поглаве представља не само вредан научни него и едукативни текст.

Бранислав Донфрид је са истим сарадницима написао рад Артери-
овенска фистула  са транспозицијом надлакатне базиличне вене и бра-
хио-антебрацхиални артериовенски графт у два акта код болеснка са 
лошим крвним судовима. У раду су приказане две методе формирања ва-
скуларног приструпа код два болесника са искоришћеним крвним судо-
вима на подлактицама и без сталног приступа за хемодијализу: првоме 
је урађена брахијална артериовенска фистула са транспозицијом бази-
личне вене у два акта, а код другог је коришћен оригинални метод ау-
тора у ком се имплантација ПТФЕ графта спроводи у два акта, а који се 
примењује у случајевима неадекватних нативних крвних судова. Данас, 
када је све више болесника са искоришћеним крвним судовима детаљан 
приказ ових метода представља драгоцену препоруку.

Момир Шарац аутор је значајног поглавља ове монографије  Ар-
териовенски графт као дијализни приступ на горњем екстремитету у 
савременој васкуларној хирургији. Аутор  систематично приказује инди-
кације за употребу артериовенског графта, одабир материјала од кога је 
направљен графт  и места за његово постављање, а затим хируршку тех-
нику креирања васкуларног приступа помоћу артериовенског графта, 
као и компликације и њихово лечење.

Следеће поглавље Артериовенски графт на доњем екстремитету 
(предности и мане) представља логичан наставак претходног у коме 
Звездан Стефановић са сарадницима Марјаном Илићем, Мирославом 
Поповић, Радиславом Ашћерићем и Браниславом Донфридом  на исто 
тако систематичан начин приказује форимирање васкуларног приступа 
на доњим екстремитетима коришћењем артериовенског графта. Низ из-
врсних фотографија илуструје и ово поглавње.
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Седмо поглавље Најчешће компликације васкуларних приступа по-
свећено је изузетно значајној теми. Аутори Александар Јанковић, Бра-
нислав Донфрид и Нада Димковић описују компликације артериовенске 
фистуле и артериовенског графта, илуструју поједине компликације фо-
тографијама и наводе принципе превенције и лечења. Обимна литера-
тура уз ово поглавње омогућиће заинтересованим читаоцима да своје 
знање допуне.

Јанко Пастернак, аутор поглавља “Steal syndrome” код секундарних 
васкуларних приступа описује детањно ову ретку али врло озбиљну 
компликацију васкуларног приступа за хемодијализу. Поред података о 
патогенези, клиничкој слици и дијагностици, аутор детаљно описује те-
рапијски приступ  овом синдрому крађе крви који првенствено зависи 
од патофизиолошког узрока синдрома.

У поглављу Утицај генског полиморфизма за ангиотензин конвер-
тујући  ензим и матриксну металопротеиназу на преживљавање ва-
скуларних приступа за хемодијализу аутори Јелена Тошић, Александар 
Јанковић, Ивана Бузаџић, Петар Ђурић, Ана Булатовић, Јован Поповић, 
Нада Димковић приказују резултате личних истраживања повезаности 
полиморфизама гена за ангиотензин конвертујући  ензим и матриксну 
металопротеиназу са ризиком за настанак тромбозе и стенозе васку-
ларног приступа код болесника на  хемодијализи. Ови резултати пред-
стављају допринос бројним истраживањима фактора ризика за губитак 
функције васкуларних приступа.

Приказ поглавља показује да су уредници монографије Секундарни 
васкуларни приступи за хемодијализу пажљиво одабрали теме и ауторе, 
што је омогућило да се напише свеобухватно дело. У нашој литерату-
ри недостају монографије али и научни радови посвећени овој теми па 
то чини ово дело још значајнијим. Иако је у писању монографије уче-
ствовало 19 аутора, уредници, а посебно професор Нада Димковић су 
у сарадњи с ауторима уједначили текстове па књига представља заиста 
једну складну целину написану чистим и јасним српским језиком без не-
потребног коришћења страних израза.  Поново треба истаћи да посебну 
вредност ове монографије чине бројне фотографије одличног квалитета 
које су највећим делом из богате збирике професора Бранислава Дон-
фрида, а на којима су приказани хируршки поступци у решавању се-
кундарних васкуларних приступа као и различите компликације ових 
приступа. Уз прецизне описе хируршке технике ова књига добија карак-
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тер уџбеника из кога ће моћи да уче сви они који се баве формирањем 
васкуларних приступа али и они који о њима брину.

Честитамo ауторима и уредницима на овoм вредном делу којим су 
обогатили едицију Монографије научних скупова АМН СЛД и нашу 
медицинску литературу и са задовољством предлажемo Научном већу 
Академије медицинских наука СЛД да одобри штампање монографије 
Секундарни васкуларни приступи за хемодијализу чији су уредници Бра-
нислав Донфрид, почасни члан Академије и Нада Димковић, редовни 
члан Академије.

Београд,  август 2018. 
Проф. др Љубица Ђукановић

Академијa медицинских наука СЛД

Проф. др Драган Марковић
Клиника за васкуларну и 

ендоваскуларну хирургију
Клинички Центар Србије

Пуковник Проф. др Урош Зорановић 
Клиника за васкуларну и  

ендоваскуларну хирургију
Војномедицинска академија
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ТРЕНД ВАСКУЛАРНИХ ПРИСТУПА У СРБИЈИ  
И ФАКТОРИ ОД ЗНАЧАЈА

Нада Димковић1, 2

1Медицински факултет, Универзитет у Београду
2Клиничко одељење за нефрологију и метаболичке поремећаје са центром  

за дијализе „Професор др Василије Јовановић“, Клиничко болнички 
центар Звездара, Београд

Сажетак

Последњих деценија су уложени напори широм света да се пове-
ћа број инцидентних и превалентних артериовенских фистула (АВФ) и 
смањи број васкуларних катетера и васкуларних графтова. Најдоступ-
нији подаци су из земаља учесница DOPPS студија где се види велика ра-
злика у превалентним АВФ (49−92%) између појединих земаља. Нацио-
нални регистар Републике Србије приказује податке који су близу најбо-
љим светским подацима: у Србији се према последњим истраживањима 
86% болесника дијализира преко нативне АВФ. И поред тога, последњих 
пет година преваленца АВФ је опала са 92% на 86% што захтева анализу 
и благовремено деловање. Стога је важно познавати баријере успешно 
креираној АВФ, а оне су могу бити различитог узрока: најчешће су по-
рекла болесника и породице, изабраног лекара, нефролога и хирурга. У 
Србији, ове операције најчешће раде васкуларни хирурзи мада се у не-
ким земљама света појам интервентног нефролога помиње са великим 
успехом. Такође, у нашој земљи су недовољно заступљени интервентни 
радиолози који би могли дати значајан допринос у преоперативној ди-
јагностици, али и решавању неких компликација. Очигледно је да дија-
гностиковање болесника, благовремена припрема за оперативни захват, 
исправан одабир оперативне технике и пост-оперативно праћење јесу 
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мултидисциплинарни посао. Стога се све чешће уводи концепт коорди-
натора за васкуларене приступе с циљем да болесника прати једна одго-
ворна особа кроз све фазе лечења.

Кључне речи: васкуларни приступ, артериовенска фистула, интер-
вентни нефролог, координатор за васкуларне приступе.

Васкуларни приступи у Србији и у свету

Хемодијализа остаје доминатна метода у лечењу болесника са отка-
зом рада бубрега. Наиме, број трансплантација је далеко испод потребa 
поготову ако се узме у обзир све већи број болесника који нису погодни 
за трансплантацију због комирбидитета везаног за старију животну доб. 
У литератури недостају рандомизоване студије које су се бавиле поређе-
њем врста васкуларних приступа за хемодијализу (ХД) али и поред тога 
амерички (K-KOQI) и европски (ERBP) водичи саветују употребу натив-
не артериовенске фистуле (АВФ) али не и централних венских катетера 
(ЦВК) [1, 2].  Овај принцип који је назван ’fistula first-catheter last’, после-
дица је великих опсервационих студија које су показале да је употреба 
АВФ повезана са најнижим а употреба ЦВК са највишим ризиком од 
смрти услед инфекција и кардиоваскуларних болести [3, 4].   И поред на-
ведене предности, заступљеност АВФ код инцидентних и превалентних 
болесника бележи велике разлике не само међу поједним земљама већ и 
између центара једне земље. Резултати DOPPS студије, која је обухватила 
21 земљу, показали су да је заступљеност АВФ код болесника на дијали-
зи била 49−92%, артериовеског графта (АВГ) 2−18%, а ЦВК 2−49% [5].  
Најчешћа заступљеност АВФ-а је константно у Јапану (92%), у европ-
ским земљама је између 60 и 80%, у Аустралији и на Новом Зеланду 82%, 
Америци 68% и Канади 49%. 

Други параметар квалитета васкуларног приступа јесте локација 
АВФ што је такође био предмет анализе DOPPS студија. У периоду од 
прве до пете фазе DOPPS-a (1996−2015), више од 93% свих АВФ у Јапану 
биле су у пределу подлактице, што је најповољнија локација. Што се тиче 
других региона, у области Европе и Аустралије/Новог Зеланда, проценат 
подлакатних АВФ у односу на све АВФ је опао са 77%, колико их је било 
у фазама 1 и 2 DOPPS-a, до 65% у фазама 4 и 5. Сличан тренд се запажа 
и у Америци где је проценат подлакатних АВФ опао са 70% (фазе 1 и 2) 
на 32% (фазе 3 и 4) [6].  
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У Србији, регистар васкуларних приступа постоји од 2010. године.  
У табели 1 се може видети тренд превалентних васкуларних приступа у 
периоду 2011−2015, укључујући њихову врсту и локацију.

Табела 1. Врсте превалентних васкуларних приступа и њихова локација 
(2011−2015)

Васкуларни 
приступ

2011
бр. (%)

2012
бр. (%)

2013
бр. (%)

2014
бр. (%)

2015
бр. (%)

АВФ
3,249 
(91,9)

3,868 
(92,7)

4,171 
(93,1)

4,066 
(89,5)

4,111 
(86)

АВГ

На руци 95 (2,7) 87 (2,1) 110 (2,5) 85 (2,0) 70 (1,4)

На нози 40 (1,1) 45 (1,1) 36 (0,8) 42 (1,0) 23 (0,5)

Укупно 135 (3,8) 132 (3,2) 146 (3,3) 127 (2,8) 93 (1,9)

Трајни ЦВК

Југуларни 84 (2,4) 67 (1,6) 57 (1,3) 46 (1,1) 68 (1,4)

Поткључни 58 (1,6) 91 (2,2) 93 (2,0) 90 (2,1) 134 (2,9)

Феморални 11 (0,3) 13 (0,3) 12 (0,3) 9 (0,2) 16 (0,3)

Укупно 153 (4,3) 171 (4,1) 162 (3,6) 145 (3,2) 218 (4,6)

Адаптирано према референци [7]  
АВФ − артериовенска фистула, АВГ − артериовенски графт, ЦВК − централни венски 
катетер

Ови резултати су у самом врху када је у питању пракса васкуларних 
приступа у земљама DOPPS-a и најсличнији су резултатима у Јапану. И 
поред тога, запажа се тренд благог опадања превалентних АВФ и раст 
ЦВК током периода од пет година. То се може тумачити карактеристика-
ма болесника који започињу дијализу: све је више особа старије животне 
доби који имају бројна коморбидна стања, као и оболелих од дијабете-
са. Подаци из ERA-EDTA регистра показују да су старија живoтна доб и 
женски пол фактори који смањују вероватноћу отпочињања ХД са АВФ, 
што није случај са дијабетесом. Ипак, подаци о превалентним болесни-
цима показују да оболели од дијабетесне нефропатије имају за 17% мању 
вероватноћу да буду дијализирани преко АВФ у односу на болеснике без 
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дијабетесне нефропатије [8] што је доказ краћег преживљавања АВФ код 
ових болесника.  Слични подаци су и за превалентне особе старије од 60 
година и особе женског пола које имају мању вероватноћу дијализирања 
преко АВФ у односу на млађе особе (OR 0,80; 95% CI: 0,70−0,90) и особе 
мушког пола (ОR 0,62; 95% CI: 0,58−0,66).

Из националног регистра се може видети да болесници започињу 
ХД најчешће са васкуларним катетером и да је тај тренд у порасту (од 
63% током 2011. до 73% током 2015. године). Сличне податке даје и ERA-
-EDTA регистар где је у петогодишњем периоду (2005−2009) тај проце-
нат порастао са 58% на 68% [8]. Наши подаци показују да се од укупног 
броја новокреираних (инцидентних) васкуларних прступа, свега 17,7% 
односи на превентивне АВФ што онемогућава започињање ХД са АВФ 
у већем броју. Објашњење за то је неблаговремено упућивање болесника 
нефрологу али и оптерећеност малог броја центара који креирају васку-
ларне приступе. Тај податак је још неповољнији када се узме у обзир кре-
ирање секундарних васкуларних приступа, трајних васкуларних катете-
ра и васкуларних графтова [7]. Последица тога је да у неким центрима 
привремене ЦВК користе као трајне (у 7,5% случајева) што није у складу 
са постојећим водичима [9]. Такође, несклад са водичима се види и у 
локацији трајних васкуларних катетера: југуларна локација се саветује 
као примарна у односу на подкључну, док се феморална не саветује. Ме-
ђутим, код многих болесника трајни катетери се пласирају у више навра-
та због претходно исцрпљених великих вена и стога распоред локација 
није у складу са водичима. 

Иако су препоруке водича, укључујући и принцип  fistula first-catheter 
last, прихваћене у свету, овај став би се данас могао заменити ставом да 
васкуларни приступ треба да буде прилагођен сваком болеснику имају-
ћи у виду старост, пол, основну болест бубрега, коморбидитет и финан-
сијско-социјалне услове једне земље [10, 11]. Истовремено, потребно је 
познавати баријере које онемогућавају креирање оптималних васкулар-
них приступа. У супротном, постајемо чланови игре blame games у чијој 
основи је губитак личне одговорности. Тако сви чланови тима проналазе 
разлоге неуспелих васкуларних приступа на „другој страни“. Најчешће, 
кривица се пребацује на болесника: он је стар, са дијабетесом и другим 
коморбидитетима, некомплијантан. Други на листи „криваца“је хирург: 
он је немотивисан и нема добру едукацију. Наредни у ланцу криваца је 
нефролог: касно упућује болеснике хирургу, упућује нестабилне боле-
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снике за операцију са нерешеним коморбидитетима који онемогућавају 
успешно креирање васкуларног приступа (срчана слабост, инфекције, 
хипотензија и хипертензија). Кривица често пада и на медицинске се-
стре које су неправилним венепункцијама смањиле могућност успешног 
креирања васкуларног приступа уз коришћење нативне вене. Стога је 
важно препознати значај сваког члана тима и његову одговорност.

Баријере у креирању оптималних васкуларних приступа

Сматра се да је АВФ успешно креирана ако се успешно користи у ду-
жем периоду времена, уз што мање компликација и реинтервенција [12]. 
Међутим, већи број примарно урађених АВФ не сазрева успешно, а сту-
дија коју је спонзорисао Национални институт за здравље у Америци је 
показала да чак 58% урађених АВФ не сазрева за адекватну употребу [13]. 
Примена аспирина, клопидогрела и рибљег уља није повећала успех у са-
зревању АВФ [13, 14]. Стога је потребна благовремена припрема болесни-
ка за оперативни захват што захтева време, посвећеност и истрајност.

Баријере у вези са болесницима и едукација болесника − Постоје 
бројне баријере успешном креирању васкуларног приступа (табела 2). 
Основне баријере у предијализној едукацији болесника су љутња, страх, 
анксиозност, конфузија и осећај беспомоћности. Потребно је да нефро-
лози разумеју и отклоне све ове факторе који ометају пристанак боле-
сника на операцију. Подаци из литературе указују да се едукација често 
не спроводи; око 83% болесника је желело више информација о васку-
ларном приступу у предијализном стадијуму [15]. Едукација треба да је 
усмерена према болеснику и члановима породице а треба да укључи и 
васкуларног хирурга који ће детаљно објаснити врсте хируршких про-
цедура. 

Баријера у вези са болесником укључује и све већи број старијих, 
као и оболелих од дијабетеса који захтевају примену дијализе. Многи 
од ових болесника имају кратак животни век на дијализи а недавно ис-
траживање је показало да је трогодишње преживљавање болесника ста-
ријих од 75 година на ХД само 20,3% [16]. Стога се код њих стратегија о 
креирању васкуларних приступа мења: од првобитног циља да се сачува 
што више нативних крвних судова креирањем дисталних АВФ (радио-
цефалична АВФ), иде се на креирање оних АВФ које имају највише из-
гледа на успех (брахиоцефалична АВФ) [17].
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Табела 2. Најчешће баријере успешном креирању васкуларног приступа

Болесник и породица

Недостатак едукације

Одбијање

Конфузија

Страх од убода игле и операције

Коморбидитет

Изостанак породичне подршке

Изабрани лекар (лекар примарне здравствене заштите)

Непознавање водича за ХББ

Неефикасан скрининг за ХББ

Касно упућивање нефрологу

Финансијске консеквенце ако изгубе болесника

Нефролог

Недовољна едукација по питању васкуларног приступа

Презаузетост бројним обавезама

Недостатак стандардизованих критеријума

Непосвећеност едукацији болесника

Хирург

Недостатак адекватне обуке

Недостатак искуства 

Незаинтересованост

Финансијско незадовољство

Здравствени систем

Недостатак рутинских лабораторијских мерења (скрининг)

Изостанак одговарајуће финансијске надокнаде

Недостатак образовања здравствених радника по питању чувања 
крвних судова и у вези с пласирањем васкуларних катетера

Непрепознавање потребе за координатором за васкуларне приступе 

ХББ – хронична болест бубрега
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Баријере у вези са изабраним лекаром − Према неким подацима 
око 40% болесника који отпочињу ХД нису били прегледани од стране 
нефролога шест месеци пре ХД [18]. Бројни су подаци да се хронични 
бубрежни болесници касно упућују нефрологу од стране изабраног ле-
кара, а један од најбитнијих разлога јесте непрепознавање односа између 
вредности креатинина и клиренса креатинина, односно eGFR, улоге го-
дина живота у тумачењу резултата али и површине тела и мишићне масе 
болесника [12]. Познато је да се ослањањем на вредност серумског креа-
тинина прецењује функција бубрега, поготову код старих особа. Са дру-
ге стране, има и података који показују да не постоји значајна разлика у 
броју инцидентних АВФ код болесника које је нефролог пратио мање од 
12 и више 12 месеци. Наиме, нефролози који дуже прате болеснике имају 
за основни циљ одлагање дијализе те сваку припрему за дијализу могу 
доживети као свој неуспех. Разлике у упућивању болесника нефроло-
гу се некада доводе у везу и са географским регионом, тј. материјалним 
стањем једне земље а објашњење је да у сиромашнијим земљама постоји 
недовољна едукација лекара основне здравствене заштите.

Најзад, известан број болесника започиње ХД преко хитних служби 
што указује на бројне пропусте и изостанак адекватног лечења ХББ. 
Стога је у неким земљама законски регулисано да се клиренс креатинина 
ради увек када се одређује његова серумска концентрација [19]. Сход-
но K-DOQI водичу, едукација лекара из примарне здравствене заштите 
је посебно значајна а према алгоритму 30-20-10: упутити болесника не-
фрологу уколико је eGFR испод 30 мл/мин., уколико је болесник изабрао 
ХД као метод лечења, упутити га за креирање АВФ када је eGFR испод 
20 мл/мин. и започети ХД ако је eGFR испод 10 мл/мин. Свакако да ће 
један број болесника имати већу корист уколико се упути нефрологу још 
раније а да започињање ХД не зависи само од eGFR већ и од других фак-
тора који су у вези с болесником.

Баријере у вези с нефрологом − Иако се лош сценарио инцидент-
них АВФ често приписује лекару из примарне здравствене заштите, 
постоје подаци да 20% болесника започиње ХД преко АВФ иако их је 
пратио нефролог више од шест месеци. Нефролози су заузети бројним 
активностима, администрацијом, амбулантама, радом на одељењу, у 
центру за ХД [20].  Стога приоритет увек имају ургентни болесници, а 
све мање времена остаје за саветовање у вези с припремом за лечење 
дијализом. Самим тим, болесници се не упуђују хирургу на време, нити 
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се ради благовремена преоперативна дијагностика крвних судова. У Ка-
нади и САД [21] постоје велике варијације у упућивању болесника за 
васкуларни приступ те се намеће потреба за стандардизовањем крите-
ријума у тој области. Истовремено, током едукације нефролога поклања 
се недовољно пажње васкуларним приступима [21].  

Иако се у многим центрима у свету васкуларни приступи праве од 
стране хирурга, улога нефролога је велика: одабир приступа, одређивање 
временског рока, преоперативна припрема, постоперативно праћење, 
дијагностика и решавање компликација [22]. Истовремено, нефролози 
најбоље познају своје болеснике као и лечење хроничне болести бубрега 
и хроничне слабости бубрега што их све чини веома погодним за кре-
ирање васкуларних приступа. Стога се идеја о интервентним нефроло-
зима намеће а подаци из литературе говоре да се у периоду 2001−2008. 
у САД смањио број интервентних радиолога који креирају васкуларне 
приступе (са 83% на 50%) док се повећао број хирурга (са 5% на 19%) и 
број нефролога (са 5% на 23%) [23]. Ово је аналогно тренду у кардио-
логији где лекари који су најупућенији у кардиоваскуларно стање сво-
јих болесника раде и ендоваскуларне процедуре. Подаци DOPPS студије 
приказују да у Италији 85% васкуларних приступа креирају нефролози, 
док у Немачкој, Канади и Шпанији васкуларне приступе креирају васку-
ларни хирурзи у 57%, 81% и 92% случајева [24].  

Још једна важна сугестија долази од стране италијанских аутора који 
су мишљења да на сваких 500 болесника на ХД треба да постоји центар 
за васкуларне приступе где би се упућивали болесници којима је потреб-
на ова интервенција [25].  Овакви центри би истовремено омогућавали и 
едукацију. Концепт интервентног нефролога би вероватно поправио не-
повољан сценарио у броју нефролога који је последњих година у опадању 
чинећи тако ову грану медицине атрактивнијом за младе лекаре [26].  

Баријере у вези са васкуларним хирургом − Према нашем нацио-
налном регистру, у највећем броју центара васкуларне приступе креирају 
васкуларни хирурзи (77%), потом општи хирурзи или уролози (12% и 8%) 
и само један нефролог. Интервентни радиолози још увек нису укључени у 
ову област рада али се очекује њихов допринос у дијагностици и ендова-
скуларним процедурама током наредних година. Сходно Vascular Surgery 
clinical practice guidelines, болеснике који имају хроничну болест бубрега 
и eGFR мањи од 25 мл/мин. треба припремати за креирање васкуларног 
приступа. Запажено је да бољи исход у креирању АВФ и мање примарне 
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и секундарне компликације имају хирурзи који су током своје едукације 
урадили најмање 25 АВФ [18].  На основу упитника намењеног хирурзи-
ма, у 12 DOPPS земаља постоји велика разлика у тренингу хирурга: у Не-
мачкој и Италији је 57% и 95% хирурга адекватно обучавано за овај по-
сао док је то случај са само 20% хирурга у САД [24]. Такође, оперативни 
успех је већи у фреквентнијим центрима што је највероватније везано 
за веће искуство. Неретко, хирурзи одлажу овакве операције као „мање 
атрактивне“ а време од упућивања болесника до креирања васкуларног 
приступа варира од 5 до 6 дана (Италија, Немачка и Јапан) до 40−43 дана 
(Уједињено Краљевство и Канада) [27].  

Координатор за васкуларне приступе

Планирање, израда, праћење и решавање компликација васкулар-
ног приступа је мултидисциплинарни посао и сваки „прекид у ланцу“ 
одговорности има неповољне последице по болесника. Стога је посто-
јање координатора за васкуларне приступе веома битан корак поготову 
што постоји тренд у многим земљама да се ова процедура обавља у ам-
булантним условима [28].  Улога координатора је приказана табелом 3, а 
идеалан избор за координатора је медицинска сестра.

Табела 3. Улога координатора за васкуларне приступе

Имплементација алгоритма за васкуларни приступ

Рано чување вена по упућивању од стране нефролога

Организација визуелизација венског система за планирану АВФ

Упућивање хирургу на преглед и израду хируршког плана

Континуирано праћење и надгледање урађеног васкуларног приступа

Детектовање проблема и предузимање мера за њихово решавање 
(проблем у сазревању, стеноза, тромбоза)

Остале обавезе

Регистровање васкуларног статуса болесника за будуће приступе

Надгледање и прикупљање података везаних за васкуларне приступе

Организовање континуираног унапређења квалитета

Комуникација са осталим члановима тима

Организовање обуке и подршке
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Очигледно је да би за ову функцију биле најпогодније особе са одго-
варајућим талентом и вештинама, које су посвећене. Њихова активност 
обухвата предијализне болеснике, дијализне болеснике са већ постоје-
ћим васкуларним приступом, као и оне са новокреаираним васкуларним 
приступима. Према неким подацима, увођење координатора је повећало 
број превалентних АВФ за 15% [29].  

Разумевање свих баријера добром васкуларном приступу омогућиће 
не само достизање претходно постављеног циља од 66% превалентних 
АВФ, већ и превазилажење тог циља.
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TREND OF VASCULAR ACCESS IN SERBIA AND 
FACTORS OF INFLUENCE
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In recent decades efforts have been made around the world to increase 
the incidence and prevalence of arteriovenous fistula (AVF) and to reduce the 
number of vascular catheters and vascular grafts. The most reliable data are 
from the participating countries of the DOPPS studies where a large difference 
between the countries in the prevalent AVF (49−92%) is seen. The National 
Register of the Republic of Serbia displays data that are close to the best world 
results: in Serbia, according to the latest data, 86% of patients are dialysed 
via native AVF. Nevertheless, for the past five years, the prevalence of AVF 
has decreased from 92% to 86%, which requires analysis and timely action. It 
is therefore important to know the barriers of the successfully created AVF; 
they most commonly originate from patients and families, the primary care 
physician, nephrologist and surgeon. In Serbia, these operations are most 
commonly performed by vascular surgeons, although in some countries the 
interventional nephrologist is introduced with great success. Also, in our 
country interventional radiologists are insufficiently involved; however, they 
could make a significant contribution to preoperative diagnosis and to solve 
some complications. Obviously, diagnosing of patients, timely preparations 
for surgery, correct selection of surgical techniques and post-operative 
monitoring are multidisciplinary task. Therefore, the concept of a vascular 
access coordinator is becoming more аnd more attracive in order to have the 
patient cared by one responsible person through all stages of treatment.

Key words: vascular access, arteriovenous fistula, interventional 
nephrologist, vascular access coordinator.
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УЛОГА УЛТРАЗВУЧНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ У КРЕИРАЊУ 
СЕКУНДАРНИХ ВАСКУЛАРНИХ ПРИСТУПА ЗА 
ХЕМОДИЈАЛИЗУ

Жељко Давидовић, Бојан Стопић, Петар Ђурић

Клиничко одељење за нефрологију и метаболичке поремећаје са центром 
за дијализе „Професор др Василије Јовановић“, Клиничко болнички центар 
Звездара, Београд

Сажетак

Употреба Colour Doppler Scan (ЦДС) ултразвучне дијагностике за мапи-
рање крвних судова омогућила је повећање броја болесника којима је 
могуће успешно креирати артериовенску фистулу (АВФ), као и открити 
компликације на постојећој АВФ. Преглед укључује одређивање анатом-
ских и функционалних карактеристика артерија и вена горњих и доњих 
екстремитета. Најмањи унутрашњи дијаметар радијалне артерије, који 
корелира са успешним сазревањем АВФ (> 82%) је > 1,5 мм. Одсуство 
адекватне реактивне хиперемије с индексом резистенције Ри > 0,7 указу-
је на висок ризик од неуспеха у раном сазревању АВФ. Након операције 
и сазревања АВФ проток у артерији се повећава и мења из трофазног 
у монофазни, нискоотпорни проток. Преглед вена руку изводи се са и 
без повеске на надлактици, почев од дисталног дела подлактице до цен-
тралних вена. За процену погодности површинске вене за креацију АВФ 
одређују се унутрашњи дијаметар, дубина, њено пружање, постојање 
акцесорних вена и компресибилност. За успешно пунктирање АВФ на 
хемодијализи потребно је да се вена налази на дубини мањој од 6 мм у 
односу на површину коже и да се пружа релативно правилно 8−10 цм. 
Компресибилност вене се испитује притиском сонде и посматрањем по-
нашања вене на попречном пресеку, а некомпресибилност вене је знак 
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њене опструкције, најчешће тромбом. За успешно сазревање АВФ по-
требан је минимални унутрашњи дијаметар вене > 2 мм без повеске, од-
носно > 2,5 мм са повеском на надлактици. Доказано је да вене са унутра-
шњим дијаметром мањим од 1,6 мм носе велики ризик од ране оклузије 
АВФ. Дефинисане ехосонографске карактеристике, назване „Правило 
6“, које потврђују да је фистула сазрела за употребу обухватају: волумен 
протока > 600 мл/мин., унутрашњи дијаметар излазне вене > 6мм, ду-
бина вене < 6мм. Приказани су и лични резултати на основу којих смо 
закључили да је, у односу на ЦДС критеријуме, високо статистички зна-
чајнији успех у сазревању васкуларног приступа (ВП) за хемодијализу 
(ХД) уколико су ови критеријуми испуњени. Установљена је статистич-
ки значајно мања успешност у сазревању секундарних у односу на при-
марне васкуларне приступе. Присуство акцесорне вене значајног кали-
бра у близини анастомозе, доносио је мањи успех у сазревању ВП, а уну-
трашњи дијаметар вене већи за 1 мм, повећава успех у сазревању ВП за 
2,82 пута. Анализом основних болести установили смо да је статистички 
значајно мањи успех у сазревању ВП код оболелих од дијабетес мелитуса 
у односу на остале, док артеријска хипертензија нема статистички зна-
чајан утицај на сазревање ВП. Испитивањем медикаментозне терапије 
код ових болесника констатован је високо статистички значајнији успех 
у сазревању васкуларног приступа ако је примењена антиагрегациона 
терапија. Такође, нађен је статистички значајно већи успех у сазревању 
ВП код болесника на терапији АЦЕ инхибиторима, док није установљен 
статистички значајан утицај статина, агенаса стимулације еритропоезе 
и антикоагулантне терапије на сазревање ВП.

Кључне речи: Colour Doppler Scan, мапирање крвних судова, васкуларни 
приступ, сазревање васкуларног приступа.
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Артериовенска фистула (АВФ), креирана хируршким спајањем на-
тивних крвних судова, најпожељнији је тип васкуларног приступа (ВП) 
за хемодијализу (ХД). Са задовољавајућим протоком АВФ има нижу ин-
циденцу компликација и дуже преживљавање од артериовенских граф-
това (АВГ) и централних венских катетера (ЦВК) [1, 2].

Због пораста преваленце пацијената у одмаклој старости, гојазних, 
болесника са васкуларним болестима и дијабетесом, само физикални 
преглед показао се инсуфицијентним у 25% до 50% случајева за лоцира-
ње погодних крвних судова за успешно креирање и сазревање АВФ за ХД 
[3, 4]. Употреба Colour Doppler Scan (ЦДС) ултразвучне дијагностике за 
мапирање крвних судова омогућила је повећање броја болесника којима 
је могуће успешно креирати АВФ. Такође, ЦДС је омогућио одређивање 
погодног времена за употребу АВФ као и за рано откривање и благовре-
мено решавање компликација (постоперативни мониторинг АВФ) [5, 6].

Техника прегледа

Извођење преоперативног ЦДС подразумева примену линеарне 
ултразвучне сонде, а пацијент треба да се намести у удобни положај са 
руком у супинацији која мирно стоји на одговарајућој подлози. За пре-
глед крвних судова натколеница пацијент лежи на леђима.  Преглед се 
обавља у довољно топлој просторији, уз примену гела загрејаног до ни-
воа телесне температуре, да би се избегла појава вазоконстрикције испи-
тиваних крвних судова [7, 8]. Прегледају се наизменично артерије и вене 
у сваком сегменту обе руке, а затим и обе натколенице. У Б моду праве се 
попречни и уздужни пресеци, на којима се одређују унутрашњи дијаме-
три крвних судова (артерија и вена), карактеристике зидова и компреси-
билност вена. Такође, у colour и Doppler моду одређују се карактеристике 
протока у крвним судовима. Пожељно је да се водоотпорним маркером 
направи скица површинских вена на кожи, нарочито када постоје ана-
томске специфичности настале природним путем или као последица 
претходних оперативних захвата.

Преглед артерија − Унутрашњи дијаметар артерија (интима-инти-
ма) мери се у Б моду, на уздужном пресеку и добро корелира са дијаме-
тром артерије мереним током операције [9]. Најмањи унутрашњи дија-
метар радијалне артерије, који корелира са успешним сазревањем АВФ 
(> 82%) је > 1,5мм [9, 10]. Ипак, већина аутора истиче да проценат успе-
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шног сазревања АВФ расте уколико је већи унутрашњи дијаметар арте-
рије [4, 5, 9, 11, 12]. Након операције и сазревања АВФ, проток у артерији 
се повећава и мења из трофазног у монофазни, нискоотпорни проток. 
Преоперативно, способност радијалне артерије да повећа свој проток и 
промени облик доплер криве, може се испитати тестом реактивне хипе-
ремије. Овај тест се базира на физиолошком ефекту повећања дијаметра 
и протока кроз артерију непосредно након исхемије. Исхемија се пости-
же држањем стегнуте песнице током два минута, а затим доплер анали-
зом протока у радијалној артерији, непосредно након отварања песнице. 
Маловрх [4] је доказао да одсуство адекватне реактивне хиперемије са 
индексом резистенције Ри > 0,7 указује на висок ризик од неуспеха у 
раном сазревању АВФ.

Преглед вена − Преглед вена руку изводи се са и без повеске на над-
лактици, почев од дисталног дела подлактице до централних вена. За 
процену погодности површинске вене за креацију АВФ одређују се уну-
трашњи дијаметар, дубина, њено пружање, постојање акцесорних вена и 
компресибилност [7, 13]. За успешно пунктирање АВФ на ХД потребно 
је да се вена налази на дубини мањој од 6 мм у односу на површину коже 
и да се пружа релативно правилно 8−10 цм [14]. Компресибилност вене 
испитује се притиском сонде и посматрањем понашања вене на попреч-
ном пресеку [13]. Некомпресибилност вене је знак њене опструкције 
обично хиперехогеним садржајем, најчешће тромбом. Ово се може до-
датно испитати прегледом на уздужном пресеку вене тражењем протока, 
уз примену colour и Doppler мода [14]. Colour и Doppler анализа протока 
је најзначајнија у пределу вене субклавије и унутрашње југуларне вене у 
којима можемо директно да визуелизујемо постојање стенозе или оклу-
зије. Постојање протока, који варира у брзини под утицајем респирација 
и срчане активности представља сигуран индиректни знак да је проход-
ност очувана и у централним венама – вени иноминати и горњој шупљој 
вени [4, 7, 8]. Дијаметар вене треба измерити на попречном пресеку на 
неколико позиција дуж вене. За успешно сазревање АВФ потребан је 
минимални унутрашњи дијаметар вене > 2 мм без повеске, односно > 2,5 
мм са повеском на надлактици [5, 15]. Доказано је да вене с унутрашњим 
дијаметром мањим од 1,6 мм носе велики ризик од ране оклузије АВФ 
[11]. Неки аутори сугеришу да је одсуство сазревања АВФ повезано са 
присуством акцесорне вене значајног дијаметра у близини анастомозе 
[11, 16]. Уколико су крвни судови примарно непогодни за креацију АВФ, 
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или су претходним операцијама исцрпљени, одређују се карактеритике 
брахијалне артерије и надлакатних вена, најчешће базиличне вене, а у 
крајњем случају феморалне артерије и вене сафене магне, ради процене 
могућности уградње артерио-венског графта (АВГ). За успешну уградњу 
АВГ потребна је вена са унутрашњим дијаметром > 4 мм [5].

Праћење сазревања АВФ − Сазревање АВФ подразумева стицање 
оних карактеристика које омогућавају хроничну пункцију и адекватну 
ХД [14]. Процена зрелости АВФ обично се изводи физикалним прегле-
дом, међутим у ситуацијама када је сазревање успорено, или се тешко 
процењује, нарочито код гојазних пацијената, примена ЦДС дијагности-
ке омогућава да се одреди степен зрелости и открије узрок евентуалног 
одсуства сазревања. Зато су дефинисане ехосонографске карактеристи-
ке, назване „Правило 6“, које потврђују да је фистула сазрела за употре-
бу: волумен протока > 600 мл/мин., унутрашњи дијаметар излазне вене 
> 6 мм, дубина вене < 6 мм [14].

Поред прегледа крвних судова у склопу припреме креирања АВФ/
АВГ, ЦДС дијагностика омогућава и успешније пласирање трајног ва-
скуларног катетера. Најмање пожељан, али често коришћен васкуларни 
приступ за ХД, дволуменски ЦВК се у нашој средини најчешће пласира 
такозваном слепом методом. Међутим, доказано је да пласирање ЦВК 
вођено ултразвуком омогућава визуелизацију вене и околних структура, 
чиме се смањује време и број пробних пункција, као и проценат меха-
ничких и инфективних компликација [17].

Примена Colour Doppler Scan-а у преоперативној припреми – трого-
дишње искуство у нашем центру

Циљ ове студије био је да испитамо утицај основне болести, меди-
каментозне терапије, као и карактеристика крвних судова одређених 
применом ЦДС дијагностике на успех у сазревању ВП за ХД. Успешно 
сазрели ВП је дефинисан ако је уредно изведена пункција и остварен 
задовољавајући проток на апарату за хемодијализу (> 200 мл/мин.). 
ЦДС критеријуми за успешно сазревање ВП које смо користили током 
прегледа били су: за артерије унутрашњи дијаметар > 2 мм и трофазни 
доплер сигнал, а за вене унутрашњи дијаметар > 2,5 мм са и > 2 мм без 
повеске (> 4 мм за АВГ), дубина вене < 10 мм (због ефекта смањења ду-
бине током сазревања у раном преоперативном периоду), као и одсуство 
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акцесорне вене унутрашњег дијаметра > 1 мм, унутар 10 цм од предви-
ђене анастомозе.

У периоду од децембра 2014. до октобра 2017. године код укупно 
221 болесника креиран је ВП за ХД, од тога код 77 жена и 144 мушкар-
ца, просечне старости 64 године. Диjабетес мелитус (ДМ) био је основна 
болест код 67 (33,2%), а артеријска хипертензија (ХТА) код 64 (31,7%) 
пацијената. Остале болести су биле заступљене у знатно мањем процен-
ту (табела 1).

Табела 1. Основни подаци о болесницима којима је рађена преопера-
тивна   дијагностика

Основна болест
Број 

болесника (%)
Старост

Жене
број (%)

Мушкарци
број (%)

ДМ + ХТА 67 (33,2) 63 ± 11,86 16 (19,5) 51 (33,1)

ХTA 64 (31,7) 66 ± 12,03 17 (20,0) 47 (31,1

Опструктива 
нефропатија

19 (9,4) 69 ± 7,11 9 (6,4) 10 (11,9)

ГМН 15 (7,4) 51 ± 12,73 6 (8,0) 9 (5,7)

ПББ 15 (7,4) 65 ± 6,89 9 (11,2) 6 (4,1)

Остало 41 (20,9) 63 ± 12,85 20 (22,2) 21 (14,2)

ДМ – Дијабетес мелитус, ХТА – артеријска хипертензија, ГМН – Гломерулонефритис, 

ПББ – полицистична болест бубрега

Болеснике смо поделили у две групе: они код којих је планиран први, 
примарни ВП и оне код којих је планиран наредни, секундарни који се 
односе на сваки следећи ВП које смо назвали заједничким именом after 
first. У табели 2 приказана је учесталост примарних и секундатних ВП 
код болесника којима је рађена преоперативна дијагностика. У табели 
3 приказан је укупни исход сходно врсти ВП, где се види да је укупан 
проценат успешно сазрелих ВП 80%, што је у складу са актуелним пре-
порукама.
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Табела 2. Врста васкуларних приступа код болесника којима је рађена 
преоперативна дијагностика

AВФ
број (%)

AВГ
број (%)

Укупно
број (%)

Примарни ВП 153 (99) 1 (1) 154 (100)

Секундарни ВП 48 (72) 19 (28) 67 (100)

Укупно ВП 201 20 221

АВФ −артериовенска фистула, АВГ − артериовенски графт,  ВП − васкуларни приступ

Табела 3. Укупан исход у креирању артериовенске фистуле (АВФ) и 
артериовенског графта (АВГ) код испитиваних болесника

Успешни ВП број 
(%)

Неуспешни ВП  
број (%)

Укупно ВП
број (%)

АВФ 158 (79) 43 (21) 201 (100)

AВГ 19 (95) 1 (5) 20 (100)

Укупно 177 (80) 44 (20) 221 (100)

ВП − васкуларни приступ, АВФ − артериовенска фистула, АВГ − артериовенски графт

Анализом дистрибуције ВП према локализацији констатовали смо 
да, иако је успех у сазревању АВГ бољи од оног у сазревању АВФ, није 
установљена статистичка значајност разлике за успех у сазревању ВП у 
односу на локализацију ВП (табела 4).
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Табела 4. Успех у сазревању васкуларног приступа (ВП) у зависности 
од локализације

Локација ВП
Успешан ВП  

број (%)
Неуспешан ВП  

број (%)

Дистална РЦ АВФ 133 (78) 37 (22)

Кубитална РЦ АВФ 5 (83) 1 (17)

Кубитална БЦ АВФ 20 (80) 5 (20)

АВГ на руци 14 (93) 1 (7)

АВГ на нози 5 (100) 0

ВП − васкуларни приступ, РЦ – радиоцефалична, БЦ – брахиоцефалична,  
АВФ − артериовенска фистула , АВГ - артериовенски графт

Установљена је статистички значајно мања успешност у сазревању 
секундарних у односу на примарне васкуларне приступе (71,6% према 
83,8%, п = 0,038). Присуство акцесорне вене значајног калибра у близини 
анастомозе, доносио је мањи успех у сазревању ВП (54,5% према 83%, п 
= 0,018), а унутрашњи дијаметар вене већи за 1 мм, измерен без повеске, 
повећава успех у сазревању ВП за 2,82 пута.

Анализом основних болести установили смо да је статистички зна-
чајно мањи успех у сазревању ВП код оболелих од дијабетес мелитуса у 
односу на остале (72,6% према 84,7%, п = 0,029), док артеријска хипер-
тензија нема статистички значајан утицај на сазревање ВП.

Испитивањем медикаментозне терапије код ових болесника конста-
тован је високо статистички значајнији успех у сазревању васкуларног 
приступа ако је примењена антиагрегациона терапија (88% према 69,8%, 
п < 0,01). Такође, нађен је статистички значајно већи успех у сазревању 
ВП код болесника на терапији АЦЕ инхибиторима (84,6% према 73,6%, п 
= 0,04), док није установљен статистички значајан утицај статина, агенаса 
стимулације еритропоезе и антикоагулантне терапије на сазревање ВП.
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У односу на ЦДС критеријуме, установили смо да је високо стати-
стички значајнији успех у сазревању ВП за ХД уколико су ови критери-
јуми испуњени (п < 0,01,  табела 5).

Табела 5. Успех у креирању васкуларних приступа сходно испуњености 
Colour Doppler Scan (ЦДС) критеријума

ЦДС критеријуми
Успешно
број (%)

Неуспешно
број (%)

Укупно
број (%)

Испуњени 166 (90,2) 18 (9,8) 184 (100)

Неиспуњени 11 (29,7) 26 (70,39) 37 (100)

Укупно 177 44 221

Дискусија

Током две и по године пратили смо 221 пацијента код којих су након 
физикалног прегледа и ехосонографског мапирања крвних судова кре-
ирани ВП за ХД. Према налазима удео АВГ био је мањи од 10%, што од-
говара KDOQI препорукама [14]. Треба напоменути да су АВФ креиране 
најчешће као примарни ВП, док су АВГ били скоро искључиво секун-
дарни ВП. Укупан исход исказан преко процената успешно сазрелих ВП 
био је 80%, што је у складу са актуелним препорукама [14]. Успешност 
у сазревању ВП није зависила од локације, али јесте од присуства ДМ, 
постојања акцесорних вена, калибра вена, примене АЦЕ инхибитора и 
антиагрегационе терапије. 

Оболели од ДМ су у многим земљама најбројнија популација с тер-
миналном бубрежном слабошћу. Тако у Сједињеним Америчким Држа-
вама проценат њихове заступљености прелази 40%, са додатних 10% бо-
лесника са дијабетесом као једним од коморбидитета. Дијабетес је пове-
зан са бржом прогресијом атеросклерозе, посебно периферне артеријске 
болести, а ови пацијенти често имају и оштећену површинску венску 
васкулатуру, као последицу честих интравенских терапија у предијали-
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зном периоду [3]. Просечно је потребан већи број операција да би се 
добио функционални ВП код оболелих од ДМ у односу на пацијенте без 
ДМ [18]. Наша студија је показала статистички значајно мањи проценат 
успешно сазрелих ВП код ових болесника у односу на остале болеснике.

Значај постојања великих акцесорних вена у близини анастомозе 
за несазревање АВФ описан је у више студија [11, 16, 19]. Два најчешћа 
узрока одсуства сазревања АВФ су стеноза и акцесорне вене, који су че-
сто присутни истовремено. У одређеним случајевима, када је структура 
вене оптимална, присуство акцесорне вене не мора да отежава сазрева-
ње АВФ, чак је могуће да се артеријализује додатна грана АВФ погодна 
за пункцију. Међутим, када квалитет вене није оптималан, обично због 
оштећења од ранијих терапијских канулација, постојање акцесорних 
вена онемогућава матурацију АВФ. Доказано је да у овим ситуацијама 
лигатура акцесорне вене може да омогући сазревање АВФ [16]. Преопе-
ративно мапирање и постоперативно праћење сазревања помоћу ехо-
сонографије омогућава детекцију и процену акцесорних вена, било за 
креирање или спасавање АВФ [11, 16]. Наиме, иако се током операције 
не запажа значајна акцесорна вена, временом се она може проширити и 
угрозити постојећу АВФ. За успешно сазревање АВФ потребан је мини-
мални унутрашњи дијаметар вене > 2 мм без повеске, односно > 2,5 мм 
са повеском на надлактици [5, 15]. Доказано је да вене с унутрашњим ди-
јаметром мањим од 1,6 мм носе велики ризик од ране оклузије АВФ [11]. 
У нашем истраживању унутрашњи дијаметар вене већи за 1 мм, измерен 
без повеске, повећава успех у сазревању ВП за 2,82 пута.

Најчешћи узрок који спречава матурацију или малфункцију ВП, по-
ред тромбозе, јесте развој стенозе, углавном на првих 3 цм од анастомозе 
[20]. Основни механизам настанка стенозе ВП је венска неоинтимална 
хиперплазија [20, 21]. Овај процес настаје као реакција на трауму зида 
вене изазвану хируршком интервенцијом спајања са артеријом, убрзан и 
турбулентни проток у фистули, а у каснијем току и на понављане повре-
де зида вене при редовном бодењу на ХД. Као последица долази до про-
лиферације глаткомишићних ћелија у венској интими [20]. Важан сти-
мулатор ове пролиферације је ангиотензин 2, који се производи локално 
на месту повреде, индукцијом аутокриних фактора раста (platelet-derived 
growth factor, basic fibroblast growth factor, transforming growth factor-β) [20]. 
Рецептори за ангиотензин конвертујући ензим и ангиотензин 2 се тако-
ђе налазе у венском зиду, тако да инхибиција ангиотензина 2 применом 
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АЦЕ инхибитора блокира неоинтималну пролиферацију и тиме преве-
нира настанак стенозе ВП [20, 21]. Овај ефекат може да објасни већи 
успех матурације ВП у групи пацијената са АЦЕ инхибитором у редов-
ној терапији приказан у нашој студији.

Исти утицаји који доводе до венске неоинтималне хиперплазије, 
а пре свега траума зида вене, стварају протромбогену средину, чиме се 
објашњава рана постоперативна тромбоза ВП [20]. Више студија је има-
ло за циљ да процене значај примене разних антиагрегационих лекова 
као потенцијалних адјуванаса у периоду матурације ВП, од којих су неке 
показале чак негативан утицај ових лекова на преживљавање ВП [22], 
а неке су и прекинуте због повећане инциденце крварења [23]. Ипак, 
истраживања су показала протективни утицај појединих антиагрегаци-
оних лекова, пре свега тиклопидина и клопидогрела, у превенцији тром-
бозе ВП у раном постоперативном периоду [24, 25]. Међу пацијентима у 
нашем истраживању најчешће је коришћен тиклопидин, ређе клопидо-
грел, а резултати су потврдили њихов позитивни утицај на успех у ма-
турацији ВП.

Преоперативно ултрасонографско мапирање крвних судова је годи-
нама уназад стандард у нашој установи, а према препорукама NKF-K/
DOQI [14]. Налазе добијене овим прегледима класификовали смо према 
ЦДС критеријумима за успешност у сазревању васкуларних приступа, а 
који су одређени у студијама низа аутора. Анализом резултата креирања 
и сазревања ВП констатовали смо значајно већи успех у сазревању ВП 
уколико су дефинисани ЦДС критеријуми испуњени.

Употреба Doppler ултрасонографије омогућава идентификацију по-
годних крвних судова за успешну креацију васкуларног приступа за хе-
модијализу. Резултате ЦДС дијагностике треба разматрати у тиму који 
чине нефролог и васкуларни хирург, а по потреби и интервентни ради-
олог.
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THE ROLE OF ULTRASOUND IN THE CREATION 
OF SECONDARY VASCULAR APPROACHES FOR 
HEMODIALYSIS

Željko Davidović, Bojan Stopić, Petar Đurić

Clinical Department for Renal Disease, Metabolic Disorders and Dialysis 
‘Profesor dr Vasilije Jovanović‘, Zvezdara University Medical Center, Belgrade, 
Serbia 

The use of Color Doppler Scan (CDS) ultrasound diagnostics for mapping 
blood vessels increased the number of patients with successfully created an 
arteriovenous fistula (AVF), and at the same time revealed early complications 
on the existing AVF. The examination includes the determination of the 
anatomical and functional characteristics of the arteries and veins of the upper 
and lower extremities. The smallest inner diameter of the radial artery, which 
correlates with the successful maturation of the AVF (> 82%) is > 1.5 mm. The 
absence of adequate reactive hyperaemia with the resistance index Ri > 0.7 
indicates a high risk of failure in early maturation of the AVF. After surgery 
and maturation of the AVF, the arterial flow increases and changes from the 
three-phase to the single-phase, low-resistance flow. The examination of the 
vein of the arms is performed with and without cuff, starting from the distal 
part of the forearm to the central veins. For assessing the convenience of 
surface veins for the creation of AVF, the internal diameter, depth, its direction, 
the presence of accessory veins and compressibility are determined. For 
successful puncturing of AVF, the vein should be at a depth of less than 6mm 
in relation to the surface of the skin and to be relatively strait for 8−10 cm. The 
compressibility of the vein is examined by pressing the probe and observing 
the behavior of the vein on the cross-section. Non-compressibility of the vein 
is a sign of its obstruction, most often with thrombus. For successful AVF 
maturation, a minimum internal vein diameter of > 2 mm is required without 
a cuff, and > 2.5 mm on the upper arm. It has been proven that veins with 
an internal diameter less than 1.6 mm bear a high risk of early occlusion of 
AVF. Defined echosonographic characteristics, called “Rule 6”, which confirm 
that the fistula has matured for use are: flow volume > 600 ml/min., internal 
diameter of the outgoing vein > 6 mm and vein depth < 6mm. We also show 
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personal results on the basis of which we shown greater success in maturing 
the vascular access if the defined CDS criteria are fulfilled.

Key words: Color Doppler Scan, blood vessel mapping, vascular access, 
maturation of vascular access
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СЕКУНДАРНИ ВАСКУЛАРНИ ПРИСТУПИ ЗА 
ХЕМОДИЈАЛИЗУ НА АУТОЛОГНИМ КРВНИМ 
СУДОВИМА РУКУ

Бранислав Донфрид,1, 2 Оливера Лозанче,3 Звездан Стефановић,1, 2 

Нада Димковић4, 5

1 Хируршка клиника, Клиничко болнички центар Звездара, Београд 
2 Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду
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Београд
5 Медицински факултет, Универзитет у Београду, Беoград

Сажетак

На оснoву смерница о васкуларном приступу, предност се даје арте-
риовенској фистули на нативним судовима у односу на дијализне при-
ступе графтом. Уколико за то постоје услови прва операција треба да 
буде дистална радиоцефалична АВФ (Cimino-Brescia) с кондуитом под-
лакатне цефаличне венe. Друга је, по датом редоследу, кубитална бра-
хиоцефалична АВФ (кондуит је надлакатна цефалична вена), и на тре-
ћем месту је брахиобазилична АВФ са транспозицијом базиличне вене. 
Приступ који се први пут креира назива се примарним приступом, а 
операције које се раде после затајивања примарне фистуле називају се 
секундарни васкуларни приступи. Анатомија и топографија васкулар-
ног система подлактице, кубиталне и надлакатне регије од изузетног је 
значаја за процену и креирање сваког, а посебно секундарног васкулар-
ног приступа. У овом раду су приказане неке специфичности у креира-
њу секундарних васкуларних приступa на крвним судовима руку, а опе-
ративна тактика техника је објашњена кроз приказе случајева.
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Кључне речи: секундарни васкуларни приступ, васкуларна анато-
мија и топографија, преоперативна дијагностика.

Увод

Хемодијализа је новија, епохална терапијска процедура за болесни-
ке којима је отказала бубрежна функција и у стању су азотемије. Прве 
хроничне хемодијализе се везују за име Scribner-a који је са својим ти-
мом у Seаttlе-у1960. године објавио нова искуства у лечењу до тада оба-
везно смртног стања. За ту сврху конструисан је васкуларни приступ на-
зван артерио-венски шант познат под називом Scribner-oв шант, што је 
омогућило понављану примену хемодијализе код болесника с терминал-
ном бубрежном инсуфицијенцијом [1]. За овај приступ је у прво време 
користио стаклене цевчице које су имплантиране у артерију (radialis) и 
вену (cephalica) и преко њих се крв узимала за пропуштаје кроз филте-
ре и враћала у крвоток. Ван дијализног процеса цевчице су споља биле 
спојене и формирале артериовенски шант (спој). Заменом материјала и 
коришћењем силиконских цевчица уместо стаклених (Qvinton-oв шант, 
Ramirez-oв шант и др.) дијализе су биле боље и трајније, али и даље оп-
терећене многобројним компликацијама (инфекција, тромбоза, крваре-
ње). 

У Клиничко болничком центру Звездара само две године после 
Scribner-a  (1962. године) започело је лечење акутне уремије хемодијали-
зама, а 1969. и лечење терминалне бубрежне инсуфицијенције (профе-
сор Василије Јовановић). У тадашњој Клиничкој болници града Београ-
да, сада КБЦ Звездара, 1972. године је урађена и прва трансплантација 
бубрега од живог даваоца.

Револуционарна новину у хирургији васкуларних приступа потекла 
је такође из Сијетлa од Cimino и Brescia, америчких хирурга италијанског 
порекла [2]. Они су 1966. године објавили нови, супкутани приступ крв-
ним судовима директним спајањем радијалне артерије с цефаличном ве-
ном у дисталном делу подлактице. Под артеријским притиском долази 
до проширења вене и задебљања њеног зида што омогућује да се пунк-
цијом посебним иглама узима крв, пропушта кроз дијализатор и потом 
депурисана враћа пацијенту. Сегмент вене предвиђен за канулисање на-
зива се conduit. Тај нови приступ је назван артериовенска фистула (AVF 
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Cimino-Brescia) и постао је „златни стандард“ васкуларног приступа за 
хемодијализу све до данас. Без доброг васкуларног приступа нема ни до-
бре дијализе.

Америчка Национална фондација за бубрег (National Kidney 
Foundation) публиковала је 1997. иницијативу за квалитетан рад дија-
лизе (Dialisys Outcome Quality Initiative − DOQI) и увела смернице према 
којим се даје предност артериовенској фистули на нативним судовима 
у односу на дијализне приступе графтом [3, 4]. Уколико постоје услови 
прва операција треба да буде дистална радиоцефалична АВФ (Cimino-
-Brescia) са кондуитом подлакатне цефаличне вена. Друга је, по датом 
редоследу, кубитална брахиоцефалична АВФ (кондуит је надлакатна 
цефалична вена) и на трећем месту је брахиобазилична АВФ са транс-
позицијом базиличне вене која је и кондуит. По овим смерницама, ако 
није могућа нативна АВФ, дозвољава се имплантација артерио-венског 
графта [5−7]. Најбоље резултате дао је брахио-базилични графт у loop 
позицији подлакатно.

Приступ који се први пут креира назива се примарним приступом. 
Може да се ради само једном на свакој руци (прво на недоминантној, а 
потом на доминантној руци). АВФ треба да се креира што дисталније да 
би проксимално остало крвних судова за секундарне приступе. Ако се 
добром дијагностиком утврди да нема услова за дисталну АВФ треба да 
се први захват одмах ради проксималније (примарна кубитална АВФ), 
како би се болесник што пре припремио за хемодијализу. Разлози због 
којих болесник нема добре крвне судове за дисталну АВФ су разни (уро-
ђене аномалије на судовима или тромбозиране вене на подлактици због 
канулирања вена за узимање лабораторијских налаза, дужег задржавања 
канила за инфузије).

Дакле, примарна АВФ је она која се први пут ради, а може да буде ди-
стална радиоцефалична или ретко дистална радиобазилична са транс-
позицијиом вене, примарна антебрахијална радиоцефалична (средња 
трећина подлактице), или примарна кубитална − проксимална радио-
цефалична (радио-медиана). Уколико је радијална артерија и у прокси-
малном делу неадекватна, ради се брахиоцефалична АВФ.

Дужина трајања АВФ (примарна проточност, примарна патентност) 
зависи од много чинилаца, на првом месту од искуства оператора који ју 
је урадио, квалитета крвних судова, вођења хемодијализе (мониторинг), 
општег стања болесника, пратећих болести и др. [8, 9]. Највећи посао и 
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одговорност ипак припада нефрологу, који треба на време да планира 
васкуларни приступ (три до шест месеци пре започињања хемодијали-
зе) да би се избегла хитна потреба за дијализом и предузимање мање од 
оптималног решења.

Операције које се раде после затајивања примарне фистуле назива-
ју се секундарни васкуларни приступи. За исправно постављање инди-
кације и хируршке тактике зачајно је познавање топографске анатомије 
крвних судова руке.

Анатомија и топографија васкуларног система подлактице, кани-
талне и надлакатне регије од изузетног је значаја за процену и креира-
ње сваког, а посебно секундарног васкуларног приступа. [10, 11].  Пре 
свега треба знати које варијације постоје код надлакатне артерије (А. 
brachialis) и базиличне вене (V. basilica). Код већине пацијената (у 80% 
случајева)  надлакатна артерија директно настаје из потпазушне артери-
je (А. axilaris), и непосредно прати N. medianus. Она силази кроз унутра-
шњи биципитални сулкус, између двоглавог мишића надлакта (M. biceps 
brachii) и унутрашње међумишићне преграде, пружа се дистално, и у ви-
сини врата жбице, даје две завршне гране, жбичну (A. radialis) и лакат-
ну артерију (A. ulnaris) [12]. До те бифуркације, брахијална артерија даје 
бројне мишићне и нутритивне гране, које су од значаја за успостављање 
колатералне циркулације лакатне регије. Варијације, односно одступа-
ња од овакве анатомске слике брахијалне артерије односе се на појаву 
дупле брахијалне артерије (2−12% случајева, најчешће на једном од ек-
стремитета): површне (A. brachialis superficialis) и дубље (A. brachialis), 
која остаје на нормалном путу главног стабла А. brachialis пратећи  N. 
medianus [13]. Одвајање површне брахијалне артерије може такође да 
буде на различитим нивоима (од проксималног према дисталном делу) 
главног брахијалног стабла, са истим или мањим пречником лумена. У 
кубиталном делу, ова артерија, најчешће продужава као радијална, док 
се A. brachialis наставља у улнарну артерију [14].   

Морфологија и топографија базиличне вене, такође варира. Бази-
лична вена уз цефаличну вену, припада површинском поткожном вен-
ском систему горњег екстремитета, који полази од венске мреже на дор-
залној страни шаке (Rete venosum dorsale manus). Обе вене су испред лакта 
спојене анастомотичном веном (V. mediana cubiti) или рачвом средишне 
вене подлакта (V. mediana antebrachii). Ове „спојнице“  између поткожних 
вена могу да мењају ток венске крви из цефаличне у базиличну вену код 
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стеноза и оклузија цефаличне вене у њеном проксималном делу  [15, 16]. 
У нивоу лакта, базилична вена налази се испред медијалног епиконди-
луса хумеруса и лако се идентификује, потом се пружа медијалном стра-
ном надлактице; у почетном делу одмах испод коже (где је лако доступна 
за формирање васкуларног приступа), а проксималније, на различитим 
нивоима пробија дубоку фасцију, протежући се уз брахијалну артерију, 
до свог ушћа у дубоки венски систем (где је тешко доступна пункцијама 
због опасности од лезије брахијалне артерије). У 66% случајева, дужи-
на базиличне вене, пре комуникације са брахијалном веном, довољне је 
дужине (минум 10 цм) за кондуит и могуће је формирање васкуларног 
приступа транспозицијом и суперфицијализацијом вене (нативна АВФ) 
[17, 18].  Код преосталог броја пацијената (34%), базилична вена је крат-
ког тока и није могуће користити је за нативну АВФ.

Кондуит на надлактици може да буде цефалична вена која се про-
теже латерално супрафасцијално и то без посебне хируршке припреме 
и базилична вена која се из два разлога мора хируршки припремити да 
буде кондуит. Један разлог је њена локација у субфасцијалном простору 
и тешко ју је наћи за пункцију. Други неповољни моменат је њен ток 
уз брахијалну артерију која се може приликом пункције повредити. Ако 
нема другог избора потребно је урадити суперфицијализацију базилич-
не вене и поставити је у поткожни простор, удаљено од артерије и по-
годно за пунктирање.

Основни принципи креирања артериовенске фистуле за хемодијализу 

У преоперативној дијагностици за васкуларни приступ (примарни 
и секундарни) потребна је исцрпна анамнеза и клинички преглед, посеб-
но васкуларни статус на рукама. Данас је vitium artis не урадити ултра-
звучни преглед (Color doplersonografija − CDS) крвних судова обе руке од 
шаке до аксиле. У случају нејасног налаза препоручује се ангиографија 
(артериографија или флебографија) или мултислајсна компјутеризована 
(MSCT) ангиографија руке.

Добро урађена примарна Cimino-Brescia АВФ треба непосредно по 
завршетку операције да има палпаторно добар трил и аускултаторно ја-
сан шум. За сазревање фистуле (матурација) потребно је око месец дана. 
Продужена матурација са ниским протоком највероватније ће захтевати 
додатну секундарну хируршку или радиолошку ендоваскуларну интер-
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венцију. Најчешћи разлози затајивања примарне дисталне фистуле је 
упуштање у операцију без комплетне дијагностике и тактичко-технички 
пропусти хирурга (неискусан за нефроваскуларну хирургију).

Пропусти у постоперативном току су најчешће хипотензија и не-
адекватна хемостаза и зависе у великој мери од особља у дијализном 
центру. Разлози за реоперације секундарних васкуларних приступа су 
многобројни и индивидуални.

Креирање дисталне АВФ Cimino-Brescia − Прва артериовенска фи-
стула коју су објавили Cimino и Brescia задржала је свој основни „костур“ 
али сваки оператор даје фистули неку своју „кожу“. Дисталном радио-
цефаличном фистулом назива се она која има латеро-терминалну (Л-Т) 
анастомозу, али и она са термино-терминалном (Т-Т) анастомозом. Рез 
на кожи дисталне подлактице може да буде попречни, уздужни или S 
рез. Ми смо усвојили методу операције дисталне фистуле кроз S рез који 
је на средини попречан и продужава се 2 до 3 цм лучно дистално (конка-
витет пут доле) до места где се палпира радијална артерија и лучно 2 до 
3 цм проксимално (конкавитет нагоре) према лакту до цефаличне вене. 
Хемостаза мора да буде коректна и то подвезивањем малих супкутаних 
судова ресорптивним концем 5/0. Прво се испрепарише радијална арте-
рија у дужини од 3 цм и заузда дистално и проксимално гумицама. По-
том се препарише цефалична вена у довољној дужини да благим луком 
стигне до радијалне артерије. Бочне гране артерије и вене лигирају се не-
ресорбтивним ланеним концем бр. 100 или силком 5/0. Вена се дистално 
подвеже силком 4/0, а проксимално се инстилира хепарински раствор 
и постави васкуларна клема. Радијална артерија се под клемама узду-
жно скалпелом бр. 11 инцидира у дужини од 8 до 10 мм. У артерију се 
браунилом убризга хепарински раствор и дистално и проксимално ста-
ве васкуларне клеме. За убацивање хепаринског раствора од користи су 
претходно спомињане гумице којима је артерија зауздана. Латеро-тер-
минална радиоцефалична анастомоза се шије продужним шавом Prolen 
7/0 иглом 8 или 13 мм. Почетни шав је у проксималном углу и шије се у 
круг са обе игле. Чвор подесити да падне на средину према хирургу. Два 
подржна конца силк 6/0 постављена привремено на средину инцизије су 
од помоћи. Скидањем клема мора да се добије добар трил. Евентуално 
се коригује ток вене да не прави колено, нити оштар угао. Дренажа није 
обавезна, али у случају поремећене хемостазе је потребна. Редослед за-
хвата је приказан сликама 1−8.
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Слика 1. Обележавање крвних судова 
дисталне подлактице помоћу ултра-
звука

Слика 3. Инстилација хепаринског 
раствора у проксимални део цефа-
личне вене

Слика 5. Убацивање хепаринског рас-
твора у оба краја артерије

Слика 2. Испрепарисана и зауздана 
радијална артерија и цефалична вена

Слика 4. Уздужна инцизија радијалне 
артерије

Слика 6. Припремљена радијална ар-
терија и цефалична вена за анастро-
мозу
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Слика 7. Изглед завршене анастомозе 
пре скидања клема

Слика 8. Завршена АВ фистула пу-
штена у функцију

Најбољи начин смањења компликација је едукација свих учесника 
у процесу хемодијализе. Хирург треба да се придржава водича за опера-
тивни рад и примену оптималног материјала. Свако одступање и „рад 
по мени“ у овој хирургији се најпре види. Иако треба тежити иновација-
ма, правило је да су компликације највеће ако се прва фистула не уради 
како треба.

Прикази случајева

Случај 1

Клиничким прегледом и колор доплер сонографијом утврђено је да 
недoстаје сегмент цефаличне вене на месту где би се креирала АВФ (во-
ларна страна дисталне подлактице). Из анамнезе сазнајемо да је из те 
вене узимана крв за лабораторијске анализе и да је на томе месту боле-
сница примала инузију преко пласиране каниле. Сегмент без вене мар-
киран је као неподесан и донета је одлука да се примарна АВФ креира 
у проксималном делу подлактице у кубиталној регији (слике 9 и 10). У 
пределу надлактице виђена је добра цефалична вена која би била конду-
ит.
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Слика 9. CDS прегледом маркиран је 
ток крвних судова погодних за при-
марну кубиталну АВФ

Слика 10. Примарна АВФ проксимал-
не радијалне артерије и кубиталне ме-
дијалне вене

Случај 2 

Детаљним физикалним и ултразвучним прегледом констатовано 
је да су крвни судови у пределу дисталне подлактице мањих димензија 
(< 1,5 мм) неопходних за успешну АВФ. Одлука: примарна кубитална 
АВФ (слике 11 и 12).

Слика 11. План за примарну прокси-
малну радиомедиана АВФ (на основу 
колор доплер прегледа)

Слика 12. Примарна проксимална 
радио-медиана АВФ
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Случај 3

Болесник је у другој здравственој установи без претходног ултра-
звучног прегледа стављен на програм за Cimino-Brescia примарну фисту-
лу. Oператор је на два места експлорисао крвне судове без успеха. После 
ЦДС прегледа утврдили смо да болесник у кубиталној регији има добре 
крвне судове и закључено је да се уради секундарна проксимална радио-
цефалична АВФ (слике 13 и 14).

Коментар: Болесник је неприпремљен подвргнут оперативном стре-
су, изгубљено је време и потрошен централни венски катетер за премо-
шћавање времена матурације АВФ. Требало је одмах урадити примарну 
кубиталну АВФ.

Слика 13. Без преоперативне ултра-
твучне дијагностике кроз два реза 
тражени су крвни судови оператив-
ном експлорацијом

Слика 14. Секундарна кубитална бра-
хио-медиана АВФ после две неуспеле 
дисталне операције

Случај 4

Болесниик је с тромбозираним стаблом цефаличне вене подлакатно 
и надлакатно. У кубиталној регији нађена могућност да се уради транс-
позиција базиличне вене и брахиобазилична АВФ. Петог постоператив-
ног дана долази до јасних знакова исхемије шаке (слике 15 и 16). ЦДС је 
показао јачи проток кроз фистулу (ретроградно), што је као последицу 
имало одвођење (крађу) крви за шаку. Дисталне артерије са атеромато-
зним стенозама. Донета је одлука да се фистула затвори лигирањем на 1 
цм од анастомозе (слике 17 и 18). Опоравак је био већ на операционом 
столу [19].  
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Слика 15. Steal syndromе после брахи-
обазиличне АВФ са транспозицијом 
базиличне вене

Слика 17. Подвезана базилична вена 
у близини анастомозе

Слика 16. Изглед руке са знацима ис-
хемије

Слика 18. Опоравак шаке непосредно 
после лигирања АВФ

Коментар: Болесник је са исцрпљеним аутологним судовима и кан-
дидат је за графт. Ипак, покушана је транспозиција базиличне вене, као 
последња могућност са нативним судовима.

Случај 5

Радиологија већ годинама има своје место у дијагностици васкулар-
них приступа. Сарадња васкуларних хирурга са инвазивним радиолози-
ма омогућила је последњих година примену ендоваскуларних интервен-
ција код компликација на васкуларним приступима.

Успорена матурација кубиталне радио-цефаличне АВФ индиковала 
је флебографују која је урађена пункцијом у кондуит путем игле за хе-
модијализу. Констатована је стеноза цефаличне вене у горњој трећини 
надлактице (слике 19, 20 и 21).
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Слика 19. Флебографија АВФ са успо-
реном матурацијом

Слика 21. Успешна дилатација стено-
зе цефаличне вене

Слика 20. Балон дилатација стенозе 
(ангиопластика)
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Случај 6 и 7

Успешно урађена секундарна кубитална радиоцефалична АВФ, 
продужена матурација, али проток је на ултразвучном прегледу задово-
љавајући. Проблем је поткожно масно ткиво које отежава палпацију за 
бодење. Маркирање цефаличне вене под контролом ултразвука је реши-
ло проблем (слике 22 и 23).

Слика 22. Због дебљине масног ткива 
руке после урађене секундарне куби-
талне радио-цефаличне АВФ марки-
рана места за бодење на прегледу ул-
тразвуком

Слика 23. Означена места пункције за 
артеријску и венску линију
Conduit − надлакатна цефалична вена: 
црвени X артеријска канила, црни X 
венска канила.

Случај 8

Мушкарац десет година на хемодијализи преко једне АВФ долази због 
тешкоћа са радом фистуле током последњих хемодијализе (слика 24).

Слика 24. Припрема за секундарну АВФ надлактице после вишегодишњег ко-
ришћења подлакатних АВФ. Тромбозиране анеуризме подлакатно
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Слика 25. Припремљена летеро-тер-
минална брахиоцефалична анастомоза

Слика 26. Секундрана брахио-цефа-
лична АВФ у доњој трећини надлак-
тице

Случај 9

Последња могућност за формирање васкуларног приступа с ауто-
логим крвним судовима по смерницама К/ DОQI водича је брахио-бази-
лична АВФ са транспозицијом и суперфицијализацијом базиличне вене 
[20, 21]. Операција се може извести у једном акту и у два акта на два 
начина.

Предност операције у једном акту је краћи период до могућности 
коришћења, али је проценат матурације мали. Операција у два акта је с 
великом примарном проточности али је потрбно дуже време до спрем-
ности АВФ за коришћење. Који од два начина ће бити употребљен за-
виси како се развила АВФ и колико је дугачак сегмент базиличне вене 
који ће се транспонирати (будући кондуит). Такође је значајно да ли је 
анастомоза у првом акту рађена кубитално или дистално брахијално. 
У сваком случају у првом акту се формира брахиобазилична АВФ ради 
артеријализације вене, а у другом акту друга, нова, анастомоза са до-
бром базиличном веном. Овако урађена АВФ има добру и дуготрајну 
проточност.

Операција брахиобазиличне АВФ са суперфицијализацијом бази-
личне вене у два акта могуће је у неким случајевима да се успешно уради 
без нове брахиобазиличне анастомозе (први начин).
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Слика 27. Функционална кубитална 
брахио базилична АВФ (први акт за 
транспозицију базиличне вене). Опе-
рација урађена месец дана раније

Слика 29. Формиран супкутани џеп 
за ново место базиличне вене

Слика 28. Транспозиција базиличне 
вене без нове АВФ. Други акт опера-
ције

Слика 30. Завршена брахио-базилич-
на АВФ с транспозицијим базиличне 
вене у два акта без нове анастомозе

Препоручује се операција у два акта и транспозиција базиличне 
вене тунелизатором уз формирање нове брахио-базиличне анастомозе 
(други начин) [22].  О овом васкуларном приступу више у другом раду у 
истој монографији.

Дискусија и закључак

Хемодијализа је терапијска процедура која омогућава живот боле-
сницима којима је отказала бубрежна функција. Епоха хроничне хемо-
дијализе почела је 1962. када је Scribner конструисао спољашњи артерио-
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венски шант. Револуционарну новину у хирургији васкуларних присту-
па увели су Cimino и Brescia који су 1966. године објавили нови, супкута-
ни приступ крвним судовима, директним спајањем радијалне артерије 
са цефаличном веном  у дисталном делу подлактице. Тај нови приступ је 
назван артериовенска фистула постао је „златни стандард“ васкуларних 
приступа за хемодијализе све до данас. 

Америчка Национална фондација за бубрег (National Kidney 
Foundation) публиковала је 1997. године иницијативу за квалитетан рад 
дијализе (Dialisys Outcome Quality Initiative − DOQI) и увела смернице 
по којима се предност даје васкуларним приступима на аутологим крв-
ним судовима. На једном горњем екстремитету се могу урадити само 
две примарне фистуле, једна дистално антебрахијално и једна кубитал-
но. Сви други захвати спадају у секундарни рад. Међународне смернице 
дозвољавају примену синтетског графта тек ако су исцрпљене све могућ-
ности са нативним судовима, а препоручује се брахиобазилични графт 
у loop позицији.

У овом раду приказане су најчешће примењиване операције секун-
дарних васкуларних приступа са нативним судовим на рукама. Детаљ-
није је приказана тактика и техника за дисталну АВФ која треба сваком 
хирургу који се бави нефроваскуларном хирургијом да буде светиња. 
Често је цитирано правило „после лоше урађене прве АВФ долазе све 
већи проблеми“.

Хемодијализа захтева тимски рад у коме ће сваки члан знати сво-
је задатке. Континуирана едукција свих профила здравствених радника 
који се срећу са хемодијализом преко Курсева Српског лекарског дру-
штва и Школе дијализе Клиничко болничког центра Звездара је најбољи 
пут доласка до успешног краја.
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SECONDARY VASCULAR ACCESS FOR HEMODIALYSIS 
USING  AUTOLOGOUS BLOOD VESSELS

Branislav Donfrid,1,2 Olivera Lozanče,3 Zvezdan Stefanović,1,2 Nada 
Dimković4,5
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‘Professor dr Vasilije Jovanović’ Zvezdara University Medical Center, Belgrade, 
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On the basis of the current guidelines on vascular access for dialysis, 
preference is given to arteriovenous fistula on native vessels compared to 
dialysis graft approaches. If it is possible, the first operation should be a distal 
radiocephalic AVF (Cimino-Brescia) with a conduit of the underlying cephalic 
vein. The second approach should be cubital brachiocephalic AVF (conduit is 
an overgrown cephalic vein) and third is brachyobasilic AVF with a basilic 
vein transposition. The first-time approach is called the primary approach, 
and operations that are performed after the primary AVF are called secondary 
vascular approaches. Anatomy and topography of the vascular system of 
the forearm, cubital and upper arm regions is of great importance for the 
assessment and creation of each, especially the secondary vascular approach. 
In this paper, some specificities in the creation of secondary vascular access 
on the blood vessels of the hand are presented, and the operational technique 
is explained through the images of case reports.

Key words: secondary vascular access, vascular anatomy and topography, 
pre-operative diagnostic.
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НАДЛАКАТНЕ БАЗИЛИЧНЕ ВЕНЕ И БРАХИО-
АНТЕБРАХИЈАЛНИ АРТЕРИОВЕНСКИ ГРАФТ У 
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Сажетак

Према KDOQI смерницама, редослед креирања артериовенских 
фистула (АВФ) јесте следећи: 1. Радиоцефалична дистална АВФ, 2. Бра-
хиоцефалична кубитална АВФ, и 3. надлакатна АВФ са суперфицијали-
зацијом и транспозицијом базиличне вене. Код неких болесника са неа-
декватним крвним судовима, потребно је креирати проксималну АВФ. 
Уколико не постоји могућност за АВФ, предлаже се синтетички графт.

За успешно планирање и тактику креирања васкуларног приступа 
неопходно је познавање анатомије крвних судова и њихових абнормал-
ности. Преваленција дупле брахијалне артерије је 2−12%. У 34% боле-
сника, базилична вена је кратког тока и није погодна за АВФ са транс-
позицијом.
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Транспозиција је донекле деликатнија процедура и може се изводи-
ти на два начина. Ако је базилична вена кратка, АВФ са транспозицијом 
неће имати добар резултат и не саветује се. У овом случају, индикована 
је имплантација артериовенског графта.

Ауторска идеја је била имплантација ПТФЕ графта у два акта код 
болесника с неадекватним промером крвних судова. У првом акту је 
креирана брахиобазилична АВФ коришћењем нативних крвних судо-
ва у дисталном делу надлактице термино-латералном анастомозом. Три 
недеље након првог акта, постигнута је значајна дилатација брахијалне 
артерије и базиличне вене што је потврђено и колор доплер прегледом. 
Други акт је спроведен кроз исти рез као први, а ПТФЕ графт је имплан-
тиран термино-терминалном анастомозом са дилатираном базиличном 
веном. ПТФЕ графт имплантиран у два акта показао је одличне при-
марне резултате. Употреба овог графта у поступку хемодијализе била 
је успешна, са касним компликацијама једнаким онима код графтова 
имплантираних на адекватне крвне судове. Имплантација брахијалног 
ПТФЕ-графта у два поступка може бити метод избора у случајевима са 
неадекватним крвним судовима, тромбозом цефаличне вене у пределу 
надлактице, код пацијената с хипотензијом и код пацијената са дијабе-
тесом. Према нашем сазнању, овај приступ није доступан у литератури, 
тако да сматрамо да је то оригинална метода.

Кључне речи: хемодијализа, васкуларни приступ, транспозиција 
базиличне вене, брахијални ПТФЕ графт.
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Увод

Васкуларни приступ је најосетљивија карика процеса хемодија-
лизе, а кључну промену у његовој креацији су донели Brescia, Cimino и 
сар. (1966, Сијетл) који су креирали унутрашњу артериовенску фистулу 
(АВФ) у дисталном делу подлактице анастомозом радијалне артерије и 
цефаличне вене [1]. Овакав васкуларни приступ је и данас најбоље ре-
шење и сматра се „златним стандардом васкуларног приступа за хемо-
дијализу“ [2]. Неадекватне анатомске и функционалне карактеристике 
крвних судова, као и разне компликације у току експлоатације истих 
код неких болесника захтевале су изналажење и неких других опција за 
васкуларни приступ [3]. Тако је примена синтетског материјала за ва-
скуларни приступ започела осамдесетих година. Први вештачки крв-
ни суд (графт) направљен је 1973. године од поли-тетра-флуор-етилена 
(ПТФЕ). Касније модификовани ПТФЕ графт (expanded ПТФЕ, е-ПТФЕ) 
и данас је најчешће коришћени вештачки материјал за васкуларне при-
ступе за хемодијализу [4]. Полиуретански графт [5, 6] укључујући и тро-
слојни графт (Thoratec Vectra) показао је предност у могућности раног 
коришћења, али је имао лошије касне резултате и већу цену.

Америчка Национална фондација за бубрежне болести (National 
Kidney Fondation, NKF) публиковала је 1997. године Иницијативу за ква-
литетан исход дијализе (Dialysis Outcome Quality Initiative, DOQI) и уве-
ла смернице према којима се даје предност артериовенској фистули на 
нативним судовима у односу на васкуларне приступе АВ графтом [7]. 
Ако је графт једини избор за васкуларни приступ, предност треба дати 
локацијама на рукама, а најбоље резултате је показао брахио-базилич-
ни „loop“ графт постављен антебрахијално [8]. Према смерницама NKF-
-DOQI редослед креирања АВФ је следећи: 1. радиоцефалична дистална 
АВФ, 2. брахиоцефалична кубитална АВФ и као последња 3. надлакатна 
АВФ са суперфицијализацијом и транспозицијом базиличне вене. Наша 
искуства су показала да у овај редослед пре брахиоцефаличне АВФ треба 
ставити проксималну радиоцефаличну АВФ. Нативна фистула са прок-
сималном радијалном артеријом (ПРА НАВФ) има предност у чињени-
ци да се током времена не развија крађа крви из брахијалне артерије, не 
доводи до дисталне исхемије нити до хиперпроточности кроз АВФ [9]. 
Jennings [9] износи резултате нативних АВФ код 132 консекутивна паци-
јента са примарном проточности од 97% за 11 месеци праћења.
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Познавање анатомије и топографије васкуларног система на рукама је 
од великог значаја за процену могућности креирања васкуларног присту-
па, посебно секундарног. Одступање од уобичајене анатомске слике бра-
хијалне артерије среће се код 2−12% болесника у виду дупле артерије која 
је настала одвајањем једне површне гране која је добила назив a. brachialis 
superfitialis [10]. Други аутори су ову артерију назвали a. brachioradialis по-
што се наставља испод лакта у радијалну артерију и најчешће је унила-
терална. Они су ово високо одвајање артерије од главног стабла нашли у 
11−24% случајева [11]. Дубока грана која наставља пут дистално пратећи 
n. medianus задржава назив a. brachialis и од ње настаје a. ulnaris.

Варијације базиличне вене значајне за формирање АВФ са транспо-
зицијом односе се на дужину венског сегмента, односно места уливања 
базиличне вене у дубоку вену (v. brachialis или v. axilaris). Колор доплер 
дијагностика нам даје довољно тачан податак и саветује се пре сваке 
планиране хируршке интервенције. У 66% случајева базилична вена, пре 
уливања у брахијалну вену је довољне дужине за кондуит (10 цм и више) 
и могуће је формирање васкуларног приступа транспозицијом базилич-
не вене. Међутим, код 34% пацијената базилична вена је у надлакатном 
пределу кратког тока и није погодна за креирање АВФ транспозицијом 
[12]. Продужетак препарисања базиличне вене и на брахијалну вену, да 
би се добила довољна дужина кондуита, има велики проценат компли-
кација (руптура вене на месту бодења, синдром крађе, тромбоза са ем-
болијама, хиперпроточност). Уколико не постоји могућност формирања 
кондуита на подлактици и ако је надлакатна цефалична вена неупотре-
бљива (неразвијена или тромбозирана), следећи корак је оперативна 
припрема базиличне вене за безбедну АВФ.

Базилична вена се из свог анатомског лежишта поставља на предњу 
страну надлактице у супкутани простор. Ова интервенција може да се из-
веде на два основна начина: у једном акту и у два акта. Ozcan и сар. [11] у 
студији објављеној 2013. године налазе да је операција у два акта супери-
орна у односу на операцију у једном акту по свим карактеристикама (мање 
постоперативних компликација, бржа матурација фистуле) [13, 14]. 
1. Транспозиција у једном акту представља препарисање базиличне 

вене у довољно дугом сегменту за потребе кондуита, постављање 
вене у ново лежиште погодно за бодење и у истој операцији форми-
рање анастомозе са брахијалном артеријом у дисталном пределу над-
лактице. За матурацију је потребно 6 до 8 недеља, а стопа примарне 
проточности је ниска.
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2. Транспозиција у два акта (времена) значи да се у првој операцији на-
прави брахио-базилична АВФ у дисталном делу надлактице, потом 
се чека матурација од минимум 30 дана (4 до 6 недеља).  Добијена је 
вена задебљалог зида и већег лумена и таква може да се безбедније 
транспонира у супкутани простор и да се уради нова брахиобазилич-
на анастромоза. После две недеље допунске матурације може да се 
користи за дијализу.

Лечење дијализама у КБЦ Звездара започето је 1962, само две године 
после  Scribner-а, под руководством професора Василија Јовановића кога 
је пратио први нефроваскуларни хирург у тадашњој Југославији, прим. 
др Вељко Балабанић. С обзиром на велико искуство у креирању васку-
ларних приступа, често се у овај центар упућују болесници из мањих 
центара који су у тешком стању и са искоришћеним нативним крвним 
судовима те је све чешћа потреба за имплантацијом васкуларног графта 
или трајног, тунелизованог катетера. Суперфицијализацију са транспо-
зицијом базиличне вене као секундарну АВФ примењујемо спорадично 
с обзиром на то да наша искуства са тим приступом нису најбоља. Овако 
креиран приступ има висок проценат рециркулације (кратак кондуит), 
а у току експлоатације доводи до хиперпроточности, синдрома крађе и 
исхемије шаке. Корекција ових компликација захтева интервенцију ис-
кусног васкуларног хирурга и неизвесног је исхода.

Ако су нативни крвни судови на рукама искоришћени или неаде-
кватни из било ког разлога, приступа се имплантацији артериовенског 
графта (АВГ). За квалитетну дијализу пожељно је да је имплантирани 
графт доброг квалитета (добар за реконструктивну васкуларну хирур-
гију не значи да ће задовољити процес пунктирања) и по могућости ди-
јаметра од 6 мм [15]. За добар рани резултат диспропорција пречника 
протезе и нативних судова на које се врши инсерција протезе требала 
би да буде до 2 мм. [16]. Када су нативни судови испод 4 мм,  проценат 
успеха је неприхватљиво мали и одустаје се од графта на руци и доно-
си се одлука за имплантацију графта у феморалну позицију, што је због 
могућих компликација често ризична одлука (тромбоза дубоких вена, 
инфекција, тешко контролисана хеморагија, исхемија ноге).

Да би се избегла имплантација феморалног АВГ аутори овог прика-
за дошли су на идеју да у случају неадекватне димензије базиличне вене 
или брахијалне артерије по принципу суперфицијализације базиличне 
вене у два времена (корака), ураде имплантацију брахио-базиличног 
графта у два акта. 
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Приказ случаја 1.

Мушкарац, рођен 1946. године, на хемодијализи од 2001, основ-
на болест полицистични бубрези. Први стални приступ је била Cimino 
Brescia АВФ десно, а потом већи број покушаја формирања секундар-
них АВФ. Од 2009. године, по искуству његовог матичног центра за ХД, 
исцрпљене су све могућности за креирање АВФ на нативним судови-
ма и послат је у нашу установу. Клиничким прегледом и колор доплер 
сонографијом (ЦДС, 03. 11. 2009) закључено је да је ипак могућа АВФ 
лево кубитално: брахијална артерија задебљаног зида, лако елонгирана, 
дијаметра 5,1 мм, трофазичног пулсног таласа. Непосредно испод куби-
талног превоја се налази бифуркација. Базилична вена без тромботич-
них маса, надлакатно дијаметра 5 мм а проксимално подлакатно 2,6 мм. 
Цефалична вена без тромботичних маса, надлакатно дијаметра 4,7 мм 
а проксимално подлакатно 4 мм. За кондуит је предвиђена надлакатна 
цефалична вена. Као резервна варијанта остала је суперфицијализација 
и транспозиција надлакатне базиличне вене. 

Слика 1. Испрепарисани крвни судови кубиталне регије (брахијална артерија 
пре рачвања и v. mediana cubitalis са добрим протоком и ка цефаличној и бази-
личној вени
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Слика 2. Артериовенска фистула brachio-mediana regionis cubitalis lateris sinistri

Иако је ЦДС указивала на добре крвне судове, а то исто је прика-
зано и на операцији кубиталне фистуле (слике 1 и 2), ни после месец 
дана није дошло до њене матурације те је урађена мултислајсна компју-
теризована томографска ангиографија (MSCT) леве руке ради утврђива-
ња разлога изостале матурације АВФ. Резултат: надлакатна цефалична 
вена је кратког тока и недовољно развијена. Одлучено је да се покуша 
последње решење са нативним судовима, брахио-базилична АВФ транс-
позицијом базиличне вене. У међувремену су се хемодијализе обављале 
преко централног венског катетера (ЦВК).

Због узгредног налаза на MSCT ангиографији (тумор левог поли-
цистичног бубрега доњег пола димензије 77 x 68 мм), дана 25. 12. 2009. 
је урађена радикална нефректомија са леве стране. Патохистолошки на-
лаз је потврдио Chromophobe renal cell carcinoma, stage gradus III, pT 2. 
Болесник је подвргнут редовним уролошким контролама, а 23. 06. 2011. 
урађен је контролни MSCT абдомена на ком је виђен десни бубрег са 
сличним тумором као на левој страни, димензије 51 x 53 мм. Због наве-
деног налаза урађена је радикална нефректомија и десног бубрега (02. 
07. 2011) и потврђен је исти патохистолошки налаз.

После шест месеци од прве операције кубиталне АВФ и опоравка од 
нефректомије могло се констатовати да је базилична вена доброг протока 
и артеријализованог зида и одлучено је да се уради други акт транспози-
ције базиличне вене новом анастомозом дистално брахијално (слике 3−8).
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Слика 3. Маркирани судови на ултра-
звуку: v. basilica и a. brachialis, место 
транспозиције

Слика 5. V. basilica пресечена и ди-
стално подвезана

Слика 7. Нова анастомоза brachio-
-basilica

Слика 4. Испрепарисана v. basilica

Слика 6. Провлачење вене тунелиза-
тором на место транспозиције

Слика 8. V. basilica на новом месту
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Слика 9. MSCT брахио-базиличне фистуле са транспозицијом после 8 година

Овај васкуларни приступ се предлаже, према водичима KDOQI као 
последњи начин са нативним судовима. Захват је деликатнији и мањи 
број хирурга га примењује. Ране компликације су бол у руци и оток 
надлактице, а касне компликације су хиперпроточност, steal syndrom-a, 
псеудоанеуризме на местима бодења и друге. По нашем искуству овакав 
приступ не треба да се ради код кратке базиличне вене, а други разлози 
нису кључни и зависе од хирурга. 

Приказ случаја 2

Мушкарац, стар 23 године на хемодијализи више година због тешке 
конгениталне малформације урогениталног тракта. Нативни судови по-
годни за васкуларни приступ на обе руке болесника били су искоришће-
ни вишекратним покушајима формирања АВФ. Дужи временски период 
дијализирао се преко ЦВК у разним позицијама. 

Прегледом ЦДС у дисталном делу надлактице измерен је дијаметар 
брахијалне артерије од 3,6 мм и базиличне вене од 2,7 мм (слике 10 и 11). 
Индикована је имплантација е-ПТФЕ графта у два акта.
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Слика 10. ЦДС предела дисталне под-
лактице пре операције

Слика 11. Дистална подлактица после 
маркирања на ултразвуку

Слика 13. Детаљ анастомозе под углом од 90 степени

Операција је изведена у регионал-
ној анестезији (аксиларни блок) на 
следећи начин: попречним резом 
у дисталном делу надлактице при-
ступљено је базиличној вени и бра-
хијалној артерији и урађена је тер-
мино-латерална анастомоза (слика 
12). Приликом формирања анасто-
мозе значајно је подесити базилич-
ну вену према брахијалној артерији 
под углом од 90 степени (због поло-
жаја у другом акту, слика 13).

Слика 12. Fistula arteriovenosa brachio-
-basilica latero-terminalis regionis brachi-
alis distalis

Звездара метод      
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Четири недеље касније констатовано је да се брахио-базилична АВФ 
добро развила. ЦДС прегледом измерена базилична вена је артеријали-
зованог зида пречника 4,8 мм и брахијална артерија дилатирана на 6,0 
мм (слика 14). Овако постигнут дијаметар крвних судова дозвољавао је 
сигурну имплантацију графта.

Слика 14. Контролна колор доплер сoнографија после четири недеље матура-
ције

У другом акту у регионалној анестезији по ожиљку прве операције 
испрепарисана је базилична вена почетног дела АВФ. Тунелизатором је 
супкутано провучена е-ПТФЕ васкуларна протеза у позицију антебра-
хијални loop графт (слика 15). Базилична вена је на 2 цм од анастомозе са 
брахијалном артеријом, под васкуларним клемама, попречно пресечена 
(слика 16), а потом су са графтом креиране две Т-Т анастомозе, (ана-
стомоза брахијална артерија графт има својства латеро-терминалне ана-
стомозе, слика 17). Оперативна рана се затвара појединачним шавовима 
коже најчешће без дренаже (слика 18).

Овом тактиком се у другом акту не приступа брахијалној артерији и 
не прекида крвоток што знатно поједностављује операцију. Интерпонат 
базиличне вене у случају потребе експлантације графта (код инфекције) 
омогућава да се графт у целини лако извади, а венски патрљак подвеже 
шав лигатуром.
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Слика 15. По ожиљку од прве опера-
ције приступљено базиличној вени у 
близини анастомозе без атака на бра-
хијалну артерију и почетак имплан-
тације графта у супкутани простор у 
loop положају

Слика 17. Две термино-терминалне 
анастомозе базиличне вене и графта

Слика 16. Цела протеза имплантира-
на. Пресецање базиличне вене на 2 цм 
од брахијалне анастомозе под васку-
ларним клемама

Слика 18. Изглед имплантираног 
графта два дана после операције

Овако формиран АВГ после три до четири недеље може да се користи за хемо-
дијализу.

Дискусија 

Приказане су две методе формирања васкуларног приструпа код два 
комплексна болесника са искоришћеним крвним судовима на подлакти-
цама и без сталног приступа за хемодијализу. Код првог болесника ура-
ђена је брахијална АВФ са транспозицијом базиличне вене у два акта. 
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Као споредни налаз болеснику је нађен прво на левом полицистич-
ном бубрегу малигни тумор, а потом и на десном бубрегу. Тимским 
радом по протоколу за лечење малигне болести урађене су радикалне 
операције и спроведено лечење по одлукама конзилијума Института за 
онкологију Републике Србије.

Болесник је био на дијализама преко ЦВК. Чекао се прави тренутак 
и урађена је транспозиција базиличне вене на левој руци. Осам година 
нема знакова рецидива малигне болести и АВФ са транспозицијим ба-
зиличне вене је све време у функцији без допунске хируршке корекције. 
Coburn MC и сарадници [17] у својој студији поредили су проточност и 
проценте раних компликација транспозиције базиличне вене на надлак-
тици са ПТФЕ брахијалним графтом. Базиличне АВФ са транспозицијом 
су имале проточност 90%, а ПТФЕ графт 70% за годину дана, а за две го-
дине 86% према 49% [17]. Wоо и сар. [13]  такође су упоређивали ефика-
сност транспониране надлакатне базиличне вене са синтетским графтом 
на надлактици. Њихов закључак је да транспонирана базилична вена има 
сигнификантно вишу примарну и секундарну проточност од брахијал-
ног АВГ, а разлог је већа стопа инфекције у групи с надлакатним ПТФЕ 
графтoм. Наше искуство је показало да за безбедан васкуларни приступ 
морају да се уклопе анатомске карактеристике базиличне вене, на првом 
месту њена дужина која директно утиче на квалитет будућег кондуита.

Код другог болесника је приказана оригинална метода имплантације 
ПТФЕ графта у два акта 
коју примењујемо у слу-
чајевима неадекватних 
нативних крвних судова. 
Димензије крвних судова 
дисталног дела надлакти-
це су биле испод границе 
која се сматра могућом 
за имплантацију графта. 
Захваљујући овој методи 
формирања васкуларног 
приступа болесник је ди-
јализиран наредних шест 
година (четири године 

примарне и још две године 

Слика 19. Артериовенски графт у два акта на 
контролном прегледу  (Звездара метод)
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секундарне проточности после хируршке корекције на артеријском кра-
ку протезе). 

С обзиром на то да се ради о оригиналној техници и тактици иста је 
названа „Имплантација АВГ у два акта − Звездара метод“ [18].

Закључак

Транспозицију базиличне вене треба радити чешће чиме ће се задо-
вољити међународне смернице да се васкуларни приступи креирају са 
нативним крвним судовима, када год је то могуће. Имплантацију бра-
хијалног АВ графта у два акта препоручујемо у случајевима грацилних 
крвних судова или кратког тока базиличне вене (неподесна за суперфи-
цијализацију), код хипотензивних болесника (без обзира на квалитет 
крвних судова), као и код болесника са дијабетесом, са склоношћу ка 
инфекцији и атеротромбози. 

Упоређујући ове две методе креирања васкуларног приступа као 
последње могућности код лоших или искоришћених крвних судова мо-
жемо да закључимо да су обе подједнако добре, али транспозиција бази-
личне вене може да се уради само ако је она довољне дужине, а имплан-
тација брахио-базиличног графта у два акта може да се уради у готово 
сваком случају. Решавање компликација је увек лакше на синтетском 
графту него на нативном крвном суду.
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ARTERIOVENOUS FISTULA WITH TRANSPOSITION 
OF UPPER ARM BASILIC VEIN AND BRAHIO-
ANTEBRAHIAL ARTERIOVENOUS GRAFT IN TWO ACTS 
IN PATIENTS WITH INAPROPRIATE BLOOD VESSELS

Branislav Donfrid,1, 2 Olivera Lozanče,3 Zvezdan Stefanović,1, 2 Nada 
Dimković4

1 Clinic for surgery, Zvezdara University Medical Center, 
2 Faculty of Dentistry, Belgrade University,
3 Anatomy Department, Faculty of Veterinary Medicine, Belgrade University
 4 Clinical Department for Nephrology and Metabolic disorders with Dialysis 

’Prof. dr Vasilije Jovanović’, Medical Faculty, Belgrade University

According to the KDOQI guidelines, the order of creation of AVF is as 
follows: 1. Radiocephalic distal AVF, 2. Brahiocephalic cubitalis AVF, and 
3. AVF with superficialisation and transposition of a basilic vein. In some 
patients with inadequate blood vessels, it is necessary to create proximal AVF. 
If there is no possibility for AVF, synthetic graft is suggested.

For successful planning and tactics of vascular approach, knowledge 
of the anatomy of the arms and their abnormalities is necessary. Thus, the 
prevalence of two brachial arteries are 2-12%. In 34% of patients, the basilic 
vein is of short flow in the overlying surface and is not suitable for AVF 
transposition.

Transposition is somewhat delicate and can be performed in two ways. If 
a basilic vein is short, AVF with transposition will not have a good result and 
should not be advised. In this case, AV graft should be implanted.

Author’s idea was to implant PTFE graft in two acts, in patients with 
inadequate blood vessel diameters. In the first act brachiobasilic AVF using 
native blood vessels was created in distal region of the upper arm by side-
to-end anastomosis. Three weeks after the first act, significant dilatation of 
brachial artery and basilic vein was noted and confirmed by CDS technique. 
The second act was conducted through the same cut as the first one and 
PTFE graft was implanted by end-to-end anastomosis with dilated basilic 
vein. The loop PTFE graft implanted in two acts has shown excellent primary 
results. The use of this graft in hemodialysis procedure was successful, with 
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late complications equal to those of grafts implanted on adequate blood 
vessels. The implantation of brachial PTFE graft in two act procedure can be a 
method of choice in cases with inadequate blood vessels, upper arm cephalic 
vein thrombosis, in patients with hypotension and also in diabetic patients. 
According to our knowledge, this approach is not available in the literature so 
we consider it to be an original method.

Key words: Hemodialysis, vascular access, transposition of basilic vein, 
brachial PTFE graft.
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АРТЕРИОВЕНСКИ ГРАФТ КАО ДИЈАЛИЗНИ 
ПРИСТУП НА ГОРЊЕМ ЕКСТРЕМИТЕТУ У 
САВРЕМЕНОЈ ВАСКУЛАРНОЈ ХИРУРГИЈИ

Момир М. Шарац

Клиника за васкуларну и ендоваскуларну хиругију Војномедицинске 
академије, Медицински факултет Војномедицинске академије, 
Универзитет одбране, Београд 

Сажетак

У савременој нефроваскуларној хирургији нативна артериовенска 
фистула (АВФ) се према препоруци водича сматра императивом (fistula 
first), а дијализни катетер последњим избором (catheter last), па је упо-
треба протетског материјала, тј. графта (АВГ) резервисана за случајеве 
чије је индикационо поље између ове две солуције. Због присутних ком-
пликација и проблема који су у вези с васкуларним приступима за хе-
модијализу (ХД), потребно је поштовати редослед њиховог креирања на 
руци. Неколико студија, укључујући и једну рандомизирану, показало 
је да је рана канулација АВГ сигурна уз пажљиву технику. АВГ се може 
поставити између било које артерије и вене које су у доброј анатомској 
позици за креирање АВГ. Компликације АВГ могу бити: тромбоза, сте-
ноза анастомозе, инфекција, крварење на месту убода или на месту ана-
стомоза, псеудоанеуризма, steal syndrome, исхемија шаке и прстију, се-
ром на месту креираних анастомоза или поткожног тунела. Да би један 
АВГ давао адекватне резулатате током ХД, а да се избегну компликације 
потребно је да се уради следеће: адекватна селекција пацијената за АВГ, 
одабир адекватног графта за креирање васкуларног притупа, перфектна 
хируршка техника, адекватан мониторинг АВГ, рана одлука о интервен-
цији код критичног АВГ, мултидисциплинарни приступ у свим етапама 
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лечења пацијената на ХД, континуирана едукација свих актера у проце-
су лечења пацијената на ХД (уско специјалистичко школовање за нефро-
васкуларне хирурге).

Кључне речи: Артериовенска фистула, артериовенски графт, хемо-
дијализа, хронична бубрежна инсуфицијенција, нефроваскуларна хи-
рургија.

У савременој нефроваскуларној хирургији нативна артериовенска 
фистула (АВФ) се према препоруци водича сматра императивом (fistula 
first), а дијaлизни катетер последњим избором (catheter last) [1], па је са-
мим тим употреба протетског материјала, тј. графта резервисана за слу-
чајеве чије је индикационо поље између ове две солуције [2]. Руководећи 
се овим смерницама а имајући на уму време које је потребно да прође 
да би се АВФ или артериовенски графт (АВГ) могли користити, неоп-
ходно је да се креирање дијализног приступа обави благовремено. Када 
јачина гломерулске филтрација (ЈГФ) достигне вредност од 30 мл/мин., 
треба креирати АВФ (или шест месеци пре започињања дијализе), јер је 
за матурацију АВФ потребно шест до осам недеља. За имплантацију АВГ 
понекад је потребно време од три до шест недеља да би се започело с ње-
говом употребом, иако данас постоје графтови који се могу користити 
унутар 24 сата. У просеку, почетак коришћења васкуларног приступа је 
могућ у временском року од четири и шест недеља [3].

Узимајући у обзир очекивани временски период до почетка хемоди-
јализе (ХД) креирају се и дијализни приступи; тако се за краткотрајно 
коришћење (< 3 недеље) користе привремени, нетунелизирајући катете-
ри за ХД, средње дуго (недеље-месеци) користе се тунелизирајући кате-
тери, a за дуготрајно (месеци и године) користе се АВФ или АВГ.

Успешно матурирани дијализни приступ треба да испуни следеће 
норме, ‘„правило 6’“ које се односи на анатомске карактеристике васку-
ларног приступа:

• 6 мм дијаметар кондуита 

• 600 мл/мин. проток крви кроз васкуларни приступ

• 6 цм доступног кондуита, најмање 

• < 6 мм дубина приступа под кожом

• 6 успешних ХД за редом 
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Све већи број дијализних приступа не испуњава поменуте норме 
[4], јер је:

• све је већи проценат не матурираних фистула (> 30%) [5].

• све је већи број АВФ које се не могу успешно канулирати

• присутни су проблеми везани за употребу АВГ.

Да би се избегле поменуте компликације потребно је да се поштује 
редослед креирања дијализног приступа на руци. Прво, ако је то могуће, 
треба да се креира радиоцефалична АВФ која представља „златни стан-
дард“, а редослед наредних анастомоза је следећи:

•	 брахиоцефалична АВФ

•	 транспозиција базиличне вене

•	 подлакатни АВГ

•	 надлакатни АВГ

Наредни редослед укључује неконвенционалне приступе, а тек на 
крају се разматрају тунелизирајући катетери за дуготрајну ХД који ни-
када не треба да буду дефинитивни приступ.

Индикације за употребу артериовенског графта

Потребна је строго селективна клиничка употреба АВГ по јасно де-
финисаним критеријумима:

−	 када је недоступан адекватни венски кондуит (лош венски конду-
ит, гојазност);

−	 када је матурација АВФ пролонгирана или њено функционисање 
није извесно;

−	 ако је претходна АВ фистула креирана успешно са задовољавају-
ћим протоком и без анатомских абнормалности, али је престала са 
радом неколико недеља постоперативно; 

−	 за пацијенте с отказом рада бубрега старости преко 65 година, бра-
хио-аксиларни АВ графт се показао као ефикасније решење;

−	 када је неопходна хитна дијализа у трајању од неколико дана код 
пацијената који не толеришу централни венски катетер (ЦВК);

−	 код пацијената са очекивано кратким временом преживљавања и 
који представљају релативну индикацију за креирање АВГ.
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Деведесетих година прошлог века у Америци је био изражен тренд 
коришћења АВГ а превасходно због финансијских добитака од стране 
произвођача графтова, с једне стране, као и лакше оперативне технике 
пласирања АВГ у односу на АВФ [6, 7]. Истовремено, графт је омогућа-
вао већи проток крви и ефикаснију хемодијализу. Последњих година ова 
пракса се значајно променила у корист АВФ [8].

Предности и мане артеривенског графта

Предност нативне АВФ у односу на АВГ су одавно познате:

−	 дуже примарно и секундарно преживљавање

−	 мања инциденца инфекција

−	 једна васкуларна анастомоза

−	 мања стопа инфекција оперативног поља.

Ипак, код појединих болесника АВГ има своје предности [9]:

−	 може се поставити практично између било које артерије и вене

−	 може се користити истог дана након имплантације

−	 скраћује се време коришћења ЦВК

−	 канулирање (канулацију могу радити и мање искусни техничари)

−	 минимализује време коришћења ЦВК

−	 лако успешних ревизија – тромбектомија

−	 висок проток крви доступан одмах (нема матурације)

−	 секундарно преживљавање у рангу са АВФ али уз додатне интер-
венције

−	 праћењем се идентификује критичан графт, а проблем се коригује 
стентом или перкутаном интервенцијом.

Преживљавање графта је боље код пацијената старости преко 60 го-
дина у односу на АВФ. Успешно креирање АВГ се креће од 90 до 98% с 
примарним једногодишњим преживљавањем од 23% [10]. Дуго је владао 
мит да АВГ не може бити канулиран прве две недеље од операције. Чи-
њеница је да су неколико студија, укључујући и једну рандомизирану, 
показале да је рана канулација АВГ сигурна уз пажљиву технику. Такође, 
данас располажемо графтовима који су креирани тако да су self sealing, 
што умањује дефект на графту од убода иглом и омогућава рани при-
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ступ, тј. рану канулацију унутар 24 сата од креирања. Потребно је напо-
менути да за разлику од фистуле која се креира предијализно, за графт 
се то не препоручује.

Као што графт има своје предности, неизоставно има и своје недо-
статке а то су:

−	 Oграничено примарно преживљавање због прогресивне миоин-
тималне хиперплазије на анастомози између вене и графта; да би 
се одржало преживљавање понекад је неопходно урадити више се-
кундарних ревизија.

−	 Постоперативне инфекције графта могу захтевати његово вађење 
ради залечења инфекције.

−	 Интралуминално таложење ћелијских, тромбоцитних и фибрин-
ских елемената из крви може сузити лумен и резултовати касном 
тромбозом.

−	 Високи проток се може манифестовати симптоматским steal 
fenomen-ом.

Све ово треба имати на уму током доношења одлуке о креирању 
АВГ. Да би се смањио проценат компликација као што је инфекција, ин-
дикована је периоперативна примена антибиотика и то цефалоспорина 
прве генерације (једна доза пре интервенције) или ванкомицина (две 
дозе пре интервенције). Ванкомицин се чешће користи због чешће коло-
низације метицилин-резистентним стафилококусом ауреусом.

Одабир места за постављање АВГ 

На схеми 1 дате су могућности креирања васкуларног приступа на 
рукама употребом васкуларног графта. Значајно је да се предвиди сег-
мент за пласирање (бодење) две каниле довољно удаљене како би се из-
бегла рециркулација. Најбоље резултате има графт постављен брахио-
-базилично у антебрахијалној позицији „у виду петље“
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Схема 1. Локација могућих креирања артериовенског графта за хемодијализу 
на рукама

У одређеним случајевима исцрпљене су све конвенционалне лока-
ције и преостају као могућност неке ређе коришћене локације.

Аксило-аксиларну позицију АВГ карактерише следеће:

−	 Двогодишње преживљавање 40−80%

−	 Нема „феномена крађе“

−	 Добра позиција за канулирање

−	 Чува контралатералне крвне судове за наредне васкуларне приступе

−	 Могуће су компликације (некада леталне).

Брахио-аксиларно-југуларна позиција има следеће одлике:

−	 Двогодишње преживљавање 60%

−	 Нема „феномена крађе“

−	 Хируршки је захтевна за креирање

−	 Могуће компликације (могу бити леталне).

Интерпозиција артеријског графта за хемодијализу

−	 Трогодишње преживљавање 87%

−	 „Феномен крађе“ се виђа у 5% случајева

−	 Хируршки захтевна за креирање

−	 Високо ризичан за крварење

−	 Компликације (могу бити леталне)
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Осим поменутих ретких позиција постоје и тзв. екстремне позици-
је: брахио-атријални и аксилоатријални АВГ.

Имајући у виду све до сада поменуто намеће се логично питање ка-
кав би то графт за дијализу требало да буде. Идеалан графт требало би 
да има следеће особине:

−	 да никада  не тромбозира
−	 апсолутно резистентан на инфекцију

−	 лако се имплантира

−	 лако се канулира

−	 не крвари након деканулације 

−	 никада не формира псеудоанеуризму 

−	 траје неограничено дуго.

Овакве карактеристике зависе од развоја нових материјала и техно-
логије. Садашњи графтови за дијализу су дизајнирани посебно за ХД и 
састоје се или од политетрафлуороетилена (ПТФЕ) или од полиуретaна, 
а могућа је и њихова комбинација. Графтови за ХД су вишеслојни и тако 
дизајнирани да се могу радити ране канулације чак и у прва 24 сата од 
имплантације. Имајући у виду ове податке потребно је да се врши аде-
кватан одабир графта за креирање васкуларног приступа.

Одабир материјала од кога је направљен графт

Графт може бити од вештачких материјала ко што је ПТФЕ, експан-
дирани ПТФЕ графт, полиуретан, полиестер или је биолошког порекла 
као што је криопрезервирана вена − алографт, ксенографт – бовина ме-
зентерична вена [13]. При одабиру графта мора се водити рачуна и о ди-
јаметру јер ће он, између осталог, дефинисати и проток крви. Најчешће 
се користи  графт дијаметра од 5 мм или 6 мм (обезбеђују проток крви 
од 750 до 1.200 мл/мин), изузетно ретко 8 мм код пацијената код којих 
су констановане поновљене тромбозе те већим дијаметром желимо да 
остваримо висок проток.

Врло битан сегмент при одабиру графта је одређивање дужине 
графта, јер он одређује дужину кондуита, тј. сегмента за коришћење то-
ком ХД. Минимум је 6 цм графта доступног за канулацију, а обично је то 
15 цм код „равне“ позиције, а дуже код позиције „у виду петље“. Анасто-
мозе које креирамо су латеро-терминална (Л-Т) на артерији и термино-
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-терминална (Т-Т) на вени. Дијаметар венске анастомозе је око 7 мм што 
се постиже техником креирања и ушивања анастомозе.

У пракси се најчешће користи ПТФЕ графт који се поставља на под-
лактици недоминантне руке у конфигурацији ,,у виду петље“ (сликa 1, 
лична архива аутора).

     
Слика 1. Артериовенски графт на подлактици – позиција ,,у виду петље“ (лич-
на архива аутора)

Хируршка техника и тактика креирања артериовенског графта 

Ниједна хируршка интервенција не захтева толико прецизан и ми-
нуциозан рад као нефроваскуларна хирургија. У њој се огледа сва уме-
шност, способност и виртуозност хирурга, а мери се процентом успелих 
креираних дијализних приступа. Стога је неопходна одговарајућа едука-
ција лекара, по могућности искусних васкуларних хирурга за овај рад. 
Редослед процедура је следећи:

−	 Препарација и припрема крвних судова – прво вене, а затим арте-
рије

−	 Обавезна проксимална и дистална контрола крвних судова

−	 Креирање поткожног тунела Kelly-Wick тунелизатором

−	 Позиционирање тунела у површном, супкутаном ткиву, али не 
субдермално

−	 Графт се може пропрати хепарином пре пласирања ради смањења 
ризика од тромбозе

−	 Хепарин дати системски тек након креирања поткожног тунела 
(50−75 ij/kg  телесне тежине и. в.), сачекати 3−5 минута пре поста-
вљања васкуларних клема а затим креирати анастомозе.
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Анастомоза се креира на следећи начин:

−	 Крајеве графта обрадити у облику cobra head

−	 Користити монофиламентни нересорптивни шавни материјал 5-0, 
6-0 са атрауматском иглом (полипропилен, ПТФЕ)

−	 Између шавова правити размак 1 мм, шавове пласирати 1 мм од 
ивице крвног суда и графта

−	 Ако је графт конфигурације „у виду петље“ проверити да није кни-
кован на темену графта

−	 По креирању, требало би да буде палпабилан трил на месту конек-
ције графта са веном

−	 Крварење на месту проласка сутура кроз графт престаје након 
одређеног времена (стрпљење, локални хемостатици)

−	 Локално коришћење хемостатских лепкова за анастомозе може по-
моћи у контроли крварења.

Након завршеног креирања АВГ потребно је да се уради процена 
протока и функције АВГ на следећи начин:

−	 Ако је венски проток добар а трил палпабилан то је добар знак за 
функционисање графта

−	 Колор доплер сонографијом (CDS) се може проценити венски про-
ток проксимално од венске анастомозе

−	 Ако се пацијент отпушта након два сата од операције, хемостаза 
мора бити перфектна и проверена пре отпуста

−	 Коришћење CDS за проверу дисталног протока кроз дигиталне ар-
терије може бити од користи код процене ране појаве „синдрома 
крађе“

−	 Хируршку рану затворити у два слоја, поткожно ресорптивним 
концем 3-0, 4-0. Кожу ушити на стандардни начин

−	 Конце скинути тек након две недеље.

Након завршене операције и успешног креирања АВГ не завршава 
се хируршки посао. Неопходно је да се уради и напише коректна отпу-
сна и операциона листа која мора да садржи следеће елементе:

−	 У оперативној листи навести кратки опис операције укључујући 
места анастомозе, графтни материјал укључујући дијаметар и ду-
жину
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−	 Пре отпуста проверити функционалност АВГ (трил - палпација, 
аускултација), као и верификовати постојање задовољавајуће ди-
сталне артеријске циркулације

−	 Дати инструкције пацијенту да не врши компресију графта мере-
њем крвног притиска, тесном одећом, мануелном компресијом или 
лежањем на руци током спавања

−	 Нотирати када ће графт бити спреман за ХД, шематизовати дија-
грам позиције графта

−	 Заказати контролу за 7−10 дана.

И након свих горе поменутих и урађених поступака није крај, јер 
следи праћење АВГ тј. дијализног приступа који мора бити редован и 
адекватан а састоји се у следећем:

−	 Физички преглед дијализног приступа 

−	 Мерење протока кроз АВГ CDS-ом

−	 Мерење венског притиска током дијализе.

Адекватним мониторингом и добром сарадњом сестре на ХД, паци-
јента, нефролога и нефроваскуларног хирурга на време ће се препознати 
критични дијализни приступ и предузети адекватне мере а све у циљу 
спасавања дијализног пута и продужетка његове експлоатације [14].

И поред свих предузетих мера у одређеном проценту долази до по-
јаве компликација.

Компликације повезане са артериовенским графтом и њихово лечење

Најчешће компликације које се срећу током употребе АВГ су:
−	 тромбоза

−	 стеноза анастомозе

−	 инфекција графта

−	 крварење на месту убода или на месту анастомоза

−	 псеудоанеуризма

−	 „синдром крађе“, исхемија шаке и прстију

−	 сером на месту креираних анастомоза или поткожног тунела.

Поменуте компликације захтевају мултидисциплинарни приступ у 
решавању што подразумева учешће нефролога, интервентног радиолога, 
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инфектолога, хематолога и васкуларног хирурга. Од посебног су значаја 
тромбозе графта и инфекције које су међу најчешћим компликацијама. 

Тромбозе графта се могу решавати интервентно радиолошки а чешће 
хируршки тромбектомијом [15]. Инфекције графта су далеко опасније и 
захтевају неодложно лечење. Лечење инфекција тела графта захтева:

−	 антибиотску терапију по антибиограму

−	 покушај презервације графта

−	 парцијалну ресекцију и реконструкцију кроз здраво ткиво

−	 екстирпацију графта као послењу меру.

Перианастомотична инфекција се карактерише дисрупцијом ана-
стомозе, крварењем и захтева ресекцију и екстирпацију графта уз збри-
њавање крвних судова (подвезвање вене, а најчешће реконструкције ар-
терије неком од стандардних хируршких техника) [16].

Да би један АВГ давао адекватне резулатате током ХД, а да се избег-
ну компликације потребно је да се уради следеће:

−	 адекватна селекција пацијената за АВГ

−	 одабир адекватног графта 

−	 перфектна хирушка техника

−	 континуирани мониторинг АВГ

−	 рана одлука о интервенцији код критичног АВГ

−	 мултидисциплинарни приступ у свим етапама лечења пацијената 
на ХД

−	 континуирана едукација свих актера у процесу лечења пацијената 
на ХД (уско специјалистичка едукација за нефроваскуларне хирур-
ге).
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ARTERIOVENOUS GRAFT FOR DIALYSIS IN FOREARMS 
AS A PART OF MODERN NEPHROVASCULAR SURGERY

Momir M. Šarac

Vascular and Endovascular Therapy Clinic, VMA Medical School, University of 
Defense, Republic of Serbia

According to current recommendations, the use of prosthetic material 
(AVG) is reserved for cases where creation of native AVF is not possible 
(‘fistula first’), and with aim to avoid dialysis catheter (‘catheter last’). Due 
to the possible complications and problems related to hemodialysis (HD) 
vascular access, it is necessary to respect the order of creating dialysis access 
on hand. Several studies, including one randomized, have shown that early 
cannulation of AVG is safe with careful technique. AVG can be placed 
between any artery and vein which are in a good anatomic position for AVG 
creation. AVG complications may be: thrombosis, anastomosis stenosis, graft 
infection, bleeding at needle stick place or anastomosis, pseudoaneurysm, 
steal syndrome, hand/finger ischemia, seroma at the place of anastomosis 
or tunnel. In order to provide an adequate AVG function during HD and to 
avoid complications, it is necessary to do the following: adequate selection 
of patients for AVG, selection of adequate grafts, perfect technique, adequate 
AVG monitoring, early intervention with critical AVG, multidisciplinary 
approach at all stages of patients’ treatment, continuous training of all actors 
in the process of treatment of patients on HD (particularly specific training 
for nephrovascular surgeons).

Keywords: AV fistula, AV graft, hemodialysis, chronic renal failure, 
nephrovascular surgery.
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АРТЕРИОВЕНСКИ ГРАФТ НА ДОЊЕМ 
ЕКСТРЕМИТЕТУ − ПРЕДНОСТИ И МАНЕ

Звездан Стефановић, Марјан Илић, Мирослава Поповић, Радислав 
Ашћерић, Бранислав Донфрид

Хируршка клиника „Никола Спасић“, Kлиничко болнички центар „Зве-
здара“, Београд

Сажетак

Примена синтетичког материјала за васкуларни приступ започела 
је 1973. године. Тада су први пут употребљени вештачки крвни судови 
направљени од политетрафлуоретилена (PTFE). У наредним годинама 
дошло је до модификација овог материјала и добијен је експандет-PTFE 
(е-PTFE), графт који је и данас најчешће коришћени графт за хемоди-
јализу. Године 1993. појављује се вишеслојни PTFE графт назван Strech 
GORE-TEX. Пошто се овај графт показао квалитетнијим у односу на 
репарацију места пункције и бржу санацију места пенетрације игле, то 
је омогућило његово коришћење унутар 48 часова од инсерције. Поред 
различитих модификација PTFE графтова, 1993. године приказан је и 
полиуретански графт као синтетички крвни суд, а нешто касније и тро-
слојни полиуретански графт (Thoratec Vectra) који је дао нешто боље ре-
зултате али није потиснуо е-PTFE посебно због више цене. 

За имплантацију артеријско венског графта (АВГ) за хемодија-
лизу на доњем екстремитету могу да се користе као артеријски донор 
површна феморална артерија (A. femoralis superficialis) у прoксималном 
делу бутине или заједничка феморална артерија (А. femoralis communis). 
За вену се користи проксимални део велике сафенске вене (V. saphena 
magna). Графт се поставља у loop позицију. У случајевима добрих арте-



92

Артериовенски графт на доњем екстремитету − предности и мане

рија без стенотичних промена могуће је пласирање АВГ у straight  пози-
цији између поплитеалне артерије изнад колена и велике сафенске вене 
у препонском делу.

АВГ на нози представља добар, поуздан и за имплантацију једно-
ставан васкуларни приступ за хемодијализу који  је индикован код па-
цијената код којих су искоришћени  крвни судови  на  рукама. Огра-
ничавајући фактори су компликације које су често тешке за решавање 
и опасне по живот: инфекција, псеудоанеуризме на местима бодења с 
претећим крварењем, исхемија ноге и хемодинамски поремећаји због 
хиперпроточности.

Kључне речи: хемодијализа, васкуларни графт, доњи екстремитет.

Увод

Примена синтетичког материјала за васкуларни приступ започела 
је 1973. године. Тада су први пут употребљени вештачки крвни судо-
ви направљени од политетрафлуоретилена (PTFE). Три године касније 
појављује се модификовани PTFE графт (expanded- PTFE) који постаје 
најчешће коришћени вештачки материјал за васкуларне приступе за хе-
модијализу [1].

Davidson и сарадници су 1993. године увели модификовани PTFE 
графт вишеслојне структуре познат као Stretch GORE-TEX. Овај графт 
показао је добре резултате у односу на репарацију места пункције и бржу 
санацију места пенетрације игле што је омогућило коришћење графта 
унутар 48 часова од инсерције [2]. Код ових графтова запаженo је ређе 
стварања „колена“ на графту и бољи  проток крви што му је дало пред-
ност у односу на е-PTFE графт стандардног зида. Међутим, цена овог 
графта је знатно већа. 

Поред различитих модификација PTFE графтова, 1993. године при-
казан је и полиуретански графт као синтетички крвни суд. Ови графтови 
су могли одмах по инсерцији да се користе али први охрабрујући резул-
тати били су ускоро оспорени лошијим касним резултатима у поређењу 
са већ стандардним е-PTFE графтовима [3, 4].  Нешто боље резултате је 
дао трослојни полиуретански графт Thoratec Vectra. Његова предност је 
брза хемостаза, која се код 80% пацијената постиже за 1−1,5 минута, а 
може се користити већ после 24 сата од инсерције. Поред лошије при-
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марне и секундарне пролазности (74% за годину дана), овај графт је у 
поређењу са е-PTFE графтом скупљи, а показао се лошим за шивење и 
урастање у субкутано ткиво [5].  

У последњих десет година у употреби су и седмослојни графтови 
који у петом слоју имају нано честице које омогућавају коришћење граф-
та након 24 часа (нано технологија) [6, 7].  

Постављање артериовенског графта на нози

Артериовенски графт (АВГ) за хемодијализу значи спој једне арте-
рије и једне вене вештачким крвним судом који се поставља субкутано 
на место погодно за канулирање (Conduit).  Могући положаји графта су 
или прави (straight) или у виду омче (loop). Анастомоза крвног суда са 
графтом се поставља термино-терминално или латеро-терминално. У 
планирању операције најважније је предвидети довољну дужину графта 
за бодење без рециркулације.

За АВГ на нози најбоље резултате је показао графт у loop позицији у 
проксималном делу бутине коме артеријску анастомозу чини А. femoralis 
superfitialis po tipu латеро-терминалне анастомозе, а венски крај графта 
се спаја са проксималним делом вене сафене магне − ВСМ (V. ѕaphenа 
magnа) спајањем крај са крајем (термино-терминална анастомоза) уз 
подвезивање дисталног дела ВСМ.

У случају значајнијих стенотичних атероматозних промена на фе-
моралној површној артерији користи се заједничка феморална артери-
ја (A. femoralis communis). Пре операције потребно је да се уради колор 
доплер сонографски преглед којим се искључује значајнија периферна 
оклузивна болест артерија ногу.

Добар резултат може да се постигне користећи за артерију прок-
симални део поплитеалне артерије, а за венску анастомозу вену сафену 
магну у близини ушћа у феморалну вену. Графт се поставља у straight 
позицију.

Преоперативна припрема болесника 

Дијагностичке процедуре пре одлуке о операцији имплантације 
графта су данас стандардизоване и обухватају:



94

Артериовенски графт на доњем екстремитету − предности и мане

−	 анамнезу и клинички преглед

−	 колор доплер сонографију

−	 мултислајсну компјутеризовану томографску ангиографију

−	 артериографију и венографију

−	 магнетну резонанцу.

Имплантација се најчешће изводи у локалној анестезији због ризи-
ка који носи општа анестезија код болесника који су у обично тешком 
општем стању. Због честих поремећаја коагулације код болесника у тер-
миналној слабости бубрега ризик је и регионална анестезија (спинална). 

У преоперативној припреми потребно је урадити лабораторијске 
анализе као за сваки хитан случај:

−	 крвна слика, биохемијске анализе, крвна група, провера коагула-
ционог статуса

−	 маркери вируса хепатитиса Б, Ц, и ХИВ (обично су те анализе већ 
урађене)

−	 хемокултура код болесника са фебрилним стањем            

−	 применити антибиотску профилаксу и терапију и

−	 антитромботичку профилаксу. 

Имплантација артериовенског графта у феморалној регији

Америчка Национална фондација за бубрежне болести (National 
Kidney Foundation) публиковала је  Иницијативу за квалитетан рад дија-
лизе (Dialisys Outcome Quality Initiative − DOQI) и увела смернице према 
којима се даје предност артериовенској фистули са нативним судовима 
у односу на дијализне приступе графтом [2]. Ако је графт једини избор 
за васкуларни приступ, предност треба дати локацијама на рукама, а нај-
боље резултате је показао брахио-базилични loop графт постављен анте-
брахијално.

И поред поштовања ових смерница, често смо сучени са ситуаци-
јама када су на рукама искоришћене све опције за васкуларни приступ. 
У таквим ситуацијама одлучујемо се за АВГ на нози. Најбољи резултат 
смо имали са графтом у loop позицији са артеријском анастомозом на 
површној феморалној артерији и са венском анастомозом на ВСМ 3−4 
цм од ушћа.
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Инцизија коже може да буде уздужна или коса. Оба начина имају 
предности и мане. Наш став је коси рез због једноставнијег приступа 
феморалној артерији и ушћу велике сафенске вене (слике 1 и 2).

Слика 1. Испрепарисана а. femoralis superficialis и ушће v. saphaenae magnae

Слика 2. Завршена имплантација феморалног грaфта
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Предности и мане PTFE графта

Артериовенски графт представља трајан и поуздан васкуларни при-
ступ који је индикован код болесника код којих није могуће креирати 
нативну артерио-венску фистулу. Сви артериовенски графтови имају и 
предности и недостатке [8].

Добре стране PTFE графта:

−	 Расположивост и приступачна цена

−	 Добро држи шав  и  ако се користи  PTFE   конац нема крварења 

−	 Могуће вишекратне реоперације

−	 Добро урастање у субкутани  простор  и  кратко време матурације 

−	 Добра отпорност према инфекцији. 

Лоше стране PTFE графта:

−	 Висока стопа тромбозе графта

−	 Висока стопа неоинтималне хиперплазије и стенозе на анастомо-
зама и местима бодења

−	 Могућа инфекција у препонској регији 

−	 Могућ хемодинамски „синдром крађе“

−	 Неповољна локација код болесника којима се планира трансплан-
тација бубрега.

Компликације артериовенског графта

Најчешћи разлог престанка рада артериовенског графта је тромбоза 
настала на месту стенозе која је последица хиперплазије интиме на ме-
стима понављаних пункција или на венској анастомози. Други разлози 
за појаву тромбозе су хипотензија током хемодијализе и код поремећаја 
у коагулацији крви. Тромбоза ређе настаје услед компресије хематома, 
псеудоанеуризме, или лимфоцеле. 

Крвављење из руптурираног графта или из анастомозе у случају по-
пуштања шава због инфекције код феморалног АВГ је опасно по живот 
јер је хемостаза спољашњом компресијом у препони тешко изводљива.

Стазни оток ноге је последица ретроградног повишеног притиска 
у дубоким венама због прилива артеријске крви. Ова компликација се 
решава компресивним завојем или чарапом и елевацијом ноге.
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Steal синдром се ређе јавља ако је пацијент преоперативно добро 
испитан и ако је искључена периферна оклузивна болест. Хиперпроточ-
ност је ретка компликација код графта ако је дијаметар графта адекват-
но одређен.

Тромбектомија графта се релативо лако решава стандардном техни-
ком са Fogarty   катетером (слика 3).

Слика 3. Тромбектомија графта

Како је тешко одржавати хигијену у феморалној регији, постоји 
склоност инфекцијама графта имплантираних у овој регији [9, 10]. Ин-
фицирани графт је тешко спасити, најчешће је потребна екстирпација 
истог и то у целости. Заостали део синтетског материјала задржава ин-
фекцију, доводи до попуштања шава и крварења са места раније анасто-
мозе. Вађење графта у целини може да уради искусан васкуларни хирург 
(слике 4−6).

Слика 4. Инфицирана псеудоанеури-
зма феморалног артериовенског граф-
та

Слика 5. Вађење графта у целини
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Слика 6. Извађен инфицирани графт 
са псеудоанауризмом

Слика 7. Феморални артериовенски 
графт са лимфорејом на месту дрена

Лимфореја из оперативне ране је често присутна компликација али уз до-
бру дренажу и антибиотску терапију могуће је санирати инфекцију и задржати 
графт у функцији (слике 7 и 8).

Слика 8. Оперативна рана у санацији, 
а артериовенски графт у функцији

Слика 9. Лимфни оток ноге због стазе 
у венској циркулацији

Закључак

Артериовенски графт на нози представља добар, поуздан и за им-
плантацију једноставан васкуларни приступ за хемодијализу који је 
индикован код пацијената код којих су искоришћени крвни судови  на  
рукама. Лимитирајући фактори за његову употребу су потенцијалне 
компликације које су често тешке за решавање а могу бити и животно 
угрожавајуће (инфекција, псеудоанеуризме на местима бодења с прете-
ћим крварењем, исхемија ноге, хемодинамски поремећаји због хипер-
проточности).
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PROSTHETIC GRAFT FOR HEMODIALYSIS LOCATED 
IN LOWER EXTREMITY -ADVANTAGES AND 
DISADVANTAGES

Zvezdan Stefanović, Marjan Ilić, Miroslava Popović, Radislav Ašćerić, 
Branislav Donfrid

Surgical Clinic “Nikola Spasić”, Zvezdara University Medical Center, Belgrade

The use of synthetic material for vascular access began in 1973. At that 
time, artificial blood vessels made of polytetrafluoroethylene (PTFE) were used 
for the first time. In the coming years, there was a modification of this material 
and the PTFE (e-PTFE) expander graft was obtained, which is still the most 
commonly used graft for hemodialysis. In 1993, a multilayer PTFE graft was 
developed, called Stretch Gore-Tex. This graft showed good results in relation 
to reparation of the puncture site and a faster repair of the penetration point 
of the needle, which enabled the use of graft within 48 hours of the insertion. 
The negative side is a significantly higher graft price.

In addition to various modifications of PTFE grafts, in 1993, a 
polyurethane graft as a synthetic blood vessel was also introduced, and later 
a three-layer polyurethane graft (Thoracec Vectra), which gave some better 
results, but did not exceed e-PTFE, especially due to higher prices.

The most often graft implant sites at the lower extremity are A. femoralis 
communis − V. femoralis (VSM); A. femoralis superficialis − VSM and A 
popolitea − VSM.

AV graft on the leg is a good, reliable and easy-to-implant vascular 
approach for hemodialysis that is indicated in patients with spared 
blood vessels in the region of the forearm. Limiting factors are potential 
complications that are often difficult to deal with and life-threatening 
(infection, pseudo-aneurysm and bleeding at the puncturing points, leg 
ischemia, hemodynamic disorders due to high flow).

Key words: hemodialysis, vascular graft, lower extremity.
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НАЈЧЕШЋЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ ВАСКУЛАРНИХ 
ПРИСТУПА ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ

Александар Јанковић, 1 Бранислав Донфрид,2 Нада Димковић2, 3

1 Клиничко одељење за нефрологију и поремећаје метаболизма са 
дијализом „Проф. др Василије Јовановић“, Клиничко болнички центар 
Звездара, Београд

2 Академија медицинских наука, Српско лекарско друштво
3 Медицински факултет, Универзитет у Београду

Сажетак

Број болесника са терминалном бубрежном слабошћу која доводи 
до потребе за заменом бубрежне функције у значајном је порасту у по-
следњих неколико деценија, како у свету тако и у Србији. У нашој земљи 
је најзатупљенији вид замене бубрежне функције − хемодијализа. С об-
зиром на то да успех лечења хемодијализом у значајној мери зависи од 
квалитета васкуларног приступа, познавање њихових компликација од 
суштинске је важности за дуготрајни успех у лечењу болесника. 

Два најчешће коришћена артерио-венска приступа за хемодијализу 
су артериовенска фистула и артериовенски графт. Компликације ових 
приступа су: стеноза, тромбоза, исхемија екстремитета, исхемијска по-
линеуропатија, формирање анеуризми и псеудоанеуризми, инфекција, 
застојна срчана слабост. Стеноза и тромбоза су најчешће компликације 
у чијој основи је процес неоинтималне хиперплазије вене која је део ар-
терио-венског споја. 

Кључне речи: компликације васкуларних приступа, стеноза, тром-
боза, анеуризма, псеудоанеуризма, инфекција.
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Eпидемиологија терминалне бубрежне слабости и методе замене бу-
брежне функције

Број болесника са терминалном бубрежном слабошћу (ТБС) који 
захтевају лечење методама за замену бубрежне функције у значајном је 
порасту у последњих неколико деценија. Само у Србији се од 2005. до 
2014. године тај број повећао за 66%. Наиме, 2005. године, број болесни-
ка са ТБС је био 3.530, док је 2014. био 5.858 [1, 2]. Ово се може објаснити 
порастом популације старих особа, као и повећаном преваленцом особа 
са дијабетес мелитусом (ДМ) и хипертензијом (ХТА) као најчешћим уз-
роцима ТБС [3]. 

Према подацима из Годишњег извештаја о лечењу дијализама и 
трансплантацијом бубрега у Србији 2014. године, највећи број болесни-
ка је користио хемодијализу (ХД) као метод замене бубрежне функције 
(77,1%), перитонеумском дијализом је лечено 8,1% болесника, док је пре-
осталих 14,1% имало функционалан пресађени бубрег [2].

Имајући у виду заступљеност ХД као методе замене бубрежне функ-
ције у Србији, оправдано је разматрати компликације васкуларних при-
ступа за ХД с обзиром на то да након кардиоваскуларних болести, ком-
пликације повезане са васкуларним приступом, као и престанак рада 
васкуларних приступа представљају други најчешћи разлог хоспитали-
зације болесника на ХД у САД [4]. Познато је да квалитет ХД зависи од 
бројних чинилаца укључујући врсту хемодијализне процедуре, опште 
стање болесника, али пре свега квалитет васкуларног присупа којим се 
омогућава прилив адекватне количине крви до хемодијализног филтера. 

Три су основне врсте васкуларних приступа за ХД: 

−	 Aртериовенска фистула (АВФ) која представља субкутану, арте-
фицијално креирану комуникацију између лумена артерије и вене, 
најчешће на недоминантној руци.

−	 Артериовенски графт (АВГ) који се интерпонира између нативне 
артерије и вене и користи се када не постоји могућност креирања 
АВФ; протеза која се користи може бити од биолошког материја-
ла (аутовенски – v. saphena magna ВСМ, умбиликална вена, говеђе 
каротидне артерије, говеђи уретер) или синтетског материјала (по-
литетрафлуороетилен, е-ПТФЕ, полиуретан и др.).
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−	 Дволуменски централни венски катетери (ЦВК) који се пласирају 
у неку од великих вена.

Овим текстом неће бити обухваћене компликације везане за упо-
требу ЦВК, већ оне везане за АВФ и АВГ.

Компликације артериовенске фистуле и артериовенског графта

Најчешће компликације артериовенских (АВ) приступа су стеноза, 
тромбоза, исхемија екстремитета, исхемијска полинеуропатија, форми-
рање анеуризми и псеудоанеуризми, инфекција и застојна срчана сла-
бост. 

Стеноза је уз тромбозу најчешћа компликација АВ приступа (слика 
1) [5]. У основи стварања стенозе је процес неоинтималне хиперплазије 
који настаје у венском делу после артериовенске анастомозе, а за коју су 
одговорне с једне стране повреда ендотелијалних ћелија (током опера-
ције, пункције АВФ, измењене хемодинамске силе), као и одговори на 
ову повреду (адхезија инфламаторних ћелија, пролиферација и мигра-
ција глатких мишићних ћелија из медије у интиму) [6]. Наиме, интрава-
скуларно деловање хемодинамских сила може се поделити на притисак 
и трење [7]. Притисак је деловање на зид крвног суда које зависи од ва-
ријација пулсног притиска. Трење је механичко деловање на површину 
зида крвног суда, а потиче од протицања крви. У зависности од прото-
ка крви, трење може бити ламинарно (када крв протиче у једном сме-
ру), али и поремећено, осцилаторно (када је проток крви турбулентан и 
повремено повратан). Присуство ламинарног трења игра велику улогу 
у нормалном функционисању васкулатуре с обзиром на то да спреча-
ва инфламацију и хиперплазију ендотелних ћелија [8]. Насупрот томе, 
присуство поремећеног трења води ендотелној дисфункцији и настанку 
неоинтималне хиперплазије [9]. Након креирања АВФ, у венском делу 
се повећава притисак, мења се трење у смислу појаве осцилација, те је 
јасна патофизиологија настанка оштећења ендотелијалних ћелија [10, 
11]. Овако оштећене ендотелијалне ћелије продукују инфламаторне ме-
дијаторе који активирају агрегацију тромбоцита и привлаче леукоците 
на оштећено место. Истовремено, активиране ендотелијалне ћелије по-
већавају експресију фактора раста (Histone deacetylase 3-HDAC3 и Platlet-
-derived growth factor-PDGF) који доводе до миграције глатко-мишићних 
ћелија из медије у интиму као и њихове пролиферације [12]. Ова про-
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лиферација је праћена одлагањем екстраћелијског матрикса, слично као 
код стварања ожиљка [11, 13]. Постојe докази да у случајевима изражене 
неоинтималне хиперплазије долази до миграције фибробласта из адвен-
тиције у медију где „доживљавају“ фенотипски преображај у миграторне 
миофибробласте [14−17]. Последица ових догађаја је неоинтимална хи-
перплазија која у ствари представља фибро-мускуларно задебљање зида 
крвног суда услед миграције и пролиферације глаткомишићних ћелија 
из медије у интиму [18]. 

Постоји и други механизам оштећења ендотелијалних ћелија и по-
кретања каскаде формирања неоинтималне хиперплазије, а то је хи-
поксија изазвана исхемијом током саме операције креирања АВФ, као 
и повреде које се јављају код понављане канулације АВФ (с обзиром 
на клемовање крвних судова и повреде vasa vasorum). Хипоксија по-
креће излучивање реактивних оксигених цитокина као што су HIF-1α 
(hypoxia-inducible factor1-alpha) и IEX-1 ген (immediate-early responsive 
gene) који активирају ендотелне ћелије, инфламаторне ћелије и васкулар-
не глатко-мишићне ћелије [19−21]. С једне стране ови цитокини утичу 
на пролиферацију тако што делују на усходну регулацију VEGF (vascular 
endothelial growth factor), посебно VEGF-A који, активирањем матрикс-
-металопротеиназа (MMP), поготово MMP-2, MMP-9, ADAMTS-1 утичу 
на ремоделовање екстраћелијског матрикса и повећање ендотелне ћелиј-
ске пролиферације [20, 22−26]. Истовремено, хипоксија активира PDGF 
(platelet-derived growth factor) који повећава број миофибробласта [21, 25, 
27, 28]. Са друге стране VEGF-A, IEX-1, HIF-1α утичу на пропагацију ин-
фламације, с обзиром на то да VEGF-A привлачи леукоците, док HIF-1α 
активира инфламаторне ћелије [29]. Ови, али и други цитокини пове-
зни су и с активацијом IL-8 и MCP-1 који преко CXCR мотиф рецептора 
привлаче моноците, меморијске-Т лимфоците и ћелије природне убице 
ка регији АВФ [30]. Постоје и други молекули који учествују у процесу 
неоинтималне хиперплазије: 

−	 Heme oxygenase-1 (HO-1) јесте вазопротективни стрес протеин који 
смањује инфламацију, пролиферацију и фиброзу делујући преко 
plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), MCP-1, MMP2 и MMP9 [31, 32].

−	 Heme oxygenase-2 (HO-2) који је сличног деловања као НО-1 [33].

−	 Transforming-growth factor-beta (TGF-β1) предводник је промена у ек-
страцелуларном матриксу, целуларној пролиферацији и формирању 
тромба.
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−	 Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), инфламаторни цитокин кога луче 
леукоцити, глаткомишићне и ендотелне ћелије под дејством хипок-
сије и делује на усходну регулацију vascular cell adhesion moleсulе-1 
(VCAM-1) и IL-1β. Доказано је да утиче и на фибробластну целулар-
ну пролиферацију [34, 35]

Треба напоменути да болесници са ТБС и пре формирања васкулар-
ног приступа имају значајно повишене параметре инфламације и окси-
дативног стреса међу којима су већ помињани TNF-α, затим IL-6, те про-
лиферативни цитокин ТGF-β [14, 36−40]. Неки од уремијских фактора 
као хомоцистеин или ендогени инхибитор азот-моноксид синтазе-аси-
метрична диметиларгинична киселина (АДМА) могу имати директан 
токсични ефекат на ендотелијалне ћелије и покренути поменуте каскаде 
формирања неоинтималне хиперплазије [41]. Схематизован патофизио-
лошки процес настанка неоинтималне хиперплазије представљен је схе-
мом 1.  

Сумњу на стенозу треба поставити ако постоји: рекурентна појава 
тромба, отежано пласирање игала приликом канулације, тешко успо-
стављање хемостазе након завршеног хемодијализног третмана или ако 
је рука дуже време отечена. Инциденца стеноза се пријављује у 14−42% 
АВФ [42].

                      
Слика 1.  Успорена матурација антебрахијалне АВФ. Стеноза доводне радијал-
не артерије (фистулографија)
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АВФ – артериовенска фистула, ЛЕ – леукоцити, ТР – тромбоцити,  
ГМЋ − глаткомишићне ћелије

Схема 1. Приказ патофизиолошке каскаде настанка неоинтималне хиперплазије

Тромбоза − Осим неоинтималне хиперплазије која је у основи на-
станка стенозе а последично и тромбозе, постоји и додатни патофизи-
олошки процес који учествује у настанку тромбозе након креирања ар-
териовенске анастомозе. Наиме, оштећене ендотелијалне ћелије, поред 
других цитокина, ослобађају и von Willebrand-ов фактор чиме се ствара 
могућност за адхезију тромбоцита [37]. У наставку процеса формирања 
тромба, адхерисани тромбоцити луче тромбоксан А2 (ТxА2) и адено-
зин-дифосфат (АДП) који делују као стимулатори даље адхезије. Исто-
времено, „огољени“ колаген и ослобађање ткивног фактора доводе до 
покретања коагулационе каскаде активирањем фактора X, који заједно 

Хипоксија 
током креирања 

АВФ

Промена притиска 
и трења након 
креирања АВФ

Понављане 
пункције 

АВФ

Деловање 
уремијских 

токсина

ОШТЕЋЕЊЕ ЕНДОТЕЛНИХ ЋЕЛИЈА

Повећана експресија 
фактора раста

Миграција ГМЋ из медије у 
интиму и њихова пролиферација + 
одлагање екстраћелијског матрикса

Повећано лучење 
инфламаторних медијатора

Привлачење ЛЕ и агрегација 
ТР

ФОРМИРАЊЕ НЕОИНТИМАЛНЕ ХИПЕРПЛАЗИЈЕ
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са фактором V, јонима калцијума и фосфолипидима ослобођеним из 
тромбоцита формирају фактор V комплекс. Овај комплекс доводи до 
конверзије протромбина у тромбин, који доводи до претварања фибри-
ногена у фибрин. Активирани фактор VIII води умрежавању фибрин-
ских полимера чиме се ствара „потка“ за даљи раст тромба. 

Слика 2. Тромбоза проксималне радио-цефаличне артериовенске фистуле.  
Тромбектомија са Фогартијевим катетером и нова анастомоза

Слика 3. Тромбектомија кубиталне артериовенске фистуле са Фогартијевим 
катером
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Учесталост тромбозе као компликације АВФ је између 17 и 25% 
[42]. Сумња на тромбозу се поставља у случају појаве бола у региону 
АВФ, палпирањем тромба у АВФ, те губитком „трила“ изнад АВФ.

Терапијски, стеноза се може третирати перкутаним интервенција-
ма (балон дилатација стенозе, имплантација стента) или хируршком ин-
тевенцијом (слике 2 и 3), али мање инвазивне, перкутане интервенције 
носе ризик од рестенозе [43, 44]. Вршена су и испитивања коришћења 
разних фармаколошких средстава за која се претпостављало да би могла 
имати ефекат на спречавање стенозе и тромбозе. Показано је да клопи-
догрел коришћен од момента креирања АВФ смањује појаву тромбозе 
у првих шест недеља од операције, али не и након 4−5 месеци [45, 46]. 
Удружено коришћење дипиридамола и аспирина статистички значајно 
поправља једногодишње преживљавање АВГ [47]. Резултати ових вели-
ких студија сугеришу да је првенција стенозе и тромбозе у локалном, а 
не у системском деловању. Стога је и покушано коришћење стентова који 
излучују лек (најчешће неки антипролиферативни агенс, нпр. Paclitaxel 
или Sirolimus) с обзиром на то да су прелиминарни резултати истражи-
вања на анималним моделима, али и код болесника на хемодијализи 
били добри [48, 49]. Међутим, овакви стентови су углавном коришћени 
за АВГ, а и рандомизована клиничка студија је прекинута у фази II због 
повећаног ризика од инфекције. Коришћење Vascugel® гела који садржи 
ендотелне ћелије, током самог креирања АВФ могао би спречити ра-
звој неоинтималне хиперплазије и стенозе. Прелиминарни резултати су 
били задовољавајући и у погледу терапијског успеха али и безбедности, 
али је рандомизована мултицентрична студија прекинута будући да ни 
код АВФ ни код АВГ није показан значајан ефекат ни на матурацију, 
нити на преживљавање [50]. Генска терапија за спречавање појаве сте-
ноза код болесника којима се пласира АВГ применом Vascular endothelial 
growth factor-D (VEGF-D) била је у фази клиничког испитивања које је 
прекинуто због недостатка средстава. Давање рекомбинантне еластазе 
(PRT-201) у анималном моделу довело је до дилатације и у артеријском и 
у венском делу АВФ што убрзава матурацију, док је рандомизована кли-
ничка студија показала да постоји побољшање преживљавања када се да 
доза од 30 mcg као и да се код АВГ смањује потреба за реинтервенцијама 
[51]. За разлику од набројаних терапијских могућности које се примењу-
ју углавном у тренутку креације васкуларног приступа, Adventa® catheter 
који представља микроиглу омогућава да се било који лек може, готово 
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без оштећења крвног суда, апликовати у сваком тренутку и да се, када 
се укаже потреба, покуша продужавање живота васкуларног приступа 
убризгавањем одређене супстанце [52].

Табелом 1 представљен је предлог профилактичких и терапијских 
мера у лечењу стeнозе и тромбозе васкуларних приступа.

Табела 1. Предлог профилактичких и терапијских мера у лечењу стено-
зе/тромбозе артериовенске фистуле/графта

Медикамента терапија 
(аспирин, клопидогрел, 
варфарин, дипиридамол)

Нема сагласности у литератури нити званичне 
препоруке водича; 

Можда код болесника који су имали 
рекурентне тромбозе примена тромболитичких 
средстава локално на месту тромбозе?

Перкутане интервенције 
(балон дилатација, 
имплантација стента)

Први избор код изоловане венске стенозе

Ако је присутна и тромбоза може се и 
перкутано и хируршки решавати

Хирурша интервенција Тромбектомија – код доказаних тромбоза

Исхемија екстремитета − Исхемија се може појавити дистално од 
АВ приступа у било ком тренутку након његове креације, а настаје због 
неадекватног протока крви дистално од анастомозе (слика 4). Степен 
исхемије може бити различит: од благе (презентује се осећајем хладно-
ће, променом у боји екстремитета) до изражене (steal феномен: изражен 
бол у руци, појава улцерозних промена) [53, 54]. Изражена исхемија 
представља индикацију за хируршко лечење, тј. затварање васкуларног 
приступа мада се могу користи и реконструктивне васкуларне операције 
с циљем поновног обезбеђивања перфузије [55]. Већи ризик за развој 
исхемије имају болесници са дијабетесом, атеросклерозом и пушачи 
[56]. Учесталост исхемије екстремитета се пријављује у 10−25% случаје-
ва у различитим студијама када се за креирање АВ приступа користи а. 
brachialis, а свега у 1−2% код радиоцефаличне АВФ [57].
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Слика 4. Исхемија шаке после креирања брахиобазиличне артериовенске фи-
стуле с транспозијом вене

Исхемијска полинеуропатија се јавља брзо након креације васку-
ларног приступа, честа је код болесника са дијабетесом који већ имају 
периферну артеријску болест, поготову када се користи а. brachialis за 
формирање приступа. Основни симптоми су: слабост руке, парестези-
је, бол. Неуролошким прегледом обично се констатује слабост мишићне 
групе инервисане n. medianus-ом [42, 58]. Учесталост ове компликације 
је између 1 и 10% [42].

Формирање анеуризми и псеудоанеуризми − Анеуризма АВФ 
представља проширење крвног суда које је ограничено зидом крвног 
суда (слика 5), док је псеудоанеуризма такође проширење крвног суда, 
уз оток периваскуларног ткива и уз постојање комуникације са крвним 
судом (слике 6 и 7). Најчешћи узроци настанка анеуризми и псеудоане-
уризми АВ приступа су неадекватна хемостаза и екстравазација крви из 
убодних места након вађења игала за хемодијализу, слабост зида вен-
ског крвног суда која настаје због честих пункција, те оштећење про-
тезе честим и неправилним пункцијама. Основа превенције формира-
ња анеуризми и псеудоанеуризми је редовни мониторинг васкуларног 
приступа у смислу праћења квалитета коже изнад АВФ/АВГ, уз обавезну 
промену места пункције. Када је већ формирана, К/DOQI водич саветује 
да се анеуризматски измењен део не употребљава, тј. да се избегава за 
пункцију [59]. Исти водич препоручује да се, уколико је уочено увећа-
ње анеуризме или постоји изражена стеноза АВФ, приступи хируршкој 
ресекцији. Додатне индикације за хируршку ресекцију би биле руптура 
(слика 8), нагли пораст анеуризме, појава истањене коже, недостатак ме-
ста за пункцију. 
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Слика 5. Анеуризма артериовенске 
фистуле

Слика 7. Псеудоанеуризма у прокси-
малном делу подлактице као последи-
ца пробода задњег зида кондуита

Слика 6. Псеудоанеуризме артерио-
венског графта на местима бодења

Слика 8. Псеудоанауризма са рупту-
ром код попуштања шава на кубитал-
ној артериовенској фистули

Инфекција се веома ретко јавља на АВФ, свега у око 3% случајева 
што је 10 пута ређе него на АВГ [60]. У превенцији инфекције васкулар-
них прступа требало би поштовати правила антисепсе, те је адекватна 
обука медицинског особља које ради на ХД од великог значаја. Такође, 
када год је могуће требало би избегавати доње екстермитете као лока-
лизацију креирања трајних васкуларних приступа. Ако постоје локални 
знаци инфекције регије око АВФ/АВГ, требало би узети брис и започе-
ти антибиотску терапију у укупном трајању од 4 до 6 недеља (слика 9). 
Имајући у виду локализацију инфекције, обавезно је трагати и за њеним 
хематогеним ширењем (узимање хемокултуре, ултразвучни преглед ср-
чаних залистака).
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Слика 9. Инфекција артериовенске фистуле на нативним судовима на месту 
убода иглама

Застојна срчана слабост − Ова компликација може се појавити код 
болесника који већ имају граничну срчану резерву, а код којих постоји 
високопроточна АВФ (слика 10) [61, 62]. Чешће се јавља код болесни-
ка који имају фистулу у надлактици или у феморалном пределу. Може 
се покушати са хируршком интервенцијом у циљу смањења протока. 

Дугорочно гледано, присуство АВ 
приступа не би требало да има ути-
цај на срчану функцију код преег-
зистентно неоштећеног миокарда 
[63]. Стога de novo настанак срчане 
слабости не треба тумачити при-
сутном АВФ/АВГ већ је потребно 
пронаћи други узрок.

Слика 10. Хиперпроточна и анеури-
зматски измењена брахио-цефалична 
артериовенска фистула



113

Александар Јанковић,  Бранислав Донфрид, Нада Димковић

Литература

1. Special analyses, USRDS ESRD Database. https://www.usrds.org/
2. Godišnji izveštaj Udruženja nefrologa Srbije za 2014. Београд: Удружење нефролога 

Србије; 2016. 
3. United Nations. Probabilistic Population Projections based on the World Population 

Prospects: The 2015 Revision. Population Devision. DESA. http//:esa.un.org./unpd/ppp
4. US Renal Data System Data Base 2016.  
5. Weiss MF, Scivittaro V, Anderson JM. Oxydative stress and increased expression of growth 

factor in lesions of failed hemodialysis access.   Am J Kidney Dis 2001;37(5):970-80.
6. Remuzzi A, Ene-Iordache B. Novel paradigms for dialysis vascular access: Upstream 

hemodynamics and vascular remodeling in dialysis access stenosis. Clin J Am Soc 
Nephrol 2013;29:1–8.

7. Davies PF, Barbee KA, Volin MV. Spatial relationships in early signaling events of flow-
mediated endothelial mechanotransduction. Annu Rev Physiol 1997;59:527–49. 

8. Chien S. Role of shear stress direction in endothelial mechanotransduction. Mol Cell 
Biomech 2008;5:1–8. 

9. Cheng C, Tempel D, van Haperen R, et al. Atherosclerotic lesion size and vulnerability 
are determined by patterns of fluid shear stress. Circulation 2006;113:2744–53.

10. Sukhatme VP, Cheung AK. Hemodialysis vascular access dysfunction: A cellular and 
molecular viewpoint. J Am Soc Nephrol 2006;17:1112–27.

11. Badero OJ, Salifu MO, Wasse H, Work J. Frequency of swingsegment stenosis in 
referred dialysis patients with angiographically documented lesions. Am J Kidney Dis 
2008;51:93–8.

12. Chiu JJ, Chien S. Effects of disturbed flow on vascular endothelium: pathophysiological 
basis and clinical perspectives. Physiol Rev 2011;91:327–87.

13. Haruguchi H, Teraoka S.  Intimal hyperplasia and hemodynamic factors in arterial 
bypass and arteriovenous grafts: a review. J Artif Organs 2003;6:227–35.

14. Lee T, Chauhan V, Krishnamoorthy M, et al.  Severe venous neointimal hyperplasia 
prior to dialysis access surgery. Nephrol Dial Transplant 2011;26:2264–70. 

15. Roy-Chaudhury P, Arend L, Zhang J, et al. Neointimal hyperplasia in early arteriovenous 
fistula failure. Am J Kidney Dis 2007;50:782–90. 

16. Roy-Chaudhury P, Wang Y, Krishnamoorthy M, et al. Cellular phenotypes 
in human stenotic lesions from haemodialysis vascular access.  Nephrol Dial 
Transplant 2009;24:2786–91.

17. Majesky MW, Dong XR, Hoglund V, Daum G, Mahoney WM, Jr.  The adventitia: a 
progenitor cell niche for the vessel wall. Cells Tissues Organs 2012;195:73–81. 

18. Mitra AK, Gangahar DM, Agrawal DK.  Cellular, molecular and immunological 
mechanisms in the pathophysiology of vein graft intimal hyperplasia.  Immunol Cell 
Biol 2006;84:115–24.

19. Brahmbhatt A, NievesTorres E, YangB, et al. The role of Iex-1in the pathogenesis of 
venous neointimal hyperplasia associated with hemodialysis arteriovenous fistula. 
PLoS ONE 2014; 9(7):e102542.



114

Најчешће компликације васкуларних приступа за хемодијализу

20. Misra S, Shergill U, Yang B, Janardhanan R, Misra KD. Increased expression of HIF-
1 alpha, VEGF-A and its receptors, MMP-2, TIMP1, and ADAMTS-1 at the venous 
stenosis of arteriovenous fistula in a mouse model with renal insufficiency. J Vasc Interv 
Radiol 2010;21(8):1255–61. 

21. Wan J, Lata C, Santilli A, Green D, Roy S, Santilli S. Supplemental oxygen reverses 
hypoxia-induced smooth muscle cell proliferation by modulating HIF-alpha and VEGF 
levels in a rabbit arteriovenous fistula model. Ann Vasc Surg 2014;28(3):725–36.

22. Ohtani K, Egashira K, Hiasa K, et al. Blockade of vascular endothelial growth factor 
suppresses experimental restenosis after intraluminal injury by inhibit ingrecruitment 
of monocyte line age cells. Circulation 2004;110(16):2444–52.

23. Shibuya M. Differential roles of vascular endothelial growth factor receptor-1 and 
receptor-2 in angiogenesis. J Biochem Mol Biol 2006;39(5):469–78. 

24. Huusko J, Merentie M, Dijkstra MH, et al. The effects of VEGF-R1 and VEGF-R2 
ligand sonangiogenic responses and left ventricular function in mice. Cardiovasc Res 
2010;86(1):122–30. 

25. Semenza GL. Targeting HIF-1 for cancer therapy. Nat Rev Cancer 2003;3(10):721–32.
26. Fragoso A, Silva AP, Gundlach K, Büche lJ, NevesPL. Magnesium and FGF-23 are 

independent predictors of pulse pressure in predialysis diabetic chronic kidney disease 
patients. Clin Kidney J 2014;7(2):161–6.

27. Simone S, Loverre A, Cariello M, et al. Arteriovenous fistula stenosis in hemodialysis 
patients is characterized byan increased adventitial fibrosis. J Nephrol 2014;27(5):555–62.

28. Yang B, Janardhanan R, Vohra P, et al. Adventitial transduction of lentivirus-shRNA-
VEGF-A in arteriovenous fistula reduces venous stenosis formation. Kidney Int 
2014;85(2):289–306.

29. Veillat V, Carli C, Metz CN, Al-Abed Y, Naccache PH, Akoum A. Macrophage migration 
inhibitory factor elicits an angiogenic phenotype in human ectopic endometrial cells 
and triggers the production of major angiogenic factors via CD44, CD74, and MAPK 
signaling pathways. J Clin Endocrinol Metab 2010;95(12):E403–E12.

30. Deshmane SL, Kremlev S, Amini S, Sawaya BE. Monocyte chemoattractant protein-1 
(MCP-1): an overview. J Interferon Cytokine Res 2009;29(6):313–326.

31. Durante W, Lin CC. HOming in on arteriovenous fistula survival. Kidney Int 
2008;74(1):9–11.

32. Juncos JP, Tracz MJ, Croatt AJ, et al. Genetic deficiency of heme oxygenase-1 impairs 
functionality and form of an arteriovenous fistula in the mouse. Kidney Int 2008; 
74(1):47–5.

33. Kang L, Grande JP, Farrugia G, Croatt AJ, Katusic ZS, Nath KA. Functioning of 
an arteriovenous fistula requires hemeoxygenase 2. Am J Physiol Renal Physiol 
2013;305(4):F545–F55.

34. Feldman HI, Joffe M, Rosas SE, Burns JE, Knauss J, Brayman K. Predictors of successful 
arteriovenous fistula maturation. Am J Kidney Dis 2003;42:1000e12.

35. Huijbregts HJT, Bots ML, Wittens CHA, Schrama YC, Moll FL, Blankestijn PJ; 
CIMINO Study Group. Hemodialysis arteriovenous fistula patency revisited: results of 
a prospective, multicenter initiative. Clin J Am Soc Nephrol 2008;3(3):714–9.



115

Александар Јанковић,  Бранислав Донфрид, Нада Димковић

36. Kokubo T, Ishikawa N, Uchida H, et al. CKD accelerates development of neointimal 
hyperplasia in arteriovenous fistulas. J Am Soc Nephrol 2009;20(6):1236–45.

37. Yang B, Vohra PK, Janardhanan R, Misra KD, Misra S. Expression of profibrotic genes 
in a murine remnant kidney model. J Vasc Interv Radiol 2011;22(12):1765–72.e1 16. 

38. Liang A, Wang Y, Han G, Truong L, Cheng J. Chronic kidney disease accelerates 
endothelial barrier dysfunction in a mouse model of an arteriovenous fistula. Am J 
Physiol Renal Physiol 2013;304(12): F1413–F20. 

39. Granata S, Zaza G, Simone S, et al. Mitochondrial dysregulation and oxidative stress in 
patients with chronic kidney disease. BMC Genomics 2009;10:388. 

40. Font R, Prats M, Gutiérrez C, et al. Is there a relationship between cystatin C and 
inflammatory status, oxidative stress and other cardiovascular risk factors in non-
diabetic patients with chronic kidney disease? Nefrologia 2009;29(3):228-35.

41. Morris ST, McMurray JJ, Rodger RS, Jardine AG. Impaired endothelium-dependent 
vasodilatation in uraemia. Nephrol Dial Transplant 2000;15:1194-1200.

42. Stolic R. Most important chronic complications of arteriovenous fistulas for 
hemodialysis. Med Princ Pract 2013;22(3):220-8. 

43. Van Tricht I, De Wachter D, Tordoir J, Verdonck P. Hemodynamics and complications 
encountered with arteriovenous fistulas and grafts as vascular access for hemodialysis: 
a review. Ann Biomed Eng 2005;9:1142-57.

44. Saeed F, Kousar N, Sinnakirouchenan R, Ramalingam VS, Johnson PB, Holley JL. Blood 
loss through AV fistula: a case report and literature review. Int J Nephrol 2011;350870.

45. Dember LM, Beck GJ, Allon M, Delmez JA, Dixon BS, Greenberg A, Himmelfarb J, 
Vazquez MA, Gassman JJ, Greene T, Radeva MK, Braden GL, Ikizler TA, Rocco 
MV, Davidson IJ, Kaufman JS, Meyers CM, Kusek JW, Feldman HI, Dialysis Access 
Consortium Study Group. Effect of clopidogrel on early failure of arteriovenous fistulas 
for hemodialysis: a randomized controlled trial. JAMA 2008;299(18):2164-71.

46. Dixon BS, Beck GJ, Dember LM, Depner TA, Gassman JJ, Greene T, Himmelfarb J, 
Hunsicker LG, Kaufman JS, Lawson JH, Meyers CM, Middleton JP, Radeva M, Schwab SJ, 
Whiting JF, Feldman HI, DAC Study Group. Design of the Dialysis Access Consortium 
(DAC) Aggrenox Prevention Of Access Stenosis Trial. Clin Trials 2005;2(5):400-12.

47. Dixon BS, Beck GJ, Vazquez MA, Greenberg A, Delmez JA, Allon M, Dember LM, 
Himmelfarb J, Gassman JJ, Greene T, Radeva MK, Davidson IJ, Ikizler TA, Braden 
GL, Fenves AZ, Kaufman JS, Cotton JR Jr, Martin KJ, McNeil JW, Rahman A, Lawson 
JH, Whiting JF, Hu B, Meyers CM, Kusek JW, Feldman HI, DAC Study Group. 
Effect of dipyridamole plus aspirin on hemodialysis graft patency. N Engl J Med 
2009;360(21):2191-201.

48. Masaki T, Rathi R, Zentner G, et al. Inhibition of neointimal hyperplasia in vascular 
grafts by sustained perivascular delivery of paclitaxel. Kidney Int 2004;66(5):2061-9.

49. Rotmans JI, Pattynama PM, Verhagen HJ, et al. Sirolimus-eluting stents to abolish 
intimal hyperplasia and improve flow in porcine arteriovenous grafts: a 4-week follow-
up study. Circulation 2005;111(12):1537-42.

50. Lawson JH, Glickman M, Schuman E, et al.  Safety of Vascugel Treatment after the 
Creation of Arteriovenous Access. Philadelphia: American Society of Nephrology; 2008. 



116

Најчешће компликације васкуларних приступа за хемодијализу

51. Burke SK, FNF, LaRochelle A, Mendenhall HV.  Local Application of Recombinant 
Human Type I Pancreatic Elastase (PRT-201) to an Arteriovenous Fistula (AVF) 
Increases AVF Blood Flow in a Rabbit Model.  Philadelphia: American Society of 
Nephrology; 2008.

52. Roy-Chaudhury P. for The Mercator Study Investigators Perivascular Dexamethasone 
for PTFE Graft Stenosis. The HAPPI (Hemodialysis Access Patency Extension with 
Percutaneous Transluminal Infusion of Dexamethasone) Study.  J Am Soc Nephrol 2007; 
18:468A.

53. Scheltinga MR, van Hoek F, Bruijninckx CM. Time of onset in haemodialysis access-
induced distal ischaemia (HAIDI) is related to the access type. Nephrol Dial Transplant 
2009;24:3198-3204.

54. Schanzer A, Nguyen LL, Owens CD, Schanzer H. Use of digital pressure measurements 
for the diagnosis of AV access-induced hand ischemia. Vasc Med 2006;11:227-31.

55. Mickley V. Steal syndrome - strategies to preserve vascular access and extremity. 
Nephrol Dial Transplant 2008;23:19-24.

56. Bachleda P, Utikal P, Kojecky Z, et al. Autogenous arteriovenous elbow fistula for 
haemodialysis and upper extremity ischemia. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky 
Olomouc Czech Repub 2007;151:129-32.

57. Tordoir JH, Dammers R, van der Sande FM. Upper extremity ischemia and hemodialysis 
vascular access. Eur J Vasc Endovasc Surg 2004;27:1-5.

58. London GM. Left ventricular alterations and end-stage renal disease. Nephrol Dial 
Transplant 2002;17:29-36.

59. NKF-KDOQI clinical practice guidelines for vascular access. Available from http://
www.kidney.org/professionals/kdoqi/guideline_uphd_pd_va/index.htm

60. Schild AF, Perez E, Gillaspie E, Seaver C, Livingstone J, Thibonnier A. Arteriovenous 
fistulae vs arteriovenous grafts: a retrospective review of 1 700 consecutive vascular 
access cases. J Vasc Access 2008;9:231-35.

61. Dikow R, Schwenger V, Zeier M, Ritz E. Do AV fistulas contribute to cardiac mortality 
in hemodialysis patients? Semin Dial 2002;15(1):14-7.

62. Santoro D, Savica V, Bellinghieri G. Vascular access for hemodialysis and cardiovascular 
complications. Minerva Urol Nefrol 2010;62(1):81-5.

63. Hiremath S, Doucette SP, Richardson R, Chan K, Burns K, Zimmerman D. Left 
ventricular growth after 1 year of haemodialysis does not correlate with arteriovenous 
access flow: a prospective cohort study. Nephrol Dial Transplant 2010;25(8):2656-61.



117

Александар Јанковић,  Бранислав Донфрид, Нада Димковић

THE MOST FREQUENT COMPLICATIONS OF VASCULAR 
ACCESS FOR HEMODIALYSIS

Aleksandar Janković, 1 Branislav Donfrid, 2 Nada Dimković 2, 3

1 Clinical Department for Renal Diseases and Metabolic Disorders with Dialysis, 
‘’Prof. dr Vasilije Jovanović’’, Zvezdara University Medical Center, Belgrade

2 Academy of Medical Sciences, Serbian Medical Association, Serbia
3 Medical Faculty, Belgrade University

The number of patients with end stage renal disease (ESRD), which 
need renal replacement therapy (RRT), increased significantly in the last few 
decades around the world and in Serbia. In our country, the most commonly 
used RRT is hemodialysis. Since the success of hemodialysis treatment mostly 
depends of the quality of vascular access, the knowledge of their complications 
is essential for successful treatment of hemodialysis patients.

The two most commonly used arterio-venous accesses for hemodialysis are: 
arterio-venous fistula (AVF) and arterio-venous graft (AVG). Complications 
of these accesses are: stenosis, thrombosis, ischemia of extremity, ischemic 
polyneuropathy, formation of aneurysms and pseudoaneurysms, infections 
and congestive heart failure. Stenosis and thrombosis are the most common 
complications and in their formation major process is neointimal hyperplasia 
of vein which is a part of arterio-venous access.
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aneurysm, pseudoaneurysm, infection.

Dr Aleksandar Janković
Đorđa Pavlovića 3/2

11000 Beograd
sashajan22@yahoo.com



118



Монографијe научних скупова АМН СЛД Волумен 8, број 2, 2018

119

STEAL SYNDROME КОД СЕКУНДАРНИХ 
ВАСКУЛАРНИХ ПРИСТУПА

Јанко Пастернак

Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
Клинички центар Војводине, Клиника за васкуларну и трансплантациону 
хирургију, Нови Сад

Сажетак

Steal syndrome је ретка али врло озбиљна компликација функцио-
налног васкуларног приступа за хемодијализу. Представља разлог за 
хируршко лечење код 5% пацијената на дијализи. Лечење често захтева 
симултано решавање разлога дисталне исхемије и процедуре спасава-
ња васкуларног приступа за хемодијализу. Два су основана разлога за 
развој Steal syndrome-a и то су: опструктивне лезије на уточној артери-
ји или преусмеравање превелике количине крви из артерије директно у 
вену. Предикција Steal syndrome је тешка и захтева идентификацију па-
цијента под ризиком: дијабетичари, старије животно доба, женски пол, 
вишеструко креирани приступи, анастомоза на надлакатним артерија-
ма. Хемодинамска испитивања могу дати допринос у предикцији и дија-
гностици типа Steal syndrome, а најчешће се користе dupplex scan, плети-
змографија и мерење дигитобрахијалних индекса. Различите хируршке 
технике се користе у решавању Steal syndrome-a: лигатура фистуле, flow-
-лимитирајуће процедуре, дисталне реваскуларизације, дистализације 
и проксимализације анатомоза. Хируршко лечење омогућава успех у 
80−95% случајева.

Кључне речи: васкуларни приступ за хемодијализу, опструктивне 
лезије, синдром крађе артеријске крви, плетизмографија, дигитобрахи-
јални индекс, duplex scan.
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Увод

Развој клиничке слике периферне исхемије екстремитета код бо-
лесника са функционалним васкулaраним приступом за хемодијализу 
представља озбиљан и често обесхрабрујући проблем како за болесника 
на дијализи, тако и за васкуларног хирурга.

Идеалан терапијски приступ овом проблему подразумева решење 
инсуфицијенције артеријске циркулације периферије, уз очување функ-
ционалног васкуларног приступа за хемодијализу. Жељени резултат ле-
чења може једино да обезбеди благовремено препознавање етиолошких 
чинилаца који доводе до развоја клиничке слике периферне исхемије 
код болесника код којих је креиран васкуларни приступ за хемодијализу. 

Артефицијално креирање директне комуникације између артериј-
ског система високе периферне резистенције и венског система ниске 
периферне резистенције узрокује преусмеравање одређене количине 
крви директно из артеријског крвног суда у венски базен [1]. Од коли-
чине иницијално присутне крви у артерији, као и од количине преусме-
рене крви зависи да ли ће доћи до развоја клиничке слике артеријске 
инсуфицијенције дистално од креиране артериовенске фистуле. Дакле, 
два су основна разлога за периферну исхемију код болесника код којих је 
раније хируршки креиран васкуларни приступ за хемодијализу:

− периферна артеријска облитеративна болест која утиче на смањење 
иницијалне количине крви у донорској inflow артерији

− хемодинамски синдром крађе артеријске крви који је проузрокован 
преусмеравањем превелике количине крви из артерије директно у 
вену.

Периферна Артеријска Оклузивна Болест (ПАОБ), иако ређи уз-
рок периферне исхемије код болесника са функционалним васкуларним 
приступом за хемодијализу, врло често остаје недијагностикован и кли-
нички непрепознат проблем. Овај проблем најчешће срећемо код креи-
рања васкуларног приступа за хемодијализу на доњим екстремитетима. 
Приступ у решавању овог проблема се битно не разликује у решавању 
периферне артеријске оклузивне болести код других болесника, једино 
што се данас чешће инсистира на покушају ендоваскуларног третмана, 
с обзиром на висок општи оперативни ризик болесника на хроничној 
хемодијализи узрокован коморбидитетом [2, 3].
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Синдром „крађе“ крви (Steal syndrome) узрокован је преусмера-
вањем превелике количине крви из артерије директно у вену, при чему 
се заобилази периферно капиларно корито, које остаје без довољне ко-
личине крви чак и за базални метаболизам, те се развијају симптоми и 
знаци периферне исхемије. Количина крви која се односи, тј. „краде“, 
из артеријског базена може бити доминантно порекла или из антеро-
градног дотока, али и из неадекватно повећаног ретрограгног протока. 
Под ретроградним протоком се подрумева реверзни ток крви у артерији 
дистално од анастомозе артериовенске фистуле. Већина актуелних чла-
нака се данас бави дијагностиком и третманом превеликог ретроградног 
протока, али и значајно повећање антероградног протока, с преусмера-
вањем „превелике“ количине крви директно у венски систем, такође 
може  узроковати хемодинамску сигнификантну „крађу“ крви у односу 
на периферну капиларну циркулацију екстремитета. Код ПРИМАРНЕ 
дисталне радиоцефаличне артериовенске фистуле (АВФ) Steal syndrome 
је предоминантно узрокован повећањем ретроградног протока (схема 
1), док у случају  СЕКУНДАРНЕ проксималне и брахиоцефаличне ар-
териовенске фистуле синдром крађе крви је узрокован већим делом по-
већањем антероградног протка – тзв. хиперпроточне фистуле (схема 2)

Схема 1. Steal syndrome код дисталне артериовенске фистуле
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Схема 2. Steal syndrome код проксималне  артериовенске фистуле

Синдром крађе крви може бити рани и касни. Рани се испољава у 
фази матурације АВФ, а касни у фази експлоатације АВФ. У зависно-
сти од степена клиничке експресије може бити асимптоматски, благи, 
умерен и изражен, а у зависности од фреквенце јављања може бити ин-
термитентни (haemodialysis access-induced distal ischaemia, HAIDI) и пер-
манентни (стални), и може довести до промена које су или ревезибилне 
или пак у тежем случају иреверзибилне [4].

Steal syndrome који захтева хируршко лечење се јавља у око 5% се-
кундарних васкуларних приступа за хемодијализу. Не постоје јасно де-
финисани дијагностички протоколи за предикцију Steal syndrome-a, али 
су дефинисани фактори ризика за развој овог синдрома. Највећи прак-
тични значај имају функционални тестови, тј. дигитобрахијални индекс, 
ехоангиографски преглед и плетизмографија. Хируршко решавање за-
виси од типа Steal syndrome-a. Тип синдрома се одређује на основу ангио-
графије (ехоангиографија, ангиографија магнетном резонанцом, ЦТ ан-
гиографија, суптракциона ангиографија). Хиперпроточни Steal syndrome 
се решава редукцијом протока, а хипопроточни и нормопроточни Steal 
syndrome се решава или интервенцијом на уточном кориту и/или кон-
дуиту или додатном реваскуларизацијом дисталног исхемичног корита.

Физиолошки Steal феномен се уочава у око 73% артериовенских фи-
стула − АВФ и 91% артериовенских графтфистула − АВГ, јер се једна че-
твртина па до једне трећине  протока на самој анастомози алиментира ре-
троградим протоком из дисталног сегмента артерије,  а код  проксималне 
АВФ исти ефекат има добро развијена колатерална мрежа лакта [5].
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Хемодинамски и физиолошки параметри као  шо су  парцијални 
притисак кисеоника мањи од 30 mmHg (TcpО

2
 < 30 mmHg), притисак над 

дигитиалним артеријама мањи од 50 mmHg (DAP < 50 mmHg) и однос 
притиска над дигиталним артеријама и над брахијалном артеријом – ди-
гитобахијални  индкес мањи од 0,6 (DBI < 0,6) указују на периферну ис-
хемију, а враћање ових параметара на границу физиолошких вредности 
након компресије АВФ/АВГ и искључења протока кроз анастомозу, само 
потврђује хемодинамски Steal syndrome. Такође, ови тестови су значајни 
у диференцијалној дијагностици као што су неуромишићне дистрофије 
попут Судекове дистрофије, калцифилаксе и синдрома карпалног туне-
ла, а нарочито потенцијално опасне исхемијске мономијеличне неуро-
патије (ИМН) где редукција артеријског протока код већ постојеће уре-
мијске неуропатије узрокује иреверзибилне промене на нервном ткиву 
и без некрозе околних меких ткива.

Највећу практичну употребну вредност има клиничка класифика-
ција исхемије везане за васкуларни приступ за дијализу, која је заснова-
на на Fontain-овим критеријумима исхемије доњих екстремитета. Тако 
да разликујемо четири стадијума и то [6]:

1. стадијум неспецифичних тегоба (Retrograde diastolic flow without 
complaints; steal phenomen),

2. стадијум интермитентног бола при условима повећаних потреба 
(хемодијализа, физичка активност, елевација екстремитета...),

3. стадијум константног бола и

4. стадијум трофичних промена.

Недостатак периферних пулсева не мора увек да значи периферну 
исхемију, али постојање периферних пулсева искључује симптоматску 
исхемију и у оба случаја је неопходна диференцијална дијагностика у 
односу на неуропатије (мономеличну, дијабетесну, уремијску, компре-
сивну...) као и на периферну венску хипертензију. У случају симптомат-
ске периферне исхемије, систолни дигитални притисак је увек мањи од 
50 ммHg, а однос систолног притиска мереног у нивоу ручја и у нивоу 
надлакта је увек мањи од 0,6 [7].

Алгоритам поступака у решавању овог хемодинамски условљеног 
клиничког ентитета зависи од степена клиничке експресије и динами-
ке јављања, тј. ако се ради о акутној критичној исхемији неопходна је 
промптна хируршка интервенција (ферментура васкуларног приступа 
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и дистална реваскуларизација) у циљу Liмb salvage процедуре, или ди-
стализације амптуационог нивоа. У случају хроничне интермитентне 
функционалне исхемије најчешће се примењују конзервативно медика-
ментозне мере, а у случају тегоба које битно лимитирају свакодневни 
квалитет живота пацијента врши се процена могућности ендоваскулар-
ног третмана (endorepair). Код развоја перманентне функционалне ис-
хемије предност се даје ендоваскуларним процедурама, мада је, у зави-
сности од узрока периферне исхемије, и хируршко лечење опција. Код 
хроничне критичне исхемије хируршко лечење је мандаторно са или без 
ендоваскуларног третмана који се примењује или као симултана или као 
секвенцијална процедура.

Преоперативна предикција синдрома превеликог преусмеравања 
артеријске крви није увек једноставна, али су дефинисани фактори ризи-
ка за исту, а то су: преоперативно верификовано постојње периферне ар-
теријске облитеративне болести на уточном кориту, шећерна болест, па-
цијенти с раније креирианим вишеструким приступима за дијализу [8].

Преоперативно у предикцији могућег Steal syndrome-a се користи 
како имиџинг тако и функционална дијагностика, а највећи предикцио-
ни значај имају хемодинамска испитивања попут одређивања Дигитал-
но-брахијалног индекса (ДБИ).  ДБИ мањи од 1 указује на ризик од Steal 
syndrome-а: ДБИ нижи од 0,8 са сензитивношћу од 29% и специфично-
шћу од 93%, а ДБИ нижи од 0,6 даје предикцију са сензитивношћу од 
100% у специфичношћу од 76% [9].

Терапијски приступ првенствено зависи од патофизиолошког 
узрока синдрома крађе крви, тако да је веома важно разликовати чи-
сто хемодинамски, хиперпроточни, антероградни или ретроградни Steal 
syndrome у односу на исти  удружен с артеријском лезијом. Код Steal 
syndrome-а удруженог са артеријском лезијом метода избора лечења је 
дистална реваскуларизација са сегментном лигатуром (DRIL – Distal 
Revascularisation with Interval Ligation, схема 3), али ако то локални и тех-
нички услови омогућавају већина аутора данас инсистира на „дистали-
зацији“ анастомоза артериовенске фистуле (RUDI − Revision Using Distal 
Inflow, схема 4), и као крајње решење остаје лигатура артериовенске фи-
стуле [10, 11, 12, 13, 14].

Две релативно новије процедуре у решавању су PAVA и MILLER.
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PAVA (Proximal ArterioVenous Anastomosis) намењена је у решавању 
нормопроточног односно хипопроточног Steal syndrome-а, а подразуме-
ва „проксимализацију“ артериовенске анастомозе [15]. 

MILLER (Minimally Invasive Limited Ligation Endoluminal-assisted 
Revision) процедура је хибридна ендоваскуларна и хирушка flow лимити-
рајућа процедура намењена решавању хиперпроточног Steal syndrome-а 
[16].

Схема 3. DRIL процедура

Схема 4. DRIL и RUDI процедуре
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У случају развоја хемодинамског хиперпроточног антероградног 
синдрома крађе крви, а базирајући се на Појзиловом закону, на распо-
лагању су нам процедуре које или смањују дијамeтaр попречног пресека 
артериовенске анастаомозе (binding, схема 6) или продужавају дужину 
кондуита артериовенске фистуле. Код хемодинамског хиперпроточног 
ретроградног синдрома крађе крви метода избора је дистална лигатура 
артерије (DRAL – Distal Radial Artery Ligation) у односу на место анасто-
мозе артериовенске фистуле (схема 5).

Схема 5. Дистална лигатура артерије

Схема 6. Binding процедура

Једно од неизбежних решења је лигатура АВФ, чиме се губи васку-
ларни приступ а код пацијента код којих REDO креирање АВФ није лако 
изводљиво и повезано је с ризиком поновног јављања Steal syndrome-а 
и на REDO приступу. Хируршко решавње Steal syndrome-а је успeшно 
у санацији трофичних промена у 80−95% случајева али комплетна ре-
ституција клиничке слике, тј. решавање исхемијског бола се постиже у 
мање од 70−80% случајева [17].
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for hemodialysis. One of the causes of steal syndroma is arterial inflow lesion, 
which occurred in a minority of patients but ischemia is often caused by high-
access flow. Predicting steal remains difficult, although patients with diabetes, 
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are more likely to cause ischemia. Operative techniques for correcting steal 
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Сажетак

Увод и циљ: За квалитетну и дугорочну хемодијализу неопходно је 
постојање адекватног васкуларног приступа, као што је нативна арте-
риовенска фистула (АВФ). У основи стеноза и тромбоза, које су глав-
ни узроци престанка рада АВ фистула, налази се процес неоинтималне 
хиперплазије. Утицај на настанак неоинтималне хиперплазије између 
осталог имају и полиморфизми гена чији продукти учествују у ендо-
телној дисфункцији. Стога је циљ ове студије био да се утврди утицај 
полиморфизама гена за АЦЕ и ММП3 на релативни ризик за настанак 
тромбоза и стеноза васкуларног приступа код болесника на хроничној 
хемодијализи.

Методе: Студија је обухватила 200 болесника, који се налазе на хро-
ничном програму лечења хемодијализама дуже од шест месеци на Кли-
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ничком одељењу за болести бубрега и поремећаје метаболизма са дија-
лизом „Др Василије Јовановић“ у Клиничко-болничком центру Звездара. 
Генетске анализе обављане су у лабораторији одељења за Цитогенетику 
и пренаталну дијагностику КБЦ Звездара. Ретроспективни део студије 
обухватао је прикупљање општих, као и података о броју васкуларних 
приступа који су имали до тренутка обављања генетских анализа.

Болесници су подељени у две групе. Прву групу чинили су болесни-
ци који никада нису доживели тромбозу васкуларног приступа за дија-
лизу (111 болесника), док су другу групу чинили болесници са бар јед-
ном епизодом тромбозе васкуларног приступа за ХД. Подаци добијени 
из историја болести, као и резултати добијени генотипизацијом корели-
рани су и поређени између ове две групе болесника.

Резултати: Није било разлике у годинама старости, полу, дужини 
хемодијализног стажа, узроку бубрежне слабости и присуству хипер-
тензије и дијабетеса између две групе болесника. Није постојала стати-
стички значајна разлика у учесталости поједних генотипова за АЦЕ и 
ММП3 међу групама. Иако без статистичке значајности, резултати су 
показали да ИИ хомозиготи за АЦЕ ген имају двоструко већи ризик за 
настанак дисфункције васкуларног приступа у односу на ДД хомозиготе 
(OR 2.00; 95%, CI: 0.727-5.503; p = 0.180). Такође, болесници са 5А алелом 
за ММП3 ген имали су 1.7 пута виши ризик за настанак дисфункције 
васкуларног приступа у поређењу са болесницима без овог алела у свом 
генотипу (ОR 1.745; 95% CI: 0.868-3.507; p = 0.118).

Закључак: Болесници са тромбозама и стенозама васкуларног при-
ступа за ХД нису имали различиту дистрибуцију генотипова за АЦЕ и 
ММП3 ген у поређењу са болесницима који нису имали компликације 
са васкуларним приступом. Ипак, хомозиготи за И алел за АЦЕ ген и 
хомозиготи за 5А алел ММП3 гена показали су виши ризик за настанак 
дисфункције васкуларног приступа у односу на остале болеснике.

Кључне речи: АЦЕ генски полиморфизам, ММП3 генски полимор-
физам, васкуларни приступ, хемодијализа.
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Увод

За квалитетну и дугорочну хемодијализу неопходно је постојање 
адекватног васкуларног приступа, као што је нативна артериовенска 
фистула. У односу на артериовенски графт и тунелизовани васкуларни 
катетер, АВ фистула има значајно нижу инциденцу компликација. Пре-
станак рада фистуле најчешће је узрокован тромбозама или стенозама, 
а фактори ризика за овакве догађаје слични су факторима ризика за на-
станак кардиоваскуларних компликација, с обзиром на то да се у основи 
ових процеса налази неоинтимална хиперплазија зида крвног суда [1].

Поред већ добро познатих класичних фактора ризика као што су 
старија животна доб, хипертензија, дислипидемија, дијабетес мелитус, 
физичка неактивност и пушење, све више се истражују такозвани не-
традиционални фактори ризика, међу које се убрајају и полиморфизми 
за гене који кодирају протеине ендотелне дисфункције. Највише истра-
живани до сада су полиморфизми гена за ангиотензин конвертујући ен-
зим и матриксну металопротеиназу 3. 

Полиморфизам гена значи постојање две или више варијанти гена, 
а да би се генски локус сматрао полиморфним потребно је да учеста-
лост појављивања најређег алела у популацији буде већа од 1%. Највећи 
број полиморфизама хуманог генома јавља се у облику полиморфизма у 
једном нуклеотиду (SNP − single nucleotide polymorphisms), док су инсер-
ционо-делециони полиморфизми, који садрже промене већих сегмената 
ДНК знатно ређи [2].

Слободни радикали, као главни продукти оксидативног стреса, 
преко оксидације липида, протеина и угљених хидрата доводе до смање-
ња ендотелне функције, појаве системске инфламације и повећања фи-
бриногенезе. Такође, путем генезе NF-kB, регулишу и генску експресију 
многих транскрипционих фактора повезаних са инфламацијом, ћелиј-
ском пролиферацијом, апоптозом и ремоделовањем ткива, као што су 
металопротеиназе, РААС, итд. [3−5].

Инфламација учествује у иницијацији ендотелне дисфункције и 
формирања плака, а може бити и последица ових процеса, тако што 
окcЛДЛ из атероматозних плакова даље индукује стварање интерле-
укина, ТНФ, интерферона и доводи до амплификације запаљенског 
процеса.Уремијски токсини који се накупљају у организму болесника с 
хроничном бубрежном слабошћу (индоксил сулфат, п-крезол и други) 
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доводе до продукције слободних радикала, активације проинфламатор-
них цитокина и акумулације оксидованих протеина и колагена у срцу и 
крвним судовима, што води ендотелној дисфункцији [5, 7, 8].

Такође, акумулација липида (LDL) у макрофагима интиме крвних 
судова, доводи до локалне инфламације, што представља окидач за спе-
цифични имунски одговор против аутоантигена у зиду крвног суда, и на 
тај начин доприноси системској инфламацији [1, 5, 8]. 

Ангиотензин конвертујући ензим је цинк металопептидаза дифузно 
распоређена на површини ендотелних и епителних ћелија, а саставни је 
део ренин-ангиотензин-алдостерон система (РААС), као и кинин-кали-
креин система. Овај ензим има виталну улогу у физиолошким процеси-
ма у организму, као што је баланс воде и електролита, регулација крвног 
притиска и ћелијског раста, а своје ефекте остварује вршећи хидролизу 
инактивног декапептида ангиотензина I у ангиотензин II [9, 10]. Тако-
ђе, АЦЕ разлаже кинине у кинин-каликреин каскади, где метаболише 
важан вазодилататор брадикинин у неактивни метаболит брадикинин 
1−5, па се још зове и кининаза II [9]. Ангиотензин конвертујући ензим 
није једини који учествује у формацији ангиотензина II. Сматра се да 
једна серин-протеаза, химаза, посредује у више од 80% формације анги-
отензина II у срцу, а преко 60% у крвним судовима [11]. Откривен је и 
АЦЕ II, смештен на мембранама кардиомиоцита, ендотелним и тубулар-
ним бубрежним ћелијама и ћелијама тестиса. Делује тако што хидроли-
зује ангиотензин I у ангиопептидазу 1−9, а ангиотензин II у ангиопепти-
дазу 1−7, док брадикинин инактивише. Активност овог ензима не може 
се инхибирати лековима из групе АЦЕ инхибитора [12]. Ангиопептида-
за 1−9 је потентни вазоконстриктор и појачава дејство брадикинина на 
Б2 рецепторе. Ангиопептидаза 1−7 се ствара у бубрегу, повећава ЈГФ, 
инхибише Nа+/К+/АТP-азу, доводи до вазодилатације и смањује број 
АТ1 рецептора, укључена је у процесе апоптозе и заустављања ћелијског 
раста, а поседује и антиинфламаторне ефекте [12]. In vitro испитивања 
показала су да је главна улога АЦЕ II конверзија ангиотензина II у анги-
опептидазу 1−7, која има већ описана кардиопротективна дејства [13].

Осим системског РААС-а, постоји и његов локални облик, који 
функционише потпуно независно од свог системског еквивалента, а на-
лази се углавном у ћелијама проксималних тубула бубрега. Клинички 
значај има чињеница да чак ни потпуна системска фармаколошка инхи-
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биција синтезе ангиотензина II није праћена редукцијом локалне про-
дукције ангиотензина II у бубрезима [12, 14].

Ген за АЦЕ налази се на дугом краку хромозома 17 и до сада је про-
нађено више од 160 полиморфизама овог гена од којих се највећи број 
јавља као полиморфизам у једном нуклеотиду (СНП), док су И/Д поли-
морфизми ређи [9]. 

Ген кодира две изоформе АЦЕ-соматску и тестикуларну форму. Ове 
две изоформе настају иницијацијом два различита промотора гена за 
АЦЕ. Соматски промотер активан је у ендотелним, епителним и нерв-
ним ћелијама, док је герминални промотер активан само у одређеном 
стадијуму развоја мушких полних ћелија [15−17]. 

Ниво АЦЕ у плазми је стабилан у понављаним мерењима код исте 
особе, али постоје велике интериндивидуалне разлике, које би се могле 
објаснити полиморфизмом гена за овај ензим [18]. Ради се о инсерцио-
но-делеционом полиморфизму, који се заснива на присуству или одсу-
ству ДНК секвенце у дужини од 287 бп у интрону 16. Сматра се да му-
тацију представља делеција, а не инсерција секвенци. Инсерција унутар 
регулаторне регије АЦЕ гена супримира, а делеција унутар исте регије 
активира АЦЕ ген [2].

На основу тога, издвајају се три генотипа, два хомозигота, И/И и 
Д/Д и хетерозигот И/Д. Доказано је да највише вредности ензима у пла-
зми имају носиоци Д/Д генотипа, а најниже вредности И/И хомозиготи, 
док хетерозиготи имају интермедијарни ниво ензима у крви [2].

Иако је утицај И/Д полиморфизма АЦЕ гена често испитиван у од-
носу на кардиоваскуларна обољења, његова позиција у некодирајућем 
региону указује на то да би он тешко могао да буде функционални поли-
морфизам [9]. Али, како природа и позиција функционалног полимор-
физма овог гена, одговорних за интериндивидуалне разлике у плазма 
нивоима АЦЕ и даље остаје мистерија, истраживачи настављају да ко-
ристе И/Д полиморфизам као валидни маркер повезаности непознатог 
функционалног полиморфизма и одређених патолошких стања. Експе-
рименталне студије су показале повезаност повишених вредности ан-
гиотензина 2 са повећаном пролиферацијом интиме на месту повреде 
ендотела артеријских крвних судова. Многе студије су се бавиле испи-
тивањем повезаности полиморфизма гена за ангиотензин конвертујући 
ензим с тромбозирањем васкуларних присупа за хемодијализу, међутим 
добијени резултати су контроверзни [19, 20]. 
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Матриксна металопротеиназа 3 једна је од двадесет протеолитич-
ких ензима који учествују у деградацији екстрацелуларног матрикса, 
фактора коагулације, липопротеина, фактора раста, хемотактичних и 
адхезионих молекула [21−23]. Последично долази до ремоделовања тки-
ва, како у нормалним физиолошким процесима, тако и у патолошким 
стањима, као што је атерогенеза и раст и дисеминација туморског ткива 
[21, 24]. У процесу одговора на повреду зида крвног суда, ММП3 доводи 
до активације различитих цитокина, других протеолитичких ензима и 
хемотаксе запаљенских ћелија, што даље води формирању атеромато-
зног плака, или дестабилизацији и лезији већ постојећег плака [20, 25]. 

Релативно нова класа молекула, названа ММП − слични молекули 
или дисинтегрини нађени су искључиво у атеросклеротским лезијама, 
док их у зидовима неизмењених крвних судова нема [7].

Полиморфизам гена за ММП3 је инсерционо-делеционог типа и ка-
рактерише га низ од 5 или 6 аденозинских база (5А/6А) на локацији -1.612 
базних парова (бп) узводно од почетног места транскрипције. На основу 
тога издвајају се три различита генотипа, хомозиготи 5А/5А и 6А/6А, као 
и хетерозигот 5А/6А. Досадашња истраживања показала су да 5А/6А по-
лиморфизам промотора гена за ММП3 утиче на његову експресију, као и 
да постоји извесна повезаност овог генетског полиморфизма с учестало-
шћу одређених кардиоваскуларних обољења. У in vitro експериментима, 
рађеним на културама макрофага, глатких мишићних ћелија и фибробла-
ста, 5А алел је показао већу активност од 6А алела у односу на експресију 
гена [21, 26, 27]. Такође, ниво иРНК за ММП3, као и нивои самих ензима 
разликују се у серумима особа са различитим генотипом. Највиши ниво 
измерен је код 5А хомозигота, најнижи код 6А хомозигота, док су хетеро-
зиготи имали интермедијерни ниво овог ензима у крви. Разлике у вред-
ностима ензима у односу на полиморфизам ММП3 гена могле би се обја-
снити постојањем два хумана протеина, који се могу везати за 5А или 6А 
низ базних парова и на тај начин мењати јачину транскрипције гена. Први 
протеин, ЗБП89, има једнак афинитет за оба алела и функционише као по-
јачивач транскрипције, док се други протеин, NF-kB, састоји од неколико 
димерних јединица од којих се једна јаче везује за 6А алел испољавајући 
при томе улогу транскрипционог репресора. На основу оваквих сазнања, 
може се донети закључак о постојању функционалног модела у коме је 
већа промотерска активност 5А алела резултат његове смањене интерак-
ције са транскрипционим репресором у односу на 6А алел [26, 28].
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Како је основна улога ММП3 ензима разградња екстрацелуларног 
матрикса, особе са 5А алелом (5А/5А и 5А/6А генотип) које имају већу 
експресију овог гена, за последицу имају и већу учесталост акутних 
кардиоваскуларних догађаја. Обрнуто, 6А хомозиготи имају повећану 
депозицију матриксних протеина и већу склоност акцелерантној атеро-
склерози, али са мањом инциденцом њених акутних компликација [28]. 
Једна од студија из ове области доказала је ефекат 5А/6А генског поли-
морфизма на функционалност артерио венске фистуле са закључком да 
6А хомозиготи имају повећани ризик за тромбозу артерио венске фи-
стуле [22]. 

Циљ ове студије био је да се утврди повезаност генских полимор-
физама за ММП3 и АЦЕ са дисфукцијом васкуларних приступа за хе-
модијализу. 

Болесници и методе

Болесници

Овом студијом пресека обухваћено је 200 болесника, који се налазе 
на хроничном програму лечења хемодијализама дуже од шест месеци 
на Клиничком одељењу за болести бубрега и поремећаје метаболизма са 
дијализом „Др Василије Јовановић“ у Клиничко болничком центру Зве-
здара. Сви болесници имали су три хемодијализне сесије недељно у тра-
јању од 4 до 5 сати. Узорак венске крви узиман је на редовној дијализи и 
упућиван на генотпизацију. Генетске анализе обављане су у лаборатори-
ји одељења за Цитогенетику и пренаталну дијагностику КБЦ Звездара. 

Ретроспективни део студије обухватао је прикупљање података о 
старости болесника, њиховом полу, узроку терминалне бубрежне сла-
бости, хемодијализном стажу, присуству хипертензије и дијабетеса и о 
броју васкуларних приступа који су имали до тренутка обављања генет-
ских анализа.

Болесници су подељени у две групе. Прву групу чинили су болесни-
ци који никада нису доживели тромбозу васкуларног приступа за ди-
јализу (111 болесника), док су другу групу чинили oни који бар једном 
епизодом тромбозе васкуларног приступа за ХД. 

Подаци добијени из историја болести, као и резултати добијени ге-
нотипизацијом корелирани су и поређени међу ове две групе болесника.
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Методе

За изолацију ДНК коришћена је пуна крв са антикоагулантом ЕДТА 
(5 мл свеже крви, чувана на +40°C најдуже четири дана или дуже од тога 
на температуре од -80°C). ДНК из пуне крви изолована је микромето-
дом исољавања (GeneЕТ minikit, Fermentas Thermo Fisher Scientific Inc, St. 
Leon-Rot, Germany), која се заснива на лизи ћелија, ензимској и хемијској 
екстракцији са сврхом уклањања ћелијских протеина, РНК и других ма-
кромолекула, након чега следи таложење ДНК у апсолутном алкохолу.

За генотипизацију је коришћена метода ланчане реакције полиме-
ризације (PCR). Основни принцип PCR амплификације, тј. умножава-
ња жељеног сегмента ДНК молекула представља имитацију репликације 
ДНК. За репликацију ДНК потребна је матрица (једноланчана ДНК, тј. 
денатурисана дуплекс ДНК) која се копира, затима прајмер тј., кратак 
олигонуклеотид комплементаран крајевима секвенце која се копира, 
градивни блокови − нуклеотиди и ензим који катализује уградњу нукле-
отида по принципу комплементарности с матрицом. Овај ензим је ДНК 
зависна ДНК полимераза.

PCR реакција се одвија у микротуби (запремине 0,2 мл) где се под-
вргава цикличним   променама температуре, што има за последицу ам-
плификацију тачно одређеног гена или дела гена. Један циклус чине:

−  денатурација ДНК матрице загревањем на 94ºC−96ºC 

−  хибридизација прајмера са матрицом (anneling) при температури 
од 50 до 65ºC и

−  елонгација прајмера − синтеза новог ланца комплементарног ДНК 
региону ограниченог прајмерима помоћу термострабилне ДНК 
полимеразе на температури од 72ºC. 

Понављање оваквих циклуса 25−45 пута резултира експоненицо-
налним умножавањем жељеног сегмента ДНК. Успешност PCR ампли-
фикације проверава се електрофорезом на агарозном гелу, након чега се 
позитивни узорци користе за даљу анализу рестрикционим ендонукле-
азама.

Рестрикциони ензими су пречишћени из бактерија и припадају гру-
пи ендонуклеаза, а супстрат им је дволанчана ДНК. Специфичност се 
огледа у томе што за разлику од других нуклеаза препознају кратке ре-
доследе нуклеотида дефинисаног редоследа (рестрикциона места) и секу 
ДНК у оквиру њих. 



137

Јелена Тошић Драговић и сарадници

Третирањем ДНК рестрикционим ензимима добијамо фрагменте 
различите дужине. Број фрагмената и дужина зависе од величине гено-
ма и од броја и распореда одговарајућих рестрикционих места у геному. 

Рестрикциони фрагменти се раздвајају на основу дужине јер се ра-
зличито понашају током електрофорезе. У електричном пољу у благо ал-
калном пуферу, молекул ДНК ће се кретати кроз агарозни матрикс од ка-
тоде ка аноди, при чему брзина кретања ДНК молекула зависи од његове 
величине, од величине пора у овом матриксу, од густине агарозног гела, 
примењене електричне струје и других параметара. Поређењем брзине 
кретања молекула ДНК који испитујемо са брзином кретања молекула 
ДНК познате величине (ДНК маркер − leader), електрофорезом у агаро-
зном матриксу можемо проценити величину добијеног ДНК фрагмента. 

Генотипизација полиморфизма гена за АЦЕ

Подручје од 287 пб које одговара делецијском фрагменту (Д) уну-
тар интрона 16 амплификовано је PCR поступком. Ланчаном реакцијом 
умножени су одсечци ДНК дужине 490 бп и 190 бп у поступку генотипи-
зације инсерцијско-делецијског полиморфизма АЦЕ гена и 335 бп при-
меном сета прајмера који препознају инсерционо специфичне секвенце. 

Реакциону смешу чини: 2,5µл PCR пуфера, 0,75µл MgCl2, 0,5 µл 
dNTP-a, 1 µл прајмера И, 1 µл прајмера ИИ, 0,2 µл ДНК полимеразе, 5 
µл геномске ДНК у укупној запремини од 25 µл. Реакција се одвијала у 
уређају за ланчану реакцију полимеразе (GeneAmp PCR System 2700, АB 
Applied Biosystem). Умножавање одсечака одвијало се у 30 циклуса укљу-
чујући денатурацију на 94°C кроз 1 минут, везивање почетница на 58°C 
jедан минут и синтезу новог ланца ДНК на 72°C у трајању од 2 минута. 
Фрагменти без инсерције (Д алел) и са инсерцијом (И алел) од 190 бп и 
490 бп респективно, детектовани су електрофорезом на 2% агарозном 
гелу са етидијум бромидом.

Да би се повећала специфичност ДД генотипизације PCR ампли-
фикација је вршена са инсерционо специфичним сетом прајмера у PCR 
условима: 1 мин. денатурација на 94°C, праћеном 30 циклуса са 30 с на 
94°C, 45 с на 67°C (anneling) и 2 мин. на 72°C. Само присуство И алела 
генерише фрагменте дужине 335-бп који су идентификовани електро-
форезом на 3% агарозном гелу. Амплификовани узорак са инсерцијом 
Алу секвенце одговара величини фрагмента од 490 бп (генотип ИИ), а 
ДНК фрагмент од 190 бп идентификује делецију секвенце на алелима 
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(генотип ДД). Појава оба фрагмента указује на хетерозиготну варијанту 
(генотип ИД).

Генотипизација ММП3 5А/6А полиморфизма

За доказивање -1612 5А/6А генског полиморфизма коришћена је-
PCR-RFLP метода. Промотерски регион ММП3 гена који садржи 5А/6А 
полиморфизам је умножен од 100 нг геномске ДНК уз помоћ олигону-
клотидних прајмера: напред, 5’-GAT ТАC АGА CАТGGG ТCАC-3’, и уна-
зад 5’-ТТТ CАА ТCА GGА CАА GАC GАА GТТ Т-3’.  Реакциону смешу 
чини: 2,5µл PCR пуфера, 0,75µл MgCl2, 0,5 µл dNTP-а, 1 µл прајмера И, 
1 µл прајмера ИИ, 0,2 µл ДНК полимеразе, 5 µл геномске ДНК у укупној 
запремини од 25 µл. PCR  услови били су следећи: иницијално денату-
рација током 2 минута на 95oC, праћено са 35 циклуса од по 30 секун-
ди на 95°C, 30 секунди на 57°C, 30 секунди на температури од 72°C са 
завршним продужетком на 72°C током 10 мин. Реакција је спроведена 
GeneAmp PCR System 2700, АB Applied Biosystem.

PCR продукт од 120 бп дигестиран је брзим рестрикционим ензи-
мом PdmI (ThermoFisher). Дигестирани продукт је подвргнут потом гел 
електрофорези (са 2% агароза гелом) и визуелизован бојењем са етиди-
ум бромидом. Алел 5А садржи секвенцу 5’-GАА(N)4ТТC- 3’ коју пре-
познаје рестрикциони ензим PdmI и потом га цепа на фрагменте од 97 
и 23 базна пара. Овакве секвенце коју би овај ензим препознао нема у 
6А алелу, те 6А/6А продукти не подлежу дигестији. На гелу се дакле, на-
кон дигестије рестрикционим ензимом издвајају три различита продук-
та: 6А/6А генотип се демонстрира фрагментима од 120 бп, 5А/5А гено-
тип даје фрагменте величине 97 бп и 23 бп, док хетерозигот даје сва три 
фрагмента.

Статистичка обрада података

Статистичке анализе су обављене помоћу SPSS система (statistical 
program for social science) софтвер верзија 20 (IBM Corporation, New York, 
USA).  Колмогоров-Смирнов тест је коришћен ради обраде података 
који су приказани као проценти за категоричке вредности или као сред-
ње вредности за континуиране варијабле. Помоћу Пеарсоновог χ2 теста, 
Студентовог Т теста или Mann-Whitney теста анализиране су разлике 
различитих варијабли између две групе пацијената. Повезаност између 
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генских полиморфизама и тромбоза васкуларних приступа за ХД тести-
рана је помоћу бинарне логистичке регресије.

Резултати

Oд 200 болесника, њих 110 (55%) били су хетерозиготи за АЦЕ ген, 
20 (10%) их је било И/И хомозигота и 70 (35%) D хомозигота. Анализом 
MMP3 генског полиморфизма показано је да је било 144 (72%) хетеро-
зигота међу нашим болесницима, 12 (6%) њих је било 5А хомозигота, 44 
(22%) били су 6А хомозиготи.  

Није било разлике у годинама старости, полу, дужини хемодијали-
зног стажа, узроку бубрежне слабости и присуству хипертензије и дија-
бетеса између две групе болесника (табела 1).

Табела 1. Опште карактеристике болесника

Варијабла Група 1 Група 2 Р*

Број болесника 111 89

Године старости(X±SD) 62±12 64±11 0.236

Пол(мушки/женски) 68/43 (61.3%38.7%) 43/43 (51.7%48.3%) 0.197

Дужина ХД стажа године 7.0±5.3 6.9±5.1 0.927

Узрок бубрежне слабости 0.352

Хипертензија 54 (48.6%) 37 (41.6%)

Дијабетес мелитус 16 (14.4%) 9 (10.1%)

Полицистична болест 
бубрега 13 (11.7%) 8 (9.0%)

Опструктивна уропатија 15 (13.5%) 17 (19.1%)

Гломерулонефритис 11 (9.9%) 13 (14.6%)

Остало 2 (1.8%) 5 (5.6%)

Хипертенизија (да/не) 63/48 (56.8%43.2%) 46/43 (51.7%48.3%) 0.479

Дијабетес (да/не) 19/92 (17.1%82.9%) 11/78 (12.4%87.6%) 0.427
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Oд укупног броја болесника њих 173 (86.5%) је имало артерио вен-
ску фистулу као први васкуларни приступ, док је њих 27 (13.5%) као 
први приступ за ХД имало АВ графт. Није било болесника са централ-
ним венским катетером као првим васкуларним приступом за хемоди-
јализу. 

Дистрибуција генских полиморфизама за АЦЕ и ММП3 генски по-
лиморфизам приказане су у табели 2. где се види да не постоје значајне 
разлике између две групе болесника.

Табела 2. Дистрибуција испитиваних генских полиморфизама у две 
групе болесника

Група  1 Група 2 р

111 89

АЦЕ полиморфизам 
(И/Д) 0,339

И/И 8 (7.2%) 12 (13.5%)

И/Д 63 (56.8%) 47 (52,8%)

Д/Д 40 (36.0%) 30 (33.7%)

ММПЗ полиморфизам 
(5А/6А) 0.266

5А/5А 7 (6.3%) 5 (5.6%)

5А/6А 75 (67.6%) 69 (77.5%)

6А/6А 29 (26.1%) 15 (16.9%)
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Taбелом 3. приказан је утицај АCE генског полиморфизма на не-
успех васкуларних приступа за ХД, где се јасно види да И хомозиготи 
имају двоструко већи ризик за настанак тромбозе васкуларног приступа 
у односу на Д хомозиготе (p = ns). Сличан релативни ризик показан је и 
при поређењу И хомозигота у односу носиоце Д алела (p = ns).

Табела 3. Утицај АЦЕ генског полиморфизма на неуспех васкуларног 
приступа за ХД

ACE полиморфизам OR CI 95% p

И/И vs Д/Д 2.000 0.727-5.503 0.180

И/И vs И/Д+Д/Д 1.963 0.924-4.168 0.079

У односу на MMP3 генски полиморфизам, 6A хомозиготи имају 
нижи ризик за неуспех васкуларног приступа у односу на 5A хомозиго-
те. Присуство 5А алела није показало значајан утицај на настанак тром-
боза васкуларних приступа, мада су болесници са 5А алелом имали 1.7 
пута виши ризик за неуспех васкуларног приступа у поређењу са боле-
сницима који нису имали овај алел у свом генотипу (тaбела 4).

Табела 4. Утицај ММП3 генског полиморфизма на неуспех васкуларног 
приступа за ХД

MMP3 полиморфизам OR CI 95% p

6A/6A vs 5A/5A 0.724 0.196-2.673 0.628

5A/5A + 5A/6A vs 6A/6A 1.745 0.868-3.507 0.118

Дискусија

С обзиром на то да се ендотелна дисфункција налази у основи не-
оинтималне хиперплазије, рађене су многобројне клиничке студије 
у циљу идентификације узрока овог процеса, те су у ревијалном раду 
Brahmbhatta и сарадника [29] као иницијатори ових процеса издвојени 
инфламација, хипоксија и поремећај хемодинамике. 

Истраживани су полиморфизми гена који кодирају протеине чија 
је улога централна у појави ендотелне дисфункције и неоинтималне хи-
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перплазије, а последично и настанку стеноза и тромбоза васкуларних 
приступа за хемодијализу. 

Наше истраживање је показало да не постоји разлика у дистрибу-
цији И/Д генског полиморфизма за АЦЕ између групе болесника с тром-
бозом васкуларних приступа за ХД и групе са функционалним васкулар-
ним приступом.

Химозиготи за И алел овог гена показали су двоструко већи ризик 
за настанак тромбозе/стенозе васкуларног приступа за ХД у односу на 
ДД хомозиготе и хетерозиготе.

Остале студије које су се бавиле ефектима овог генског полимор-
физма на функционалност васкуларних приступа показале су контро-
верзне резултате. Студија Senera и сар. [19] анализирала је дистрибуцију 
И/Д генског полиморфизма за АЦЕ у три различите групе болесника: 47 
болесника на хроничној хемодијализи који су доживели бар једну тром-
бозу/стенозу васкуларног приступа, 51 болесник на хроничној хемоди-
јализи са функционалним првим васкуларним приступом и 40 здравих 
контрола. Њихово истраживање није доказало статистички значајну ра-
злику у дистрибуцији генских полиморфизама у две групе болесника на 
хемодијализи. Закључено је да И/Д хетерозиготи имају 2.67 пута виши 
ризик за настанак тромбозе АВ фистуле, док је у нашој студији показано 
да ИИ хомозиготи имају двоструко већи ризик за АВФ тромбозу, али 
ниједно од ових сазнања није показало статистичку значајност.

Ове разлике могле би бити објашњене чињеницом да је дистрибу-
ција генотипова различита међу нашим и болесницима који су учество-
вали у поменутом истраживању. Наиме, у нашој групи болесника нају-
честалиији су били хетерозиготи за АЦЕ ген, док су у поменутој студији 
најзаступљењији били болесници са ДД генотипом (68% у групи с тром-
бозом АВФ и 8% у групи болесника без тромбозе васкуларног приступа). 
Дистрибуција генотипова за АЦЕ сличнија оној у нашем истраживању, 
нађена је у студији Heine и сарадника [30], где такође није доказана ста-
тистички значајна разлика између групе болесника с тромбозом и групе 
болесника без тромбозе васкуларног приступа. 

Поменута студија се бавила проспективним праћењем појаве тром-
боза/стеноза новокреираних АВФ код 137 инцидентних болесника, при-
ликом чега је регистровано 70 АВФ тромбоза, а ИИ хомозиготи имали 
су најбоље једногодишње и двогодишње преживљавање васкуларних 
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приступа у односу на остале генотипове, међутим без статистичке зна-
чајности. Ова сазнања нису у складу са резултатима нашег истраживања 
где присуство И алела двоструко повећава ризик за настанак тромбозе 
АВФ, али такође без статистичке значајности.

Студија Isbira и сарадника [31] бавила се праћењем стопе тромбоза 
феморалних АВ графтова у малој групи болесника (12 са тромбозом и 
18 без тромбозе), и приметили да су хетерозиготи за АЦЕ ген имали нај-
вишу стопу тромбоза у поређењу са осталим генотиповима, што је било 
и статистички значајно. 

У студији Мооnа и сарадника [32] праћено је пеживљавање АВФ 
код 155 хемодијализних болесника током 58 месеци.  Дистрибуција ге-
нотипова била је врло слична као у нашим групама болесника, међутим 
закључак је био потпуно другачији, будући да је њихов резултат показао 
да ДД хомозиготи имају 2.45 пута виши и статистички значајан ризик за 
настанак тромбозе АВФ.

Сличан резултат показан је у истраживању Grüngörа и сарадника 
[29]. Ова ретроспективна студија која је укључивала 520 болесника на 
хроничној хемодијализи показала је да ДД хомозиготи имају чак 4.25 
пута виши ризик за развој тромбозе АВФ у односу на ИИ хомозиготе и 
хетерозиготе за АЦЕ ген.

Најскорије истраживање Chena и сарадника [20] подразумевало 
је једну велику студијску популацију (154 болесника са малфункцијом 
АВФ и 423 болесника са функционалним АВФ) и закључак овог испи-
тивања био је да ниједан од генотипова (ИИ, ИД, ДД) нема утицаја на 
настанак малфункције АВФ. 

Међу факторима који имају утицаја на појаву ендотелне дисфунк-
ције, свакако значајан утицај имају и матриксне металопротеиназе које 
су тесно повезане с миграцијом глаткомишићних ћелија у васкуларном 
зиду и деградацијом екстрацелуларног матрикса, што све неизоставно 
води неоинтималној хиперплазији [33]. 

Утицај 5А/6А генског полиморфизма за ММП3 ген истраживан је 
од стране Lina и сар. [15], који су урадили једну велику ретроспективну 
студију са 596 болесника (426 без АВФ малфункције и 170 са АВФ мал-
функцијом), чији резултат је показао да је заступљеност 6А/6А генотипа 
највећа у обе групе  болесника и да управо они имају највећи ризик (1.7 
пута виши у односу на остале генотипове) за настанак АВФ малфунк-
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ције.

Наши резултати су нешто другачији, с обзиром на то да су хетеро-
зиготи били најзаступљенији у обе групе, а болесници са 5А алелом за 
ММП3 ген показали су 1.75 пута виши ризик за развој тромбозе АВФ у 
односу на остале генотипове.

Резултати обе наведене студије у складу су с претходним експери-
менталним и клиничким подацима, који говоре у прилог томе да су 5А 
хомозиготи склонији акутним кардиоваскуларним догађајима јер 5А 
алел утиче на повишене нивое ММП3 ензима у крви што води већој 
деградацији екстрацелуларног матрикса и дестабилизацији плакова. За 
разлику од 5А хомозигота, 6А хомозиготи имају већу склоност ка ра-
звоју акцелерантне атеросклерозе јер нижи нивои ММП3 ензима после-
дично доводе до веће депозиције протеин матрикса у зид крвног суда. 
Малфункција васкуларног приступа заправо је комбинација хроничног 
поцеса неоинтималне хиперплазије и акутне тромбозе на месту лезије 
ендотела крвног суда.

Наше истраживање има одређена ограничења, као што је ретро-
спективни дизајн студије и релативно мали број испитаника за генетска 
испитивања.

Свакако генетски миље је нешто што је константно од рођења до 
смрти болесника и није подложно променама. Међутим, закључци ба-
зирани на генетским анализама требало би да обухвате већи број испи-
таника. 

Контроверзни резултати из ове области који за сада постоје у лите-
ратуре захтевају даља испитивања у циљу дефинисања места које генет-
ски миље заузима у патогенези малфункције васкуларних приступа за 
хемодијализу.

У закључку, наши резултати су показали да не постоје разлике у ди-
стрибуцији генотипова за АЦЕ и ММП3 гена између група болесника 
с малфункцијом васкуларног приступа и оних са функционалним при-
ступом за ХД. Иако без статистичке значајности резултати су указали 
на постојање двоструко вишег релативног ризика за настанак тромбозе/
стенозе васкуларног приступа за ХД код ИИ хомозигота за АЦЕ ген у од-
носу на Д хомозиготе, као и 1.7 пута виши релативни ризик код носиоца 
5А алела за ММП3 ген у односу на 6А хомозиготе.
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IMPACT OF ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME 
AND MATRIX METALLOPROTEINASE-3 GENE 
POLYMORPHISMS ON RISK FOR DEVELOPING 
VASCULAR ACCESS FAILURE

Jelena Tošić Dragović,1 Аleksandar Janković,1, 2 Ivana Buzadžić,3 Petar 
Đurić,1 Ana Bulatović,1 Jovan Popović,1 Nada Dimković1, 2 
1 Clinical Department for Renal Diseases and Metabolic Disorders with 

Dialysis, ‘’Prof. dr Vasilije Jovanović’’, Zvezdara University Medical Center, 
Belgrade

2 Medical Faculty, Belgrade University
3 Department for Genetic and Prenatal Diagnostic, Zvezdara University 

Medical Center

Introduction and aim: For adequate hemodialysis treatment, functional 
vascular access is obligatory. Neointimal hyperplasia (NIH) have central role 
in stenosis and thrombosis development, which represent the most frequent 
causes of vascular access failure. Polymorphisms of different genes which 
have role in endothelial function may have impact on developing of NIH. 
Therefore, the aim of our study was to determine the effect of Angiotensin-
Converting enzyme (ACE) I/D polymorhism and Matrix Metalloproteinase-3 
(MMP3) 5A/6A polymorphism on risk for developing vascular access failure 
in hemodialysis patients.

Methods: The study included 200 patients on regular hemodialysis at 
Nephrology Department, University Medical Center Zvezdara. Retrospective 
analysis included collection of general and vascular access data from medical 
records. Genetic analysis was performed by using polymerase chain reaction 
– restriction fragment length polymorphism method (PCR-RFLP). Patients 
were divided into two groups: Group 1 − patients that have never experienced 
vascular access failure and Group 2 − patients that have at least one vascular 
access failure.

Results: There was no difference in age, gender, hemodialysis vintage, 
main diagnosis, presence of hypertension and diabetes mellitus between two 
groups. There were no statistically significant differences in the frequencies of 
ACE and MMP3 genotypes between two groups. Although without statistical 
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significance it was found that homozygotes for I allele had two times higher 
risk for developing vascular access failure than homozygotes for D allele (OR 
2.00; 95%CI: 0.727-5.503; p = 0.180).  Also, patients with 5A allele have 1.7 
times higher risk for developing vascular access failure compared to patients 
without this allele (OR 1.745; 95% CI: 0.868-3.507; p = 0.118).

Conclusion: Patients with vascular access failure have not different 
genotype distribution regarding ACE gene and MMP3 gene polymorphism as 
compared to patients without vascular access failure. Still, homozygotes for I 
allele and homozygotes for 5A allele have higher risk for developing vascular 
access failure compared to other patients.

Key words: ACE gene polymorphism; MMP-3 gene polymorphism; 
vascular access; hemodialysis
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