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 Драги пријатељи,
 контрола квалитета воде за дијализу је изу-
зетно значајна тема, изузетно запостављена тема. 
Зато објављујемо два текста на ту тему. Надамо се да 
ће интервју са др Миланом Радо-вићем допринети 
да се стање битно побољша и да ће нас подржати 
Удружење нефролога Србије и Републичка стручна 
комисија за нефрологију и урологију. Рачунамо 
и на подршку свих који су укључени у третман 
дијализом, јер без адекватне воде нема добре дија-
лизе. Други текст о води за дија-лизу се односи 
углавном на хемијски састав воде за хемодијализу 
и писан је на основу Европских води-ча и Oxford 
приручника за дијализу.
 У овом броју представљамо наше удружење у 
Крагујевцу, уз жељу да у сваком броју представимо 
по једно удружење. Настављамо представљање на-
ших пацијената. Верујем да многи од нас имају 
неки хоби или активност о којој бисмо радо писали. 
Почињемо причом о Радету Павловићу и његовом 
хобију - сликарству.
 Доста се прича о значају и улози бисфенола 
А. У овом броју преузимамо текст са сајта Завода за 
јавно здравље Суботица, уз њихову дозволу.
 Ту су и стручни текстови о хипертензији 
(др Предраг Голубовић) и калијуму у храни (Ана 
Тодоровић). О рециркулацији се мало зна и пише, 
а ради се о врло важној теми па смо преузели текст 
са сајта https://dijaliza.wordpress.com/.
 Кантарион се врло често користи. Покушали 
смо да објаснимо како кантарион делује.
 Доносимо и текст из историје дијализе.
 Извештаваћемо и даље о активностима Саве-
за и наших удружења.

Прим др Љубинко Тодоровић
председник Савеза организација бубрежних 

инвалида Републике Србије

  

 

 Председник Савеза, прим. др Љубинко Тодо-
ровић, је учествовао у раду тендерских комисија 
РФЗО и то: 1. комисије за јавну набавку материјала 
за хемодијализу – дијализатори, 2. комисије за јавну 
набавку материјала за хемодијализу – који зависи 
од типа машине и 3. комисије за јавну набавку мате-
ријала за хемодијализу - заједнички материјал за све 
типове дијализних машина (дијализни концентрат, 
игле, физиолошки раствор).

Тендер за дијализаторе је привремено зау-
стављен због захтева за заштиту конкуренције. Под-
носилац захтева је Fresenius Medical Care Srbija doo.

Тендер за набавку материјала за хемодијализу 
– који зависи од типа машине је обустављен јер је 
у међувремену донета уредба да су те набавке у 
надлежности појединих центара за дијализу.

Тендер за јавну набавку материјала за 
хемодијализу - заједнички материјал за све типове 
дијализних машина (дијализни концентрат, игле, 
физиолошки раствор) је заустављен због захтева за 
заштиту конкуренције. Подносилац захтева је Med-
icon d.o.o
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 Поштовани читаоци, у вези разјашњења 
свих недоумица које постоје и код пацијената и 
код стручне јавности, а у вези метода и начина 
микробиолошке провере (контролисања) воде за 
хемодијализу, обратили смо се на праву адресу.  Др 
Милан Радовић је шеф одсека за санитарну микро-
биологију Института за јавно здравље „Др Милан 
Јовановић Батут“ у Београду, главни је оцењивач 
Акредитационог тела Србије за све лабораторије 
у нашој држави, дакле, најмеродавнија особа за 
питања квалитета воде којом се дијализирамо у на-
шим дијализним центрима.

„Дијализа“ часопис: Поштовани докторе Ра-
довићу, пре свега, хвала Вам што сте у овој пред-
новогодишњој гужви и свакодневним обавезама 
нашли мало времена да нам појасните ситуацију 
са квалитетом воде за хемодијализу. Од неколико 
наших доктора добили смо препоруку да сте Ви 
најкомпетентнија особа за разговор на ову тему, 
јер наши лекари су интернисти, нефролози, а за 
ове тeме ипак је главни микробиолог, зар не?

Др Милан Радовић: Да, хвала и Вама на позиву, када 
су пацијенти у питању сви морамо наћи времена 
за сва њихова питања и недоумице, јер како се оно 
каже: „пацијенти су у центру нашег здравственог 
система“, а сви ми остали смо ту да помогнемо, 
колико можемо. Што се тиче, микробиологије, јес-
те, ми смо задужени за квалитет и бактериолошку 
исправност воде за хемодијализу, али резултате мора 
тумачити и на основу њих доносити одлуке, увек и 
само лекар који одговара за целокупни дијализни 
третман пацијената у неком центру или болници. 

Тек на основу познавања целокупне ситуације са 
постројењима за припрему воде за хемодијализу, 
као и са резултатима рада особља које користи или 
одржава те дијализне апарате, лекар, начелник 
центра, може доносити поуздане одлуке које се тичу 
безбедности пацијената.

„Дијализа“ часопис: Када смо већ код безбед-
ности у центрима за дијализу, мало је познато 
да су такозване клиничке или техничке компли-
кације са којима се сестре и доктори боре на 
свакој хемодијализи, мањи проблем. Они те ин-
тервенције и тај свој ангажман око њих често 
истичу као важан аспект свога рада и самог 
процеса хемодијализе, али то је у суштини, ма-
њи проблем. Мањи проблем, у смислу опште без-
бедности. Једино, од чега би дијализни лекари 
заиста требали да страхују јесте: неисправна вода 
за хемодијализу. Реците нам докторе Радовићу, 
да ли страхују, и да ли имају разлога да страхују, 
и они и сви ми заједно?

Др Милан Радовић: Тако је. Једине компликације 
на хемодијализи које потенцијално могу имати ката-
строфалан ефекат јесу неисправности везане за 
квалитет воде за хемодијализу. То је због масовности 
ефеката. Вода за хемодијализу представља медијум 
и начин елиминације штетних материја из крви 
пацијента. Све друге дијализне компликације су 
појединачне или максимално се могу јавити код 
неке групе пацијената, али неисправност воде за 
хемодијализу доводи до масовног, нежељеног ис-
хода, код свих пацијената у том центру. Тако да је 
једини лек: превентива.

„Дијализа“ часопис: Превентива је увек важнија 
од терапије, или би бар требала да буде, али на 
шта тачно мислите кад кажете превентива, а 
разговарамо о микробиолошкој исправности 
воде за хемодијализу. Мислите на значај редов-
ног занављања филтера и другог потрошног ма-
теријала у постројењима реверзне осмозе и на 
значај редовног чишћења и дезинфекције тих 
уређаја?

Др Милан Радовић: Да и то је све битно, и све се 
то подразумева, али један други аспект сам желео 
да нагласим, када је у питању превентива. Наиме, 
лекарима, начелницима центара за дијализу, је 
највећи проблем што свакога дана, ујутро, они 
морају донети одлуку да ли ће тај дан хемодијализе 
бити вршене или неће, дакле одлуке морају донети 
ујутро и одмах, а резултати на основу којих они 
доносе те одлуке су стари најмање 7-10 дана! 
Најмање! И тако је свуда, јер, другачије не може 
бити због наших лабораторијских метода. За изда-
вање налаза о микро-биолошкој исправности воде 
за хемодијализу нама треба најмање 7 дана, па 
када надлежни лекар добије те налазе, ако нису 
били у реду, онда је већ касно, јер се тим налазом 
само потврдио проблем који се већ и клинички 
испољио, код пацијената. Дакле, једино редовно 
праћење тренда (графикона) садржаја бактерија 
у води за хемодијализу може доктору бити основа 
за одлучивање о наставку рада центра и апаратуре 
у њему. Ако он није имао ни-какав новонастали 
догађај или инцидент, и ако су претходни резултати 
били у циљним границама, онда му је лакше да 
претпостави да тог конкретног јутра може наставити 

са досадашњим радом и да очекује да је био у праву, 
а резултат ће добити, кажем тек за 7-10 дана.

„Дијализа“ часопис: Заиста, звучи обеспокоја-
вајуће. Значи, сви микробиолошки резултати о 
води за ХД су у моменту добијања већ застарели. 
Да ли то значи да доктори могу реаговати само 
на основу сумњи, и ко ће се онда усудити да заус-
тави хемодијализе, ако нема јасан доказ да је во-
да неисправна?

Др Милан Радовић: Не брините, није баш све тако 
непоуздано. Наиме, резултати ендотоксинских ис-
питивања се могу добити веома брзо, за пар сати, 
и то су веома поуздани, LAL тестови (кинетички-
турбидиметријски), који детектују излучевине 
бактерија, њихове ендотоксине. Лекари увек могу 
тражити хитну контролу дијализне течности на 
ендотоксине и одмах знати стање ствари у реалном 
времену. Такође и микробиолошка лабораторија је 
дужна да већ након првих пар дана јави ако при-
мети неки значајнији пораст бактерија, дакле и пре 
издавања коначног резултата.

„Дијализа“ часопис: Кад смо већ код резултата, 
изгледа да ту и јесте проблем. Резултати су ско-
ро увек одлични, а пацијенти добију тегобе, па 
су неки дијализни центри били и комплетно 
затварани, али су им резултати били увек од-
лични. Оно што ми знамо, јесте да је било инци-
дентних ситуација у дијализним центрима у 
Крушевцу, у Ћуприји, у „Др Драгиши Мишовићу“, 
у Пожаревцу, у Републици Српској, у Фресениусу 
у Градишци, итд, итд. Ружне вести се брзо сазнају. 
Скоро сваки пут су пацијенти били животно 
угрожени, а по резултатима микробиолошких 
испитивања, у води за хемодијализу обично се не 
нађе ништа спорно. Зашто је то тако?

Др Милан Радовић: Знате шта, ако радите по 
погрешном Правилнику, погрешним методама, 
на погрешан начин, не можете ни очекивати ис-
правне или тачне резултате. Најмање 3 фазе су 
погрешне и морају се мењати. Први корак је 
узорковање и транспорт узорака. То мора да ради 
професионалац, дакле особа обучена за то, да 
под потпуно стерилним условима, са стерилним 
мантилом и хируршком маском (као да улази у опе-
рациону салу) приђе местима узорковања, да их 
очисти, да пусти одређену количину течности и да 
на стерилан начин узме довољно велику количину 
узорка, око пола литра течности, коју ће што пре 
доставити у заштићеним контејнерима, са ледом 
около, у микробиолошку лабораторију. То је прво 
место, где се праве грешке.

„Дијализа“ часопис: Да ли је истина да се у прос-
торији где се врши узорковање морају искључити 
и клима уређаји да се не би у узорак убациле 
неке друге бактерије из спољне средине?

Др Милан Радовић: Тачно је. Али, то није све. 
Постоји јасно прописана процедура, са илус-
трацијама и протоколом којег се узоркивач мо-ра 
придржавати. Али, да се сада вратимо на микро-
биолошку лабораторију, где је узорак у међувремену 
допремљен.

„Дијализа“ часопис: Знамо већ, подлоге које се 
користе за засејавање тог узорка нису адекватне? 

О томе нам је на предавањима већ говорио Др 
Вељанчић.

Др Милан Радовић: Пре него што дођемо до 
подлога дозволите ми да вам објасним да се узорак 
воде прво мора подврћи такозваној „мембранској 
филтрацији“. Зашто? Зато што у води која је већ 
пречишћена за дијализу има јако мало бактерија, 
па се оне морају скупити из много већег узорка 
(најмање пола литра) филтрирањем тог узорка 
кроз 0,45 микронске филтере, па се тек онда 
засејавају на подлогу. Та мембранска филтрација 
се мора вршити у специјалној комори, која садржи 
ултрафилтере за ваздух, како не би бактерије из 
околине продрле у узорак и контаминирале га. 
Нажалост, у многим нашим лабораторијама та 
„мембранска филтрација“ се не ради, било зато што 
им те коморе не функционишу, неисправне су, из 
разноразних разлога, а онда се засеје нефилтрирани 
узорак у коме се најчешће не нађе ништа.

Даље сте у праву, наше лабораторије најчешће не 
користе подлоге које су препоручене у нефролошким 
стручним часописима и правилницима. Али, и да су 
користили оне препоручене, опет треба нагласити 
да и само чување, односно припрема, тих подлога, 
све утиче на коначни резултат.

„Дијализа“ часопис: Обзиром да је је „Дијализа“ 
веома читана у свим нашим дијализним центри-
ма, дајте да свима наведемо како се тачно зову те 
подлоге које се морају користити за доказивање 
бактерија у води за хемодијализу.

Др Милан Радовић: Још 2008. године, ја сам имао 
част да по овом питању сарађујем са нефролозима 
из ВМА, и из Фресениуса, посебно са поменутим 
доктором Вељанчићем. Тада сам се и упознао са 
тим препорукама из Европског водича за најбољу 
дијализну праксу (EBPG). У тим препорукама сасвим 
исправно стоји да методе наведене у Фармакопеји 
нису подобне за контролу воде за хемодијализу, 
него су потребне много сензитивније методе. Осим 
неопходности мембранске филтрације, тамо су 
јасно препоручене слабо-нутријентне подлоге. 
Шта то значи? Видите, мало је бактерија које могу 
преживети све оне филтрације у постројењима ре-
верзне осмозе, па још опстати у бешавним цевима, у 
мраку, на 20 степени Целзијуса, без икакве храњиве 
материје у тој води око њих. Међутим, такве бак-
терије постоје и то нам се ипак дешава. Али, да 
бисмо ми микробиолози доказали те бактерије, ми 
морамо користити специјалне „слабохрањиве“ под-
логе, као што је нпр. R2А подлога, затим морамо 
им продужити време инкубације (праћења раста) 
на пуних 7 дана, на свега 22±2 оC, па тек онда пре-
бројати број бактерија, односно очитати узорак.

„Дијализа“ часопис: А прича се да наше званичне 
лабораторије користе неке обичне подлоге (које 
им служе и за доказивање бактерија из крви, 
урина и других течности) плус се још позову на 
стандарде из Правилника о води за пиће и такве 
налазе ладно потписују, као: све је исправно. 
После се испостави да цела смена пацијената 
добије пирогену реакцију одмах по укључењу 
и центар се затвара, а пацијенти се расељавају 
у околне дијализне центре, док се не открије 
узрок, а узрок се очигледно на такав начин и не 
може открити.

Разговор с поводом: Др Милан Радовић

ПРОбЛеМИ СА бАКтеРИОЛОшКОМ 
КОнтРОЛОМ ВОДе ЗА 

ХеМОДИЈАЛИЗу
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Др Милан Радовић: Слажем се са вама да у нашој 
домаћој регулативи није јасно назначено које методе 
и које стандарде треба користити када је у питању 
контрола воде за хемодијализу, али ако већ имамо 
европске Правилнике и Водиче, а на крају видели 
смо и оригиналне налазе из овлашћене немачке 
лабораторије која ради за централу Фресениуса у 
Немачкој, онда мислим да није био проблем да и 
ми овде у Србији, усвојимо те методе и радимо по 
њима.

„Дијализа“ часопис: Пошто сте званични контро-
лор и оцењивач свих лабораторија у Србији, ре-
ците нам сада искрено, колико имамо у нашој 
држави лабораторија које могу контролисати 
воду на исправан начин? тачније, да ли иједна 
наша лабораторија користи R2А подлогу?

Др Милан Радовић: Па, користи. Ето, на пример, 
знам да у ВМА користе баш ту подлогу и све наведене 
EBPG стандарде, а такође и ми у „Батуту“ имамо 
ту методу, као и све остале неопходне технике за 
комплетно испитивање воде за хемодијализу, по 
захтеву наручиоца услуге. Али, наручилац мора 
знати шта жели и то нам мора навести. То је све.

„Дијализа“ часопис: Имали смо прилику да 
видимо налазе из Завода за превентивну 
медицину ВМА. Они осим R2А подлоге за раст 
бактерија из водотокова, увек контролишу и 
присуство соја Pseudomonas, и врше контролу 
постојања гљивица и плесни. Да ли се за то 
користе друге подлоге?

Др Милан Радовић: Да. Бактерије из рода 
Pseudomonas су у дијализним водотоковима по-
себно проскрибоване као непожељне и за њих ва-
жи правило да, када се говори о њиховом броју, 

само нула је исправан резултат, то јест не сме да 
их буде уопште. За њихово доказивање користи се 
Cetrimid agar, 48 сати, на 36 оC, после мембранске 
филтрације, наравно. А за гљивице и плесни 
препоручена подлога је Malt extract agar, 7 дана 
на 22±2 оC, после мембранске филтрације, такође. 
Појава гљивица или плесни знак је неодржавања 
хигијене у систему за припрему воде за дијализу. 

„Дијализа“ часопис: у којој мери се налази бакте-
риолошког испитивања поклапају са налазима 
испитивања бактеријских ендотоксина, и колико 
често је потребно вршити те контроле?

Др Милан Радовић: Ниво детектованих ендоток-
сина не мора и најчешће и нема директну везу 
са бројем бактеријсклих колонија, јер, многе од 
бактерија из водотокова немају изражену ендо-
токсинску активност. Таква је и поменута врста 
Pseudomonas aeruginosa. Налаз ендотоксина 
може бити скоро нормалан, а да број колонија 
Pseudomonasa буде на стотине. То наравно, додатно 
отежава тумачење резултата, али најчешће је код 
нас пораст нивоа ендотоксина везан за темељиту 
дезинфекцију система, јер се онда због распадања 
бактерија детектује пораст нивоа ендотоксина. 
Зато се контроле не врше после, него пре редовне 
дезинфекције система, а обично је довољно једном 
месечно. По потреби, контроле могу бити и чешће.

„Дијализа“ часопис:  Кад погледате прописе за 
градску воду, која се конзумира у количини од 
око 1,5 литара дневно, па је у тој води дозвољено 
да буде и до 100 бактерија у једном мл, јер та 
вода ипак пролази кроз желудац, где киселина 
побије све бактерије, па онда из црева иде у 
јетру, па тек онда у крв, за разлику дакле од 
такве ситуације код здравих људи, дијализни 

пацијенти имају много горе услове. Вода из 
дијализне течности је у директном контакту 
са крвљу дијализног пацијента и то у огромној 
количини од 360 – 600 литара недељно, а нема 
никаквих баријера, типа желудац, јетра и слично, 
и опет је по стандардима дозвољено да буде до 
100 бактеријских клолонија у једном мл? Да ли је 
такав стандард нормалан? на једном предавању 
нам је Др Вељанчић рекао да на доношење 
ових прописа и стандарда велики утицај имају 
и дијализне фирме, произвођачи постројења 
за припрему воде за хемодијализу, јер не могу 
испунити те стандарде, па би им многи дијализни 
центри у свету морали бити затворени, ако би се 
увели строжији критеријуми.

Др Милан Радовић: То не знам, то морате видети 
са нефролозима. Али, оно што знам јесте да су и они 
сад увели нови стандард, а то је „ултра-чиста вода за 
хемодијализу“ која мора да испуни много оштрије 
критеријуме. Нпр. ултра-чиста вода за хемодијализу 
мора имати мање од 0,1 бактеријских колонија 
на милилитар, а мање од 0,03 ендотоксинске (IU) 
јединице на мл, што је ипак строжији критеријум. 
Стандардна вода за хемодијализу јесте имала 
критеријуме какве сте навели, али се таква вода не 
би ни смела користити за хемодијафилтрацију или 
за хемодијализе на високопропусним дијализним 
мембранама.

„Дијализа“ часопис: Ако је дозвољено да буде 0,1 
колонија на мл, то је значи 1 бактерија у 10 мл, а 
10 бактерија у 100 мл, да ли то заиста може бити 
нормално за хемодијализу? За течност која се, 
код хемодијафилтрације, директно инфундира у 
крв пацијента? Слажете ли се да и такав „мањи“ 
број бактерија такође има штетне ефекте на 
организам дијализног пацијента?

Др Милан Радовић: Ја нисам клиничар, тако 
да ће те то око ефеката видети са њима. Али, оно 
што сам ја научио сарађујући са нефролозима, 
јесте да сада фирме произвођачи дијализних 
апарата имају обавезу да гарантују практично 
стерилну инфузијску дијализну течност са 0,0 
(нула) бактеријских колонија/мл и мање од 0,01 
ендотоксинских ИУ/мл, али је проблем што је то 
далеко испод границе мерљивости на доступним 
тестовима. По Фармакопеји потпуно стерилна ди-
јализна течност, за инфузију, треба да има  <10-6 

бактеријских колонија по 1 мл, или < 1 колоније 
na 1000 литара и мање од 0,01 ИУ/мл ендотоксина 
тј. далеко испод границе мерљивости постојећим 
техникама за CFU и ендотоксине, онда се овакви 
критеријуми микробиолошке исправности не могу 
проверити уобичајеним методама и техникама, 
него се сам произвођач обавезује да осигура чистоћу 
производене инфузијске течности наведених 
захтева, из дијализне течности специфицираног 
квалитета, и да то гарантује током одређеног вре-
мена или броја третмана. 

„Дијализа“ часопис: укратко, то значи да су 
пацијенти који се дијализирају на апаратима 
са 2 ултрафилтера потпуно безбедни, ако се ти 
филтери редовно мењају?

Др Милан Радовић: Да, али не заборавите да ми 
сада говоримо само о бактериолошкој или микро-
биолошкој исправности воде за хемодијализу, а та 

вода се мора подвргавати и физичко-хемијским 
контролама, на пример свакодневно се мора 
контролисати на Хлориде, Натријум, Калцијум, 
Калијум и Хлорамине, а периодично и на 
Алуминијум, Бакар, Олово, Хром, Антимон, Арсен, 
Баријум, Берилијум, Кадмијум, Флуорид, Живу, 
Нитрате, Селен, Сребро, Сулфате, Талијум и Цинк. 
Али, то већ није посао микробиолога, па ћете о тим 
питањима потражити меродавног саговорника. ја 
бих се ограничио само на микробиолошку контролу 
воде за хемодијализу.

„Дијализа“ часопис: Ако дозволите, на крају да 
резимирамо, најчешће грешке у контроли воде за 
хемодијализу су следеће: погрешно узорковање 
и транспорт, неспровођење мембранске 
филтрације, кориштење неадекватних подлога 
и времена инкубације, нетачна евалуација и 
примена погрешних Правилника и Стандарда, 
који се не односе на воду за хемодијализу? то је 
то?

Хвала вам још једном на овом исцрпним и 
детаљним обавештењима и желимо Вам срећне 
божићне и новогодишње празнике.

Др Милан Радовић: Да, то би било то. Хвала и вама, 
свим дијализним пацијентима желим све најбоље у 
даљем лечењу, као и у животу уопште, пуно среће и 
успеха.

УНАПРЕЂЕЊЕ СТАТУСА ИНВАЛИДА У 
БОРУ

 Представници Центра за самостални живот 
особа са инвалидитетом Србије, Национална 
организација особа са инвалидитетом Србије 
и Савез параплегичара и квадриплегичара 
Србије боравили су у Бору  8.12.2015. године и 
одржали састанке са локалном самоуправом и 
представницима удружења инвалида. 

 Том приликом потписан је меморандум 
о сарадњи са локалном самоуправом у циљу 
побољшања статуса инвалида у Бору. Локална 
самоуправа је обећала већу подршку инвалидима 
у Бору.
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ХИПеРтенЗИЈА КОД бОЛеСнИКА 
нА ХеМОДИЈАЛИЗИ

Др Предраг Голубовић
специјалиста интерне медицине

Начелник Хемодијализе у Општој болници 
Бор

Хипертензија код болесника на хемодијали-
зи јавља се као  значајан проблем током саме дија-
лизе и између хемодијализе. Преко 70% болесника 
имају хипертензију у моменту укључења на прог-
рам хемодијализе. Преко 50 % болесника има не-
регулисану хипертензију на хемодијализи.

Класификација крвног притиска по препо-
руци Америчког националног комитета

СИСТОЛНИ 
ПРИТИСАК

mmHg

ДИЈАСТОЛНИ 
ПРИТИСАК

mmHg

Нормотензија 140 90

Гранична 140-160 90-95

Умерена 160-180 95-105

Тешка 180 105

Изолована систолна 160 90

Систолна гранична 140-160 90

Изолована дијастолна 140 95

 Постоје три механизма јављања хипертен-
зије и то:

1. Хипертензија везана за технику 
хемодијализе (дијализат, брзина пумпе, 
карактеристике апарата и остало)

2. Хипертензија везана за кардиоваскуларни 
статус болесника

3. Хипертензија везана за факторе исхране, 
уноса течности и других спољних фак-
тора.

1. Већина болесника  на самом почетку дијализе 
имају хиперволемију (оптерећени течношћу) због 
смањене диурезе и некритичког уноса течности и 
соли у исхрани.

Хипертензија због оптерећења волуменом 
током саме дијализе и после  оптерећује леву ко-
мору и долази до попуштања срчаног мишића 
такозване хроничне срчане слабости. Потребно је  
индивидуализирати дијализни третман за сваког 
болесника појединачно: 

Одредити оптимално време дијализе, губитак 
течности (извлачење) преко дијализне машине, 
одредити оптималну тежину болесника између две 
дијализне сеансе, дозирати унос течности током 
исхране и смањење кухињске соли.

У току процеса ултрафилтрације – извлачење 
вишка течности долази често до хипотензије што 
је тешка компликације хемодијализне процедуре 
и зато је потребно континуирано извлачити малу 
количину течности у дужем временском интервалу 
у току дијализне процедуре.
2. У моменту укључења у хронични програм 
ХД већина болесника има развијену хипертрофију 
леве коморе, срчану слабост, атеросклерозу крвних 
судова и хроничну хипертензију која слабије реагује 
на терапију. Терапија таквих болесника је отежана 
због интеракција класичних лекова и горе наведених 
фактора (придружених компликација) – анемија, 
хиперфосфатемија, дислипидемија, неухрањеност).

Фактори који доводе до срчане слабости код 
болесника на хемодијализи

Успешно регулисање хипертензије код ових 
болесника захтева корекцију горе наведених 
фактора:

	Корекција анемије (еритропоетин) 
интравенско гвожђе

	Корекција хиперфосфатемије (веза-
чи фосфора)

	Додатак витамина Д у терапији (фо-
лата и витамина Б групе)

	Праћење нутритивног статуса (албу-
мин, ЦРП као фактор запаљења, кал-
цијум у серуму итд)

Тек када коригујемо горе наведене  компли-
кације укључујемо антихипертензивну 
терапију и то АЦЕ инхибиторе у мањим 
дозама, инхибиторе калцијумских канала 
слободнији режим дозирања, блокаторе 
АТ рецептора око половине од оптималне 
дозе за општу популацију болесника, 
бета блокаторе опрезно у мањим дозама, 
алфа блoкaторе, централне (метил допа), 
коришћење диуретика код ових болесника је  
у анурији контраиндиковано а у олигурији 
строго контролисано у малим дозама.

3. Болесници на хемодијализи имају врло 
мало екскрецију натријума те је потребно смањити 
унос исхраном, задржавање натријума условљава 
хиперволемију, хипертензију и срчану слабост.

Екскреција фосфата  је смањена па је потребно 
смањити  унос намирница богате фосфатима (болес-

ници су упознати са том врстом дијете). Фосфор 
утиче на убрзану калцификацију крвних судова 
срца, мозга и бубрега и убрзане атеросклерозе и 
ригидност таквих крвних судова што условљава  
систолну и дијастолну хипертензију.

У току ХБИ смањена је синтеза витамина Д који 
утиче на функцију срца, јетре, панкреаса и убрзаној 
атеросклерози што условљава  горе наведене 
компликације (акутни инфаркт миокарда, шлог, 
полинеуропатија.

Потребно је уносити препарате Б комплекс 
витамина због полинеуропатије и метаболизма 
угљених хидрата и минерала.

Најчешће прописивани антихипертензивни ле-
кови

	Блокатори калцијумових канала  
49,5%

	АЦЕИ  27,9%
	АРБ  19,7%
	Бета блокатори  34,1%
	Алфа блокатори  6,7%
	Централни  антихипертензиви15,4%
	Диуретци 25,3%

Када пропишемо антихипертензивне лекове боле-
сницима на хемодијализи морамо имати  на увид:

Старост болесника, болесницима преко 65 година 
индивидуализација дозе

Време проведено на хемодијализи (хронични и 
тек укључени нови болесници) 

Ухрањеност и тежина болесника, мишићна маса, 
резидуална диуреза

Интеракција са другим лековима (психијатријски, 
неуролошки)

Коагулациони статус -  коришћење антикоагула-
нтних лекова, антиагрегацијских препарата и 
препарата крви и плазме.

Уз антихипертензивну терапију превентивне 
мере (смањени унос течности, кухињске соли, 
намирнице богате фосфатима, смањени унос масти, 
и намирнице богате калијумом)

Закључак
Код сваког болесника који започиње лечење 

хемодијализом потребно је проценити статус 
кардиоваскуларног система, утврдити факторе 
кардиоваскуларног ризика и правовремено при-
меити одговарајуће лечење у циљу смањења 
кардиоваскуларног морбидитета, морталитета, 
смањења трошкова лечења и побољшања квалитета 
живота ових болесника.

ЈАчАње ПОЛИтИчКОГ учешЋА ОСОбА СА ИнВАЛИДИтетОМ у СРбИЈИ

 Пројекат „Јачање политичког учешћа особа са инвалидитетом у Србији“спроводе Центар за 
самостални живот особа са инвалидитетом Србије, Национална организација особа са инвалидитетом 
Србије и Центар за оријентацију друштва у сарадњи са Народном Скупштином Републике Србије, и уз 
подршку америчке Агенције за међународни развој - УСАИД. 

 Промоција тог програма је одржана у Народној скупштини Србије 22. децембра 2015. године. 
Говорили су Маја Гојковић, председница Скупштине, Michael Kirby, амбасадор САД у Србији,  Бранкица 
Јанковић, повереница за заштиту равноправности и  Гордана Рајков, директорка пројекта и председница 
Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Србије.

 Пројекат има за циљ да ојача политичку партиципацију особа са инвалидитетом у Србији 
унапређењем њиховог утицаја на законодавни оквир и изборни процес како би се унапредило остваривање 
њихових људских права и друштвена укљученост. Пројекат ће успоставити нове механизме за сарадњу 
и консултације и радити на успостављању парламентарне Група за питања инвалидности. Такође ће 
допринети и да се унапреди приступачност изборног процеса за особе са инвалидитетом и промовисање 
права и политичко учешће особа са инвалидитетом на локалном нивоу уз подршку сарадњи између 
организација особа са инвалидитетом и локалних власти у Новом Пазару, Пријепољу, Кладову, Бору и 
Неготину. У име нашег Савеза учествовао је председник прим др Љубинко Тодоровић.
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КАЛИЈуМ у нАМИРнИЦАМА

 Ана Тодоровић, нутрициониста и специјали-
ста јавног здравља, запослена у Дому здравља Сав-
ски венац од 2008. године. Бави се исхраном здравих 
и болесних људи и превасходно промоцијом здравих 
стилова живота у циљу очувања здравља.Учесник 
у разним пројектима као што су увођење здраве 
школске ужине и едукације трудница као и у многим 
другим.

 Исхрана је кључ доброг здравља за све, 
а посебно код људи са хроничном болешћу буб-
рега. Код људи који имају хроничну бубрежну 
инсуфицијенцију исхрана има велику улогу и може 
деловати терапеутски и обрнуто. Она је за сваког 
пацијента индивидуална. О њој би требало да одлу-
чују лекар и нутрициониста. Дијететски режим зави-
си од степена бубрежне инсуфицијенције, од телесне 
масе, узраста и индивидуалних потреба појединца. 
Добро конципирана дијета може значајно успорити 
болест док код пацијената на дијализи може у ве-
ликој мери смањити нагомилавање токсина у крви 
између две дијализе и у великој мери олакшати 
третмане.

 Калијум је минерал од ког зависи несметан 
рад мишића, нерава а нарочито срца. Бубрези регу-
лишу ниво калијума и у случају да је његов ниво 
превисок или превише низак то може условити чак 
престанак рада срца.

 Калијум је највећа опасност за дијализне 
пацијенте. За нормалан биланс калијума у орга-
низму неопходан је бубрег. Бубрег је најважнији 
орган у регулацији количине свих електролита у 
организму, па и калијума и натријума. Кад бубрег 
не функционише, онда регулација калијума зависи 
само од пацијента и од дијализе.

 Калијум је основни елемент сваке ћелије. 

У ћелијама га има око 150 ммол/Л, а у крви само 
4-5 ммол/Л. На ћелијским мембранама постоји 
микропумпа која убацује К у ћелију, а избацује Na 
из ћелије, и тако одржава ову огромну неравнотежу 
у прерасподели тих јона унутар и изван ћелије. 
Количина калијума у људском организму може бити 
смањена, нормална или повишена. То се процењује 
на основу количине калијума у крви. Скоро свака 
лабораторија данас у рутинским биохемијским 
анализама прикаже и вредности калијума у крви, 
тако да није проблем сазнати вредност калијума у 
крви за пар минута. Смањена количина Калијума 
у крви се назива хипокалијемија, а повишена ко-
личина К у организму се назива хиперкалијемија. 
Оба стања су врло опасна. А нормалан калијум је у 
врло уском распону, само 4-5 ммол/Л, па је то тешко 
увек постизати. Све светске дијализне статистике 
показују да је највећи и најчешћи узрок нагле 
срчане смрти дијализних болесника: ниво калијума 
у крви

 Калијум  је од ретких елемената који показује 
природну радиоактивност. У природи се налазе 
стабилни изотопи К39 (93,32%) и К41 (6,7%). Поред 
њих у количини од 0,011% среће се изотоп К40 који 
је радиоактиван и који при распадању емитује бета 
и гама зраке и гради калцијум и аргон. Калијум игра 
важну улогу у мишићној контракцији (нарочито утиче 
на акцију срчаног мишића), спровођењу нервних 
импулса, акцији ензима (нпр. гликолитичком ен-
зиму пируват кинази) и функционисању ћелијске 
мембране. И повећање и снижење концентрације 
калијума у екстрацелуларној течности снижава екс-
цитабилност, брзину спровођења нервних импулса. 

 Серумски калијум је низак у случају: 

 а) смањеног уноса: гладовање, алкохолизам, 
парентерална исхрана;

  б) смањене апсорпције: малапсорпција, by-
pass танког црева;

  ц) повећаних губитака: 

  1) гастроинтестиналним путем: по-
враћање, дијареја, сукција, фистуле танког црева; 

  2) реналним путем: конгенитални 
тубуларни дефекти – ренална тубуларна ацидоза, 
Фанкони- ев синдром; ренална инсуфицијенција, 
ацидоза (дијабетичка нарочито), метаболичка 
алкалоза, Cushingов синдром, ексцес мине-
ралокортикоида, Bartter- ов синдром; 

  3) кожа: опекотине, знојење; 

 д) фамилијарне периодичне парализе;

Серумски калијум је висок у случају:

 а) смањене секреције: акутна и хронична 
ренална инсуфицијенција, изразита олигурија; 

 б) повећаног уноса или повећаног осло-
бађања из ткива: опекотине, рабдомиолиза, краш 
повреде, инфекције; 

 ц) ендокриних обољења: адренокортикална 
инсуфицијенција, хипоренинемија- хипоалдостеро-
низам (дуготрајни дијабетес); 

 д) физиолошких поремећаја: метаболичка 
ацидоза; 

 е) артефакти: споро одвајање серума од 
угрушака крви, тромбоцитоза са ослобађањем кали-
јума.

 Како бубрежна болест напредује, губи се 
способност усклађивања количине калијума у 
организму. Задржавање прекомерне количине 
калијума доводи до поремећаја рада срца, и 
то срчане слабости, успорености, па чак може 
изазвати застој срца и смрт. Обрнуто, смањена 
количина калијума доводи до убрзаног рада срца 
и исцрпљивања срчаног мишића радом на празно. 
Све промене калијума изазивају и типичне промене 
у ЕКГ налазу пацијента, па се оне тако могу открити 
и пре лабораторијске потврде.

 Калијум се налази углавном у биљној храни 
(поврће и воће), премда га има и у другим врстама 
хране. Не може се уништити кувањем, печењем, 
смрзавањем ни конзервирањем. Лако је растопив у 
води, па је количина калијума у храни нешто мања 
ако се баци вода у којој се намирница испирала, 
натапала, кувала или била конзервирана. Посебно је 
ефикасно натапање уситњеног поврћа током ноћи у 
хладној води (која се после баци). Тако се садржај 
калијума у храни смањи за једну трећину.

 Препоручен унос калијума  1500-2500 мг/
дан, зависно од предијализних вредности калијума.

ОбеЛеЖАВАње МеЂунАРОДнОГ 
ДАнА ОСОбА СА ИнВАЛИДИтетОМ

 Поводом Међународног дана особа са 
инвалидитетом Савез је организовао предавање 
у Задужбини Илије М. Коларца, у сали «Милан 
Грол”, 3. децембра 2015. године у 18:00 сати и 
том приликом су уручене захвалнице за подршку 
и доброчинство Савезу. Предавачи су били др 
Владица Ивковић, специјалиста хигијене и 
субспецијалиста медицинске информатике и 
прим. др Љубинко Тодоровић, председник савеза.
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РеЦИРКуЛАЦИЈА у АВ ФИСтуЛИ – 
неИЗбеЖнА И неЖељенА ПОЈАВА 

ПРИ СВАКОЈ ХеМОДИЈАЛИЗИ

Све што сте желели или требали знати о рецир-
кулацији крви у крвном приступу.

Рециркулација у АВ фистули је неизбежна, нежеље-
на појава, при свакој хемодијализи.

шта је то рециркулација крви у АВ фистули? 
Како је спречити, како је избећи? 

Појам „рециркулација крви у АВ фистули“ је зна-
чајан из два разлога:

Први разлог је: ефикасност хемодијализног трет-
мана.

Други разлог је: рано откривање стенозе или 
тромбозе АВ фистуле.

 Хемодијализа се спроводи на основу 
прескрипције хемодијализе. Прескрипција је 
прописивање параметара хемодијализе: трајање 
третмана, врста дијализатора, игала, ултрафил-
трације, протока крви, дијализне течности, ан-
тикоагуланса, итд, итд. Лекар који одређује 
прескрипцију (прописује) хемодијализе, мора пов-
ремено проверавати и да ли је та прескрипција 
добра. Ствар је врло једноставна: Ако је прескрипција 
добра и ефикасност третмана ће бити добра.
 Ефикасност хемодијализног третмана се 
мора редовно проверавати, нпр. код стабилних 
дијализних болесника најмање једном месечно. 
Ефикасност третмана се проверава одређивањем 
вредности уреје и креатинина у крви: пре и после 
хемодијализе. Добра или ефикасна ХД (или ХДФ) 
је она која смањи вредност уреје за око 70% (или 
више) од почетне вредности. На пример: пре 
ХД уреја је била 26 ммол/Л, а на крају ХД је 6 
ммол/Л, што је смањење за 77%, и то је добра ХД. 
Ако је лекар одредио довољно дуго време трајања 
дијализе, довољно добар дијализатор и остале 
параметре у прескрипцији ХД, а дијализа и даље 
није довољно ефикасна, онда он мора посумњати 
и на: рециркулацију крви! На пример, чињеница да 
је вредност уреје смањена само за 50% од почетне 
вредности, или још мање (за 40%) свакоме треба 
бити аларм за проверу степена рециркулације у 
крвном приступу.

шта је то 
рециркулација?

  Ко је гледао 
графичке приказе кр-
вних судова могао је 
приметити да се арте-
рије гранају као стабло  
дрвета, од шире гране 
настају уже, и тако 
даље, нисходно, све 
до најужих капилара. 
Обрнуто, венска цирку-
лација, више личи на 
мрежу. Од једне вене, 
гране иду бочно, лево 
или десно, а негде горе, 
или доле, па све тако, 

скоро хоризонтално се спајајући са другим венским 
огранцима, чинећи праву венску мрежу. Притисак 
крви у тим венским судовима је мали (3-4x мањи 
него у артеријама), њихови зидови немају мишићни 
слој који ће стезањем потискивати крв напред, тако 
да тек рад околних мишића помаже повратак крви 
из екстремитета у унутрашњост организма, тј. у 
срце. То је основна разлика у циркулацији крви кроз 
артерије и кроз вене. 

 А фистула, је заправо вена. Мало ојачана 
вена, на коју је директно спојена артерија (зато 
је правилан превод израза „АВ фистула“ = „АВ 
спојница“). Али, (АВ) фистула јесте и остаје, у 
суштини: вена. Идеално би било да крв из фистулне 
вене не иде нигде бочно, лево или десно, горе, доле 
или назад, и да не прави мрежу комуникација са 
другим околним венама. То би било идеално, али 
најчешће није тако. Немогуће је да се сва фистулна 
крв директно враћа (преко поткључне вене) право у 
срце. Увек има и мало “расипања” те крви у околне 
венске огранке и према другим венама. Тако да 
када медицинска сестра постави артеријску иглу 
у доњи део АВ фистуле, а венску иглу у горњи део 
АВ фистуле, и усмери је према срцу, циљ је јасан: 
“артеријском”, црвеном, узима се “прљава” (пуна 
уреjе, креатинина, и сл. отрова) крв, која се затим 
води линијом у дијализатор, ту се пречишћава, 
а затим се пречишћена крв, као “венска” крв, 
“плавом” линијом и иглом враћа ка срцу. 

 Међутим, због описане бочне или мрежасте 
комуникације фистулне вене са околним венским 
огранцима, дешава се (мање или више) да део те 
“издијализиране”, пречишћене, крви, поново дође у 
артеријску иглу и поново иде у дијализатор. Управо 
та појава кружења, враћања већ издијализиране 

крви поново у дијализатор, зове се: рециркулација. 
Рециркулација значајно смањује ефикасност 
третмана, односно ефикасност пречишћавања 
крви, јер из крви која је већ једном очишћена тешко 
да се има или може још нешто додатно очистити. 
Тако да важи правило: што је рециркулација већа, 
то је хемодијализа лошија. Мала рециркулација 
је практично неизбежна! Подношљивом или 
прихватљивом се сматра рециркулација до 10% 
укупне крви из венске игле. Али, ако је рециркулација 
већа од 15%, онда треба покушати бољим размаком 
фистулних игала смањити ту рециркулацију. 

 Како знамо да је рециркулација у крвном 
приступу за хемодијализу превелика? Када посум-
њамо на рециркулацију?

 Одговор је једноставан. Када се хемодија-
лизом вредност уреје смањује за мање од 50% (уместо 
пожељних преко 65%) то значи да је рециркулација 
велика (20 или 30%) и потребно је планирати 
хируршку интервенцију: подвезивање вена које 
одводе крв из фистулне вене, решавање фистулног 
сужења (стенозе или тромбозе) или треба правити 
нову А-В фистулу). На рециркулацију увек треба 
посумњати када су фистулне игле постављене близу 
једна другој, и када су вредности уреје и креатинина 
после ХД остале високе. За тачно израчунавање 
рециркулације постоје математичке формуле:

 % рециркулације = ([П-А]) ÷ ([П-В]), или:

 % рециркулације = ([Уреа из периферне 
Вене – Уреа из Арт.игле] ÷ [Уреа из периф.В – Уреа 
из Вен.игле]) x 100

 Када нема рециркулације, онда је уреа 
из периферне вене друге руке једнака уреји из 
артеријске линије и формула даје резултат: нула. 
Уместо наведене “технике са 3 игле” данас се чешће 
користи “техника узорковања при успореном току 
крви” из А игле, уместо пунктирања периферне 
вене. Постоје и уређаји на апарату за ХД којима 
се рециркулација може директно, неинвазивно, 
мерити током третмана. Постоји и неколико техника 
разређења. Оне се заснивају на једнократном 
убацивању одређене дозе натријума, или калијума, 
или глукозе, у венску линију, а затим се мери појава 
те материје у артеријској линији.

 Осим што смањује ефикасност третмана, 
рециркулација је значајна јер у већини случајева 
указује и на делимичну (непотпуну) тромбозу или 
стенозу (сужење) фистулне вене, па увек захтева 
додатну Доплер или фистулографијску дијагностику 

и често интервенцију васкуларног хирурга. Тако 
је код нас, а у свету се тиме баве и „интервентни“ 
нефролози и/или радиолози. Постављање стентова 
у АВ фистуле и тромболизе (растапање тромбова 
ензимима датим кроз инфузију) – све је то за српске 
дијализне центре, болнице и клинике, још увек 
мисаона именица. 

Сужење (стеноза) фистулне вене као узрок 
рециркулације

 Стеноза АВ фистуле може бити, поједностав-
љено речено: „горња“ или „доња“. 

 Доње сужење је оно које је око споја артерије 
и вене, дакле, ниско доле на подлактици. Горње 
сужење је оно које настаје изнад венске игле, дакле 
на горњем крају фистуле.

 Сужење АВ фистуле најчешће настаје око 
хируршког реза којим је АВ фистула направљена. 
Сам спој артерије и вене, два различита зида, 
често изазива повећано стварање везивног ткива 
(пролиферацију) и сужење на уласку крви у АВ 
фистулу. На то сужење се онда таложе тромбоцити, 
крвне плочице, и тако почиње стварање и раст 
тромба. Онда ће тај тромб потпуно запушити почет-
ни део АВ фистуле. При сужењу фистулног споја 
на апарату се може уочити врло низак артеријски 
притисак, преко минус 200 ммХг (при протоку крви 
од свега 300 мл/мин), што је знак да машина јако 
тешко усисава ту крв кроз сужен крвни суд. 
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 Горње сужење фистулне вене настаје често 
на рачви или на месту споја са неком бочном веном. 
Често и на месту раније позиције венске игле и 
ожиљка којег је она направила. И у овом случају 
долази до повећаног враћања издијализиране крви 
у артеријску иглу, тј. до повећане рециркулације. 
Али, показатељи тока третмана на апарату су сада 
другачији: венски притисак је огроман, преко 200 
ммХг, при протоку крви од 300 мл/мин, а артеријски 
притисак је обрнуто: мали или нормалан, минус 50-
80 ммХг. 

 Наравно, повишени притисци у артеријској 
или венској игли могу бити и услед коришћења 
сувише уских игала (17Г, 16Г), а за већи проток 
крви (≥350 мл/мин), као и због лоше позиције 
игле, односно налегања отвора игле на зид крвног 
суда. Зато, дијализна сестра увек мора покушати 
повлачењем игле и корекцијом њеног положаја да 
смањи артеријски или венски притисак. (Код нас је 
нажалост пракса, да цевчицу за мерење артеријског 
притиска вежу у чвор (!), да их не узнемирава аларм 
(!!).

Срчано-плућна (кардио-пулмонална) 
рециркулација

Мали проценат рециркулације у крвном приступу 
увек постоји. То је тзв. кардио-пулмонална рецир-
кулација. Наиме, издијализирана (пречишћена) 
венска крв се враћа у десну комору срца, ту се 
меша са осталом венском крвљу пристиглом из 
осталих делова тела, а затим се из десне срчане 
коморе упумпава у плућа. У плућима се крв снаб-
дева кисеоником и поново се враћа, али у леву 
комору срца, одакле се затим шаље кроз артерије, 
а тиме и кроз артерију подлактице, која је спојена 
са веном подлактице, у АВ фистулу. Значи, увек 
један мали део већ пречишћене крви опет долази 
на пречишћавање у дијализатор. Нормално је то 
5-7% од укупног тока крви у дијализатору. То је 
та неизбежна кардио-пулмонална рециркулација. 
Рекли смо: ако је рециркулација већа од 15% онда 
је то већ значајан проблем.

На слици доле: фистулографија, ангиографски 
снимак (са контрастом), сужења почетног дела АВФ:

Како се мери или израчунава рециркулација у крв-
ном приступу

Рециркулација се најчешће израчунава путем горе 
наведене математичке формуле. Узорци крви из 
артеријске и венске фистулне игле нису спорни, 
и из њих се лако и тачно израчуна концентрација 
уреје у артеријској (улазној) крви и венској 
(пречишћеној) крви. Спорно је како узети узорак 

за одређивање уреје на периферији организма, 
јер већина пацијената неће дозволити да их још 
једном боду, сада и „трећом иглом“ на другој руци 
или нози, већ у првих пола сата дијализе. Зато се 
сматра да када се успори ток крви из дијализатора 
у тело (50 мл/мин), или када се на тренутак тај ток 
потпуно заустави, онда се крв у фистулној вени 
почиње мешати са крвљу из осталих вена, па ако се 
после 15 до 30 секунди (чекања) повуче шприцем 
из артеријске игле добиће се венска крв као и из 
било које периферне вене. То је тзв. „техника са две 
игле“, које су већ пласиране као фистулне игле.

Техника узимања узорка ради одређивања уреје у 
периферној крви:

•	 Тачно 30 минута после почетка хемодијализе 
искључити ултрафилтрацију или је смањити 
до најнижих могућих вредности.

•	 Узети узорке крви из артеријске и венске 
линије, са предвиђених места (портова).

•	 Затим смањити брзину протока крви на 
50 мл/мин. (Да не би стала крвна пумпа 
обзиром да је проток крви смањен, можда ће 
бити неопходно ручно подесити граничнике 
венског притиска на ниже вредности).

•	 Даљи поступак се разликује зависно од тога 
да ли се узорковање врши при успореном 
или заустављеном протоку крви.

При успореном протоку крви:

•	 узети узорак периферне крви из артеријске 
линије после 15 до 30 секунди чекања.

При заустављеном протоку крви:

•	 после претходног успоравања 15 секунди, 
сада зауставити крвну пумпу, потпуно,

•	 клемовати артеријску крвну линију и аспи-
рирати узорак крви из предвиђеног места за 
узорковање крви из артеријске линије које 
је најближе пацијенту, или узети узорак из 
цевчице арт. игле пошто се иста раздвоји од 
арт. линије, а онда се споји са вакутајнером 
или шприцем.

Када се узму све 3 узорка крви, на прописани начин, 
сви се пошаљу у лабораторију ради одређивања 
уреје у њима. Добијени резултати, односно 
вредности уреје, се уврсте у горе наведену формулу 
за израчунавање Рециркулације, и тако се добије 
вредност Рециркулације у крвном приступу, у 
процентима.

Код нас се најчешће ради техника са узорковањем 
после успореног тока крви за коју се сматра да је 
лакша за извођење. Али, ако се крв узме после 
чекања дужег од 30 секунди, добиће се више уреје 
у узорку и % рециркулације ће бити лажно већи. 
А ако се узме пре чекања од 15 секунди, уреа ће у 
таквом узорку бити мања, и добиће се лажно мања 
вредност рециркулације у крвном приступу.

Без обзира да ли се користи техника после успореног 
или после заустављеног тока крви, рециркулација 
се увек мери тачно 30 минута после почетка 

хемодијализног третмана. Зашто? Зато што тада 
ултрафилтрација и промене које она изазива (на 

крвном притиску, на дотоку и одтоку крви из крвног 
приступа) још нису постале значајне.

Мерење рециркулације у крвном приступу помоћу 
различитих уређаја директно на апарату, током 
саме хемодијализе

Он-лине монитори рециркулације функционишу 
тако што краткотрајно промене одређени параметар 
(издијализиране) венске крви (нпр. температуру, 
кондуктивитет, брзину тока, хематокрит или 
густину крви), а затим, после 10-120 секунди измере 
варијацију тог параметра у артеријској линији.

Код нас се то често ради помоћу тзв. БТМ (блоод 
температуре монитор), монитора температуре крви 
у артеријској и венској линији. Како тај монитор 
ради? Једноставно, на принципу тзв. термодилуције. 
Болус крви, преко дијализне течности охлађен за 
2,5 оЦ током 2,5 минута, у капиларима системске 
циркулације ће се температурно изједначити са 
околином, и осетљиви сензор на арт.линији га 
неће регистровати – ако нема рециркулације. Ако 
је рециркулација значајна доћи ће и до значајнијег 
пада температуре и у артеријској крвној линији. На 
основу тога монитор индиректно закључи који је 
проценат рециркулације крви.

Удео кардиопулмоналне рециркулације може се 
утврдити понављањем мерења при различитим 
протоцима крви (± 100 мл/мин.). Неки монитори 
омогућавају да се обрнутим постављањем А-В линија 
измери и крвни проток у васкуларном приступу.

Он-лине контролом рециркулације омогућава 
се рана детекција стенозе (тромбозе) у крвном 
приступу, промена позиције игала и/или линија, 
као и друге мере ради побољшања ефикасности 
дијализе која је у току.

Напомена: Све што је наведено за израчунавање 
рециркулације у АВ фистули односи се и на 
артерио-венски (АВ) графт. Рециркулација у 
дијализним (ЦВК или Хикман) катетерима је 
обично већа него у АВФ/АВГ, јер је на катетерима 
удаљеност артеријског и венског отвора око 2-5 цм, 
али рециркулација зависи и од позиције катетера.

Највећа рециркулација се може направити обрну-
тим пласирањем игала: постављањем венске игле 
на доњи део подлактичне фистуле, а артеријске 
на горњи. Исто важи и ако се обрне распоред 
артеријских и венских линија при спајању на 
дијализне катетере. У тим случајевима пацијент 
практично и нема ефикасне хемодијализе. Али, 
медицинари кажу да се то никада није десило.

Ипак, није лоше да и ми обратимо пажњу.

 Преузето са сајта: https://dijaliza.wordpress.com

ЈАВИТЕ НАМ КОЈЕ ТЕМЕ ЖЕЛИТЕ ДА 
ОБРАДИМО У СЛЕДЕЋИМ БРОЈЕВИМА ИЛИ 

НАМ ПОСТАВИТЕ ПИТАЊА НА 
e-mail: sobis.rs@gmail.com
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ЖИВИМ ЗбОГ ПОРОДИЦе

Звонко Јелић са супругом Биљаном, ћерком 
Јеленом и сином Браниславом

Звонко Јелић, најстарији пацијент у Центру 
за дијализу Опште болнице “Стефан Високи” у 
Смедеревској Паланци

Не дијализи је већ 27 године. Оженио се и 
добио ћерку и сина који су се због оцa посветили 
медицини

Приче о Звонку Јелићу (48) из села Баничина 
крај Смедеревске Паланке почиње оног дана каде је 
отишао на регрутацију, маштајући да постане добар 
војник, а суочио се са суровом стварношћу да ће 
његов живот убудуће да зависи од дијализе бубрега 
која за овог и тужног и срећног човека траје већ 27 
година.

- Моја дијагноза је гломерулска болест 
(гломеруло нефрититис), хронично обољење буб-
рега - прича Звонко. - Сасвим случајно, приликом 
регрутације откривене су ми беланчевине и крв 
у мокраћи. После тога прошао сам сва уролошка 
испитивања и прву дијализу имао сам почетком 
1989. године. Тог тренутке нисам знао шта ме све 
чека, али сам осећао де ће бити тешко и да долазе 
разна искушења.

Наредне године Звонку је урађена 
трансплантација бубрега, а донор је био његов деда 
Живадин, који је тада имао 75 година.

- Све је у почетку био у реду, па сам се оженио 
мојом девојком Биљаном са којом сам се забављао 
неколико година. Убрзо смо добили кћерку Јелену. 
На жалост, стигла ме је нова невоља. Мој организам 
је после две године одбацио дедин бубрег који је 
морао да буде извађен. Поново сам се вратио на 
дијализу, али сам доживео и нову срећу. Добио сам 
сина Бранислава.

До 2005. године Звонко је готово нормално 
живео. Чак је радио веома тежак посао не једној 
стругари, јер је хтео да докаже да упркос болести 
све може. Али, почеле су да се нижу и непријатне 
последице бубрежне болести. Оперисао је парати-

реоидну жлезду, а губитком калцијума и фосфора 
проредиле су се његове кости. Тако се и догодило да 
падне се бицикле, када је задобио озбиљан прелом 
колена и бутне кости.

Због ових повреда Звонку је једна нога краћа 
седам и по сантиметра, носи ортопедске ципеле и 
хода на штакама. Али то га не спречава да вози ауто, 
без икаквих помагала у колима. Већ десетак година 
он је главни за превоз породице. Његова супруга 
Биљана права је хероина, посветила се супругу и 
посебно брине да на време попије лек. Док је радила 
у продавници, Звонко је увек пратио колима. И 
своју децу, кћерку Јелену која данас име 23 године, 
и сина Бранислава коме је шеснаест година редовно 
је возио и вози до школе. Обоје су се због оца и 
пацијената сличних њему, посветили медицини,

- Мој син Бранислав је ученик другог разреда 
Средње медицинске школе у Паланци - хвали се 
Звонко. И кћерка Јелена завршила је Медицинску 
школу у Паланци, где је била ђак генерације.

Сада студира на Медицинском факултету у 
Крагујевцу, пета је година, она је студент на буџету, 
јер даје годину за годину.

Звонко Јелић је председник Међуопштинског 
удружења бубрежних болесника „Kidney“, са 108 
чланова из Смедеревске Паланке и Велике Плане, 
који су на дијализи, хемодијализи, перитонеумској 
дијализи и трансплантирани.

Удружење је веома активно - наглашава 
Звонко. -Обележавамо Светски дан бубрега и Дан 
донације органа, који се под покровитељством 
Министарства здравља одржава уз слоган „Продужи 
живот“, док је наш слоган „Оставите органе на 
земљи, на небу вам не требају“. Често се дружимо, 
идемо на излете и предавања, славимо Свету Петку. 
Организовали смо друге републичке спортске 
игре са 120 учесника из Србије, а на различитим 
спортским манифестацијама освојили смо бројне 
медаље у куглању, пливању, пикаду, фудбалу...

Све то Звонко постиже захваљујући томе што 
је заиста посвећен свом лечењу. Скоро три деценије, 
сваки други дан редовно и на време долази не 
дијализу.

- Јесте напорно, али не смем да клонем, 
јер ме подржавају укућани и особље на дијализи. 
Посебно докторка Верица Ђорђевић и медицинске 
сестре које ми много помажу када је најтеже. 
Заједно се надамо да ћу дочекати трансплантацију 
бубрега. Обрађен сам и на листи сам чекања. Ваљда 
ћу бити и те среће да се нађе донор и да више не 
морам на дијализу - признаје Звонко.

Зорица Голубовић

Додатак

НОСИЛИ ГА НА РУКАМА

 Пре неколико зима пут од Банчине до 
Паланке био је непроходан за возила, а Звонко је 
требао да иде на дијализу. Мештани из двадесет 
кућа одмах су притекли у помоћ. Брзо су направили 
носила и кренули да се пробијају кроз сметове. Једна 

група ишла је напред да прогази снег, а друга је 
носила Звонка, па су се мењали. Уз подршку и Дејана 
Шулкића, тадашњег председника општине Велика 
Плана, Звонко је малтене у последњем тренутку 
стигао у Центар за дијализу, где га је и после радног 
времена чекала комплетна медицинска екипа. Био 
је то подвиг вредан сваког дивљења.

ДИЈАЛИЗА ВРАЋА у ЖИВОт

Прим. др Верица Ђорђевић, начелница 
Центра за дијализу опште болнице „Стефан Високи“ 
наводи де има 63 пацијента из Смедеревске Паланке 
и Велике Плане. До сада је трансплантирано 22, од 
којих је осморо живих, а на пресађивање чека још 
двадесет људи.

Дијализа није крај, напротив, сврха 
дијализе и јесте да пацијенте вратимо у нор-
малан живот, да се баве својом професијом, 
културом, спортом. Зато се трудимо де увек 
буде добре воде и дијализатора, али постоји 
проблем простора. Имамо план и вољу, само 
треба да се ради.

надам се де ће и то доћи, на добробит 
наших пацијената - верује докторка.

уПРАВА ЗА бИОМеДИЦИну

Број кадаверичних трансплантација много опада. Ове године смо имали 26 трансплантација што је 
мање него 2014. године (37) и посебно много мање него 2013. године када смо имали 74 трансплантација.

На иницијативу председника нашег Савеза 5. новембра 2015. године одржан је састанак са дирек-
тором Управе за биомедицину Министарства здравља др Ненадом Милојичићем. Констатовани су узроци 
пада броја кадаверичних трансплантација и разговарано о начинима како да се стање промени. Очекују 
се отварања различитих поглавља у чему ће наша држава морати да прилагоди прописе, организацију и 
финансирање пракси у Европској унији. Сво ово усаглашавање треба да се заврши до 2018. године. За све 
нас би било много боље да се све то одмах уради, али не постоји добра воља за то.
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ВИше ОД 21 ГОДИне унАЗАД

Милица Пејчић

 Зовем се Милица Пејчић, из Суботице сам, 
рођена 1963 године. Када сам имала 30 година, 
односно 1992. године установила сам да болујем 
од хроничне упале бубрега, тачније дијагноза је 
гласила хронични гломерулонефритис. Болест се 
открила случајно и то када је већ била у поодмаклој 
фази прегледом код лекара опште праксе у 
локалној амбуланти, након неколико прехлада од 
којих никако нисам могла да се ослободим. Мада 
када гледам уназад били су ту присутни и други 
знаци карактеристични за људе чији бубрези не 
функционишу као што су: анемија, сува кожа, 
поспаност, безвољност и сл. Након испитивања у 
клиничком центру Новога Сада установљено је да 
ми један бубрег уопште не функционише, а други 
17%. Није се могло прецизно рећи докле ће и тих 
17% функционисати. Након првобитног шока 
кренула сам на припрему за хемодијализу. Већ ту 
ми је веома била значајна подршка моје породице, 
мог супруга, моје мајке, као и његових родитеља. 
Имам два сина, који су тада били још мали: осам 
и шест година, а данас већ од млађег сина имам и 
унуче.  Прва ав-фистула урађена ми је у клиничком 
центру Новог Сада, али никада није прорадила, 
друга у Будимпешти (која такође није прорадила), 
где ми је уграђен и тезиони катетар. Преко тезионог 
катетера сам дијализирана око 3 месеца, након 
чега је дијализа настављена преко ав-фистуле 
урађене у Суботици.  У септембру 1994. године мо-
ја мајка и ја смо се,  уз подршку осталих чланова 
породице обратиле клиничком центру Србије у 
Београду, Др. Радмили Благојевић Лазић са надом 
да постоји могућност  трансплантације. Веома 
брзо смо кренуле на упоредну типизацију ткива, 
тако да сам зиму 1994. на 1995 годину провела: 
три пута недељно преподне на послу, поподне на 

дијализи, а дане између,  мајка и ја смо путовале 
у Београд ради испитивања. Година је била тешка, 
недостатак разних реагенса условио је спорији ток 
испитивања подударности. У исто време квалитет 
дијализе који ми је у првим месецима би прилично 
добар, нагло се погоршао и то следећих разлога: 
након што сам провела недељу дана у београдском 
клиничком центру ради артериографије у Суботици 
сам стављена три месеца на дијализни апарат за 
ХИВ позитивне пацијенте да би се установило кроз 
период инкубације да нисам постала ХИВ позитивна, 
или да нисам донела неки од вируса. То у суштини 
не би било ништа лоше да сам апарат није био лош, 
Сам апарат је био стар и немогућ за програмирање 
скидања телесне тежине. С обзиром да сам ја све 
време док сам ишла на дијализу мокрила, нисам 
доносила ни грама сувишне телесне тежине, а 
апарат је сам од себе скидао телесну тежину по 
једној дијализи од три до пет килограма, што је на 
мојих 54 килограма било убитачно. Притисак ми се 
на крају дијализе пењао до 210/150. Суви кашаљ ме 
је нападао и у појединим моментима сам се питала 
да ли ћу и дочекати трансплантацију.

 Скупила сам храброст и обратила се наче-
лнику хемодијализе Др Тилију са питањем да ли он 
уопште зна шта се самном дешава на дијализи, с 
обзиром да ме нико од лекара не обилази, а да се ја 
након дијализе осећам изузетно лоше. Од наредне 
дијализе, током целе дијализе надокнађивана ми 
је течност коју ми је сам апарат скидао, а била сам 
послата и код пулмолога који је само потврдио да 
је мој кашаљ резултат лоше дијализе.  Чим сам вра-
ћена на одељење за ХИВ негативне пацијенте и моје 
здравствено стање се у великој мери поправило.

 

 У мају 1995. године, мајка и ја завршиле 
смо испитивања и чекале смо „ПОЗИВ“  од стране 

клиничког центра Србије да се приступи 
трансплантацији. Позив је стигао,  и 15. ју-

на 1995. године ушле смо у  клинички центар. 
Трансплантација је извршена 22. јуна 1995. године. 
Операције су извели Др Борић и Др Милутиновић, 
а лекарски тим нефролога предводиле су Др Бла-
гојевић Лазић и Др Радивојевић Ђокић. 

 Када су ме пробудили из анестезије, пробуди-
ла сам се са неизмерним осећајем среће. Још ми 
нико ништа није рекао, али ја сам једноставно знала 
да је све уреду и да мој нови бубрег функционише. 
Мој опоравак ишао је очекиваним током, међутим 
мајка се спорије опорављала, јер је неколико дана 
након операције установљено да има унутрашње 
крварење. Обе смо изашле из клиничког центра 21. 
јула 1995. године.

 У време када сам се припремала за трансп-
лантацију и на неки начин едуковала у вези тога 
прочитала сам да је просечан век пресађеног бубрега 
пет година и да га након тога обично савлада болест 
која је савладала и прве, односно природне бубреге 
пацијента.

 Данас, након 20,5 година од трансплантације 
могу рећи да сам ја једна веома сретна жена. 
Добро се осећам, радим пуним темпом, на радном 
месту као и код куће. У пензију нисам отишла 
ни када сам могла, односно док сам још била на 
хемодијализи, а туђу негу и помоћ никада нисам 
користила, јер посао је поред моје породице био 
онај други елеменат који ми је помогао  да се 
борим и преживим. Редовито идем на контроле у 
клинички центар Србије уограду свака три месеца, 
а по потреби и раније. Др Благојевић Лазић и Др 
Радивојевић Ђокић су отишле у пензију. Сада на 
контроле одлазим код Проф Др Вишње Лежаић. 
Свих ових протеклих 20 година веома сам задовољна 
начином рада и односом према мени као пацијенту, 
свих у клиничком центру Србије. Контролама су 
обухваћена уобичајене анализе за пацијенте који 
су трансплантирани. Осим тога једном годишње 
пацијент уради све лекарске прегледе, као што су 
на пример: мамографија, гинеколошки преглед, 
преглед код кардиолога, снимање плућа и др.  би 
се установило опште здравствено стање пацијента. 
Приликом израде анализа крви и урина често 
се ураде и додатне анализе као што је на пример 
анализа  паратхормона.

 У време одласка на трансплантацију и 
неколико наредних година нисам уопште одлазила у 
локалну амбуланту, већ сам се за све што ми је било 
потребно обраћала Др Задори Јаношу, нефрологу у 
суботичкој болници. Након промена у организацији 
здравственог система, сада у болницу уопште не 
идем, већ све што ми је потребно решавам у локал-
ној амбуланти код Др Саболчки Мелите која је мој 
изабрани лекар и са којом сам веома задовољна.

 Моја мајка је ове године напунила седамдесет 
година. Води рачуна о свом здрављу, витална је, 
добро се осећа, обавља свакодневне послове, путује 
и свима нам (деци, унучадима и праунучету) и 
данас помаже.  

 Ја сам имала среће да сам имала од кога 
да добијем бубрег, моју мајку. Многи пацијенти на 

хемодијализи немају такву могућност. 

 За њих је излаз кадаверична трансплантација, 
а док су на дијализи што виши квалитет дијализе.

 Због тога верујем да сви требамо радити на 
едукацији људи,  на подизању свести, да се свако од 
нас пријави за потенцијалног донора и да затражи 
донорску картицу. 

 Сваком пацијенту на дијализи поручујем: 
борите се и телом и духом, не клоните, што више 
едукујте себе, да би ваш живот био квалитетнији.

Суботица, 14.12..2015.                        Милица Пејчић

ПОЗИВАМО 
СВе ПАЦИЈенте И 

МеДИЦИнСКО ОСОбље 
ДА нАМ ПОшАљу СВОЈе 

СуГеСтИЈе КАКО ДА 
ПОбОљшАМО нАш 

чАСОПИС
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ВИКенД ПРОГРАМ
Савез наставља са реализацијом Пројекта 

„Викенд програм“ - одобреног од стране Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
који укључује едукацију о нефролошким болестима, 
психотерапију и породично саветовање. Едукација 
jе одржана 06.12.2015. године (недеља) са почетком  
у 11 часова, у Крагујевцу, у просторијама Црвеног 
крста, ул. Светозара Марковића 7. 

Прва тема едукације је „ЗНАЧАЈ САРА-ДЊЕ 
БОЛЕСНИКА НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ И ЛЕКАРА».

Тема саветовања: “КАКО СОМАТСКА БО-
ЛЕСТ УТИЧЕ НА ОСОБУ И ЊЕНУ ПОРОДИЦУ“

Предавање је одржао прим др Љубинко 
Тодоровић, а саветовање је водила спец.  Србијанка 
Андрејић, системски породични психотерапеут.

ЗАДуЖбИнА ИЛИЈе М. 
КОЛАРЦА

Настављамо са предавањима у Задужбини 
Илије М. Коларца.

Проф др Јован Николић је 27.11.2015. го-
дине у малој сали одржао предавање: Балканска 
ендемска нефропатија, допринос наших научника у 
решавању узрока мистериозне болести

Оснивањем дијализног центра у Крагујевцу крајем 
70 година, јавила се временом потреба за оснивање и 
удружења свих болесника. Тако је група ентузијаста 
села за сто и договорила се шта им ваља радити. У 
априлу 1996. године регистровано је ово удружење 
са адресом у улици Владимира Роловића 17 где и 
данас налази.

Сами почеци рада удружења нимало нису били лаки. 
Примарно пацијенти су на првом месту а онда и све 
остало па и како обезбедити финансијску подршку. 
Чланарина је симболична као и давања општина 
Шумадијског округа чији се становници лече у 
дијализном центру док град из буџета одваја један 
део средстава за скромна спровођења активности 
удружења.

Данас удружење има своје органе управљања и Скуп-
штину и Извршни одбор. Једном годишње заседа и 
доноси план и програм рада за текућу годину, усваја 
пословање за претходну годину. Извршни одбор се 
састаје по потреби а најмање четири пута годишње. 
Бар једном годишње удружење одржи састанак 
са колегијумом лекара са дијализе где обострано 
износе своја запажања између два састанка. Кад се 
укаже потреба да се центру помогне око набавке 
основних средстава а која су од велике помоћи 
пацијентима удружење несебично притиче у помоћ. 
Из својих средстава набављену су за све дијализне 
сале телевизори са бесплатним прикључком на  
СББ мрежу, тапациране су столице за пацијенте 
и набављена су инвалидска колица, затим ваге 
за мерење и душеке за све кревете који су скоро 

промењени душецима са непромочивим навлакама 
у чијој набавци једним делом је и удружење 
учествовало. Често разне административне „зачко-
љице“ онемогућавају већу помоћ и самим тим и 
бољу сарадњу. 

Поред ових давања, удружење је помагало и својим 
члановима слабог материјалног стања куповином 
лекова којих тренутно није било у болници а јако 
су скупи. Својевремено увођење ужине за време 
дијализе, битан допринос дало је тадашње руковод-
ство удружења. Кад временске прилике дозвољавају 
организују се излети као и прослава неких значајних 
датума 8. март, Нова година, дан инвалида) и др. Од 
2007. године удружење има и административног 
радника, Јелену Вујић, која брине о раду удружења 
и спроводи одлуке ИО. Добро познаје природу 
болести и проблематику јер је на жалост и њена 
мајка дугогодишњи пацијент на дијализи.

Потребно је веће ангажовање удружења око 
организовања чешћих предавања од стране лекара 
на тему дијализе и проблема на дијализи јер скоро 
сваки пацијент и не зна зашто је ту и шта га је 
снашло!! Ако упозна своју болест лакше ће се носити 
са њом и дуже ће живети. Зато удружење подржава 
пројекат Савеза „Викенд програм“.

У Савезу наше удружење поред Скупштине има 
свог члана и у Извршном одбору Савеза где активно 
учествује у раду.

уДРуЖење ДИЈАЛИЗИРАнИХ И тРАнСПЛАнтИРАнИХ бубРеЖнИХ 
ИнВАЛИДА шуМАДИЈСКОГ ОКРуГА КРАГуЈеВАЦ
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ПРечИшЋАВАње ВОДе ЗА 
ХеМОДИЈАЛИЗу

Пацијенти су у контакту са 300-400 литра 
дијализата недељно на третману стандардном 
хемодијализом, а то је око 20.000 литра годишње. 
Код стандардне хемодијализе растворене супстанце 
могу да прођу кроз мембрану, а код хемофилтрације 
велике количине растворене супстанце иду директно 
инфузијом у крв пацијента, заједно са загађивачима 
који су присутни у води.

Могући загађивачи воде су: честице 
(глина, песак, силицијум, гвожђе), растворене 
супстанце (алуминијум, калцијум, магнезијум, 
хлорамини, бакар, флуор, нитрати, сулфати, цинк) 
и микрорганизми (Bacillus sp, Micrococcus sp, Co-
rynebacterium sp, Staphylococci sp, Streptococci sp, 
Escherichia coli, Pseudomonas sp, Flavobacter sp, 
Aerobacter sp, Microbial pyrogens, Xanthomonas sp, 
Endotoxin Klebsiella sp, Еnterobacter, Mycobacteria, 
Clostridium sp.) 

Контаминанти изазивају токсични ефекат:

Алуминијум изазива микроцитну анемију, енце-
фалопатију, деменцију, болест костију (остео-
малацију)

Калцијум и магнезијум: мучнина, повраћање, 
главобоља, слабост, хипертензија

бакар: мучнина, главобоља, хемолиза, хепатитис
Цинк: анемија, мучнина, повраћање, грозница
натријум: хипертензија, плућни едем, жеђ, ко-

нфузија, главобоља, кома
Олово: неуролошки поремећаји
Хлорамин: хемолиза, анемија, метхемоглоби-

немија
Флуор: остеомалација
нитрати: цијаноза, метхемоглобинемија, мучни-

на, хипотензија
Сулфати: мучнина, повраћање, ацидоза
Микробиолошки пирогени, ендотоксин: му-

чнина, повраћање, грозница, хипотензија, шок, 
појачане формирање амилоидозе. 

ПРечИшЋАВАње: тРетМАн И тОКСИчнОСт

Третман воде је вишестепени процес који 
укључује: микрофилтере (чиме се уклањају честице 
материјала), активни угаљ (апсорбује  хлорамин, 
органске загађиваче, хлор, и делује неефикасно као 
филтер), даље микрофилтри (≤1μм пора величине), 
омекшивачи воде (који уклањају калцијум и маг-
незијум, гвожђе и манган, разменом јона натријума 
за катјонима), реверзна осмоза. 

Од др сц. мед. Драгане Јовановић, спец. 
хигијене, шеф одсека за безбедност воде за пиће и 
купалишта, Центар за хигијену и хуману екологију, 
Институт за јавно здравље Србије «Др Милан 
Јовановић Батут», добили смо следећи текст:

Као Институт за јавно здравље Србије можемо 
да вас информишемо да у нашој екотоксиколошкој 
и лабораторији за санитарну микробиологију 
вршимо анализе дијализне воде односно пермета 

према захтеву странке. 

Максимално препоручени ниво загађивача у 
води  за дијализу

(преузето из: Renal Association guidelines - Oxford 
Handbook of Dialysis - Jeremy Levy)

Контаминант
Максимално 
препоручене 

концентрације

Време 
вршења 
анализе

Алуминијум 0.01 на 3 месеца

Калцијум 2 (0.05 mmol/l) на 3 месеца

Укупно хлор 0.1
Минимум 

једном 
недељно

Бакар 0.1 на 3 месеца

Флуор 0.2 на 3 месеца

Магнезијум 2 (0.08 mmol/l) на 3 месеца

Нитрат (као N) 2 (једнако 9 mg/l 
NO

2
) на 3 месеца

Калијум 2 (0.05 mmol/l) на 3 месеца

Натријум 50 (2.2 mmol/l) на 3 месеца

Бактерије 
(укупан број) 100 CFU/ml

Минимум 
једном 

месечно

Ендотоксин 0.25 IU / ml
Минимум 

једном 
месечно

Амонијум 0.2 на 3 месеца

Арсен 0.005 на 3 месеца

Кадмиjум 0.001 на 3 месеца

Хлориди 50 на 3 месеца

Хром 0.014 на 3 месеца

Олово 0.005 на 3 месеца

Жива 0.0002 на 3 месеца

Сулфати 50 на 3 месеца

Баријум 0.1 по потреби

Берилијум 0.0004 по потреби

Сребро 0.005 по потреби

Талијум 0.002 по потреби

Калај 0.1 по потреби

Цинк 0.1 по потреби
 

Што се тиче надлежности у овој области 
санитарна инспекција има надлежност само за 
контролу улазне воде, што значи оне која улази у 
апарат за дијализу, док здравствена инспекција има 
надлежност за функционисање апарата и опрему 
која се користи за дијагностику и лечење, те самим 
тим требало би и да има надлежност за сам пермеат, 
односно воду која излази из дијализног апарата.

О микробиолошкој контроли воде прочитајте 
интервју са др Миланом Радовићем, у овом броју 
часописа, страна 4.

бИСФенОЛ  А

     Расправља се о томе да ли РФЗО и центри за 
дијализу треба да набављају дијализаторе и остали 
материјал за хемодијализу који садржи бисфенол А 
или само материјал без бисфенола А. Научни одбор 
Европске комисије о новим и новоидентификованим 
ризицима за здравље (Scientific Committee on Emerg-
ing and Newly Identified Health Risks) закључује да 
ризик од штетних ефеката бисфенола А може да 
постоји посебно за новорођенчад на интензивној 
нези, одојчад која пролазе кроз дуге медицинске 
процедуре и за пацијенте на дијализи. Код нас у 
Србији се воде жестоке расправе на ту тему. Једна 
група инсистира да је много боље  користити 
потрошни материјал, посебно дијализаторе, без 
бисфенола А, а други кажу да не постоји забрана да 
се користе производи који имају бисфенол А, и да се 
ради само о препоруци. Овде вас информишемо о 
томе, а како ми болесници нисмо довољно стручни 
преузимамо текст о бисфенолу А са сајта Завода за 
јавно здравље Суботица. Ово је текст који обрађује 
бисфенол А уопштено. О проблемима везаним за 
дијализу детаљније у наредном броју.

      Хемијско једињење 2,2-bis(4-hydroxyphenyl) 
propan, познатије као Бисфенол А (БПА), је хемиј-
ски мономер који улази у састав великог броја 
производа које употребљавамо у свакодневном 
животу. Почео је да се производи 50.-их година 
прошлог века, а његова здравствена безбедност се 
испитује последње 4 деценије од стране стручних и 
надлежних установа и агенција. 

      Бисфенол А настаје кондензацијом ацетона 
са две јединице фенола, у присуству неке кисе-
лине, а првенствено се користи у производњи 
поликарбонатних пластичних маса и епоксидних 
смола. Поликарбонатна пластика је лака пластика 
са добрим особинама која поседује јединствену 
равнотежу чврстине, стабилности, оптичке провид-
ности, добру топлотну отпорност и одличну елек-
тричну отпорност. Предмети који долазе у контакт 
са храном и пљувачком, као што су пластичне 
флаше за воду и сокове, флашице и цуцле за бебе, 
пластичне кутије за храну и друга кухињска опрема 
израђују се од поликарбонатне пластике. Поред 
тога, од поликарбонатне пластике се израђују 
електронски апарати, спортска опрема, медицинска 
и стоматолошка опрема (делови дијализатора, 
инкубатора, оксигенатора, сочива наочара, зуб-
не испуне). Епоксидне смоле се користе као уну-
трашњи заштитни слој конзерви/лименки хране 
и пића, укључујући и инфант формуле (млеко за 
бебе у праху), а поред тога се широко примењују 
и у грађевинарству. БПА се може спонтано издво-
јити из амбалаже у малим дозама, а грејање у 
микроталасним рернама, прање у машинама за 
судове, повећана киселост садржаја конзерве (нпр.
парадајз) повећава количину издвојеног БПА. То је 
разлог што се бисфенол А  открива и у плодовој води, 
као и у крви и урину већине становника Европе.

      Бисфенол А се користи и у производњи сунчаних 
наочара и ЦД дискова због велике отпорности на 
топлоту и електричну енергију, међутим група 
научника из француског Института за агрономска 
истраживања је први пут показала да излагање овој 

супстанци има негативне ефекте по здравље живих 
организама. Наиме, научници из Тулуза су врши-
ли испитивање дејства бисфенола А на пацове, 
чији се дигестивни тракт показао веома осетљив 
на то једињење. Истраживачи су установили да 
било пренатално, било постнатално излагање тих 
животиња бисфенолу А у лабораторијским услови-
ма може да заустави развој имунолошког система 
црева, чиме се ремети њихова способност да касни-
је препознају потенцијално штетне супстанце за 
организам. Изложеност бисфенолу А довело је до 
ткз. “пропустљивости” црева што може да проузро-
кује задржавање воде у организму, утврђено је да 
постоји бол у стомаку, као и предиспозиције за раз-
вој упалних обољења црева. 

      Каснија истраживања групе научника са 
Медицинског факултета Универзитета у Јејлу пока-
зују да бисфенол А може штетно да делује на мозак. 

  Научници су дошли до тих резултата тако 
што су мајмуне изложили бисфенолу А у дозво-
љеним дозама. Истраживање је показало, као и 
испитивање обављено на пацовима, да бисфенол 
А штетно делује на делове мозга који регулишу 
расположење, памћење и сазнајне способности. 
Аутори истраживања истичу да се те опасности 
могу приметити и код људи, а снижавање граница 
излагања бисфенолу А, које су тренутно на снази, 
могло би да их спречи. Резултати овог истраживања 
отварају нове перспективе у одређивању опасности 
од излагања супстанцама које могу да поремете 
ендокрини систем. Средином деведесетих година 
су се појавиле прве сумње о ометању функције 
ендокриног система код изложености ниским доза-
ма бисфенола А, обзиром да се он у организму 
везује за естрогенске рецепторе и ремети равнотежу 
женских полних хормона, док код мушкараца може 
последично да узрокује повећане концентрације 
тестостерона, мушких полних хормона, у крви. 
Најновија истраживања показују да повећане дозе 
бисфенола А могу да утичу и на појаву инсулинске 
резистенције, стања организма које је претеча ше-
ћерној болести  

      Научни комитет за храну (The Scientific Com-
mittee on Food -SCF), који је независни саветодавни 
комитет Европске комисије за питања здравствене 
безбедности хране, је 2002. године обновио истра-
живања везана за безбедност бисфенола А из свих 
извора хране и поставио толерантни дневни унос за 
БПА од 0,05 мг/кг  телесне масе на дан. Европска 
директива из 2004. године дозвољава садржај од 0,6 
мг БПА по килограму предмета у коме се одређује. 
БПА се у организму брзо метаболише и излучује се за 
свега 4 сата, али је питање дугорочног деловања ове 
супстанце на људско тело још увек отворено. Канада 
је још пре две године забранила додавање БПА 
поликарбонату од којег се израђују дечје бочице, а 
неки произвођачи су га и сами добровољно избацили 
из употребе, па нуде производе без присутног БПА. 
Европска комисија и надлежне институције и даље 
разматрају нове студије о утицају бисфенола А на 
здравље људске популације, са посебним нагласком 
на одојчад и децу до 3 године.

Текст је, уд дозволу, преузет са сајта Завода за јавно 
здравље Суботица.
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ЛЕЧЕЊЕ И ЖИВОТ

 Један пример подстицања опоравка паци-
јента у Општој болници „Стефан Високи“ у Смеде-
ревској Паланци.

 У временима све веће парцијализације људ-
ског знања, медицина се, иако и сама издељена на 
бројне специјализоване гране, уобичајено посматра 
као посебна област, која се бави збрињавањем 
болесних, лечењем или превентивом. Када је реч 
о медицинском третману, који треба да доведе до 
оздрављења, или барем олакшања, онда је то, такође, 
једно изоловано подручје, препуштено зналцима. У 
том смислу, у другом плану остаје чињеница да је 
медицина упућена не само на непосредно лечење, 
него и на бригу о болеснику, а да крајњи циљ меди-
цинског третмана није само оздрављење, него и 
побољшање услова живота.  

 Међутим, када је реч о Служби нефрологије 
и дијализе Опште болнице „Стефан Високи“, онда 
треба рећи да овде већ годинама влада посебан 
однос пацијента и медицинског особља. Захваљујући 
пре свега начелнику ове службе, Примаријусу Др 
Верици Ђорђевић, лекари, сестре, електроничари 
и спремачице, који збрињавају пацијента упућене 
на хемодијализу-заједно са оболелимa чине једну 
специфичну заједницу, која се не исцрпљује у од-
говорном медицинском третману који се овде 
спроводи. Пацијенти су, из тог разлога, не само 
упућени да међусобно размењују искуства, и пружају 
пре свега психолошку помоћ другим пацијентима 
– него се подстиче и њихово ангажовање на плану 
културе и уметности.

 Дугогодишњи пацијент Нефролошке службе 
је и Миодраг Мића Загорчић, из Водица. Иако 
неколико пута недељно долази на хемодијализу, 
Загорчић већ дуже време учествује у организацији 
манифестација којима се негује сећање на Перу 
Тодоровића, Водичана пореклом, књижевника, 
поли-тичара, а изнад свега – родоначелника модер-
ног српског новинарства. Осим организовања скупо-
ва, у чијем раду учествују позната имена српске 
интелектуалне сцене, попут Латинке Перовић, Ба-

нета Јовановића,Светлане Велмар Јанковић 
и других, Загорчић је успешни организатор и 

етно – манифестације „Водичко прело“.

 Лепе августовске вечери, под ведрим небом, 
испред школе, а надомак куће у којој је рођен Пера 
Тодоровић, осим богатог фолклорног програма, 
који су обогаћивале изложбе народне радиности и 
домаћих јела, на Водичком прелу наступили су и 
завичајни песници. Међу њима и медицинска сестра 
Марина Краговић, која иако пореклом са Косова 
и Метохије, јасенички округ доживљава као свој 
други завичај, и која је небројено пута Загорчића 
укључила на апарат за хемодијализу.

 Атмосфера која влада у просторијама Службе 
нефрологије и дијализе, у коме се депресивне теме 
о болестима замењују разговорима о културним 
манифестацијама или уметничким делима,утиче 
и на медицинске раднике, а Марина Краговић је 
само једна од сестара које се баве уметничким 
стваралаштвом. 

 Поезија сестре Краговић је искрена и зато 
снажна, дубока и емотивна. Сестра Марина пише 
о своме завичају, о љубави, страховима и надама, 
о феноменима људског постојања, чисто, лако и 
непретенциозно, због чега ове песме и остављају 
снажан утисак на читаоце и слушаоце. Потврдио је 
то и њен наступ у Водицама, пред публиком у којој 
су, осим житеља нашег града били и угледни гости 
из Београда.

 Енергија којом зрачи Мића Загорчић, ос-
тавља утисак да се ради о сасвим здравом човеку, 
који нема никаквих проблема и тегоба – а то по-
казује да се истинска рехабилитација не своди само 
на ваљан медицински третман, односно да се лечење 
не завршава на прописивању и спровођењу изабране 
терапије, него да је барем подједнако делотворно и 
подстицање пацијената на креативну производњу 
властитог живота, на подаривање смисла 
егзистенцији и подстицање на превладавање усуда, 
природних или социјалних ограничења. Креативност 
Марине Краговић, са друге стране,сведочи да 
позитивна атмосфера у једној медицинској слу-
жби, осим тога што утиче на рехабилитацију 

пацијента,подсти-
че и медицинске 
раднике да своје 
слободно време 
посвете духовној 
надградњи. 

 А све то увели-
ко превазилази уско 
подручје медицине, 
утеловљујући аутен-
тичну коегзистен-
цију људи који су, из 
здравствених разло-
га, упућени једни на 
друге.

Владимир Ж. 
Ђурђевић, 

Смедеревска 
Паланка

РАДе ПАВЛОВИЋ

 

 Рођен у Брзану. Читав радни век провео 
у култури дајући допринос родном Брзану, као 
покретач многих културних манифестација па и 
ликовне колоније „Свети пророк Илија“ 2. августа у 
Брзану. Сликарством се бави из хобија. Неоспорно 
је надарен, али недовољно амбициозан да би се 
остварио као сликар. Последњих 10 година је на 
дијализи у Крагујевцу. Деда Језда, уље на платну, 40х60 цм (2015.)

Ваза с цвећем, уље на лесониту 32,5х45 цм (2015.)



26 27

“ДИЈАЛИЗА “  часопис Савеза организација бубрежних  инвалида Републике Србије - година I , број 2 - 2015“ДИЈАЛИЗА “  часопис Савеза организација бубрежних  инвалида Републике Србије - година I, број 2  - 2015

 Као најмлађи волонтер и асистент у 
Одељењу за медицину на Универзитету у Гронигену 
у Холандији бринуо сам о четири кревета, односно 
пацијената који су били у њима. Један од мојих 
првих пацијената је младић који пати и лагано 
умире од бубрежне инсуфицијенције. Имао је 
хипертензију, главобоље, постао слеп, а повраћао је 
сваки дан. Његова мајка је била супруга сиромашног 
сељака, савијених леђа од тешког рада, обучена у 
традиционалну црну хаљину, али са врло лепом 
капом од беле чипке. Морао сам да јој кажем да је 
њен син јединац требало да умре, и ја сам се осећао 
веома беспомоћан. Постепено је расла у мени идеја 
да ако би успели да уклонимо 20 г урее и других 
производа на дан можемо да ублажимо мучнину 
овог човека, и да ако би ми то урадили из дана у дан 
живот је можда још увек могућ. То је било 1938, а 
убрзо сам упознао доктора Р. Бринкмана, професора 
биохемије, који ми је показао чудо целофан.
 Бринкман користи целофан да сконцентрише 
крвну плазму, да одреди осмотски притисак, а он 
сам је изградио неколико дијализатора. Било је само 
неколико радова о хемодијализи. Абел, Ровнтре и 
Тарнер су сковали термин “вештачки бубрег” 1913. 
који никада није превазиђен. Они су користили 
више целулоидних цеви међусобно компликовано 
повезаних. Они су покушали да употребе вештачки 
бубрега код пацијената и Нечелес је замислио 
прототип свих вештачких бубрега, у којој је 
дијализна мембрана стиснута између поклопца и 
подлоге. Талхимер је употребио целофан и хепарин. 
У литератури ранији покушаји са вештачким 
бубрезима нису успели због недостатка поузданих 

антикоагуланта, недостатка добрих дијализних 
мембрана, и недовољног капацитетa дијализне 
опреме. Будући да сам имао и хепарин и целофан, 
све то је поново могло да се уради, да се изгради 
дијализатор довољног капацитета за клинички вред-
ну примену.

Први експерименти
 Да би се утврдило колико мембране бих 
требао за вештачки бубрег, узео сам комад целофа-
на који је комерцијално доступан као омот за 
кобасице. Комад дужине 45 цм је био испуњен са 
свега 25 мл крви. (То би могло да садржи десет пута 
више.) Ја сам ово учврстио на малој табли и потопио 
у физиолошки раствор. Додао сам 400 мг/100 мл 
урее у крв, и открио сам да после пола сата дијализе 
сва уреа је изашла из крви. Даље експериментисање 
показао да је 15 минута довољно да се уклони сва 
уреја, која је 0,1 г, из 25 мл крви. Када смо поновили 
експеримент 20 пута, нашли смо да треба изградити 
дијализатпр кроз који би се кретало највише 500 мл 
крви, најмање што је довољно за уклањање 2 г уреа/15 
минута.  Дијализатор мора бити тако конструисан 
да се крв може лако уносити и износити. Направио 
сам неколико апарата  који су описани у мојој тези 
„Вештачки бубрег“ објављеној у 1946. Ниједан није 
био довољно добар да буде клинички примењив.

 Када су Немци окупирали Холандију шеф 
медицинског одељења, професор Полак Денијелс, и 
његова супруга извршили су самоубиство. Лично, ја 
му дугујем много. Полак Денијелс ми је дозволио 
да идем напред без исмејавања идеје. Немци су за 
шефа поставили свог човека, а ја сам нашао посао 
у граду Кампен. Кампен је један од најстаријих 
градова Холандије. У 1941. болница је имала 90 
кревета, а ја сам био први интерниста. Требао ми је 
одличан рендген и лабораторија, и они су ми дали 
једно и друго. Имао сам један, после два, и на крају 
пет добро обучених лабораторијских техничара. 
Живели су у болници и нон-стоп вршили хемијске 
анализе. То је било од велике помоћи у првим 
годинама вештачког бубрега. 

Изградња инструмента 
 Бити шеф медицинског одељења са амбу-
лантом и приватном праксом у великој мери је 
побољшало моју финансијску ситуацију. Да не 
би финансијски разлози стојали на путу развоја 
вештачког бубрега отишао сам да видим г. Берка, 
једног од директора фабрике емајла, највеће 
индустрије у Кампену. Господин Берк показао се 
изузетно спреман, и нови пројекат је добродошао 
за техничко особље, јер рад у фабрици је почео 
да се смањује. Када је дошло време да платим за 
први ротирајући ваљак вештачког бубрега, Берк 
емајл радови су заборавили да наплате вештачки 
бубрег. То је био први и веома значајан допринос 
из индустрије, а ја сам наставио праксу прихватања 
помоћи од индустрије од тада.
 Принцип ротирајућег ваљка је веома једно-
ставан. Двадесет метара цеви од целофана су об-
мотане око хоризонталног бубња. Ако замислите 
мало крви у цеви било где се бубањ налазио, крв ће 
сигурно потонути на најнижу тачку бубња. Ако се 
бубањ окреће полако, крв унутар цеви стално тражи 
најнижу тачку целофана и због гравитације пролази 
кроз цеви са једног краја на други крај добоша. 
Нижа половина бубња је уроњена у велико купатило 
са течности за дијализу, тако смо испунили значајан 
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услов да крв и течност за испирање буду у сталном 
покрету. Наравно, крв улази у један крај целофана 
обмотан око бубња и онда излази из другог краја, а 
то је најбоље да иде кроз шупље осовине на ваљку. У 
почетку смо користили разне врсте обртних спојница. 
Са доступном силиконском масти би савршено 
радило, али током првог третмана смо имали неке 
проблеме са ротирајућим спојницама. Отишао сам 
да видим локалног Форд дилера и преузео идеју коју 
је Хенри Форд користио у изградњи пумпе за воду 
његовог мотора. Паковање око ротирајуће пумпе 
довољно добро за Форд аутомобиле сигурно би било 
довољно добро за вештачки бубрег који ротира на 
само 28 обртаја/мин. Први вештачки бубрег је имао 
бубањ од алуминијума. Касније верзије су бубњеви 
од дрвених летви јер алуминијум више није могао 
да се набави.

Први дијализирани пацијент
 Први третман са вештачким бубрегом је 
био 17. марта 1943. Пацијент је добио 12 третмана 
са вештачким бубрегом. Она је била 29-годишња 
служавка са малигном хипертензијом и смањеним 
бубрезима, која је патила не само да уремије, него 
и од инсуфицијенције срца. Она је ускоро добила 
перикардитис, паротитис, и отитис медиа. Њен 
крвни притисак у време пријема је био 215/150 мм 
Hg и постепено падао током њене болести. Дијализа 
се може применити на два начина, или повремено 
или стално. У почетку смо обављали повремене 
дијализе. Са само једном венепункцијом смо 
узели 50 мл од пацијента. То је био дијализирано 
у вештачком бубрегу и поново убризгано. Чекали 
смо да видимо да ли пацијент показао било које 
нежељене реакције, а када их није било поновљене 
су исте процедуре.  То је понављано и тог првог дана 
је дијализиран  један литар крви. Током сљедећих 
дана смо дијализирали редом 1, 1.5, 3.5, 4.5, и 5.5 
литара крви на дан. Озбиљне реакције нису виђене, 
и од тада смо почели са сталним дијализама, што 
значи да се крв пусти у вештачки бубрег на једном 
крају и након што тече кроз одмах је вратимо 
пацијенту. У почетку смо користили само игле за 
вене, и за прилив и враћање из вештачког бубрега. 
Користили смо крв из вене у вену или из артерије 
у вену. Касније смо почели да користимо стаклене 
цевчице које су стављане у радијалне артерије кроз 
веома мали рез.
 Хепарин је био велики проблем. Користили 
смо да га сат времена пре него што су пацијенти били 
повезани са вештачким бубрегом, тако да бисмо 
могли барем разликовати да ли је језа због хепарина 
или из неког другог разлога. Количине хепарина 
које су коришћене су данас застрашујуће. Износи су 
варирали од 400 до 3.350 мг. У 1944. почели смо да 
смањујемо дозу на око 1200 мг. Пластичне цеви још 
увек нису биле доступне, а гумене су постале изузетно 
ретке, и морале да буду поново коришћене изнова 
и изнова. Постале су толико оскудне да би уместо 
дуге гумене цеви користили цеви стакла повезаних 
малим флексибилним комадима гуме. Згрушавање 
је увек  започињало прво у стакленим цевима. 
Протамин сулфат у то време је био доступан, али не 
довољно сигуран за клиничку употребу. Једног дана 
неком су пале маказе на бубрег, што је направило 
седам рупа; бубањ је једноставно престао, а цеви 
су сечене на месту где цури били и спојене преко 
гумених цеви. Било је чак и могуће да се уклоне 
две или три петље ако су имале више рупа. Када се 

догодило мало цурење један од првих симптома је 
био развој пене у дијализној течности. Мало крви и 
албумина са дијализном течности створа шлаг који 
би се преливао преко обода резервоара и почео да 
покрива под. Пошто је, током рата, неколико нас 
имало водоотпорну обућу, мој пријатељ и сарадник, 
Боб ван Нордвијк, стављао своје гумене чизме кад 
год прелива пена. Боб ван Нордвијк је био више 
месеци у немачком затвору или концентрационим 
логорима. Ево још један пример како су страшни 
услови немачке окупације заправо допринели 
развоју вештачког бубрега. 
 Од 17. марта 1943. до 27. јула 1944, 15 
пацијената је третирано. Од оних 15 пацијената 
само 1 је преживео. Овај пацијент је 52-годишњи 
државни службеник са атријалном фибрилацијом 
и лобарном пнеумонијом који је био лечен сулфа-
пиридином и престао да мокри. Вештачки бубрег 
је умањио његову уреју у крви од 222 до 104 
мг/100 мл и сутрадан један уретер био деблокиран 
ретроградном катетеризацијом, и мокрио је. Никада 
нисам помислио нити рекао да је живот овог човека 
био спасен вештачким бубрегом. Он можда не би 
ни морао на вештачки бубрег да смо прво урадили 
цистоскопију. За примену бубрега нас је определило 
опште стање пацијента, срчана инсуфицијенција, 
атријална фибрилација, пнеумонија, штуцање и 
повраћање. Његова супруга, видевши клиничко 
побољшање њеног мужа, ме пољубила у образ 
док сам јој мерио крвни притисак. Нисам био 
превише сигуран да сам то заслужио. Ми смо увек 
дозвољавали породици да буду присутни када смо 
дијализирали пацијента или бар да дођу и виде 
неко време тако да можемо да им објаснимо шта се 
догодило.
 Понекад се питам шта би се догодило да овај 
пројекат нисам урадио у Холандији, него на пример у 
Сједињеним Државама са третираних 15 пацијената 
у годину и по без једног терапеутског тријумфа. 
Многе ствари су основане у клиничкој дијализи 
током тих ратних година у Кампену. Утврђено је ван 
сумње да су уреја, креатинин, мокраћна киселина 
и фосфати уклоњени од стране дијализе. Доказано 
је да су натријум и хлорид смањени ако су били 
превисоки пре дијализе. Нисмо могли да одредимо 
калијум у хепаринизираној крви, али смо показали 
да висок калијум пре дијализе био низак неколико 
дана касније. Такође обична вода у неким местима 
садржи 4 мг калцијума у100 мл што је довољно да 
доведе у равнотежу јонизовани калцијум у води и 
крвној плазми. Наговештено је да вештачки бубрег 
треба да буде покривен са капуљачом под којом би 
атмосфера од 5% угљен-диоксида била одржавана 
тако да калцијум хлорид може остати растворен 
у присуству натријум бикарбоната. Такође смо 
показали да ниска алкална резерва може побољшати 
дијализу.  Глукоза је додавана у дијализно купатило 
до 1 500 мг/100 мл, како би се уклонио едем 
пацијента. Под овим условима ниво шећера у крви 
која долази из вештачког бубрега је могао да иде до 
700 мг/мл а када је ниво шећера у крви пацијента 
био преко 500 мг/100 мл, ми смо давали инсулин. У 
наших дванаест пацијената едем је видљиво смањен 
у току дијализе као и надутост. Такође је утврђено 
да се неки лекови (сулфатиазол, сулфаметилтиазол 
и сулфапиридин) могу ефикасно уклонити 
дијализом. Имајући наведено мноштво супстанци 
које се могу уклонити вештачким бубрегом и да 
је приметно клиничко побољшање сматрамо да 
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уремију не производи једна супстанца, већ збир 
многих штетних ефеката од свих супстанци које су 
задржане. 
 Састав течности за испирања вештачког 
бубрега заслужује даљу дискусију. Током првих 
неколико дијализа смо користили Даров слани 
раствор, који садржи 6,5 грама натријум-хлорида, 
2,5 г натријума бикарбоната, и 0.18 г калијум хлорида 
по литру. Касније смо додали глукозу. Касније смо 
додавали 0,01% натријум фосфата. У то време нисмо 
схватили колико је огромна количина калијума која 
се може уклонити са ефикасном дијализом. Након 
што сам видео неке врло ниске вредности калијума 
дан или два после дијализе, вратили смо се у 1944. 
на решење да раствор садржи 6 г натријум-хлорид, 
2 г натријум бикарбоната, и 4 г калијум по литру. 
Јонска концентрација овог раствора је мања од 
јонске концентрације нормалне крвне плазме. 
Тренутно, 1965, пратимо исту политику, а разлози 
су и даље исти: [1] већина пацијената у уремији 
има већ релативно низак садржај натријума, [2] 
хипертензија се може држати лакше под контролом, 
и [3] пацијенти су мање жедни ако натријум остаје 
ограничен. Један од разлога зашто смо додали 
глукозу у течност је да смо се надали да заштитимо 
црвена крвна зрнца, јер је добро познато да се живот 
црвених крвних зрнаца повећава ако се глукоза 
додаје у боце крви банке. Да ли је разлог био или не 
хемолиза, ако је довољан проток крви, боја серума 
после дуге дијализе може бити жућкаста.
 У време рата у Холандији транспорт тешко 
оболелих пацијената из једног места на друго 
је постало практично немогуће. Након што сам 
убеђен да је ротирајући тип вештачког бубрега 
био изводљив уређај ми смо наставили са више 
вештачких бубрега. У време када се ништа не може 
слободно купити и многи материјали не могу имати, 
ово је био приличан проблем. С друге стране сам 
добио помоћ где год сам га тражио, и све владине 
канцеларије су покушавале да избегну или заобиђу 
немачке прописе. Многе фабрике су на свој начин 
обезбедиле оно што ми је требало чим је дозвола 
званичне власти добијена. Дакле, имали смо 
електромотор направљен посебно за нас. Смањење 
трансмисије су грађене. Берк емајл фабрика је 
наставила да прави емајл резервоаре за течност, али 
сада су били сувише близу немачке контроле да је 
цео бубрег, и, стога, ротирајући бубњеви и оквири 
су били направљени од дрвета. Пошто нам није 
био доступан искусан дрводеља, имали смо неке 
проблеме.
 Када су 1945. ови новији бубрези били 
спремни ми смо послали један у Амстердам, а тамо 
је био смештен у школи која је била привремено 
претворена у болницу. Пошто је професор медицине, 
професор Борст, одавно био у концентрационом 
логору, доктор Спандер је прихватио. Још један 
бубрег је прихваћен од стране болнице у Хагу, где 
сам основао банку крви током првих дана рата. Кад 
год је кандидат за третман откривен, покушао сам 
да путујем и у Амстердам или Хаг. Пошто једном 
подесите вештачки бубрег у соби претворене школе, 
испоставило се да је болнички кревет био сувише 
велики да уђе кроз врата. Пошто сам имао алат 
са мном, ја сам избио део облоге врата. Протест 
из управе, ако је постојао било какав, никада 
није дошао до мене. У току те ноћи, 8. фебруара 
1944, био сам дао све од себе јер сам био сам са 
вештачким бубрегом и болесником. Бубањ се тихо 
врти. Болесник је 33-годишња жена са акутним 

гломерулонефритисом после шарлаха. Имала је 
срчану инсуфицијенцију, њено клиничко стање се 
брзо погоршало, и уреја у крви је порасла на 530 
мг/100 мл. У 18 сати, 60 литара крви је прошло 
кроз вештачки бубрег и 162 г уреје је уклоњено. 
Болесница је била коматозна, али током ноћи, док 
сам седео пробудила се и почела да ми прича о својој 
породици. Она је изгледала много боље и њена уреја 
у крви је пала на 157 мг/100 мл. Следећег дана је 
имала 400 мл урина, али звече она је почела да се 
погоршава и умрла 11. фебруара, вероватно због 
бронхопнеумоније.

Вештачки бубрези у другим земљама
 Имали смо осам вештачких бубрега. 
Четири од њих су сачувани у различитим местима 
у граду да се смањи ризик од укупног оштећења 
од бомбардовања. Кампен, међутим, имао је 
само мању штету у рату иако је мост Исел био 
бомбардован два пута. Три од ова четири бубрега 
ја сам дао после рата, чим је дозвољен транспорт. 
Један је отишао британској постдипломској 
школи у Лондону у болници Хамерсмит, један 
Синај болници у Њујорку, а један Ројал Викторија 
болници у Монтреалу. Публикације из сваког од 
ових медицинских центара, Биватерс, деЛеув, 
Фисхман и њихови сарадници показали да машине 
такође радиле и у другим рукама осим холандских. 
Последњи је нестао у Пољској иза гвоздене завесе и 
никада нисмо чули за њега од тада.
 Када сам посетио Бостон 1947. поклонио 
сам све бубреге које сам имао, и све што сам могао 
да урадим је да представим нацрте др Карл Валтеру, 
који су тада изградили Петер Бент Бригам верзију 
ротирајућег бубрега. У Харварду група са Јохн П. 
Мерил је била више за даљу пропагацију дијализе 
него било која друга група.
 Када сам дошао у Кливленд 1950, нашао 
сам Алис-Чалмерс верзију ротирајућег бубрега. 
То је било све од нерђајућег челика и коштало 
6000 долара али је радило као дрвена машина у 
Холандији за 200 долара.

Испричаћу вам један мој случај.
 Сећам се једног пацијента, великог 
чове-ка, 38-годишњег пекара који је доведен 
у Кампен амбулантним колима са дијагнозом 
гломерулонефритис.  Он је у бољим данима имао 
преко 100 кг, а када смо га видели 24. априла 1944 
у болници К.унпен, био је едематозан, изузетно 
болестан, и имао уреју у крви од 704 мг/100 мл. 
Третиран је вештачким бубрегом без одлагања. У 
времену од 14 сати, 120 литара крви је прошло кроз 
вештачки бубрег. Ми смо констатовали да је 263 г 
уреје било присутно у диализијној течности. Уреја 
у крви је била смањена са 704 на 192 мг/100 мл у 
току те дијализе. Венска канила је коришћена за 
интравенску инфузију и трансфузије, а артеријски 
канила је држана отворена убацивањем 10 мг 
хепарина у њу свака 3 сата. Ментално, овај пацијент 
се побољшао толико да је прочитао новине. Он је 
имао другу дијализу 28. априла, али је умро после 
3 дана, иако му је расла диуреза. Никада није 
количина уреје већа од 263 грама уклоњена из било 
ког пацијента у току дијализа, по мом најбољем 
знању. Рекорд је прилично сигуран, јер се велике 
количине уреје могу да добију само из великог 
човека са веома високом урејом у крви. Количина, 
као суви прах, је виша него што би се могло садржати 
шећера у великом лонцу домаћинства. Некада сам 

га изливао на тањир у првим годинама бубрега, а 
ако је неко у публици сумњао да ли је уреја било 
значајна у клиничкој слици уремије, позвао сам га 
да је поједе и онда поново размотри. 

техничке тешкоће и успеси
 Тешко је замислити било компликацију 
уремије или било коју тешкоћу у лечењу вештачким 
бубрегом а да је нисмо имали у Кампену (1, 2).
 Мислим да, поред наведених техничких 
пропуста, да су цеви од целофана лабаве од својих 
повезивање цеви у два наврата, да су ротирајуће 
спојнице процуриле у три наврата, да је било 
цурења у целофан цеви 11 пута, да смо имали 
пукнут погонски каиш на бубањ једном приликом, 
и електричне прекиде четири пута. Једном се мотор 
прегрејао због недостатка уља. Ниједан од ових 
проблема није био несавладив.
 Такође смо имали наведене симптоме 
уремије. Већ сам поменуо да смо видели побољ-
шање хипертензије и зависних симптома на 
првом пацијенту. Ово може бити последица, иако 
нисмо у потпуности били сигурни у то време, 
смањења количине воде и натријума пацијента. 
Најупечатљивији и то смо били веома свесни, је 
побољшање у сензоријуму наших пацијената. Пети 
пацијент се пробудио у току дијализа, разговарао са 
породицом јасније него што је данима, а као што сам 
сада сећам, направио свој тестамент. Шести пацијент 
се пробудио док сам присуствовао у Амстердаму, 
почео да ми прича о својој породици, и тако даље. 
Повраћање је смањено у многим случајевима. 
Количина мокраће је смањена код пацијената са 
хроничном бубрежном инсуфицијенцијом, а пове-
ћана код неких пацијената са акутним бубрежном 
инсуфицијенцијом. Тзв уремијски егзантем је не-
стао у року од неколико дана после дијализе код 
тринаестог пацијента.
 Током последњих година рата у Холандији, 
услови су постали тако тешки да вештачки бубрег 
више није могао да се користи. Цела мушка 
популација у граду Ротердам је силом евакуисана, 
пошто су Немци знали из њиховог искуства у 
Бриселу и Паризу да је сваки човек био потенцијални 
терориста. Стотине хиљада мојих земљака су били 
депортовани у Немачку, и ја сам се нашао на челу 
800 кревета Црвеног крста који су коришћени 
за најтеже болесне од тих људи из конвоја који 
је прошао кроз Кампен. После ослобођења смо 

коначно добили једног пацијента који је вероватно 
дуговао свој живот лечењу вештачким бубрегом. 
Ово је био 17. пацијент, третирана 11. септембра 
1945. Она је имала 67 година и имала холециститис 
са перихолециститисом и иктерусом, а вероватно 
и акутни гломерулонефритис. Третирана је са 
сулфатиазолом и њене температуре су смањене 
али је она постала анурична. Њена уреја у крви је 
порасла на 396 мг/100 мл, а калијум до 55 мг/100 
мл. Клиничко стање пацијента се погоршавало. 
Цистоскопија и ретроградна катетеризација уретера 
показала је нормалну пијелографију на десној страни 
и наредног дана, због упорне анурије пацијент је 
третиран вештачком бубрегом. Осамдесет литара 
крви је протекло кроз вештачки бубрег у 11 и по 
сати. Из крви је уклоњено 60 грама уреје и уреја у 
крви је пала са 396 на 121 мг/мл, а калијум смањен 
је са 55 до 19 мг/мл. Њено клиничко стање се брзо 
побољшавало и запамтио сам да је говорила да ће да 
се разведе од свог мужа.
 После ослобођења Холандије, отишао сам 
у британске Сервисне информације у Хагу и питао 
лекара да ли је знао да је вештачки бубрег развијен 
у слободном свету. Он је чешкао главу питајући се: 
“Где сам прочитао о томе блесавом бубрегу?”, Али 
нико од њих није развијен. Алвал истраживање о 
његов вештачком бубрегу је објавио у Akta medika 
Skandinavika 1947, Мареј је у 1947, и Скегс и Леонард 
је био публикован 1948, а наш је био објављен на 
холандском 1943. и на енглеском језику у 1944.

технички напредак
 Пре него што сам напустио Холандију 1950, 
направили смо још један модел стационарних 
вештачких бубрега са тако мало отпора за који је 
артеријски крвни притисак довољан да се покрене 
крв пацијента кроз дијализатор. Његов клиренс 
је био мањи него ротирајућег бубрега, али није 
за једнократну употребу. Верујем да ће било 
који вештачки бубрег, у Сједињеним Америчким 
Државама, бити за једнократну употребу, а 1955 
сам гледао на проблем још једном. ВИ Иноуе и Ј. 
Енгелберг су развили бубрег који највише обећава 
коришћењем пластичних прозора у лонцу под 
притиском, али су напустили пројекат.
 Ми смо га преузели где су они стали. У 
мом подруму у Кливленду, Охајо, ја сам изградио 
чудну направу са седам лименки пива. Крајњи 
резултат је био вештачки бубрег обмотана около 
као воћни сок. То је била моја срећа да је др Бруно 
Ватсцхингер, из Беча, провео неколико недеља на 
Кливленд клиници. После око 3 недеље смо били у 
могућности за прављење вештачког бубрега у нашој 
лабораторији, што би могло да се репродукује, 
али је око 5 месеци пре тог бубрега био спреман 
за индустријску производњу као тзв Твин-калем 
бубрега. Ови бубрези су сада у широкој употреби, не 
само у Сједињеним Државама, већ у свим деловима 
света. Њихове главне предности су једноставност, 
бацање након употребе, а да они долазе упаковани у 
картонску кутију са свим цевима која су потребна.
 Сада постоји око 500 вештачких бубрега овог 
типа у Сједињеним Америчким Државама, али је 
моја претпоставка да око половина њих само скупља 
прашину. То је интересантно питање да се пита 
зашто се не користе. Један од главних разлога је да 
пацијенти са акутном бубрежном инсуфицијенцијом 
долазе неочекивано и нередовно. То је, дакле, 
непрактично да тим медицинска сестра, техничар, и 
надзор лекара у соби резервисан за дијализу спреман 
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у сваком тренутку. Неколико здравствених центара 
има довољно пацијената са акутном бубрежном 
инсуфицијенцијом да је особље искоришћено. 
Понекад вештачки бубрег се активира у болници и 
дође до одређеног успеха, али тада када онај који је 
био посебно заинтересован за овај проблем оде на 
неко друго место и интересовање престаје и бубрег се 
даље не користи. Залажем се да за неколико година 
болнице узму један или два пацијента са хроничном 
бубрежном инсуфицијенцијом на хроничном 
програму дијализе. Сваки од ових пацијената ће 
вероватно захтевати две дијализе  недељно, како 
би се одржавао у задовољавајућем клиничком 
стању. Ако се то уради, вештачки бубрег ће бити у 
употреби и медицинска сестра и техничар ће бити 
потпуно свесни свих детаља примене. Ако би се 
пацијент са акутном бубрежном инсуфицијенцијом 
изненада појавио, дијализа пацијента са хроничном 
бубрежном инсуфицијенцијом може да буде 
одложена.
 Постоји чудан тренд, нарочито међу 
лекарима, без личног искуства са дијализом, да се 
одупиру, вређају, па чак и спречавају успостављање 
програма хроничне дијализе. Људе треба упознати 
са лакоћом са којом се дијализа примењује и 
потпуно упознати са опоравком који се може добити 
код неких пацијената. Приступ ери клинички 
примењиве трансплантације бубрега је додатно 
оправдање да се продужи живот код пацијената који 
су иначе осуђени без бубрега.
 Имамо један врло упечатљив пример таквог 
случаја. 55-годишњи аутомобилски дилер примљен 

је у 1962. са хипертензивном енцефалопатијом, 
урејом у крви преко 300 мг/100 мл и перикардитисом. 
Он је био у коми 5 дана након серије конвулзија. 
Коришћене су Скрибнерове игле. Опште стање 
нашег пацијента полако се поправило, а иако је 
уживао у животу никада се није у потпуности поново 
опоравио углавном због проблема хипертензије или 
тешке ортостатске хипотензије, перикардитиса и 
инфекције. Нисмо имали осећај да је оправдано да 
се жртвују бубрег од било које живе особа са тако 
мале шансе за успех који би имали у овог пацијента. 
Пацијент је добио кадаверични бубрег уз заштиту 
Имураном. Још један третман са вештачким 
бубрегом је био потребан, а онда је трансплантирани 
бубрег преузео функцију и постојећа инфекција 
санирана. Билатерална нефректомија је учињена, 
рана зарасла, крвни притисак је сишао на нормалан 
ниво. Живео је удобан живот 9 месеци, али је касније 
умро. То је било 11 месеци после трансплантације 
и 23 и по месеци након што смо почели дијализу у 
наизглед безнадежној ситуацији.
 За пацијенте који умиру од бубрежне инсу-
фицијенције није важно којом врстом вештачког 
бубрега се његов живот одржава. Одлични 
резултати се могу добити са било којом врстом 
вештачког бубрега. Ја се само надам да ће наша 
земља, најбогатија на свету, ускоро схватити да сви 
имамо одговорност према нашим суграђанима у 
отказивању бубрега.

 Текст је преузет из Annals of Internal Medi-
cine, 1965, Volume 62, No3.

КАнтАРИОн

 

 Кантарион је биљка. Њени цветови и листови 
се користе као лек. Кантарион је вишегодишња 
зељаста биљка са разгранатим кореном. Стабљика 
је усправна, гола, висине од 20 до 100 цм. Цветови 
су жути, док је плод брадавичаста чаура. Цвета од 
маја до септембра. Познат је под именима: госпина 
трава, богородична трава, госпино зеље. Латински 
назив је Hypericum perforatum.

У делима Хипократа постоје рецепти везани за 
кантарион. Грчки лекари првог века, Гален и Дио-
скоридес, препоручују његово коришћење као 
диуретика, за зарастање рана и као третман за 
менструалне поремећаје. Као хирург римске војске, 
Диоскоридес је написао у својим медицинским спи-
сима да је добар за опекотине. Касније је настав-
љено његово коришћење како у медицини тако и за 
заштиту од вештица и духова.

У кантариону постоје бројне субстанце. Изоловани 
су: хиперицин, псеудохиперицин, изохиперицин 
(у цвастима), хиперозид, кверцетин, рутин, квер-
цитрин, биапигенин, аментофлавон, катехин, 
епикатехин, хлорогенска киселина, кафена ки-
селина, хиперфлорин, каротеноиди, стероли, леуко-
антоцијани, етарско уље.

Екстракт кантариона повисује концентрацију 
неуротрансмитера серотонина и норадреналина на 
синапсама. На томе се заснива његово дејство на 
централни нервни систем. Појачава дејство ензима 
цитохрома П450 (cytochrome P450 enzymes CY-
P3A4, CYP2C9, CYP1A2). Делује антиинфламаторно 
тако што кочи дејство једног ензима (arachidonate 
5-lipoxygenase).

Кантарион се најчешће користи за депресију и 
стања која понекад иду заједно са депресијом, 
као што су анксиозност, умор, губитак апетита и 
проблеми са спавањем. Постоје јаки научни докази 
да је ефикасан за благе до умерене депресије.

Oд кантариона може да се направи уље. Неки људи 
примењују ово уље на својој кожи за лечење модрица 
и огреботина, упале и бол у мишићима, први степен 
опекотина, ране, уједе инсеката, хемороиде и бол. 
Али примена кантариона  директно на кожу је ри-
зична јер може да изазове озбиљну осетљивост на 
сунчеву светлост.

Кантарион је пореклом из Европе, али се налази и у 
САД и Канади на сувом тлу поред путева, ливадама 
и шумама. Данас је Аустралија највећи произвођач  
(20% светске понуде).

Употреба кантариона датира још из античке Грчке. 
Хипократ је забележио медицинску употребу цвета 
кантариона. 

Француска је забранила употребу производа са 
кантарионом. Забрана је заснована на извештају 
издатом од стране Француске  Агенције за без-
бедност здравља због значајних интеракција између 
кантариона и неких лекова. У неколико других зе-
маља, укључујући Јапан, Велику Британију и Ка-
наду, мора да постоји упозорење на интеракције са 
кантарионом.

Активни састојци кантариона се могу изгубити дејс-
твом светлости. Зато су многи производи паковани 
у тамној амбалажи.

Делује на благе до умерене депресије. Узимање 
екстракта кантариона побољшава расположење, а 
смањује анксиозност и несаницу у вези са депре-
сијом. У клиничким испитивањима на 5000 болес-
ника је доказано да је ефикасан за краткорочно 
лечење благе депресије. Међутим, кантарион има 
интеракције са много лекова, сматра се да не може 
бити адекватан избор за многе људе, посебно оних 
који узимају и друге лекове. Кантарион можда неће 
бити ефикасна у тежим случајевима депресије.

Нека, али не сва, истраживања показују да кантарион 
може да смањи валунге у менопаузи. Међутим, кан-
тарион не побољшава сан, квалитет живота или дру-
ге симптоме менопаузе.

Истраживања указују да примена течности или 
масти од кантариона на кожу смањује озбиљност и 
величину псоријазе.

Нека истраживања показују да примена одређене 
масти од кантариона три пута дневно побољшава 
зарастање рана и смањује стварање ожиљака.

Нема утицаја на лечење одраслих са вирусом хе-
патитиса Ц, вирусом ХИВ/СИДА. Не делује на 
синдром иритабилног колона. Такође не делује на 
дијабетичне полинеуропатије.

Нема довољно доказа али постоје истраживања 
која показују да узимање кантариона самостално 
или заједно са валеријаном побољшава анксиозни 
поремећај.

Рана истраживања показују да узимање хиперицина, 
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хемикалије из кантариона, до 3 месеца може сма-
њити величину глиома тумора и побољшати стопу 
преживљавања код особа са туморима мозга.

Делује повољно код особа које имају генитални хер-
пес.

Истраживања показују да узимање одређеног екс-
тракта кантариона не побољшава одвикавање од пу-
шења.

Хиперицин и хиперфорин из кантариона у нервном 
систему регулишу расположење.

Кантарион се вероватно безбедно може узимати до 
12 недеља. Неки докази указују да се може безбедно 
користити дуже од годину дана. То може изазвати 
неке нежељене ефекте као што су проблеми са 
спавањем, живописним сновима, немир, анксио-
зност, раздражљивост, стомачне тегобе, умор, сува 
уста, вртоглавицу, главобољу, осип по кожи, дијареју 
и пецкање. Тада треба смањити дозу.

Кантарион је вероватно небезбедан када се узима 
орално у великим дозама. Тада може изазвати 
озбиљне реакције од излагања сунцу. Кантарион је 
вероватно небезбедан када се узима орално током 
трудноће. Постоје неки докази да изазива оштећења 
плода код пацова. Нико још не зна да ли има исти 
ефекат код људи. Одојчади мајки које узимају 
кантарион могу да доживе колике, поспаност и 
безвољности. Не користити кантарион у трудноћи 
или ако дојите.

Постоји извесна забринутост да кантарион може 
ометати оплодњу. Ако покушавате да затрудните, 
немојте користити кантарион, нарочито ако имате 
познатих проблема са плодношћу.

Код хиперактивног губитка пажње не користити 
кантарион нарочито ако се узима метилфенидат. 
Кантарион може погоршати биполарни поремећај, 
тешке депресије и схизофренију.

Постоји забринутост да кантарион може да допри-
несе деменцији код људи са Алцхајмеровом болеш-
ћу.

Коришћење анестезије код људи који су користили 
кантарион за шест месеци може довести до озбиљних 
срчаних компликација током операције. Прекините 
са коришћењем кантариона најмање две недеље пре 
заказане операције.

Зато што стварно делује на централни нервни систем 
може имати интеракције са другим лековима који 
делују на централни нервни систем. Те интеракције 
могу бити опасне по живот. Зато никада не треба 
узимати истовремено кантарион и лекове који 
делују на централни нервни систем. Ту спадају 
антидепресиви, опијати укључујући трамадол, 
стимуланси, литијум и друге.

Кантарион појачава дејство ензима у јетри 
(цитохром) који разлаже и елиминише многе 
лекове и тако убрзава избацивања тих лекова, 
чиме се смањује њихова концентрација у плазми 
крви, и самим тим и њихово дејство. Ту спадају 
групе лекова: бензодиазепини (за смирење и 
анксиозност), антиретровирални лекови, хормонски 
контрацептиви, имуносупресанти, антиаритмици, 

бета-блокатори и блокатори калцијумових канала 
(лекови за срце и притисак), статини (за смањивање 
холестерола и триглицерида). Такође делује и на 
појединачне лекове као што су дигоксин, метадон, 
омеразол, фенобарбитал, теофилин, варфарин, 
леводопа и други.

Због убрзане елиминације хормонских лекова за 
контрацепцију ти лекови немају десјтво и мора се 
користити друга заштита од трудноће. Због брже 
елиминације варфарина неопходно је повећати 
дозу како би се добио исти ефекат.

Закључак: Кантарион стварно делује али треба 
бити врло обазрив када се користи истовремено са 
другим лековима. Увек се може користити његово 
дејство на зарастање рана и смањење ожиљака.

Аристолохична нефропатија (АН) је посебна 
врста оштећења функције бубрега, која настаје 
као последица уноса аристолохичне киселине 
(АК) у организам. Хистолошки се ради о фибрози 
(ожиљном процесу) у бубрегу, који напредује раз-
личитом брзином, од чега зависи и клиничка тежина 
болести.

Нераздвојни део клиничке слике АН је 
удружена појава сасвим другачијег обољења. Код 
10-30% болесника од АН, настају малигни тумори 
на слузокожи мокраћних путева у бубрегу и 
мокраћном каналу (уретеру) који води мокраћу до 
бешике. Ови тумори се могу лако дијагностиковати, 
ако се на њих мисли и углавном се успешно лече. 

 Тумори горњих мокраћних путева су изу-
зетно ретко обољење које се виђа једном годишње 
на 100.000 становника. То значи да је ризик особе 
оболеле од АН да добије ову ретку врсту тумор више 
хиљада пута већи у односу на остало становништво. 
Ова неповољна околност код АН, је имала и доб-
ру страну, ако се тако може рећи. Помогла је у 
откривању и доказивању њеног узрока, јер се тра-
жи узрочник који може изазвати истовремено деге-
неративно (бубрег) и малигно обољење (мокраћни 
путеви).

После уношења ове материје у организам, 
првенствено преко биљних препарата који садрже 
делове биљке вучје јабуке (Aristolochiae) слабост 
рада бубрега се испољава после више месеци, го-
дина, па и деценија по завршеном уносу. 

Овакав, изузетно дуг латентни период је 
главни разлог да је постојање ове врсте оштећења 
бубрега откривена тек недавно. Други разлог је 
погрешно уверење да вучја јабука може бити леко-
вита. Овај биљни препарат, као лековит, помиње и 
Хипократ, пре 2500 година. Вучја јабука (Aristolo-

chia Clematitis) је тако и приказана 1974 године на 
серији марака „Лековите биљке Југославије“. Мали 
број научника, срећом, није веровао у то.

Ко је први посумњао у вучју јабуку (А. Clemati-
tis) као узрок БЕН и каква је испитивања урадио? 
Mиленко Ивић (1905-1978) професор хистологије и 
ембриологије на Медицинском факултету у Нишу 
се сматра оцем аристолохичне теорије узрока 
БЕН. Он је први у том смислу предузео теренска 
епидемиолошка, патолошка и експериментална 
онколошка истраживања и објавио их. То му тек 
данас признају највећи ауторитети у реномираним 
часописима. Ивић је први предузео теренска 
епидемиолошка испитивања у циљу утврђивања 
присуства вучје јабуке у природи, где је била 
изразито неуједначено присутна на пољима, 
што објашњава породичну појаву болести. Ивић 
је у експериментима потврдио раније познату 
нефротоксичност вучје јабуке и недвосмислено 
први у свету доказао невероватна, а до тада потпуно 
непозната канцерогена својства вучје јабуке (арис-
толохије) на пацовима.

Присуство ове коровске биљке је некада на 
житним пољима било изузетно велико, (застарела 
агротехника) што је Ивић документовао и снимцима 
житних поља (1969/1970). Семе аристолохије је веће 
од зрна пшенице. Ивић је фотографисао велике 
отворе у старим вршалицама, кроз које може проћи 
њено семе. Семе аристолохије је затим нашао и 
у житу донетом на млевење. Брашно је некада 
очигледно било загађено самлевеним семенкама 
овог отрова. Довољно је да једна семенка дође 
на 10.000 зрна жита па да дугогодишња употреба 
таквог брашна омогући унос делотворне дозе, како 
је недавно утврдио Гролман (Arthur Grollman). 
Ивићева сумња у науци није довољна, да би се 
доказао узрок болести. Недостајао је директни доказ 

да су болесници од 
Балканске ендемске 
нефропатије заиста 
некада унели овај 
отров више деценија 
пре отказивања рада 
бубрега.

Први (неу-
спешни) покушаји да 
се докаже присуство 
аристолохичне кисе-
лине или њених 
деградационих ме-
таболита у ткиву 
бубрега и тумора 
датирају из 1972. 
Дамин (Dammine) 

из Бостона и академик Сава Петковић директор 
уролошке клинике из Београда нису то успели та-
дашњим методама 

Колико се мало знало о вучјој јабуци, говори 
податак да је у САД постојао научно одобрен по-
кушај, да се она искористи у лечењу малигних 
болесника (Jackson et al. 1964, Pezzuto et al. 1988) 
Интравенско давање аристолохичне киселине је 
довело до инсуфицијенције бубрега, па је студија 
одмах прекинута. 

Треба истаћи да су хиљаде научних ра-
дова у протеклим деценијама покушавале да 

АРИСтОЛОХИчнА неФРОПАтИЈА
Проф др Јован Николић

професор Медицинског факултета у Београду

ОбеЛеЖАВАње 3. ДеЦеМбРА 
МеЂунАРОДнОГ ДАнА ОСОбА СА 

ИнВАЛИДИтетОМ

У Народној скупштини Србије је одржана 
заједничка седница Oдбора за рад, социјална 
питања, друштвену укљученост и смањење сиро-
маштва и  Одбора за људска и мањинска права и 
равноправност полова, поводом обележавања 3. 
децембра, Међународног дана особа са инвали-
дитетом, мала пленарна сала, 3. децембар 2015. 
године, у 11:00 сати.

Седницу су отвориле: Весна Ракоњац, 
председница Одбора за рад, социјална питања, 
друштвену укљученост и смањење сиромаштва и 
Љиљана Малушић, заменица председника Одбора 
за људска и мањинска права и равноправност 
полова

Говорили су: потпредседник Народне 
скупштине Владимир Маринковић, Владимир 
Пешић, помоћник министра, Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Иван Секуловић, координатор за финансијску 
и техничку помоћ ЕУ у Тиму за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва Владе 
Републике Србије, Ксенија Миленковић, в. д. 
директора Канцеларије за европске интеграције 
Владе Републике Србије, Светлана Влаховић, 
потпредседница НООИС, Гордана Рајков, пред-
седница Центра за самостални живот особа са 
инвалидитетом Србије и други.

Наш Савез су представљали председник 
савеза и потпредседница Јелена Алавања.
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(безуспешно) узрок Балканске ендемске нефро-
патије припишу: вирусима, бактеријама, познатим 
(олово) или непознатим материјама или њиховом 
недостатку, геопатогеним зонама, генетици, испир-
ку плиоценских лигнита (у води за пиће) или афла-
токсину (гљивичном токсину) или комбинацији 
више наведених и других од бар 50 предложених 
могућих узрока. 

Следећи продор у објашњењу узрока Балканске 
ендемске нефропатије се догодио две деценије после 
неуспешног доказивања присуства аристолохичне 
киселине у бубрезима болесника од БЕН.

У дефинитивном разумевању узрока БЕН су 
помогле две клинички (не и епидемиолошки) 
сличне ситуације удруженог постојања обољења 
бубрега, и ТГУ, које су брзо растумачене.

1. Појава нефропатија код жена на режиму 
мршављења у Белгији 

2. Разјашњење мистерије Тајвана. Ова “земља 
дијализе” има највећи број бубрежних болес-
ника и тумора мокраћних путева у свету. 

У Белгији је, пре скоро две деценије, стотинак 
жена на режиму мршављења добила велико дефи-
нитивно оштећење рада бубрега. Болест се прво 
називала кинеска биљна нефропатија, (Chinese 
herb nephropathy) јер се сумњало на непознату 
биљку набављену у Кини. Када је узрок препознат 
преименована је у аристолохичну нефропатију. Да 
су кинеска биљна нефропатија и БЕН исте болести 
први је посумњао Косинс (Cosyns) 1994 године, због 
сличности обе болести у хистологији и поремећају 
функције рада бубрега.

Косинс је развијајући даље ову идеју потражио, 
и нашао малигне промене на слузокожи мокраћних 
путева, код бубрега белгијских болесница, одстра-
њених у фази припреме за трансплантацију бубрега. 

То је био доказ да је његова сумња у исти узрок 
оба обољења оправдана, јер само код БЕН од свих 
других могућих врста обољења бубрега постоји 
и пратећа појава, иначе екстремно ретке врсте 
тумора.

Анализа употребе кинеских народни чајева на 
Тајвану који садрже аристолохију је показала да 
постоји директна веза између количине унетог чаја 
(израчунат садржај аристолохичне киселине) и 

одговора - појаве инсуфицијенције бубрега. Утвр-
ђена је и минимална доза која не доводи до видног 
оштећења бубрега у току просечног трајања живота. 
Због масовне употребе народних (кинеских) чаје-
ва Тајван је, како се показало, први у свету по 
учесталости болесника на дијализи и истовремено 
први по учесталости (инциденци) ТГУ. То је био дру-
ги случај (после белгијског) масовног постојања АН, 
код кога је тачно код болесника доказана количина 
унете аристолохичне киселине, коју садрже све 
биљке рода Аристолохија, а највише је има у семену.

Који су дефинитивни докази да је аристолохична 
киселина неопходни узрок БЕН. Код болесника од 
БЕН се не може измерити, чак ни проценити, прет-
постављени унос АК пре више деценија. Сумња на 
ненамерни унос отрова, преко млевеног семена, 
које је некада залутало у жито није довољна? 

Иста клиничка слика (патофизиолошки поре-
мећај рада бубрега) иста хистолошка слика и уд-
ружена појава ТГУ су само јака сумња да су три 
поменута облика АН иста болест, само са другачијом 
врстом начина уноса истог нефротоксичног и канце-
рогеног отрова.

Невероватан напредак генетике је омогућио да 
се докаже ранији унос аристолохије (везана споља 
за ДНК) и особите (канцерогене) мутације у самој 
ДНК које само она може изазвати.

Молекул аристолохичне киселине има ту штет-
ну особину да може да се веже споља за ДНК. То су 
такозвани ДНК (аристолактам-ДНК) адукти. Мето-
да одређивања аристолохичних ДНК адуката је екс-
тремно осетљива и у стању је да докаже присуство 
једног молекула АК на 100. милиона нуклеотида 
ДНК. Присуство адуката ове киселине на ДНК је 
неоспорни доказ њеног ранијег уноса. Ћелије се 
размножавају, ДНК дели, али не може да уклони 
ову киселину, из генома. Код једног болесника су 
адукти доказани после 50 година живота у Београду, 
где се преселио из ендемског села. Познато је да 
није описан ни један случај БЕН од аутохтоног 
градског становништва, где је такође учесталост 
ТГУ занемарљива, па је јасно да је отров могао бити 
унет само за време младости проведене на селу.

Други важан доказ канцерогеног дејства АК 
су мутације (наследне промене) у самој ДНК. 
Показало се да важан део генома п-53, под дејством 
АК мутира на посебан начин. Наиме само АК може 
изазвати такозване аденин - тимин транслокације. 
Налаз такве врсте мутација п-53 је присутан код 
ТГУ нађених код белгијских и других случајева АН 
са Тајвана, а исто тако код болесника од БЕН из 
Хрватске, Босне и Србије.

То су дефинитивни, неоспорни, докази да је 
баш АК неопходни узрок отказивања бубрега код 
особа на режиму мршављења у Белгији, Тајвану и 
Балкану. Једина битна разлика је у начину уноса 
АК. Код белгијских случајева, грешком је коришћен 
препарат који је садржао аристолохију, на Тајвану је 
намерно дат, мислећи да је лековит. На Балкану, како 
је Ивић претпоставио, унос отрова је био случајан, 
преко производа (углавном хлеба) направљеног од 
загађеног брашна. 

ПРеуЗетО СА САЈтА уДРуЖењА 
неФРОЛОГА СРбИЈе.
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УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И 
ИНВАЛИДА НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ – БЕОГРАД
Београд-Нови Београд Гандијева 89 
Александар Тубић 

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, 
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ-БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА 
ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА - УДТБИШО 
Крагујевац,  Владимира Роловића 17/бб 
Раде Павловић 

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И 
ИНВАЛИДА НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ – РЕНАЛИС
Београд-Нови Београд Гандијева, 89, блок 64
Звонко Петровић 

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И 
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА 
"ПОДРИЊЕ"
Место: Руњани Улица: Шабачки Пут 205/А
Општина: Лозница ; Витомир Марковић

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА НА 
ДИЈАЛИЗИ У БОРУ И ПРИЈАТЕЉА - "БОР-
ДИЈАЛИЗА"
Бор, Др Мишовића 1 
Љубинко Тодоровић 

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, 
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА 
ВРАЊЕ
Врање Пане Ђукића бб 
Зоран Драгутиновић 

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И 
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ 
БОЛЕСНИКА И ИНВАЛИДА "НАИСУС"
Ниш – Медиана, Зорана Ђинђића 48 
Слободан Дејић 

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА – 
ЛЕСКОВАЦ
Лесковац Јужноморавских Бригада бб 
Новица Јанковић 

УДРУЖЕЊЕ ДЕЦЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И 
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ ОСОБА-СВЕ ЗА ОСМЕХ
Београд-Вождовац Устаничка 64 
Јелена Алавања 

МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ 
ИНВАЛИДА И БОЛЕ-СНИКА СМЕДЕРЕВСКЕ 
ПАЛАНКЕ И ВЕЛИКЕ ПЛАНЕ – KIDNEY
Смедеревска Паланка Шулејићева 57 
Звонко Јелић
 
ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА БУБРЕЖНИХ 
ИНВАЛИДА ЈАГОДИНА
Јагодина Славке Ђурђевић  Б3 2/2 
Александар Павловић 

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, 

ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И БУБРЕЖНИХ 
ИНВАЛИДА "ЧИВИЈА" – ШАБАЦ
Шабац Мите Поповића 20 ; Славко Николић  

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, 
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И БУБРЕЖНИХ 
БОЛЕСНИКА ТОПЛИЦЕ-ПРОКУПЉЕ
Прокупље Нехруова 1; Милан Крстић  

УДРУЖЕЊЕ 
ДИЈАЛИЗИРАНИХ,ТРАНСПЛАНТИРАНИХ 
И ХРОНИЧНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА 
КЛИНИЧКОГ БОЛНИЧКОГ ЦЕНТРА "ЗВЕЗДАРА" 
Београд-Звездара  Димитрија Туцовића 161 
Надежда Пејовић  

УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА СРБИЈЕ НА КУЋНОЈ 
ДИЈАЛИЗИ 
Београд-Нови Београд  Булевар Михаила Пупина 
121;Веселин Тошић 

ВОЈВОДИНА

САВЕЗ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВОЈВОДИНЕ 
Нови Сад Булевар Ослобођења 6-8    
Зоран Мишковић 

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА СУБОТИЦА 
Суботица Блашка Рајића 27/36
Зоран Мишковић 

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И 
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ 
ИНАВАЛИДА НОВИ САД 
Нови Сад Балзакова 2/104
Боривој Одаџић 

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, 
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И БУБРЕЖНИХ 
ИНВАЛИДА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
23334 Српски Крстур Светог Саве 6/1
Општина: Нови Кнежевац 
Слободан Кукобат 

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 
Сремска Митровица Стевана Сремца бб
Владимир Србљанин  

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВРШАЦ 
Вршац Војнички Трг 21/19
Душко Радошевић , 

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА БАЧКА 
ПАЛАНКА 
Бачка Паланка Жарка Зрењанина 43   
Нада Лајић,  

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА 
ЗРЕЊАНИН 
Зрењанин Лозничка 24а ;Светлана Мирков 

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВРБАС 
Врбас Саве Ковачевића  94  
Небојша Кљештан , 

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА НА 
ХЕМОДИЈАЛИЗИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
Бечеј , Милоша Бугарског 41
Имре Харци 


