“ДИЈАЛИЗА“ часопис Савеза организација бубрежних инвалида Републике Србије - година VI, број 11 - 2020

ДИЈАЛИЗА
ISSN 2466-300X

1

“ДИЈАЛИЗА“ часопис Савеза организација бубрежних инвалида Републике Србије - година VI, број 11- 2020

Дијализа
Издавач: Савез организација бубрежних инвалида
Републике Србије, Гандијева 89, 11070 Нови
Београд, 011/41 25 261 (9-12), sobis.rs@gmail.com,
http://www.sobirs.org http://www.dijaliza.org
Излази 2 пута годишње
Часопис се не продаје, бесплатан је за бубрежне
инвалиде
Главни уредник: Прим. др Љубинко Тодоровић
Технички уредник: Др Владица Ивковић,
спец. хигијене, субспецијалиста медицинске
информатике
Штампа: Колорпрес, Његошева 2, 34220 Лапово.
Председник Савеза прим др Љубинко Тодоровић,
Потпредседници Гордана Тодић и Александар
Николић
Секретар: Миодраг Павловић
Извршни одбор:
Александар Давидовић
Новица Јанковић, председник Извршног одбора
(преминуо)
Јасмина Николић
Раде Павловић
Звонко Петровић, заменик председника ИО
Јова Станојевић
Маринко Дивјак

Драги пријатељи,
У претходном, десетом броју смо објавили врло битан и добар текст, али омашком нисмо написали
ко је аутор. Због тога се извињавамо др сци Зорану
Паунићу. Текст објављујемо поново, са подацима о
аутору!
Пред вама је једанаести број нашег часописа. И овај
број финансира Министарство културе и информисања.
Поводом Европског дана трансплантације органа
смо организовали трибину у Прес центру Удружења
новинара Србије, Кнез Михајлова 6, дана 8.10.2020.
године у 12:00 сати. Број присутних је био ограничен
због пандемије, али је све преношено директно на
интернету и може да се види накнадно.
Знатно су смањене наше активности, већи део удружења није успео да реализује планиране активности.
Зато је Министарство за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања одобрило пренамену средстава.
Купљене су маске, безконтакни топломери и друга
средства.
Састанак Извршног одбора је одржан електронски
јер није било никакве могућности да се организује
састанак. Иако је већина удружења имала жељу да
се одржи скупштина због погорђања ситуације то
није било могуће. Не можемо да одржимо ни електронску верзију.
У жељи да што боље информишемо наше пацијенте
преносимо одломке из Књиге о дијализи за пацијенте који је наш Савез издао 2018. године. Део тиража још увек имамо па сви заинтересовани могу да
добију свој примерак уз плаћање поштарине (књига
се не плаћа).

Надзорни одбор:

И даље се залажемо за побољшање лечења пацијената на дијализи и трансплантираних пацијената.

Снежана Живковић

Све најбоље!

Живота Срећковић

Прим др Љубинко Тодоровић

Славко Николић
Координатор: Татјана Стојановић, дипломирани
правник, 069/48 02 795
Часопис је уписан у Регистар медија у Агенцији за
привредне регистре по бројем БМ 314/2017.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

Издавање часописа помогло Министарство културе
и информисања. Ставови изнети у подржаном
медијском пројекту нужно не изражавају ставове
органа који је доделио средства

616.61

---------------------------------------------------------------Фотографија горе: Живка Бранковић, NIKON
D3300, f/4, 1/60,ISO 800, 18 mm (odgovara 27 mm
na 35 mm).
Фотографија доле: мобилни телефон HONOR 8A
Pro, 1/25, f/1,8, ISO-636.
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Фотографија горе је снимљена у сали за хемодијализу у КБЦ Звездара, 18.9.2020. године. На жалост погоршање пандемије је прекинуло едукације и друге
активности.
Удружење бубрежних болесника на дијализи у Бору
све активности спроводи за време третмана хемодијализом.
Снимак од 16.11.2020. године када је ВМС Данијела
Бузејић едуковала пацијенте у току третмана. Ову
активност је финансирао Град Бор.
Линк:
https://www.youtube.com/watch?v=mraxEtnRZcA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lEx6f0biR5SAwYNE7v-ijgqgHdueJrjmj3detuSLbtDmDeFWHs1ztvN8
У току је промена Правилника о дијализи. То је
за нас врло значајно. Савез се обраћао више пута
Министарству здравља и РФЗО, али нисмо добили
никакав одговор и не знамо скоро ништа о томе. Наше удружење Реналис се такође обраћало свима, али
ни они немају информацију ко учествује у промени.

Савез бубрежних инвалида Војводине је припремио
видео о укључивању на дијализу. Видео је припремила медицинска сестра Снежана Вучетић уз сарадњу пацијента Радослава Јовичића и подршку Сање
Бојић.

Фирма MSD нам је прошле година донирала лек за
хепатитис Ц за 60 пацијената, донорали су нам средства за наш први едукативни форум априла 2019.
у Параћину. Они помажу и друге Савезе. Они су
17.11.2020. године организовали видео конферецију
са 28 учесника. Наш Савез је представљао председник Савеза. Користили су програм Zoom. Све је
врло једноставно, функционално. И ми би смо могли
да организујемо видео конференцију, али је за то
потребна добра воља и минимум знања. Зато ћемо
ову годину завршити без одржавања скупштине Савеза.
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ЗАШТО „НЕ ВОЛИМО“
ПАРАТИРЕОИДНИ ХОРМОН КОД
БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА?

Др сц. мед. Др Зоран Паунић
Нефролог, Специјална болница за хемодијализу
„Fresenius Medical Care“ Београд
Др Зоран Паунић – рођен је у Београду, где је завршио и
Медицински факултет, специјализацију из интерне
медицине и магистарске студије. Субспецијализацију
из нефрологије је завршио на Војномедицинској академији у Београду. Од 1986. до 1988. године је радио као
лекар у Заводу за ендемску нефропатију у Лазаревцу.
Затим је десет година радио у Институту за бубрежне болести КБЦ “Звездара”, а од 1998. до 2008.
године у Клиници за нефрологију Војномедицинске
Академије. Од 2004. до 2008. године је био Начелник
Одељења за перитонеалну дијализу ове Клинике. Од
2008. године ради у Специјалној болници за хемодијализу Fresenius Medical Care Београд.
Аутор је или коаутор више стручних чланака и радова на нашим и страним конгресима нефролога.
Уредник је и један од преводилаца српског издања
књиге “Сачувајте своје бубреге” др Санџеја Панђе.
Паратиреоидни хормон (скраћено ПТХ) луче ћелије
у малим жлездама смештеним тик уз штитасту,
тј. иза ње, па се зато називају параштитастим или
паратиреоидним жлездама (ПТЖ).
Ово је један од три кључна хормона који одржавају
нормалне нивое калцијума и фосфора у крви и
њихову равнотежу. Друга два су активни облик
витамина Д (1, 25-дихидрокси-витамин Д или,
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краће, калцитриол) стваран махом у бубрезима и
фибробластни фактор раста – FGF23, који се ствара
у костима.
Најјачи моментални подстицај за лучење ПТХ је
пад нивоа јонизованог калцијума (Ca) у крви, а
посматрано на „дуже стазе“, ту су још и пораст
фосфора (P) или мањак калцитриола. У року од 2
до 4 минута ПТХ мобилише калцијум из костију,
затим стимулише лучење FGF23 у остеоцитима,
а у бубрезима повећава реапсорпцију калцијума
и екскрецију фосфора и стимулише стварање
калцитриола, индиректно повећавајући апсопрпцију
калцијума и фосфора из црева (слика 1). Дакле,
једини ефикасан начин да се снизи ниво фосфора у
крви је правилан рад бубрега.

Слика 1. Стимулуси лучења паратиреоидног
хормона и инхибитори тог лучења (повратна спрега
је приказана црвеним линијама)
Када функција бубрега почиње да слаби, одржавање
нормалног нивоа калцијума и фосфора у крви (њихове хомеостазе) постаје све теже, појачано лучење
ПТХ све чешће, дуготрајније и веће, што постаје
видљиво већ када гломерулска филтрација буде
мања од 30 мл/мин.
Хронично појачано стварање и деловање ПТХ доводи до хиперпаратиреоидизма, мултисистемског
поремећаја чији су најзначајнији знаци поремећен
метаболизам костију и депоновање калцијума у
зидовима крвних судова, на срчаним залисцима
и у меким ткивима. Ово је тзв. секундарни хиперпаратиреодизам, за разлику од примарног који
се дешава код особа са примарним тумором, који
обично захвата само једну од паратиреоидних
жлезди, уз нормалну бубрежну функцију. Постоји
и термин терцијарни хиперпатиреодизам, када је
хиперплазија ових ћелија прешла већ у стадијум
аденома, аутономног туморског раста ПТХ код
болесника на дијализи.
Код људи са терминалном бубрежном инсуфицијенцијом (стадијум 5 ове хроничне болести), логично
је очекивати да су вредности ПТХ повишене, али
је вишедеценијско искуство показало, да нису
све повишене вредности штетне. Наиме, због већ
поремећене хомеостазе и потребе за већим стимулусом костију за њихову добру функцију и
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редовно обнављање, пожељно је да ова вредност
ПТХ буде макар 2 пута повишена у односу на горњу
границу нормалних вредности. Према најновијим
препорукама, пожељно је и да та вредност ПТХ
не буде преко 6 пута повишена. Сматра се да су
вредности ПТХ испод овог препорученог нивоа
ризичне за настанак такозване “адинамичне”
болести косију (њихов успорен метаболизам, тј.
недовољну активност остеоцита).

калцијум ацетатом, затим се појавила комбинација
калцијум ацетата и магнезијум карбоната и најзад,
када се увидело да калцијум из везивача није без
нусефеката и да може да доведе до хиперкалцијемије
и таложења калцијума и фосфора по меким ткивима и зидовима крвних судова, појавили су се и
“некалцијумски везивачи фосфора” (севеламер
хидрохлорид и севеламер карбонат, лантанијум карбонат, сукрофери-оксихидроксид, ферицитрат).

Вредности које су преко препорученог нивоа,
одговорне су за остеопорозу и ризик од прелома
костију, већ поменуте ванкоштане калцификације,
као и велики број придружених кардио-васкуларних поремећаја, резистенцију на дејство еритропоиетина, појачан свраб, склоност ка руптурама
тетива мишића итд.

Понегде се користи и никотинамид, метаболит
ниацина (вит. Б3 ) који може да смањи апсорпцију
фосфата из црева блокирајући његов активни
транспорт у танком цреву. Он истовремено подиже
ниво тзв. “доброг”, ХДЛ холестерола. Нежељени ефекти лека су осећај врућине, црвенило, мучнина,
бол у стомаку, пролив, тромбоцитопенија.

Шта можемо да урадимо на основу свих ових сазнања?

У току је и клиничко испитивање лека тенапанора
који смањује апсорпцију фосфора из црева, тако што
инхибира његов пасивни, парацелуларни транспорт
у крвоток (лек се иначе даје за лечење иритабилног
колона, смањује и апсорпцију натријума, може да
се користи и за лечење опстипације, а нежељени
ефекат су чести проливи).

Најважнија ставка у лечењу повишеног нивоа фосфора у крви код пацијената на дијализи је држање
дијете са ограниченим уносом фосфата храном и
пићем. Унос фосфора је углавном везан за унос
протеина и опсег је од око 9 до 14,6 мг по граму
беланчевина, а дневни број би требало да буде 8001200 мг (26 то 39 ммол). При томе, фосфор је често
скривен у разним конзервансима и адитивима, па
чак и у неким лековима, а из тих извора се 100%
ресорбује. Најмање и најспорије се апсорбује
фосфор из биљака, нарочито из махунарки, јер
људи немају ензим фитазу за разлагање фитата из
њих. Дакле, препорука би била да се не конзумирају
никакви конзервисани производи, ни „брза“ храна,
прашак за пециво и разни „кола“ напици. Са друге
стране, свеже месо (опет без додатих адитива који
се дају да одржавају свежу, црвену боју меса) и јаја
свакако да треба конзумирати. Биљке , као што су
махунарке и ораси, такође се могу узимати, али
опрезно, због калијума који садрже. Препорука је
да се све договори са дијететичарем.
Хемодијализом се може „скинути“ око 800 мг (26
ммол) фосфора (хемодијафилтрацијом је могуће
и 15 до 20% више, а све зависи и од дужине трајања
третмана). Перитонеалном дијализом (уобичајеном
CAPD техником, са 4x2L измене), дневно се уклања
300 мг фосфора (9,7 ммол), па ипак се у већини студија описује да око 60% пацијената на CAPD-у има
задовољавајуће регулисану фосфатемију (наспрам
40 до 50% болесника на хемодијализи). Могући
разлози за ово, били би: континуирана природа
ове методе, позитиван биланс магнезијума код ових
болесника и боље уклањање самог паратироидног
хормона перитонеалном дијализом.
Поред наведеног, покушава се смањење апсорпције
фосфора у цревима, давањем везивача фосфора,
како би се, на тај начин, смањила хиперфосфатемија. Некада се користио алуминијум хидроксид,
који је временом због штетности (таложи се у костима и мозгу) замењен калцијум карбонатом и

Трећа линија лечења је давање калцитриола или
неког од синтетских активних деривата витамина
Д-алфакалцидола,
парикалцитола,
доксеркалицерола итд. Ови лекови се директно везују
за рецепторе за активни витамин Д (ВДР) на
паратиреоидним жлездама и супресијом гена
за синтезу ПТХ доводе до смањења његовог нивоа у крви. Калцитриол, међутим, истовремено
повећава апсорпцију фосфора (и калцијума) из
црева. Студије су показале да га не треба давати
ако је вредност фосфора у крви преко 1,78 ммол/Л,
односно калцијума преко 2,55 ммол/Л, јер у противном прети опасност од одлагања калцијума и
фосфора у зидове крвних судова, мека ткива, кожу
(када изазива свраб). На слици бр. 2 је приказ осификованог (окошталог) плака извађеног из велике
артерије пацијенткиње на дијализи, а приликом
трансплантације бубрега код ње.

Слика 2. Осификовани плак извађен из
хипогастричне артерије реципијента бубрега
(извађен током трансплантације бубрега)
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Када је овај ниво калцијума и фосфора у задатим
вредностима, уз примену везивача фосфора, даје
се и калцитриол, алфакалцидол или парикалцитол,
у почетку увек у минималним дозама, 3 пута недељно, уз праћење вредности ових минерала у крви
и постепену промену дозе. Други препарати, на
пример парикалцитрол, по неким ауторима у мањој
мери повећавају апсорпцију калцијума и фосфора
из црева и костију, али у пракси нису забележене
разлике у дејству ових препарата.
Све ове мере и лечење, међутим, понекад нису довољни, или се са применом лекова закаснило, па се
дешава да се вредности ПТХ одржавају на нивоу
већем од 800 пг/мл, а понекад и преко 1000 пг/мл.
Уколико је ипак вредност алкалне фосфатазе (сурогат маркера за метаболизам костију) нормална, а
паратиреодине жлезде на прегледу ултразвуком не
прелазе 1cm у пречнику, још увек је могуће постићи
ремисију овог стања медикаментозном терапијом.
На слици бр. 3 је пример ултразвучних приказа увећаних паратиреоидних жлезди код једног пацијента
на дијализи.

паратироидна жлезда лево (PT gland), али и 2 десно
(PTG1 и PTG2). Лабораторијски: вредност ПТХ >
1000 пг/мл, алкална фосфатаза још увек нормална.
У том случају се онда уводе тзв. калцимиметици,
лекови који појачавају осетљивост рецептора за
калцијум на ћелијама паратиреоидних жлезди.
Наиме, ти рецептори су подешени да реагују на
ниво јонизованог калцијума у крви. Уремијски
„миље“, а нарочито хиперфосфатемија, смањују
осетљивост и бројност ових рецептора и долази до
појачаног лучења ПТХ. Са друге стране, наведени
калцимиметици, па и магнезијум, повећавају
осетљивост и заступљеност ових рецептора и
директно смањују секрецију ПТХ. С обзиром на
то да се споменути рецептори налазе и на коштаним ћелијама и ћелијама ендотела крвних
судова, магнезијумом и калцимиметицима се може
повољно утицати и на калцификације самих крвних
судова и бољи метаболизам костију. Симптоматски,
код таквих болесника се може очекивати мање
болова у костима и зглобовима под дејством ових
лекова. Калцимиметици смањују ниво ПТХ, али и
ниво калцијума и фосфора у крви. Штавише, ако је
вредност калцијума мања од 2,1 ммол/Л, овај лек се
не сме ни уводити због ризика од хипокалцијемије.
Свеједно, комбинација калцимиметика, активног
облика витамина Д и везивача фосфора (најбоље
некалцијумских, или са магнезијумом) одржава
ниво ПТХ у препорученим вредностима.
Наведено је нарочито важно код људи који су старији, дуго су на дијализи или, који већ имају кардиоваскуларне болести и компликације на крвним
судовима - овом комбинацијом се значајно смањује
ризик од кардиоваскуларног морталитета код особа
преко 65 година старости.
Од 2004.-2005. године на тржишту је доступан први
калцимиметик, синакалцет и откако је он уведен, број
операција због секундарног хиперпаратиреоидизма
је значајно смањен.
Од скоро се појавио и други калцимиметик, етакалцитид, који се примењује интравенски, на дијализи. Његова предност је једноставнија примена и
контрола узетог лека.
На слици бр.4 може се видети реaкција колеге који
је своје одушевљење о ефекту лека етакалцитид поделио на „твитеру“.
На жалост, у нашој земљи није препознат
синакалцет, сада већ 15 година клинички стар лек.
Једно време је био регистрован, касније повучен и
веома се тешко набавља.

Слика 3. Ултразвучна слика: „Гранично“ увећана

6

Ако и поред свих лекова ниво ПТХ остане преко 1000
пг/мл више месеци, или дође до руптуре тетиве
мишића или патолошког прелома кости због дејства
овог високог хормона, индикована је операција. Ту
постоји неколико могућих хируршких приступа, од
субтоталне паратиреоидектомије, затим тоталне
са аутотрансплантацијом, до тоталне. Избор би

“ДИЈАЛИЗА“ часопис Савеза организација бубрежних инвалида Републике Србије - година VI, број 11 - 2020
требало да зависи и од даљег плана лечења ових
болесника- ако се не планира трансплантација,
по искуству аутора овог текста, најсигурније
је урадити тоталну паратиреидектомију и потом
супституисати
последичну хипокалцијемију.
Проблем код оперативног лечења је могуће
постојање
прекобројних
жлезди,
релапс
хиперпаратиреоидизма,
као
и
опасност
од паратиреоматозе
(расејавања активног
паратиреоидног ткива по околини). Може се радити
и минимално инвазивна паратиреоидектомија,
под контролом камере, али треба имати на уму
да се код секундарног ХПТ ради о више увећаних
паратиреоидних жлезди ( 3-4-5 жлезди). У Јапану
се ради и склерозација алкохолом под контролом
ултразвука, али та метода није показала добар ефекат
у другим земљама (разлог се може потражити и у
различитим едукацијама интервентних радиолога
који би ову интервенцију могли да раде).

Слика 4. Колега нефролог, Др Џон Бут, је одушевљен
ефектом калцимиметика етикалцитида на ниво
ПТХ и симтоме у костима код једног пацијента
на дијализи
Да закључимо: знање о хиперпаратиреоидизму је
све веће, а чини се, тиме и знање о све већем броју
катастрофалних последица које ово стање може да
проузрокује. Јако је тешко прихватити да сво стечено
знање не може да прати и доступност одговарајуће
терапије која постоји у великом броју земаља. Остаје
нам онда, да још снажније „не волимо овај хормон“,
када већ не можемо да лоцирамо неког другог ко је
одговоран што ових лекова нема.
НАПОМЕНА: Све слике у овом чланку, осим слике бр.4
су из колекције Др Зорана Паунића и представљају
његово власништво. Могу се даље користити само уз
одобрење аутора.
--------------------------------------Јавите нам које теме вас интересују, а ми ћемо се
потрудити да обезбедимо текстове које ће написати
наши врхунски експерти. Пишите нам о свему што
може да буде интересантно за све нас.

Тарајић Олга
У животу има пуно лепих, срећних тренутака, али и
тренутак када вам се чини да нећете моћи да прихватите тренутни шок онога што вам се догађа.
Бадња вече те 2006 године, осећам се лоше, почињем
да отичем, имам гушење, кратак дах… Негирам све
И не желим да покварим Божић својима…
Изненада долази комшиница, медицински радник,
пита шта ми је. На њен наговор, мери ми притисак
И констатује да је висок. Даје ми терапију,
Нифелат. Мало је нижи али не много. Жели да
позове хитну али ја нећу.

Пролази Божићно јутро, враћам се за Београд и
опет осећам да немам даха. Мерим притисак. Опет
је висок. Проводим ноћ седећи. Ујутру у амбуланту
где констатују висок притисак од 190/140 И упућују
ме у кардиолошку амбуланту. По пријему, одмах
ме пребацују на одељење где преузимају лечење.
Детаљним прегледом и лежањем, утврђују ми
повећан креатинин и прелазим на нефрологију. На
пријему Др. Чучковић И Др. Масларевић настављају ми испитивања. Утврђују промене на бубрезима,
нефроскрелозу. Повећан креатинин 550. После месец дана, отпуштена сам кући. Терапију пијем и
праћење стања на контролама на месец дана.
У јуну ипак доктори одлучују да је стање такво
да ипак морам поћи на перитонеумску дијализу.
Уграђују ми катетер на стомаку са обуком. Почињем
по плану и програму за ЦАП дијализом. Ова врста
дијализе се може обављати у болничким условима
сваког другог дана или код куће са обуком вас као
болесника или неког од ваших укућана. Промене се
раде на 4 сата у току дана 8-12-17-22 ноћна промена.
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Уливањем раствора од 2 - 2.5 литре течности и изливањем. Цео процес третмана је око 30 до 45 минута, зависно од изливања. Предност ове дијализе је
у слободном кретању, чак се може обављати и када
си у радном односу уз договор са послодавцем или у
другим околностима.

квадрицепса леве и десне ноге. Предвиђена је
операција. Међутим због лоше крвне слике услед
великих крвних подлива, операција се одлаже
И ја остајем на болничком лечењу у лонгетама.
Прелази се на физикални третман. Опоравак уз
рад са физиотерапеутима полако напредује и после
сагласности лекара, пуштена сам кући. Кретање
је и сада отежано, повремено уз бол и помоћи
штапа. Уз праћење лечења у дијализном центру и
контрола ендокринолога, повећања паратхормона
а по савету Др. Ковачевића, 2014 године урађен је
оперативни захват и одстрањена је штитна жлезда
и паратироиде. Оперативни ток је прошао без већих
компликација.

Уз редовну контролу код ендокринолога, уз терапију
Летрокса, хормони су у границама нормале.

Опрез и проблем ове дијализе су инфекције ако се
не држите правила (ношење маске, стерилност просторије, прање руку…). Програм измена се ради по
распореду које вам одређују доктори. Материјал
добијате на кућну адресу или по договору. Осим
повремених долазака, по потреби за примање гвожђа и редовних прегледа, дијализа се обавља у оквирима датог програма, без већих проблема.
Године 2012, ломим руку и због немогућности да
са-ма радим дијализу, примљена сам у болницу.
При пре-гледима, установљене су ми промене на
штитној жлезди уз терапију Мимпаре уз препоруку
Др. Зденке Мајнстер И Др. Живковића. Лек за паратхормон. До октобра месеца сам на програм ЦА Д-А
када прелазим на припрему за хемодијализу. На
основу прегледа, урађена ми је АВ-фистула на левој
руци која је без већих компликација развијена.
Пуштена сам кући. Прва хемодијализа је урађена
1.12.2012 године. Дијализа је рађена по распореду
понедељак – среда - петак, која траје и до данашњег
дана.
У лето 2013 падам на улици и долази до фрактуре
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Ово је кратки осврт на моје лечење, болест, општег
стања и осећања. Човек се мора саживети са датим стањем и у најтежим тренуцима, помоћ, подршка породице, пријатеља и својих „колега“ на
дијализи. Позитивна енергија када се нашалите,
када попричате о проблему, осећањима, мотивима,
лепим излетима, дружењима. Такође када наша
мала група средом поручи бурек, бележи свако лепо
дешавање, славу, рођендан, крај године, положен
испит, добру оцену, спашавање малог врапчета који
је испао из гнезда, његов опоравак и полетање у нови
живот. Сви ти тренуци дају вам нову снагу, подршку
да наставите даље, живот какав год да је.
Пуно позитивне енергије свима у овој ери короне
И искуство наших колега, особља, доктора. Пуно
здравља и лепих тренутака, жели вам пацијент сале
“Д” Клиничког центра Звездара.
Тарајић Олга
---------------------------------------Најчитанији делови нашег часописа су приче пацијената. Напишите нам и ви вашу причу!
-------------------------------------Молимо да нам текст (без слика) шаљете у програму
Word.
Молимо вас да нам фотографије шаљете посебно,
оригиналне фајлове (који нису умањени).
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЕВРОПСКОГ ДАНА
ДОНАЦИЈЕ ОРГАНА
Дана 8. октобра 2020. године је у Пресс центру Удружења новинара Србије одржана панел дискусија
о трансплантацији и донирању органа, којом је
обележен Европски дан донирања органа, који се
традиционално обележава сваке друге недеље у
октобру.

НООИС-а и Савеза слепих Србије.
На трибини су говорили проф. др Наумовић, председник Удружења нефролога Србије и прим др Тодоровић, председник нашег савеза.
У претходне три године се региструје велики пад
урађених трансплантација бубрега што су присутни
повезали са кадровским променама.

Форум је организовало Удружење организација бубрежних инвалида Републике Србије, уз подршку
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектора за заштиту особа са инвалидитетом.

Трибини су у име Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектора за
заштиту особа са инвалидитетом присуствовали
Бојан Јањушевић и Јулијана Станисављевић.
Бојан Јањушевић обратио се у име Министарства.
Милан Стошић је поздравио присутне у име
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Трибини је присуствовало 25 учесника који су поштовали све мере. Цео ток трибине је директно преношен на јутјубу и сајту Прес центра, а касније се
може видети снимак целог догађаја.

организовали трибину са идејом да је врећина
прати преко интернета. Жао нам је што на трибини
није било никога из Одсека за биомедицину Министарства здравља (иако смо их више пута позивали).

Позвали смо и колеге из Савеза бубрежних инвалида
Војводине који се ни овога пута нису одазвали.
Део фотографија уз овај текст нам је уступио Прес
центар Удружења новинара Србије и ми им се захваљујемо.
---------------------------------------Позивамо све наше пацијенте да нам се јаве и изнесу
своје сугестије.
Надамо се да ћемо сви заједно успети да повећамо
број трансплантација бубрега (и свих других органа).
Трансплантација бубрега је врло битна за наше
пацијенте те смо упркос свим ограничењима
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Надамо се да ће и Управа за биомедицину Министарства здравља бити знатно активнија.
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НЕГА ДИЈАЛИЗНИХ КАТЕТЕРА

УДРУЖЕЊЕ У БОРУ

Најбољи васкуларни приступ за пацијента на хемодијализи је артериовенска фистула. Циљ је да сви
пацијенти имају АВ фистулу. На жалост одређени
број пацијената нема фистулу и имају неку врсту
централног венског дијализног катетера.

Традиционално Удружење бубрежних болесника на
дијализи у Бору организује едукацију за пацијенте.
Због епидемије овог месеца је едукација рађена
28. и 29. октобра у Центру за хемодијализу тако да
су покривене све смене. Пацијентима је док су на
третману хемодијализом ВМС Данијел Бузејић објашњавала проблеме са фосфатима.

Дијализни катетери имају много више компликација, седам до осам пута више него пацијенти са АВ
фистулом. Смртност код пацијената са централним
венским дијализним катетерима је два пута већа него код пацијента са фистулама.
Главни проблем катетера су инфекције и тромбозе.
Инфекције могу бити локалне у и око катетера али
и удаљене. Локалне инфекције захватају катетер
и непосредну близину око катетера. Удаљене инфекције су оне које нису у директном контакту
са катетером. Ендокардитис и сепса су инфекције
опасне по живот. Тромбозе могу да захвате катетер,
и онемогуће третман хемодијализом. Осим катетера тромбоза може да захвати и велике венске
крвне судове и доведе до великих проблема са
циркулацијом (отоци руке или ноге).
Да би се спречиле тромбозе и инфекције у катетере
се убацује хепарин, цитрат, антибиотици. Врло важан је и начин превијања катетера и одговарајућа
средства за то.
Најважније је смањење броја пацијената који имају
дијализне катетере.
Од средстава која спречавају тромбозу и/или инфекцију истиче се средство које је у Србији регистровано као медицинско средство - Taurolock (у
две верзије) које знатно смањује компликације са
дијализним катетерима.
Једна верзија у себи има тауролидин (убија бактерије, гљивице), хепарин и цитрат. Спречава инфекцију и тромбозу.
Друга верзија уместо хепарина има урокиназу која
спречава настанак и разбија већ створене тромбозе.
(ако је примењена у првих 12 сати од настанка тромбозе)
До сада је овај производ био доступан спорадично
војним осигураницима и у већим здравственим
центрима који су имали прилику да га набаве од
сопствених средстава као и пацијентима који су га
сами куповали у апотекама.
Примена овог медицинског средства би битно смањила компликације код пацијената на хемодијализи
и из тог разлога наш Савез је поднео захтев Републичкој стручној комисији Министарства здравља,
комисији за израду Правилника о дијализи у Републичком фонду за здравствено осигурње (РФЗО)
и Удружењу нефролога Србије да се примена ових
препарата финансира о трошку РФЗО.
Надамо се да ће свим пацијентима којима је то неопходно ускоро бити доступно ово средство.

Раније су на едукације долазили неки пацијенти, а
други нису. Сада је едукација обављана у току третмана тако да смо допрели и до оних који никада
нису били на едукацији.
Метаболизам фосфата је врло важан за пацијенте
и многу су тек сада информисани о суштинским
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проблемима. Фосфати су тихе убице пацијената на
хемодијализи.

ЗОРАН МАНОЈЛОВИЋ

Подељене су брошуре које је припремио др Владица
Ивковић.

Ево да се представим ја сам Зоран Манојловић из Крушевца. И имам шездесет година и на дијализи сам
мало више од две године и хтео бих да вам испричам
моју причу о току моје болести. И свим проблемима
које су ми се дешавале током ових година. За проблеме са бубрезима сам сасвим случајни сазнао.
Негде 2005-6. сам отишао због проблема са жучом
на ултра звук где је игром случаја у току прегледа
ушао нефролог и на моје чуђење доктора која ме је
прегледала му каже погледај колега млад човек а оба
бубрега потпуно цистична тад је највећа циста била
око два центиметра. Нефролог ми је одмах заказао
преглед код њега и од тад креће моје упознавање са
болешћу.

Осим едукације удружење организује и психолошку
подршку за пацијенте коју води др Катарина Димитријевић, доктор специјалиста психијатрије.
И ове активности је финансирало Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а
преко Савеза организација бубрежних инвалида Републике Србије.
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На почетку свих тих контрола на даље код нефролога.
У почетку моји резултати нису били тако страшни.

“ДИЈАЛИЗА“ часопис Савеза организација бубрежних инвалида Републике Србије - година VI, број 11 - 2020

Почело је са неких 150 до200 креатинина и уреја
око 15 контрола је ишла на сваких два до три месеца
и резултати су постепено расли тако да сам ја за неких десетак година дошао до креатинин 600 то је
већ било за озбиљни разговор са доктором. Ја сам на
своју руку вршио анализу крви сваког месеца. И сам
пратио резултате. Приликом једне од контрола код
доктора на моје питање још колико ми је остало до
дијализе он се нашалио и реко па да имаш шездесет
кила већ би требао с обзиром да имаш преко сто
имаш времена до хиљаду креатинина и спомену да
би требало да размислим да урадим фистулу. На моје
питање па ко ме треба пошаље да то урадим рекао је
па ја ајде да видимо следећи пут. Време је пролазило
а од упута за фистулу ништа. И да не дужим кад
је креатинин достигао преко деветсто ја сам сам
отишао на одељење нефрологије потражио лекара
и показао му резултате. Он ме је одмах сместио на
одељење и већ сутра пласирао катетер на врат. И од
тог тренутка креће проблем за проблемом. Прво су
дали неком ко никад није пласирао катетер да проба
на мени да сам ја после ко зна колико покушаја
почео да се презнајам од болова јер је закачен
неки живац и цела рука ме је болела следећих три

месеца. Кад су коначно успели и одвели ме на прву
дијализу то је ваљда протекло добро али већ сутра
сам од свега тога добио температуру и наравно
бактерије. Уз све то дијализа је ишла веома лош
тако да је тај катетер извађен после девет дана и
пласирали други на другу страна врата. Ни тај није
потрајао много дуже из константних проблема при
свакој дијализи издржао је једанаест дана. Кад сам
се појавио на хирургији да ми ставе трећи и они су
се замислили и скупили се неколико анестезиолога.
На крају су позвали најискуснијег и најстаријег он је
узео столицу сео поред мене и уз асистенцију колега
после сат времена успео да га пласира у раме и тај
катетер је потрајао. Паралелно са тим дешавањима
требала је да се уради и фистула. С обзиром да се
пре пар месеци вратио млади васкуларни хирург
који је специјализирао за израду фистуле на
Звездари. Наравно одмах су ме упутили код њега.
Његов покушај је био неуспешан. И онда сам се
нашао у таквој ситуацији да морам сам да се снађем
за фистулу јер они наводно нису могли нигде да ми
закажу. Наравно проблеми на дијализи су и даље
свакодневни. Коначно сам од неких пацијената
са дијализе сазнао како да дођем до васкуларне
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на ВМА и урадим фистула. Мада и то није ишло
глатко јер после првог реза који је био неуспешан
одмах су радили други рез пар сантиметра више
и коначно успешно. Али и то није крај мојих мука
двадесет пет дана од операције мени се запуши
катетер. Фистула није потпуно сазрела и мора да
се пласира нов катетер. На хирургији ме већ добро
упамтили, већ разговарамо опуштени и лекар каже
овде је најбоље на леву страну врата ја у кажем са те
стране ми је фистула а и ту је била већ непуна два
месеца. Он ме не слуша и одради како је замислио,
без контроле на рендгену. Одводе ме на дијализу. И
катастрофа, нисам могао да се дијализирам, једва
сат времена и пуштају ме кући. Све се то се дешава
30 децембра, мени се та рука где је фистула надује,
буде дупло већа одем у болницу 31 децембар нигде
нико. Сестре са одељења су једва дошле до лекара
он је само рекао да се извади катетер који је и узрок
отока. Рекао ми да стављам хладне облоге и да
дођем трећег јануара јер тад почињу да раде па да
видимо шта ћемо тако ја 31 децембра у пет поподне
будем отпуштен из болнице. Тако сам нову годину
провео уз хладне облоге. Додуше ништа ме није
болело али није пријатно гледати онако отечену
руку. Кад је прошао празник одлука лекара је да
се сачека још два три дана и да пробају да боду
фистулу. То је био ризик јер рука скоро да није ни
мало спласнула. Кад је проблем са бодењем онда
се зове медицинска сестра Сека и она то успешно
ради. Тако је и било, а да би спласнула рука требало
је више од два месеца. И тек онда се види зашто
имам проблема са катетерима јер ми и даље апарат
стално коагулира на стандардну дозу хепарина
2,2 и лаганим повећањем из дана у дан дођемо до
вредности од 3,3 јединица хепарина. И посто смо
установили да ми је крв гушћа од нормалне било је
лакше и мени и њима. И онда је био један миран
период од годину дана.
И онда једног дана на почетку короне мени тромбозира фистула. И наравно опет проблеми. Пласирају ми катетер на леву препону. Наравно то не
траје дуго као и сви моји катетери. После десетак
дана се запуши и идем на пласирање следећег. У
међувремену наш васкуларни хирург предлаже
да проба да очисти тромб с обзиром да не могу да
дођем до никог другог ван Крушевца због короне
и ја пристајем наравно и то се заврши неуспешно.
Као што сам малопре реко катетер се запушио и
идем на постављање следећег. Наравно кад ме виде
на хирургији одмах се скупе да виде ко ће сад да
уради. Знају да ће бити проблема. И тако је и било
прво су пробали на десно раме без ултразвука, па са
ултразвуком и нису нашли крвни суд. Онда прелазе
на десну страну врату улазе и наилазе на запушење
и ваде катетер. Онда прелазе на леву препону и ту
ништа и на крају успевају на десну препону. Можете
да претпостављате како сам ја јер било четири
локале анестезије и потрошили су три катетера. Е
сад је најбитније да дођем до нове фистуле. Лекаре
то малтене не занима, само кажу мораш сам да се
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снађеш ми ти ту не можемо да помогнемо јер ми
имамо у Крушевцу васкуларног хирурга. Тако сам
ја почео да зовем оне који раде приватно. Први је
после прегледа реко да он не може да ми уради
фистулу јер су ми много лоши крвни судови. Мало
разочаран позвао сам другог, заказао и отишао.
Он је после детаљног прегледа пристао и урадио
фистулу али доста високу. Није битно, кажем ја,
само да ради добро. Е сад је било битно да катетер
издржи шездесет дана да би фистула добро сазрела.
Наравно то се није десило, катетер се запушио и ето
мене опет код анестезиолога на хирургији. Наравно
зна се шта следи. Нови проблеми - стари катетер
ваде али из ране не излази ни кап крви, значи запушио се крвни суд. Знајући како су прошли пут
пробали свуда безуспешно одлучили да на исто
место пласирају нови, само мало дубље да пробају
да прођу кроз тај запушени део крвног суда. На
моју срећу успели су и то је некако функционисали.
Наравно и тај катетер се запушио али то је био
шездесети дан и фистула је била спремна. Тако да
сам сад добро фистула ради за даље шта буде биће.
---------------------------------------

ЈА САМ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Миланка Живковић Сека
Центар за хемодијализу Крушевац почео је са радом
29.02.1976 године у склопу интерног одељења опште
болнице Крушевац. На челу хемодијализе налазили
су се др Филиповић и др Поткоњак. То је био после
Београда и Ниша трећи центар за дијализу у оној
Југославији На почетку обучене су три медицинске
сестре. Потом је примљено још десет сестара и
обучене за рад на дијализи. Биле су две сале, у првој једанаест апарата, у другој три апарата. То је
био почетак дијализе у нашој болници. Дијализе су
трајале по шест сати. Овај дијализни центар је покривао околне градове: Краљево, Врњачка бања,
Трстеник, Нови пазар, Тутин и Сјеницу. Јер на
почетку је било само три пацијента из Крушевца.
31.07.1989 дијализни центар је пресељен у новоизграђену зграду интерног одељења на првом
спрату. Како је ту било више простора оформили
смо четири сале за хемодијализу, добили нове
апарате, инсталирана је и централна осмоза, а и
медицинске сестре су добиле више простора за себе.
Следећи корак у развоју нашег дијализног центра је
2000. година кад је кренуло са поступком хемодијафилтрације то јест високо ефикасне дијализе (ХДФ)
Данас наш центар за хемодијализу има шест сала
за дијализу. Од тога сала за ХЦВ и ХБСАГ вирусне
пацијенте, сала за пацијенте са катетерима, где су
остале четири за негативне пацијенте. Данас наш
дијализни центар има око150 пацијената на хроничном програму дијализе и око 40 пацијената на
перитонеумској дијализи (ЦАПД).
У нашем дијализном центру има укупно 36 апарата. У нашем центру раде три нефролога, 24
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медицинске сестре, три електротехничара и две
спремачице. Радимо у две смене, дијализа траје по
четири сата. Пацијенте довозе организовано два
комбија из Крушевца по један из Трстеника, Бруса,
Александровца и Ћићевца.

Иначе центар за хемодијализу опште болнице
Крушевац је у врху свих дијализних центара у
Србији. Пресудну улогу има изузетан квалитет воде
и апаратура која прати све најновије иновације на
пољу хемодијализе.
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ДИЈАЛИЗА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ
Одломци
Дефиниција
Дијализа је метода одстрањивања отпадних про-дуката и вишка течности из крви у случају затајења
бубрега. Хемодијализа је најчешћи вид лечења болесника са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом. Ређе су трансплантација и перитонеумска
дијализа.
Редовна хемодијализа се обавља код пацијената који долазе у болнице или друге установе опремљене за
овај вид дијализе, а ређе је болесници сами обављају
кући. Обављају je специјализоване медицинске сестре и техничари, а кући често чланови породице.
Већина болесника одлази на хемодијализу три пута
седмично, а сам поступак траје у просеку четири сата. Хемодијализа кући се обично ради чешће и дуже
траје. По Америчким подацима болесници који се
дијализирају кући живе боље и дуже.
Перитонеумска дијализа се обавља углавном у кућним условима више пута дневно.
Дијализа замењује функцију бубрега. Та замена
није адекватна, али ипак омогућава многим болесницима да живе.
Бубрег има више функција: регулацију равнотеже
воде и електролита, осмоларности телесних течности и концентрације електролита, ацидобазне
равнотеже, излучивање отпадних продуката метаболизма и штетних хемикалија, регулацију артеријског притиска, секрецију различитих хор-мона и
синтезу глукозе.
Механизам стварања мокраће обухвата три процеса: филтрацију, реапсорпцију и секрецију. Стварање
примарне мокраће почиње филтрацијом велике
количине течности из крви. Кроз бубреге пролази
1200 милилитра крви у минуту. У току 24 сата се из
крви филтрира 180 литра првобитне мокраће. Она
затим улази у део бубрега (систем тубула) где се
одвија 1. враћање одређених супстанци из првобитне
мокраће у крвоток (реапсорпција) које су потребне
организму као што је глукоза, амино киселине и
друге и 2. избацивање других супстанци из крвотока
у мокраћу (секреција). Као резултат настаје коначна
мокраћа, која се преко мокраћовода (ureter) одводи
из бубрега у мокраћну бешику.
Бубрези веома прецизно подешавају излучивање воде и електролита према њиховом уносу, одржавајући
на тај начин сталност унутрашње средине. Имају
главну улогу у излучивању отпадних продуката метаболизма (уреја, креатинин, мокраћна киселина,
билирубин), разних токсина, лекова и додатака
храни. Регулацијом излучивања воде и натријума
(Na) и стварањем одређених супстанци имају пре-
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судну улогу у дугорочној регулацији артеријског
притиска. Заједно са плућима и пуферима телесних течности, бубрези учествују у регулацији
ацидобазне (киселобазне) равнотеже, јер могу да
одстране из организма разне киселине (сумпорну,
фосфорну и др). Пошто синтетишу око 90% укупног
еритропоетина (хормона који делује на стварање
црвених крвних зрнаца), они директно утичу и на
стварање црвених крвних зрнаца. У бубрезима се
неактивни витамин Д претвара у активни облик
што регулише метаболизам калцијума и фосфора
што је важно за кости и параштитасту жлезду. Током продуженог гладовања бубрези у процесу гликонеогенезе стварају гликозу.
Када бубрежна функција слабе нагло, тј. када је у
питању акутна бубрежна слабост (инсуфицијенција),
то може бити привремени проблем, те се болесник
после краћег периода лечења може потпуно опоравити.
Слабије снабдевање бубрега крвљу најчешће код
великог пада крвног притиска, или блокада отицања
мокраће, могу изазвати акутну бубрежну слабост.
Оштећења бубрега због повреда такође могу смањити функционалност бубрега.
Одређене врсте упала бубрега могу се нагло појавити
и имати брз исход.
Ако се акутна бубрежна слабост настави и продужи
у дуготрајну слабост бубрежних функција, то стање се тада назива хронична бубрежна слабост.
Хронична бубрежна слабост може такође настати
као последица постепеног слабљења бубрежних
функција, током дужег временског периода. У
таквим ситуацијама, бубрези су неповратно оштећени и њихова функција се више никада неће
повратити.
Болесници са крајњим степеном болести бубрега
да би преживели морају се подврћи лечењу надокнађивањем бубрежних функција, као што су
трансплантација бубрега или дијализа.
Када бубрези затаје, смањује се стварање мокраће,
а вода и отпадне материје се нагомилавају у организму.
Како се бубрежна слабост погоршава тако настају
и поремећаји у свим системима органа: синдром
који се означава као уремија. Најчешћи симптоми
су замарање при малом напору, слабљење апетита,
мучнина и свраб коже.
Ако се не приступи лечењу уремије, ово стање може
узроковати смрт.
Данас је најчешћи узрок хроничне бубрежне слабости је дуготрајна (15-20 година), слабо регулисана
шећерна болест, која повећава структурна оштећења
бубрега. У циљу превенције ових промена верује
се да је од највећег значаја добра контрола нивоа
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шећера у крви.

Мања количина течности смањује функцију бубрега.

Повишен крвни притисак током дужег периода
може довести до хроничне бубрежне слабости.

Анемија се јавља пре терминалне бубрежне слабости. Треба покушати са препаратима гвожђа који
се пију, а ако то не даје резултате треба почети са
давањем гвожђа венски. Ако је хемоглобин мањи
од 9.9 грама у децилитру (99 грама у литру) треба
користити неки од препарата еритропоетина (супстанце која делује на стварање црвених зрнаца).
По Правилнику нашег РФЗО граница за почетак
примене еритропоетина је 70 грама у литру.

Недовољно добро лечена запаљења могу такође
оштетити бубреге, а све чешће се виђају оштећења
настала употребом лекова који оштећују бубреге
(нефротоксични лекови).
Неке наследне болести, најпознатија је полицистична болест бубрега, доводе до хроничне бубрежне
слабости.
Све до примене дијализе тешка хронична слабост
бубрега се завршавала смртно. Када функција бубрега битно ослаби препоручивао се битно смањен
унос беланчевина, натријума, калијума, фосфата.
Смањење уноса беланчевина је била лоша идеја, а
смањење натријума, калијума и фосфата је битно.
Велика истраживања су показала да је смањење
уноса беланчевина на 0,3 до 0,6 грама по килограму
телесне тежине у току дана било врло погрешно и да
су боље прошли болесници који то нису поштовали.
Битно смањење уноса беланчевина је доводило до
смањења албумина у крви што је доводило до тешких малокрвности (анемија) и битно повећане смртности. За такве предијализне болеснике је препорука
за унос беланчевина 0,8 до 1 грама по килограму
телесне тежине у току дана. Код таквих болесника
је смањено стварање еритропоетина па је потребно
да добијају неки од препарата еритропоетина и пре
дијализе.
У односу на бубреге дијализа има само процес филтрације, без враћања важних супстанци у крв и без
избацивања (секреције) материја које су штетне а не
избацују се филтрацијом.
Преживљавање на дијализи је различито и зависи од
старости болесника на почетку дијализе, других болести, квалитета дијализе. Од особа које на почетку
дијализе имају 15 до 19 година 80% преживе 10
година, а од оних који на почетку имају 60 до 65
године исти период преживи 10%. Када се узму у
обзир сви болесници период од 4 године преживи
48%.
Пре почетка дијализе треба обратити пажњу на болести и стања која оштећују бубреге и максимално
смањити њихов утицај. Добра контрола крвног
притиска смањује оштећење бубрега и смањује
кардиоваскуларни ризик. Контрола масноћа
(липида) такође смањује оштећење бубрега и смањује кардиоваскуларни ризик. Често се пре дијализе
јављају малокрвност (анемија) и повећана функција
параштитасте жлезде (хиперпаратиреоидизам).
Треба пазити да се организам не преоптерети течностима. Врло је важна едукација и припрема за
дијализу.
Организам треба да има одређену количину течности. Вишак течности повећава крвни притисак.

Повишене вредности фосфата у крви (хиперфосфатемија) треба спречити смањеним уносом
фосфата и коришћењем везивача фосфата (калцијум карбонат).
Повишене вредности калијума (хиперкалиемија) су
веома опасне и треба их спречити мањим уношењем
калијума храном. Не треба користи лекове као што
су диуретици (лекови за измокравање) који штеде
калијум.
Напредовање бубрежне слабости изазива одређене
промене које су мање изражена ако је пропадање
бубрежне функције спорије. Те промене су израженије код дијабетичара и старијих особа. Почетни
симптоми су умор и исцрпљеност при напору,
а затим анорексија. Ово се спречава лечењем
малокрвности препаратима гвожђа и давањем
еритропоетина. Појава депресије је честа и омета
лечење. Унос протеина пада и то доводи до мањих
вредности албумина у крви (хипоалбуминемије) и
потхрањености што знатно погоршава прогнозу.
Обично се у свим књигама наводи да је важно рано упућивање болесника нефрологу. То треба да побољша стање болесника и одложи почетак дијализе.
Добра контрола крвног притиска и масноћа у крви
треба да успори пропадање бубрега. Правовремено
лечење малокрвности давањем препарата гвожђа
и еритропетина, превенција проблема са костима
корекцијом фосфата, калцијума и хормона параштитасте жлезде (паратхормон, ПТХ) и промена
стила живота могу имати повољан ефекат. Вакцинацију против хепатитиса Б треба обавити пре почетка дијализе. Важно је упознавање болесника
са дијализом, чување крвних судова подлактица и
прављење артериовенске фистуле за дијализу. Треба
размотрити могућност трансплантације од живог
донора (даваоца) и пре почетка дијализе.
Почетак дијализе одређује доктор. Део болесника
не пристаје на правовремени почетак дијализе.
Скоро сви болесници су у том периоду уплашени и
збуњени. Зато је битно што боље обавештавање болесника о дијализи и свему што има везе са тим.
Избор између хемодијализе и перитонеумске
дијализе би требало да донесу заједно доктор и болесник.
Перитонеумска дијализа не може да се користи
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код болесника који имају колостому, илеостому,
прираслице у трбуху, веома лош стамбени простор,
код особа са лошом личном хигијеном и код много
гојазних.
Хемодијализа се не примењује ако постоји тромбоза
великих вена и срчана слабост са ниским притиском.
Одлуку о почетку дијализе доноси доктор. Раније
се почињало са дијализом када су болесници
били толико лоши и претила им је смрт. Сада су
ставови да је дијализу много боље почети раније.
На почетак дијализе осим лабораторијских знакова
утичу и симптоми (умор, анорексија, пад тежине,
преоптерећење течностима, хиперкалијемија).
Код неких болесника је врло тешко убедити их да
почну са лечењем дијализом и они су животно угрожени. Почетне реакције на дијагнозу бубрежне
слабости и неопходност дијализе укључују шок,
тугу, изгубљеност, беспомоћност, очај и коначно
прихватање.
Учесталост депресије варира од 5% до 60%. Депресија је везана за губитак функције бубрега, физичких
и когнитивних способности, сексуалне функције,
и улоге у породици, послу и животу заједнице.
Симптоми укључују депресивно расположење,
губитак интересовања, промене апетита, поремећај
спавања, умор, болове, тешкоћу концентрисања,
губитак жеље за сексом, самоубилачке идеје, осећања безвредности или кривице, психомоторну
узнемиреност. Неки од њих могу наравно бити
последица уремије. Депресија је мања ако је дијализа боља. Дневна дијализа обезбеђује одличну
психолошку рехабилитацију.
Анксиозност постоји у 50 до 70% пацијената, а односи се на друштвени статус, рад, дугорочно здравље,
финансијске околности и дијализни приступ.
Због бубрежне слабости болесници имају проблема
да путују, славе празнике, добију животно осигурање,
кредите, хипотеке.
Принцип
Дијализа ради на принципима 1. дифузије растворених материја и 2. ултрафилтрације течности
преко полупропусне мембране. Дифузија је особина супстанци у води да се крећу из области
високе концентрације према делу са ниском
концентрацијом. Полупропусна мембрана је танак
слој материјала који садржи поре (рупице) разних
димензија. Мањи молекули растворених материја
и течности пролазе кроз мембрану која спречава
пролаз већих молекула и ћелија. Ово личи на процес
филтрирања који се одвија у бубрезима, када крв
улази у бубреге а већи молекули и ћелије се одвајају
од мањих молекула у гломерулима бубрега.
Ултрафилтрација настаје повећањем хидростати-
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чког притиска са оне стране мембране дијализатора
где је крв и негативног притиска са стане дијализног
раствора. Ова разлика притисака тера воду и растворене супстанце из крви у дијализну течност и
омогућава уклањање из крви неколико литара вишка течности током третмана.
Две главне врсте дијализа, хемодијализа и перитонеумска дијализа, уклањају отпад и вишак воде
из крви кроз различите мембране. Хемодијализа
уклања отпад и воду кроз спољну полупропусну
мембрану у дијализатору, а перитонеумска дијализа
кроз трбушну марамицу (перитонеум). Материје
са високом концетрацијом у крви (на пример калијум, фосфор, уреја) а малом концетрацијом или
их уопште нема у дијализном раствору, прелазе
дифузијом из крви у дијализну течност.
Перитонеумском дијализом, отпад и вода се уклањају из крви у телу преко трбушне марамице као
природне полупропусне мембране. Отпад и вишак
воде из крви прелазе у дијализну течност која се
убацује у трбушну марамицу.
Хемофилтрација је слична хемодијализи, али
користи другачији принцип. Крв у коју је убачена
велика коишина течности се пумпа кроз дијализатор
или хемофилтер као на дијализи али се не користи
дијализна течност. Због притиска вода креће кроз
мембрану врло брзо, а заједно са њом много растворених супстанци, укључујући и оне са већом
молекуларном тежином које се не елиминишу
хемодијализом. Соли и губитак воде из крви током
овог процеса се замењују супституционом течношћу
која се убацује у крвоток за време третмана.
Хемодијафилтрација је комбиновање хемодијализе
и хемофилтрације у једном процесу.
Хемодијализа
Хемодијализа ради на принципима дифузије растворених материја и течности преко полупропусне
мембране, а говори се и о адсорпцији молекула за саму мембрану. Дифузијом се супстанце растворене у
води крећу из области високе концентрације кроз
полупропусну мембрану према делу са ниском
концентрацијом. Мали молекули много брже пролазе мембрану, већи молекули теже и спорије, а
баш велики молекули не пролазе мембрану. Код
високоефикасних мембрана поре су веће па лакше
пролазе нешто већи молекули.
Ултрафилтрација због разлике притисака тера воду
и растворене супстанце из крви кроз полупропусну
мембрану у дијализну течност и уклања из крви
вишак течности заједно са малим молекулима. Трансмембрански притисак је разлика у притисцима
између крви и дијализата. Апарат сам подешава ову
разлику зависно од тога колико течности треба да се
извуче из крви.
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Неке мембране апсорбују молекуле на себе и тако
1. утичу да се смањи количина тих молекула у крви
и 2. због апсорпције молекула се смањује дифузија
и ултрафилтрација.
Брзина протока крви кроз апарат утиче на количину
молекула који пређу из крви у дијализну течност.
Овај утицај није једноставно математички јер се са
повећањем брзине смањује време контакта крви и
дијализне течности па ако се брзина повећа 100%
стварни пролаз молекула се повећа око 40%.
Брзина протока дијализне течности такође утичу на
чишћење крви, али мање од брзине протока крви.
Ефекат дијализе зависи од врсте мембране и површине мембране. Високоефикасне мембране
пропуштају више молекула а посебно нешто веће
молекуле. Површине мембране су у принципу од
1,3 м2 до 2,5 м2, а за децу се праве и мање мембране.
Већа површина мембране обезбеђује бољу дијализу.
Појављују се и мембране које имају знатно већу
пропустљивост за средње молекуле и та дијализа се
зове проширена хемодијализа (expanded haemodialysis, HDx)
Правилник Републичког завода за здравствено
осигурање разликује три типа хемодијализе: 1. бикарбонатну, 2. високоефикасну бикарбонатну и 3.
хемодијафилтрацију (ХДФ). Оне се разликују по
својој ефикасности (и цени).
Састав дијализне течности је врло битан. Концентрација натријума се мења. Мања концетрација у
дијализној течности доводи до преласка натријума
из крви болесника у дијализну течност и може да
доведе до хиповолемије и пада крвног притиска.
Веће концетрације натријума у дијализној течности
повећавају количину натријума у крви и могу
да повећају крвни притисак и да изазову осећај
жеђи. Калијум је битан али већина раствора има
исту количину калијума. Користе се раствори са
различитим концентрацијама калцијума и прилагођавају сваком болеснику посебно. Постоје и
различите концентрације магнезијума али обично
пацијент не може да на то утиче. Већина раствора
у себи има ацетат, а мањи део раствора има цитрат
уместо ацетата (што је много природније и здравије).
Ефикасност хемодијализе зависи од типа дијализе,
типа и површине мембране, времена дијализе и
протока крви кроз апарат. Постоје различите компликоване формуле за израчунавање ефикасности
дијализе, али оне у суштини нису од значаја за
болеснике.
Апарат за хемодијализу
Функције апарата за хемодијализу се могу поделити
у три категорије: 1. основне функције, 2.сигурносне
функције, 3.опционалне функције.

Основне функције су омогућавање циркулисања
крви и дијализне течности кроз дијализатор. Крв
мора протицати кроз систем вантелесне циркулације на контролисани начин. Дијализна течност мора
бити припремљена са тачно одређеним саставом и
температуром и тек онда мора проћи кроз одељак
дијализне течности у дијализатору, а под одређеним
притиском и са одређеном брзином протока.
Безбедносне функције су оне које омогућавају надзор и контролу свих процеса којима се обезбеђује
сигурност болесника. Строги безбедносни захтеви
су тренутно оно што одликује високо развијену технологију у једном модерном апарату за дијализу.
Ако се прекораче подешени границе за аларм на
различитим параметрима апарата, на апарату ће се
појавити нека врста аларма, а истовремено ће бити
аутоматски заустављен третман.
Крв тече од крвног приступа болесника кроз артеријску крвну линију па кроз дијализатор, после
чега се враћа болеснику преко венске крвне линије.
Уобичајен проток крви током једне стандардне
дијализе је 250-350 мл/мин. У Америци обично
инсистирају на већем протоку крви. Крвна пумпа је
смештена пре дијализатора.
Друга пумпа која је присутна у апарату за дијализу
јесте хепаринска пумпа.
Хепарин се користи да спречи згрушавање крви
у циркулацији током третмана. Стална инфузија
хепарина се сматра најбезбеднијим начином постизања адекватне концентрације хепарина у крви. Хепаринска пумпа се обично састоји од постоља или
држача за инјекцион шприц напуњен хепарином, а
потискивач пумпе аутоматски и лагано потискује
клип шприца током третмана и убацује хепарин
кроз једну танку цевчицу у артеријску крвну линију
на месту где је притисак у крвној линији позитиван
тј. после крвне пумпе.
Апарат мери крвни притисак у артеријској и венској
линији због безбедности болесника и омогућавања
да се тачно дозира разлика притиска између крви
с једне стране и дијализне течности са друге стране
мембране (трансмембрански притисак). У случају
одвајања игле или појаве згрушавања (коагулације)
апарат укључује аларм и зауставља дијализу. У
принципу постоје две коморе од којих је једна након
дијализатора. Она спречава да ваздух буде убризган
болеснику. Постоји и посебан сензор за присуство
ваздуха у линији који на појаву ваздуха зауставља
дијализу.
Апарати имају и сензор који открива појаву крви
у дијализној течности и такође у том случају
заустављају дијализу.
Прва дијализа у хроничној и акутној бубрежној
слабости
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Међусобно се веома разликују. У хроничној бубрежној слабости може бити планиран приступ
и фистула формирана раније неколико месеци,
болесник је свестан поступка и уопште метаболички
поремећаји споро напредује. Прва дијализа може да
се обавља амбулантно.

Пирогена реакција је изненадна појава повишене
температуре, језе, дрхтавице и лошег општег стања
без клиничких знакова упале. Настаје због присуства
ендотоксина у води за дијализу и врло ретко због
других разлога.

Схема апарата за хемодијализу
У акутној бубрежној слабости приступ ће обично
бити привремени катетер, болесник може бити збуњен, катаболичан или само уплашен.
Прва дијализа захтева квалификовано особље за
праћење и болесника и опреме. Компликације могу
бити озбиљне и неочекиване.
Прва дијализа треба само да смањи уреју у крви за
30%. За већину болесника оптимална прва дијализа
траје око 2 сата, друга је типично 3 сата, а трећа
3.5 до 4 сата. Обично је проток крви око 150 до 200
мл/мин, а код крупнијих болесника и 250 мл/мин.
Нису потребни дијализатори високе ефикасности за
првих неколико дијализа. Не треба уклонити више
од 2 литара током прве дијализе.
Крв болесника долази у контакт са иглама, крвним
линијама, дијализатором и дијализном течношћу.
Зато се могу јавите различите интеракције. Све наведене компоненте морају бити максимално чисте и
да не изазивају никакве реакције. Зато се посебна
пажња обраћа растворима за дијализу. Вода која се
користи за дијализу мора бити стварно без примеса
и на центрима постоји посебна опрема позната под
именом реверзна осмоза која обезбеђује баш чисту
воду.
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Схема апарата за хемодијафилтрацију
Алергијске реакције су ретке али се могу јавити зависно од тога чиме је рађена стерилизација дијализатора и од каквог је материјала мембрана у дијализатору.
Као реакција на хемодијализу могу постојати и хроничне инфламације, које се могу компликовати
појавом амилоидозе и оштећењем важних органа.
То зависи од биокомкпатибилности мембране, а
болесници никада не могу да утичу на избор мембрана, а често ни особље нема никакав утицај на тај
избор.
Компликације у току дијализе
Најчешће компликације у току дијализе су хипотензија и грчеви, чешће код дијабетичара.
Хипотензија (пад крвног притиска) је најчешћа
компликација у току дијализе и јавља се у 25 до
60% свих дијализа. Могу се појавити несвестице,
мучнине, замућење вида, нагон на повраћање,
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а некада могу изазвати исхемију миокарда без
симптома и промене на ЕКГу. Ове промене се
обично повлаче у року од 30 минута након завршетка дијализе. Чешће су код жена, старијих и дијабетичара. Пад крвног притиска је чешћи ако је повећање тежине између две дијализе веће. Може се
ублажити дужом дијализом, што није увек могуће.
Чешћа је и код смањене функције срца, смањеног
нивоа албумина у крви, код неуропатије, тежих
анемија и ако је систолни притисак пре дијализе
мањи од 100 mm Hg. Лекови који спречавају вазоконстрикцију доприносе појави ниског крвног
притиска. Ниска температура дијализне течности
(35,50С) смањује учесталост ниског крвног притиска
па већина доктора (али не сви) то препоручује. Ниска температура дијализне течности подиже крвни
притисак за око 10 mm Hg. Дају се и лекови који
спречавају хипотензију (Amatine, ProAmatine, Gutron, Midodrine), пола сата пре почетка дијализе.
Опрезно их користити код болесника који користе
бета блокаторе, дигоксин и блокаторе калцијумових
канала. Давање Л-карнитина венски у току дијализе
даје повољан ефекат. Код појаве хипертензије треба
одмах смањити ултрафилтрацију, спустити главу и
подићи ноге болесника. Ако то не побољша стање
треба дати 100 до 500 мл физиолошког раствора
(0.9% NaCl). Као најефикасније се наводи давање
100 мл 20% беланчевина, али то у Србији не постоји.
Помаже давање карнитина венски у дози 20 мг/кг.
Грчеви у мишићима се јављају током 5 до 20%
хемодијализа, а неки аутори наводе да се јављају
код 90% болесника, често пратећи пад притиска.
Последица су сужења артерија у мишићима као
реакција на смањење интраваскуларног волумена
(смањење количине течности у крвним судовима).
У већини случајева они претходе паду притиска.
Добро реагују на болус хипертоног сланог раствора
(10 мл 20% NaCl) за 2 до 4 минута или на 20 мл
30% глукозе за 2 до 4 минута. Често се могу видети
код болесника са сувом масом која је испод њихове
телесне тежине. Превентивне мере су сличне онима
код пада притиска.
Реакције на дијализатор се деле на два типа. Тип А
је анафилактчна реакција која се јавља у првих 20 –
30 минута. Одмах се зауставља дијализа без враћања
крви. Могу се дати кортикостероиди, адреналин,
антихистаминици. Последица је употребе етилен
оксида за стерилизацију дијализатора, а чешће
се јавља код комбинација одређених мембрана и
лекова за повишен крвни притисак из групе АСЕ
инхибитора. Могу бити и алергија на хепарин. Тип Б
је ређи и изазива бол у леђима. Свраб у току дијализе
може бити изазван алергијом на неки део система.
Од помоћи је промена крвне линије и дијализатора.
Могу се дати и антихистаминици. Стални свраб је
последица повишених вредности фосфата у крви и
већи је ако је повећана и вредност калцијума. Код

фебрилне реакције треба мислити на инфекцију
катетера.
Мучнина и повраћање су повезани са падом
крвног притиска у току дијализе, реакцијом на
дијализатор, једења током дијализе код гастропарезе, главобољама и мигренама. Лечење пада
крвног притиска и антиеметска терапија (лекови
против повраћања нпр метоклопрамид 10 мг
венски) смањују тежину већине епизода мучнине
и повраћања. Пре давања лекова треба проверити
да се не ради о неком другом узроку као што је на
пример тровање храном.
Дијализни синдром неравнотеже (Dialysis diseq-uilibrium syndrome) се најчешће појављује у
неколико првих дијализа. Сматра се да је узрок
акутно повећање (оток, едем) мозга због разлика
осмотског притиска. Уобичајени симптоми су
главобоља, мучнина и повраћање, а у тежим
случајевима се могу јавити и кома. Лечење је давање концентроване глукозе. Може се спречити
слабије ефикасним првим дијализама или слабије
ефикасним дијализама након дуже паузе.
Ваздушна емболија је ретка, али потенцијално смртоносна компликација. Погрешно повезана крвна
линија и прекид централног венског катетера су
потенцијални извори венске ваздушне емболије.
Ваздух у крвним судовима може да изазове смањење
протока у мозгу што доводи до даљих неуролошких
симптома. У случају ваздушне емболије венска
линија мора бити одмах клемована и болесник
смештен у лежећи положај на левој страни. Глава
треба да буде постављена као најнижа тачка.
Неуролошке компликације на хемодијализи су
алармантне и драматичне. Јављају се у мање од
10 % болесника на хроничној дијализи, али знатно
чешће код акутних болесника на хемодијализи.
Деца имају већу учесталост напада у односу на
одрасле. Јављају се током или непосредно након
хемодијализе, а превентивни надзор за 12 до 24 сати
након хемодијализе код пацијената са повећаним
ризиком је препоручљив. Епилептичне конвулзије
(напади грчева) имају тенденцију да нестану са
стабилизацијом дијализа. Поједини болесници
имају генетске предиспозиције, а одређене интервенције пре и током хемодијализе могу смањити
вероватноћу ових компликација.
Повећана учесталост напада код болесника на хемодијализи може бити последица неуромишићне
раздражљивости повезане са уремијом, као и од
дестабилизирајућих фактора повезаних са самом
хемодијализом. На ове компликације утичу
уремична енцефалопатија, дијализни синдром
неравнотеже, поремећаји електролита, као што је
хиперкалцемија, хипокалцемија, хипогликемија,
хипергликемија, хипонатремија, хипернатремија

21

“ДИЈАЛИЗА“ часопис Савеза организација бубрежних инвалида Републике Србије - година VI, број 11- 2020
-(повећане

или смањене вредности калцијума,
калијума, натријума и шећера у крви), хипоксемија
(мање кисеоника у крви), хемодинамске нестабилности: брз пад или скок крвног притиска, давање
хепарина болесницима са крварењем у мозгу, брзе
трансфузије код деце, различити лекови, уклањање
лекова против конвулзија (грчева) дијализом у болесника на таквој терапији.
Поремећаји срчаног ритма су чести на дијализи и то
50 до 100 % више у односу на опште становништво.
Лечење аритмија на дијализи је тешко јер је
фармакокинетика многих лекова другачија.
Многобројна истраживања су показала да је већина лекова против аритмија (са изузетком бета
блокатора, калцијум блокатора, амиодарона) мање
ефикасна а штетнија (нарочито изненадна срчана
смрт) и треба их избегавати у већини случајева.
Поремећаје срчаног ритма могу изазвати дигиталис
(лек за срчане болеснике), мања количина калијума
и магнезујума у крви, већа количина калцијума у
дијализној течности, исхемија срчаног мишића.
Згрушавање крви током хемодијализе
настаје
због контакта између крви и разних пластичних
површина унутар система и почиње лепљење
тромбоцита, активација згрушавања и тромбоза.
Згрушавању доприноси спор проток крви, висок
хемоглобин, висока стопа ултрафилтрације,
трансфузија крви у току дијализе. Већина
дијализа захтева терапију против згрушавања крви
(антикоагулантна терапија), обично са хепарином.
Користи се и нискомолекуларни хепарин. Дијализа
без хепарина је могућа и обично се ради пре и након
великих операција. Згрушавања током дијализе
није безначајно. Може допринети развоју анемије
и захтевати трансфузију крви (са ризиком од ХЛА
сензибилизације).
Антикоагулантна терапија за хемодијализу
За спречавање згрушавања крви се најчешће користе
стандардизовани хепарин и ређе нискомолекуларни
хепарин.
Хепарин је анјонски гликозаминогликан који се
добија из говеђег или свињског ткива, и инактивира факторе коагулације II, IX, X, XI, и XII.
Садржи хетерогену смешу молекула. Полуживот
му је 30 до 120 минута. Нежељени ефекти су свраб,
тромбоцитопенија (ретка на дијализи), хиперлипидемије, остеопороза, губитак косе, алергије
(ретко). Велика компликација је крварење (у до 50%
пацијената са високим ризиком).
Хепарининдукована тромбоцитопенија је потенцијално озбиљан проблем, иако ретка.
Рутинска примена хепарина је давање болус
инјекције, затим инфузија или поновљене болус
инјекције. Даје се разређен физиолошким рас-
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твором. Почетни болус је обично око 2000 до 4000
јединица (око 50 јединца по кг). Континуирана инфузија хепарина у артеријској линији је 500 до 2000
јединица по сату. С давањем хепарина се престаје
30 до 60 минута пре краја дијализе.
Дијализа без хепарина треба да се користи код
болесника који имају активно крварење, оних са
перикардитисом, коагулопатијом, тромбоцитопенијом, интрацеребралним крварењем, недавним
операцијама и недавном трансплан-тацијом бубрега. Обично може да се обави пуна дијализа у трајању од 4 сата. Ризик од потпуног згрушавања је
само 5%. Захтева добар васкуларни приступ.
Заједнички протокол је испрати систем са хепаринизованим физиолошким раствором (3000 до
5000 јединица хепарина у литар физиолошког раствора). Користи се висок проток крви (већи од 300
мл/мин). Испрати систем сваких 15 до 30 минута
са 25 до 200 мл физиолошког раствора. Повећати
ултрафилтрацију за додатни физиолошки раствор.
Пажљиво пратити дијализатор и венски притисак
за ране знаке згрушавања. Избегавати трансфузије
крви.
Нискомолекуларни хепарин добија се фракционисањем хепарина. Даје већу инхибицију фактора Ха,
мању тромбоцитопенију (али још увек може да се
јави), мање крварење, мању дислипидемију, мању
хиперкалијемију, мањи губитак косе. Скуп је, а укупна корист у односу на хепарин је дискутабилна.
У књигама се помињу и друга средства али се практично не користе.
Адекватна дијализа побољшава благостање, смањује
обољевање (морбидитет), и помаже болеснику да
задржи социјалну независност.
Адекватна дијализа није само доза дијализе преко
одређеног броја. Оптимална дијализа је дијализа
која даје резултате који се не могу додатно побољшати. Рецепт треба да буде индивидуалан, да се
редовно прати и редовно оцењује. Процена адекватности треба да садржи: благостање болесника
(физичко, ментално, друштвено), исхрану (недостатак неухрањености), добар клиренс, адекватну
ултрафилтрацију, контролу крвног притиска, контролу малокрвности (анемије), ацидозе и болести
костију.
Концентрација уреје и креатинина у серуму пре
дијализе не показује квалитет дијализе. Ниски
нивои могу одражавати добру дијализу, али чешће
одражавају неухрањеност, смањен унос протеина,
као и губитак мишићне масе. Повећање дозе дијализе
може довести до повећања уреје и креатинина у
серуму. Клиничка процена уремије је тешка јер се
знаци и симптоми јављају касно, и постоји утицај
анемије (или њеног успешног лечења), и других
компликација (срчана болест, болести костију,
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депресија).

Сува тежина

Преостала (резидуална) бубрежна функција може
бити значајна у првих неколико месеци након
почетка хемодијализе, али касније опада.

Сува тежина би требало да је тежина болесника који
је у нормалној равнотежи течности, без отока и вишка воде у међућелијском простору или у крвним
судовима. Обично се процењује методом покушаја
и грешака.

Врло често се користи за процену квалитета дијализе Kt/V. Његово израчунавање је прилично компликовано и није довољно поуздано.
Најчешћи разлози за лошију од очекиване дијализе
су: 1. мањи проток крви, 2. смањено време на дијализи због превременог прекида на захтев болесника
или клиничке индикације, тешкоћа са иглама, понављаних аларма машина, 3. већа рециркулација,
згрушавања крви.
За побољшање дијализе површина дијализатора, проток крви и време на дијализи могу бити повећани.
Повећање у протоку крви је често ограничено
квалитетом приступа. Повећање протока крви
изван способности приступа ће довести до повећања аларма машина и застоја током дијализе.
Коришћење већег пречника игле може да побољша
проток крви, и обезбеди максимални проток кроз
приступ.
Промена дијализатора може повећати квалитет дијализе, али мала је вредност ако је лош приступ.
Повећање времена је главни фактор који ће повећати квалитет дијализе. Промена од конвенционалне
хемодијализе на хемофилтрацију може побољшати
дијализу.
У многим земљама квалитет дијализе је такав да
буде минимално прихватљива са минималним трошковима.
За праћење квалитета дијализе Правилник о дијализама прописује одређене лабораторијске анализе
у одређеним периодима. Углавном се те препоруке
ретко поштују.
Узроци смрти код болесника на дијализи
Срчана болест чини половину свих смрти у болесника на дијализи. Инфекције (најчешће септикемија) је следећа главни узрок (25%) и цереброваскуларна болест је трећи највећи узрок смрти
(6%). Због прекида лечења дијализом умире 13 до
20% болесника. Срчани застој током дијализе није
необичан. Сви запослени лекари и сестре треба
да буду обучени у реанимацији и опрема треба да
буде на располагању. Срчани застој на дијализи,
без обзира да ли је исход повољан или неповољан
је веома трауматично за особље и друге болеснике.
Смртност на дијализи је велика али има и случајева
где су поједини болесници на дијализи живели
доста дуго. Најдуже је живео Драгослав Стојичевић,
на дијализи био 46 година, од 1966. до 2012. године,
у Лиону, у Француској. Доживео је 76 година.

Дугорочно нетачна процена суве масе може
довести до упорног преоптерећења течностима,
хипертензије, хипертрофије леве коморе и повећаног ризика од кардиоваскуларних смртности. Најмање 80% хипертензија на дијализи је због хроничне
преоптерећености течностима. Доктори из Тасена
у Француској су објавили да мање од 2% њихових
болесника на дијализи узима лекове за повишен
притисак а огромној већини се притисак регулише
само дијализом (Centre de Rein Artificiel de Tassin,
69160 Tassin, France). Они су радили дијализу по 8
сати три пута недељно. Дуга спора дијализа може
постићи много бољу контролу запремине течности
него кратка дијализа са већим протоком крви.
Смртност им је такође смањена. Слични резултати
се могу постићи дневним дијализом (која не постоји
у Србији).
Не постоји златни стандард за процену суве тежине. Бројне технике су развијене да се побољша
одређивање суве тежине. Ниједна није широко
прихваћена. Користи се атријални натриуретски
пептид у серуму који ствара ткиво преткоморе као
реакцију на повећани притисак. Једноставно се
користи и осетљив је за преоптерећење течностима
а нема користи код болесника са срчаном слабости
и не може да открије недовољну количину течности.
Користи се мерење пречника шупље вене (vena
cava) ехокардиографијом. Повећан пречник указује
на повећану количину течности. Постоје велике
варијације међу болесницима. Све наведено се практично не користи у Србији.
Мерење електричне импеданце (биоимпеданце) показује количину укупне телесне воде. Једноставно
се користи. Открива и недовољно течности у телу.
Може се користити и током дијализе.
Кућна хемодијализа
У свим земљама је број болесника на кућној дијализи
опао у последњих 20 година (тренутно 0,4% у САДу,
1% у Немачкој, 5% у Великој Британији, 11% у Аустралији, око 2% у Србији). Болесници на кућној
хемодијализи живе дуже, мање обољевају и имају
бољи квалитет живота.
За успешну кућну дијализу потребна је способност и
мотивација пацијента да науче да спроводе процес,
да буду стабилни на дијализи, без компликација и
значајних пратећих болести, имају добар васкуларни
приступ (артериовенска фистула је најбоља), да
имају поуздану опрему, одговарајући простор и
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објекте у кући (водовод, електрика), присуство
помагача (супружника, партнера или пријатеља)
спремног да помогне.
Погодни болесници треба да буду идентификовани
рано, имају добар васкуларни приступ, буду обучени,
подржани и да се пажљиво прате. Мотивација и жеља за независношћу важнији су од интелигенције.
Едукација треба да буде индивидуализована у наменском центру за обуку, од 6 недеља до 3 месеца.
Дневна хемодијализа
Дневна или ноћна дијализа уведене су због предности дуже дијализе. Постоји велики број опција:
свакодневно преко ноћи (8 до10 сати шест или седам пута недељно), дневно 4 сата и дневне кратке
(обично по 2 сата).
Болесници пријављују значајно побољшан квалитет
живота, бољи сан, бољу контролу крвног притиска,
мању потребу за лекове против повишеног
притиска, ниже фосфате у серуму, побољшану
исхрану, повећане албумине у серуму а имају
мања ограничења у исхрани. Срчани рад се
побољшава, потребе за еритропетином су смањене,
имају већи хемоглобин, побољшане менталне
функције и сексуалну активност, побољшану
ендокрину функцију, болест костију и укупно
преживљавање пацијената. Болесници такође имају
мање компликације у току дијализе укључујући
хипотензије, грчеве и замор. Практично не постоји
у Србији.
Преоптерећење течностима
Може бити симптоматска, асимптоматска али клинички детектована или прикривена (обично се манифестује само као хипертензија).
Симптоми и знаци (отежано дисање, кашаљ, периферни отоци, напет трбух, крепитације (тареж)
у грудима, повишен притисак у вратним венама,
итд) не разликују се од оних из примарне срчане
инсуфицијенције. Ехокардиографија искључује
функционално оштећење коморе.
Болесници морају бити упознати са значајем ограничавања уноса соли (најважније) и уноса течности,
неопходности постизања истински суве тежине да
се смањи дугорочни ризик од преоптерећења.
Хемодијализа и хемоперфузија код тровања
Дијализа може бити ефикасан начин за лечење неких
пацијената изложених отровима или предозирању
лека. Хемодијализа може да побољша елиминацију
отрова и брзо исправи абнормалности електролита
и метаболичке ацидозе. Перитонеумска дијализа
је много мање ефикасна и ретко се користи за ове
индикације (осим понекад у мале деце). Хемо-
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перфузија је пролазак крви кроз коло које садржи
адсорбент као што су активни угаљ, угљеник, или
полистирени. Лекови који се везују за адсорбенте
су ефикасније очишћени од хемоперфузије него
дијализом, али техника је мање широко доступна.
Хемоперфузија такође може елиминисати токсине
и лекове који се везују за протеине и масти.
Лекови или отрови који могу бити елиминисани
дијализом су са ниском молекуларном величином
испод 500 далтона, са ниским степеном везивања за
протеине, растворљиви у води.
Треба узети у обзир болеснике који имају тешко
клиничко тровање, погоршање, продужену кому,
тровања са одложеним дејством (нпр. хербициди,
етилен гликол).
Перитонеумска дијализа
Ова се дијализа обавља кроз трбушну марамицу.
Дијализа се обавља из капиларне крви трбушне
марамице у дијализну течност. И овде течност и
мали молекули лако пролазе.
Ефикасност перитонеумске дијализе зависи од
укупног времена на дијализи и времена сваке
размене, протока крви, површине и пропустљивости
перитонеумске мембране, дијализне течности, и
стопе ултрафилтрације. Време на дијализи зависи
од типа перитонеумске дијализе.
Проток крви кроз капиларе трбушне марамице се не
може контролисати као на хемодијализи. Смањује
се када се проток крви смањује код хипотензије и
срчане инсуфицијенције. Проток крви кроз капиларе
трбушне марамице може бити повећан применом
лекова који шире крвне судове (вазодилататора),
али њихова употреба је ограничена јер доводе до
пада притиска (хипотензије).
Површина трбушне марамице је 1.7 до 2.0 м2 код
одраслих особа. Пропустљивост мембране или величина пора, зависи од различитих компоненти и
промена током времена. Смањује се након запаљења
трбушне марамице (перитонитиса).
Перитонеумска дијализа боље уклања велике молекуле од хемодијализе.
Биохемијски налази на дијализи
Многи ензими и протеини у серуму су повећани
услед смањене функције бубрега или дијализе и
других болести болесника.
Ензими који се користе за дијагнозу акутног инфаркта миокарда су непромењени. Комбинација
тропонина и CKMB су најбољи показатељ оштећења
миокарда. Тропонин Т (више од тропонина I) може
бити повећан у болесника без симптома. Повишени
нивои, чак и ако нису повезани са акутним ин-
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фарктом, су повезани са повећаним ризиком од
срчаних догађаја и срчане смрти.
Болесници имају ниске или нормалне нивое АСТ и
АЛТ. Раст вредности може бити показатељ оштећења
јетре.
Рад болесника на дијализи
За болеснике је најбоље да наставе да раде ако је то
могуће. Често због времена проведеном на дијализи
и других болести болесници не могу да наставе да
раде.
Хемодијализа у прималаца трансплантације
До 50% болесника има одложену функцију трансплантираног бубрега после трансплантације и
захтевају дијализу у постоперативном периоду.
Дијализу треба избегавати ако је могуће првих
24 сата након трансплантације да се смањи ризик
од хипотензије која би изазвала даље оште-ћење
трансплантираног бубрега. Понављана постоперативна хипотензија може бити повезана са продуженим нефункционисањем трансплантираног
бубрега. Хепарин треба смањити или избећи.
Посебну пажњу треба обратити да се избегне инфекција линија везаних за болесника са перкутаним
интравенозним катетерима. Они треба да буду
уклоњени када бубрежна функција буде правилно
успостављена. Хемодијализа не мења дозу већине
имуносупресивних лекова који се користе рутински
у трансплантацији, али они треба да буду дати после
дијализе ако је могуће.
Васкуларни приступ
Трајни васкуларни приступ је артериовенска фистула или шант. Поремећаји васкуларног приступа
се свакодневно дешавају код болесника на хемодијализи и дају неадекватне дијализе, повећан ризик
од тромбозе, губитак приступа, као и повећање
трошкова заштите. Најмање 25% болесника има
озбиљне проблеме са васкуларним приступом.
Најбоље би било обезбедити добар васкуларни
приступ знатно пре почетка дијализе. Праћење
васкуларног приступа је дефинитивно неопходно
физикалним прегледом и карактеристикама дијализе за рано откривање проблема коришћењем
више техничких метода. Жељени циљеви ових
метода су да изаберу сет параметара који ће предсказати компликације приступа, како би се обавиле
интервенције које смањују стопу тромбоза и продужавају корисни век трајања приступа. Процена
приступа укључује физикални преглед, клиничка и
одступања у вези дијализе, мерења протока и притиска, и процена структурних абнормалности.
Физикални преглед је једноставан и брз начин за
процену артериовенских фистула и графтова. При-

суство ненормалног налаза или промене у налазу
треба да подстакну детаљнију процену васкуларног
приступа. Сестре би требало да испитају васкуларни
приступ пре пласмана игле на свакој дијализи. Поред тога, квалификоване особе треба да пажљиво
редовно испитују све дијализне приступе. Обично,
постоји релативно брз пад протока и притиска кроз
приступ због ниског отпора у венском систему.
Ово има за последицу благо смањење трила
(thrill, треперење) и губитак пулсација артеријске
анастомозе. Физикални преглед артериовенских
фистула треба да укључује потрагу за пулзацијама
венског тока и више колатерала. Пулзације фистула
сугеришу неадекватан венски проток или стенозе
или неадекватан пречник вене. Вишеструке венске
колатерале могу спречити развој доминантне вене
за одговарајући пласман игала. Кратка примена
делимично напумпане манжетне за крвни притисак
или повеска могу да помогну у овој процени.
Артериовенске фистуле које су у употреби већ
неко време могу да имају проширења на местима
понављаних пункција иглама. Ако болесник или
особље примети да ова места брзо расту преко дана
или недеље, сужење (стеноза) одвода мора се узети
у обзир.
Смањење адекватности дијализе може бити изазвано погоршањем приступа. Смањење брзине крвне пумпе због аларма артеријског или венског
притиска, или повећање рециркулације доводи до
смањења ефикасности дијализе. Продужено крварење од игала на крају дијализе је често због развоја
сужења одвода.
Најбоље праћење васкуларног приступа је мерење
протока доплером, посебном методом која користи
ултразвук за праћење крвних судова. Доплер је
посебно значајан и пре операције којом се прави
артериовенска фистула. Могуће је видети место
где су добри крвни судови и особина артерија и
вена. Већа је вероватноћа да операције уградње
артериовенске фистуле успе ако је пречник артерије
већи од 1,6 мм и ако је вена еластична.
Иако је артериовенска фистула најбољи васкуларни
приступ постоје контраиндикације када се не
користи. Очекивана дужина живота (због рака, тешких болести јетре, срца и других болести) мања
од преосталих 6 месеци живота је разлог да се не
планира фистула. Периферна васкуларна болест
може створити значајне проблеме са васкуларном
анастомозом и долази до смањења проходности
приступа. Таквим болесницима се предлаже одвикавање од пушења. Васкуларни приступ се
не ради на ногама где су рађене потколене или
натколене ампутације. Болесници са системском
хипотензијом (систолни крвни притисак мањи
100 ммHg) и/или брадикардијом (пулс мањи
од 60) обично нису кандидати за фистулу због
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ризика тромбозе. Аутономна неуропатија, срчана
инсуфицијенција, хипертрофија леве коморе и
мала ејекциона фракција, дехидрација, илеостома
и друга стању могу бити проблем. Инфекције коже,
екцеми, псоријаза и кожа измењена због дуготрајне
употребе стероида се морају узети у обзир.
Од компликација артериовенске фистуле најчешћа
је неадекватно сазревање. Око 20 до 40% фистула не
сазри и не може се користити. Да би се то избегло
мора се пазити преоперативно да артерија и вена
буду погодне. Постоперативно помажу вежбе за
гуменом лоптом. Инфекција је проблем који се
може лечити антибиотицима, али се некада мора
хируршки одстранити фистула. Оток шаке је
доста чест. Јавља се и сужење одводне вене. Због
понављаних убода често се јављају проширења вене
(анеуризме).
Рециркулација настаје када се венска крв враћа из
дијализатора и доспева у артеријску линију и поново
иде у дијализатор. Сматра се да је рециркулација
мања од 5% до 10% (зависно од аутора) нормална
а ненормална преко 10% или 15%. Рециркулација
смањује ефикасност дијализе. Код катетера се
као нормална сматра рециркулација до 10%. Код
краћих катетера од 15 цм рециркулација је 38%, а
код оштећених катетера може бити и преко 70%.
Перитонеумски катетери имају проблем са цурењем
и инфекцијом. Перитонеумски катетери зависе од
неге, вештине и искуства особе која их поставља.
Често се јавља проширење фистуле и стварање анеуризме.
За фистуле је врло важно избегавати низак крвни
притисак (хипотензију) који може да доведе до
стварања тромба у фистули или графту. Створени
тромб је могуће растворити одређеним лаковима
али одмах након стварања. Када прође више од 48
сати од стварања тромба није могуће ништа постићи
лековима. Врло је важно на време приметити стварање сужења. То се види праћењем венског притиска
и артеријског притиска на апарату. Повећање
уобичајених вредности значи да долази до сужења
на крвним судовима.
Стање васкуларних приступа се добро процењује
методом Доплер ултразвука. То је метода избора
јер се релативно лако обавља и може се поновити.
Боља је процена магнетном резонанцом, али је она
неприступачна и скупа. Некада је неопходно радити
артериографију или венографију. То је рендгенско
снимање крвних судова (артерија и вена) у које се
убаци контраст који јасно приказује унутрашњост
крвног суда.
Неадекватан, мали проток кроз фистулу не обезбеђује добру дијализу и знатно повећава ризик од
стварања тромба. Обично је потребна хируршка
корекција.
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Исхемија руке и прстију може да буде врло озбиљна
и да доведе до трајног губитка прстију или дела
руке. Чешћа је код старијих и дијабетичара, и код
особа са више пропалих фистула. Болесници треба
да пријаве промене у осећају, температури или
слабост. Мањи степени исхемије су уобичајени и
манифестују се само као смањене температуре или
промене осећаја (парестезије) и не захтевају било
какву интервенцију, и побољшавају се са временом.
Тежа исхемија може захтевати хитно лечење
затварањем фистуле.
Формирање анеуризме (проширења крвног суда)
је изазвано поновљеним убодима игала. Захтева
поправку ако кожа постаје истањена, анеуризма
постаје веома велика, постоји спонтано крварење из
ње, изазива притисак на живце (нервну компресију)
или из козметичких разлога. Низак проток у
анеуризми повећава ризик од тромбозе.
Крвни подливи се обично јављају када се иглом прободе зид фистуле или графта и крв излази у околно
ткиво. То може да изазове брзо отицање удова, тромбозу, притисак на живце, исхемије и запаљења.
Може бити потребна хируршка интервенција.
Синдром опструкције централне вене се види обично као грубо отекла рука са проширеним венама на
грудима, или на врату и отицање лица. Јавља се због
сужења или запушења вена код којих су претходно
били централни катетери. Дају се лекови против
згрушавања крви (антикоагулантна терапија) а
некада је неопходна операција.
Привремени васкуларни приступ
Када је неопходна хитна хемодијализа брз приступ је
од суштинског значаја. Акутни васкуларни приступ
настаје убацивањем катетера у централну вену.
Катетер је привремен, док се не направи стални
приступ. Нажалост катетери првобитно постављени
привремено често обезбеђују приступ месецима
до неколико година. Катетери морају бити у стању
да обезбеде адекватну дијализу са ниском стопом
компликација током дужег периода времена.
У стварности постоји широк асортиман доступних
катетера. Катетери су дизајнирани за лако
постављање и добро позиционирање, као и да
пружају максимум протока. Привремени катетери
су првенствено од полиуретана који је крут на собној
температури да се олакша убацивање али омекшава
на температури тела да се смањи траума. Дугорочни
катетери су од силикона и силиконских еластомера
те су савитљивији (флексибилнији). Силиконски и
полиуретански катетери су мање склони тромбози
од материјала као што су тефлон и поливинил
који су се користили у прошлости. Унутрашњи
пречник катетера је у распону од 0,75 до 2,2 мм.
Дужина варира од 15 цм за десну унутрашњу вратну
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(југуларну вену), 20 цм катетера за леву унутрашњу
југуларну вену и 20 до 24 цм за феморалне вене.
Трајни катетери могу бити знатно дужи, до 70 цм у
укупној дужини.
Унутрашња вратна вена је најбоља за привремени
приступ зато што је широка, обично очигледна
и директно повезана са горњом шупљом веном.
Поткључна вена (vena subclavia) је други избор за
привремени катетер. Приступ је релативно лак,
постоји значајни ризик од стенозе вене месецима
после уклањања катетера, а то може довести до
великог венског отпора, отечене руке и на крају
проблема са артериовенском фистулом или графтом. Катетер у бутној (феморалној) вени је лошији
избор за привремени приступ зато што се налази у
региону са већим ризиком од инфекције. Тромбоза
катетера је повезана са већим ризиком од венске
тромбозе у доњим екстремитетима и емболије
плућа а дугорочно са отоцима ногу и венским улцерацијама.
Катетер се поставља уз принципе асепсе. Бољи су
резултати ако се користи ултразвук у постављању.
Код великог броја катетера долази до тромбозе и то
више у вратној него у поткључној вени.
Компликације постављања привременог приступа
укључују убод у артерију (ако је могуће хепарин
треба избегавати током дијализе уколико је одмах
изведена), хемоторакс и пнеумоторакс (појаву крви
или ваздуха у грудној шупљини када је потребна и
дренажа грудног коша), срчане аритмије (ако се уђе
у срчану преткомору), ваздушну емболију (ретка
током убацивања катетера и тада болесник треба да
лежи на левој страни и глава да буде најнижи део
тела).
Компликације катетера су инфекције код којих
постоји црвенило, бол, оток, грозница, дрхтавица,
главобоља, мучнина, пад крвног притиска и повишен
број белих крвних зрнаца. Удаљене инфекције су
запаљење унутрашњег слоја срца (ендокардитис,
4%), запаљење костију (остеомијелитис, 0.5 - 5.9 %)
и запаљења зглобова са тровањем крви (септички
артритис) (1.0 - 3.8 %). Ређе су упала вена, плућна
септичка емболија, спинални апсцес (код кичме) и
септичка смрт („тровање крви“).
Инфекције су веома честе. Дешавају се код 15 60% катетера, чешће код дуже употребе. Обично
су изазване стафилококом (Staphylococcus aureus или S. epidermidis, до 70%), али и другим бактеријама. Привремене катетере треба одмах уклонити ако се сумња на инфекцију. Ако је могуће
болесници би требало да буду без катетера за 24 48 сати да би се смањио ризик од инфекције новог
катетера. Антибиотике треба наставити најмање 2 и
евентуално 3 недеље.
Најбоља превенција инфекција је што краћа приме-

на катетера и то до 7 дана за препонске (феморалне),
а до три недеље за катетере на врату. Уобичајено
је да се дају антибиотици. У идеалном случају
артериовенска фистула треба да буде спремна за
почетак дијализе и тада нема потребе да се користе
катетери.
Исхрана на дијализи
Циљеви хигијенско дијететске терапије у терминалној фази хроничне болести бубрега су (1) да се
постигне и одржи неутралан или позитиван салдо
азота, (2) да се постигне и одржава добра ухрањеност,
(3) да се спречи нагомилавање електролита и смањи
неравнотежа течности, и (4) да се минимизира
дејство метаболичких поремећаја повезаних са
терминалном фазом хроничне болести бубрега.
Протеинско-енергетска неухрањеност особа на
дијализи је повезана са повећаним инфекцијама,
лошим зарастањем рана, смањењем мишићне масе
повећаним разбољевањем и умирањем.
На неухрањеност утичу измењен метаболизам амино киселина и масноћа, погоршање толеранције
глукозе, повећана функција параштитасте жлезде,
метаболичка ацидоза, недостатак карнитина, повећана активност цитокина и лептина (хормона који
регулише унос и потрошњу енергије), уремија,
истовремена болести (кардиоваскуларне болести,
сепса, запаљења), као и фактори који утичу на смањење уноса хране (анорексија, мучнина, умор,
промене укуса, анемија). Остали фактори су лекови,
пропуштање оброка на дан дијализе, претерана
дијета, одложено пражњење желуца. Проблеми су
и због везивача фосфата, примене антибиотика,
уремичне и дијабетске гастропарезе, депресије,
анксиозности, незнања, усамљености, алкохола или
дрога, сиромаштва.
Између 10 и 50% болесника на хемодијализи и 18 до
56% на перитонеумској дијализи имају неки степен
потхрањености. Серумски албумин се дуго користие
као показатељ ухрањености особа на дијализи повезан са повећаним ризиком од смртности. Болесници
са серум албумином мањим од 25 грама у литру
имају однос ризика за умирање 20 пута веће него
код болесника са албумином већим од 40 г/л. Чак
и они са нивоима у нормалном опсегу (35 - 40 г/л)
имају двоструко повећање умирања у поређењу са
онима са албумином између 40 и 45 г/л.
Постоје две врсте неухрањености присутне у становништву на дијализи.
Класични или тип 1 је дефинисан губитком телесне
масе, неадекватним оралним уносом, нормално
до благо смањеним албумином и нормалним
нивоом Ц-реактивног протеина (ЦРП) и реагује на
интервенцију исхраном.
Тип 2 неухрањености је последица упале и карак-
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терише је упадљиво низак албумин упркос адекватног оралног уноса, повећани оксидативни стрес
са повећањем ЦРП и других показатеља запаљења
(проинфламаторних маркера) и не реагује на
интервенцију храном. Тип 2 се такође назива Неухрањеност-Упала Комплекс синдром због међусобног односа неухрањености и упала.
Анорексија или слаб апетит је субјективни фактор у
процени исхране, указује на лош клинички исход и
повезана је са упалама. Присутна је у једној трећини
болесника на дијализи. Анорексија има више узрока који обухватају уремију, упале, инфекције,
одложено пражњење желуца, друге болести, лекове,
као и психосоцијалне и социоекономске факторе,
апсорпцију глукозе у перитонеумској дијализи и
рану ситост и старост.
Отприлике 2 - 3 г пептида и 4 - 9 грама нето амино
киселина се губе приликом хемодијализе и 5 - 15 г
протеина током перитонеумске дијализе.
Препоручује се дневни енергетски унос од 35 Кцал/
кг стандардне или регулисане телесне тежине на дан
код болесника на дијализи који имају мање од 60
година и 30 - 35 кцал/кг стандардне или прилагођене
телесне тежине на дан за оне који имају 60 година
и старије. Унос енергије треба прилагодити ако
је болесник укључен у тешке физичке вежбе, неухрањен, или катаболичан.
Многи болесници нису у стању да унесу препоручену количину енергије, што доводи до ниске телесне
тежине и индекса телесне масе, које су повезане
са повећаном смртности. Просечан унос је 24 - 27
кцал/кг/дан. Енергетски унос је мањи и болесници
пријављују апетит испод оптималног на дан дијализе у односу на недијализни дан. Сматра се да
су фактори умор после дијализе или катаболички,
физиолошки и метаболички ефекти дијализе.
Адекватни унос протеина је важно да се обезбеди, да
се болесник одржава у позитивном или неутралном
балансу азота. Препоручује се 1,2 г/кг стандардне
или прилагођене телесне тежине за клинички
стабилног болесника са најмање 50% животињских
протеина. На протеине такође утичу метаболичка
ацидоза, инфекција, упала или хируршки захват
повезан са повећаним катаболизмом.
У високо индустријализованим, богатим земљама,
протеинско-енергетска неухрањеност је ретко
узрок лошег исхода у општој популацији, док је
прекомерна храна повезана са већим ризиком од
кардиоваскуларних болести и скраћења животног
века. Насупрот томе, код болесника на дијализи,
неухрањеност је један од најчешћих фактора
ризика за неповољне кардиоваскуларне догађаје.
Слично томе, неки маркери који предвиђају ниску вероватноћу кардиоваскуларних догађаја и побољшање опстанка у општој популацији, као што су
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смањена индекс масе тела (body mass index), или нижи ниво холестерола, су фактори ризика за повећање
кардиоваскуларних обољења и смрти дијализних
пацијената. Дакле, гојазност, хиперхолестеролемија и хипертензија су заштитне функције које су повезане са већим преживљавањем код пацијената на
дијализи. Веза између потхрањености и нежељених
кардиоваскуларних исхода дијализних пацијената,
што је у супротности са тим у општој популацији,
је названа «обрнута епидемиологија». Могући узрок
овом парадоксалном налазу је супростављеност
између конкурентних фактора ризика, то јест,
потхрањености, која је краткорочна убица, у односу
на превише исхране, која је дугорочно убица.
Врло је значајан и период пре увођења дијализе.
Раније се у циљу смањења вредности уреје и
креатинина препоручивао низак унос протеина(
0.6 г/кг/дан или 0,3 г/кг/дан + есенцијалне амино
киселина или аналога) да се смање уремични
симптоми и смањи брзина пада бубрежне функције.
Предности су занемарљиве у односу на повећан
ризик од најчешће присутне неухрањености, чак
и код сталног дијететског надзора. Усклађеност
са ниским протеинским дијетама је такође лоша
због неприхватљивости, монотоније и сложености.
Унос протеина треба одржавати на 0.8 - 1,0 г/кг/
дан (благи степен ограничења), посебно код пацијената који чекају почетак дијализе. Смањен
унос протеина се може спонтано појавити када
гломеруларна филтрација падне испод 25 мл/
мин. Стога је вероватније да ће болесницима који
се приближавају терминалној бубрежној слабости
бити потребна подршка исхрани да би се постигао
адекватан унос, а не ограничења. Раније покретање
дијализе треба да смањи обим неухрањености.
Рано ограничење фосфата може спречити бубрежне
болести костију, секундарни хиперпаратиреоидизам, и може да успори напредовање терминалне бубрежне слабости.
Ограничења течности и калијума су обично непотребна у хроничној бубрежној слабости осим ако
је количина мокраће значајно смањена (< 1 л/дан),
код слабо контролисаних дијабетичара (релативни
недостатак инсулина производи дефицитарну
интрацелуларну апсорпцију глукозе и калијума,
тип IV реналне тубуларне ацидозе), код употребе
АЦЕ инхибитора или антихипертензивних лекова
који смањују излучивање калијума преко бубрега.
Контроле натријума и течности су веома важне код
пацијената који су на хемодијализи. Прекомерни
унос течности и натријума између третмана може
да доведе до преоптерећења натријумом и течношћу
што доводи до повишеног крвног притиска и срчаних
проблема као што је срчана слабост. Поред тога,
уклањање велике количине течности није могуће
у току једног третмана и може изазвати пад крвног
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притиска у току дијализе, грчеве, ангине, аритмије
и малаксалост. Препоручен унос натријума је 2 3 г/дан, а препоручен унос течности је 750 - 1000
мл, плус количина излучене мокраће и, уопште, не
треба да прелази 1500 мл/дан укључујући и течност
која је у храни. Циљ је да се смањи добијање тежине
између дијализа и контролише крвни притисак. У
идеалном случају, повећање масе између третмана
не би требало да прелази 2 - 3 кг, или 3,5% суве тежине болесника. Присутност много натријума у
брзој храни чини тешкоће болеснику. Болесници би
требало да избегавају велике количине натријума у
храни, што је начин да контролишу жеђ. Док велико
повећање масе између дијализа може да укаже
на прекомерни унос натријума и течности, веома
ниско повећање масе, посебно код старијих, може
бити рани показатељ недовољног уноса хране.
Кад бубрези изгубе способност за излучивање
калијума расте концетрација калијума у крви и
организму. Калијум се уклања током хемодијализе
у просеку између 70 и 150 мЕк по третману. Ово
варира у зависности од дијализатора и концентрације калијума у дијализној течности. Када је
већа концентрације у дијализату мање калијума
се елиминише. Коришћење ниског калијума у
дијализату (0 - 1 мЕк/л) се ретко користи у амбулантним дијализама због повећаног ризика од
срчаног удара због прениске вредности калијума.
Болесници са ниским калијумом у серуму (<3.5
мЕк/л) генерално захтевају горњи опсег дијализата
(3 - 4 мЕк/л), посебно ако је унос мали. У Србији
је обично на располагању само раствор са 2 мЕк/л.
Повишене вредности калијума могу бити означене
као благе (5.5 - 6.5 мЕк/Л) или умерене (преко 6.5
мЕк/Л) и могу да изазову срчане аритмије и застој.
Препоручен унос калијума у исхрани је 2 - 3 г/
дан или 40 мг/кг телесне тежине и треба да буде
индивидуалан и заснован на серумским лабораторијским вредностима. Саветовање у вези са
храном и изворима калијума и едукација болесника
о компликацијама повишене вредности калијума су
важни да помогну болеснику да се избегне повишен
ниво калијума између две дијализе. Примарни
извор калијума су воће, поврће и млечни производи,
ораси, семена, зрели пасуљ и грашак. Болесници
такође треба да избегавају замене за со, које садрже
калијум хлорид. За болеснике који хронично не
елиминишу довољно калијума, краткорочно се
давала натријум полистирен сулфонат смола, али је
то углавном напуштено због нуспојава. Примарни
узрок повишених вредности калијума може бити
унос храном, употреба замене соли, употреба биљног
додатка, прекомерна потрошња хране са много
калијума, прекомерна употреба течних додатака
исхрани. Други фактори су лекови (бета блокатори,
спиронолактон, ангиотензи-нконвертујући инхибитори, циклоспорин и дигоксин), повишена вредност

шећера у крви, метаболичка ацидоза (сваки 0,1 смањења pH вредности може повећати калијум од 0.6
- 1 мЕк/л), неадекватна дијализа, тешки, хронични
затвор, висока концентрација калијума у дијализату,
трансфузија крви, глад, инфекција, опекотине,
хируршки стрес и хемотерапије, друге болести као
што су Адисонова болест, болест српастих ћелија,
анемије и хипоалдостеронизам.
Равнотежа калцијума и фосфора код здравих осо-ба
се одржава кроз интеракције између бубрега, параштитасте жлезде, кости и црева. Слабљење функције
бубрега доводи до повећања фосфора и смањене
производње калцитриола, активне форме витамина
Д. Смањење калцитриола може довести до смањења
цревне апсорпције калцијума, смањене минералне
реапсорпције у бубрезима, повећаног коштаног
промета и повећане производње параштитастог
хормона (ПТХ). Ове метаболичке промене, као
и повишене вредности фосфата у крви могу довести до секундарног хиперпаратиреоидизма (прекомерне функције параштитасте жлезде), реналне
остеодистрофије (поремећаја у костима бубрежног
порекла) и повишеног нивоа ПТХ. Активни витамин
Д може се попити или дати интравенски током дијализе да исправи недостатак витамина Д и смањи
производњу и излучивање ПТХ. Калцитриол може
повећати апсорпцију калцијума и фосфора из црева
и повећавати промет калцијума из кости што доводи
до минералне неравнотеже. Новији лекови смањују
ПТХ са мање утицаја на калцијум и фосфор. Без обзира на врсту лека, код свих болесника треба пажљиво
пратити калцијум, фосфор, производ калцијума и
фосфора (Ca×P) и ПТХ. Ови поремећаји калцијума
и повишене вредности фосфора су повезани са
болестима костију, калцификацијама крвних судова
и меких ткива и повећаним кардиоваскуларним
морталитетом, чему доприноси повишен Ca×P
производ. Истраживање показује да Ca×P производ
утиче на повећање смртности у хроничној болести
бубрега. На концентрацију калцијума утиче
количина калцијума у дијализату, калцијум у
исхрани, унос и коришћење калцијума на бази
лекова, посебно везивача фосфора, док је серумски
фосфор контролисан од стране одговарајућег
дијализата, ограничења у исхрани и употребе
везивача фосфора. Дијететски унос калцијума
у дијализних болесника је углавном око 500 мг/
дан и када је унос фосфора храном ограничен,
болесник у складу са ограничењима користи храну
без калцијума. Препоручује се не више од 800 - 1000
мг фосфора/дан. То може бити тешко постићи зато
што су намирнице са више фосфора такође богате
протеинима. Ограничење фосфора треба да буде
прилагођено протеинским потребама исхране да се
спречи неухрањеност протеинима.
Постоји висока учесталост поремећаја масти (липида) код особа на дијализи што је фактор ризика
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за кардиоваскуларне болести. Стопа смртности
од кардиоваскуларних обољења код болесника на
дијализи је скоро 50%. Само 20% пацијената који
су на дијализи задовољавају препоруке за нормалне
вредности масноћа у крви. Предлаже се (1) смањење
засићених масти на мање од 7% укупних калорија,
(2) смањење укупне масти на 25 - 35% од укупних
калорија, мононезасићене масти обезбеђују до 20%
калорија и полинезасићене масти до 10%, (3) укупан холестерол мање од 200 мг/дан у исхрани, (4)
повећање дијететских влакана, и (5) модификације
калорија да се постигне или одржи жељена тежина,
заједно са вежбама и одвикавањем од пушења.
Ограничење масти у исхрани може да угрози унос
калорија што може додатно угрозити нутритивни
статус. Интервенције снижавања масноћа лековима
могу се користи уколико болесник није у стању или
не жели да додатно модификује своју исхрану.
Витамини, минерали и елементи у траговима
Потребни су органима да помогну нормални метаболизам, произведу енергију, омогуће функцију
и раст ћелија и недавно се показало да смањују
ризик од кардиоваскуларних болести и рака код
опште популације. Отказивање бубрега може
изазвати недовољно или претерано излучивање
микроелемената због губитка гломерулске филтрације или оштећења тубуларне функције што
доводи до недостатка или токсичности.
Постоје бројни узроци недостатка витамина растворљивих у води код болесника на дијализи и то
укључује анорексију (губитак апетита), промене
у метаболизму услед бубрежне слабости, процес
дијализе, лекови који утичу на апсорпцију и
ограничења исхране бубрежних болесника. Витамини растворљиви у води су мале супстанце
које се уклањају дијализом и могу да се изгубе по
стопи већој од нормалног излучивања мокраћом.
Величина пора дијализне мембране, већа површина
и повећање протока може негативно утицати
на витамине растворљиве у води. Неки лекови,
као што су имуносупресиви, антиконвулзанти и
хемотерапија кориштени у лечењу других болести
такође могу да омету апсорпцију витамина.
Вредости за биотин, рибофлавин, пантотенску киселину, нијацин, кобалтамин и тиамин у отказивању
бубрега у серуму су обично нормалне. Недостатак
тиамина (Б1) је пријављен у болесника на дијализи
и неколико симптома недостатка тиамина, као што
је конгестивна срчана слабост због преоптерећења
течностима (влажни Берибери), млечна ацидоза и
необјашњива енцефалопатија, што може имитирати
уремијске компликације и отежава рану дијагнозу.
Нивои биотина (Б7) су нормални, али давање може
помоћи у вези нерешивог штуцања. Од витамина
растворљивих у води обично су дефицитарни
пиридоксин (Б6), фолна киселина и витамин Ц. Аде-
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кватна количина Б6 је неопходна за еритропоетин
(ЕПО) да би био ефикасан у формирању црвених
крвних зрнаца (еритроцита), као и спречавање авитаминоза са периферном неуропатијом. Нивои Б6
су нижи од нормалних код болесника на дијализи
или оних који примају еритропоетин. Б6, заједно са
фолном киселином и витамином Б12, је кофактор
у метаболизму хомоцистеина и низак ниво може
дати хиперхомоцистеинемију, што може допринети
повећању кардиоваскуларног ризика код пацијената
на дијализи. Сходно томе, препорука за пиридоксин
(Б6) је 10 мг/дан. Иако је ризик за токсичност пиридоксина ниска, горња граница је 100 мг/дан.
Дозе веће од ових могу да доведу до сензорних неуропатија.
Адекватна количина фолне киселине у серуму и телу
је важна за формирање црвених крвних зрнаца. Нивои
су углавном нормални, али губици могу бити виши
на хемодијализи. Надокнада фолне киселине се даје
за спречавање хиперхомоцистеинемија јер повећава
уклањање хомоцистеина. Хиперхомоцистеинемија
може да оштети васкуларне ендотелне ћелије, што је
узрок формирања оштећења и стварања агрегације
тромбоцита што доводи до кардиоваскуларних
болести. Високе дозе фолне киселине (5 - 15 мг дневно) смањују ниво хомоцистеина од 25 - 30%, али не
нормализују нивое.
Витамин Б12 игра улогу у метаболизму фолне киселине и формирању црвених крвних зрнаца. Ниво
витамин Б12 може бити нормалан и не може се
уклонити колико други витамини растворљиви у
води. Било је извештаја о недостатку Б12 код болесника на дијализи, и висока доза фолне киселине
може повећати потребе. Ниво витамина Б12 може
да се смањи са временом дијализе. Због ослањања
витамина Б12 на унутрашњи фактор за апсорпцију,
такође може бити дефицитаран код болесника
са малапсорпцијом, делимичним или потпуним
вађењем желудца и цревних операција. Додатак
витамина растворљивих у води који садржи тиамин,
ниацин, биотин, рибофлавин, пантотенску киселину
и кобаламин се препоручује да помогне одржавању
нормалних нивоа.
Витамин Ц је антиоксиданс, регулише расподелу
гвожђа и складиштење, а може помоћи цревну
ап-сорпцију гвожђа. Ниво витамина Ц може бити
низак, ако није додат, јер се уклања у току дијализе
и унос исхраном витамина Ц може бити недовољан.
Препоручена дневна доза витамина Ц је 60 - 100
мг. Веће дозе могу довести до последица оксалозе,
повећане таложење оксалата у меким ткивима,
што може да повећа ризик од камена у бубрегу,
инфаркта миокарда, болести костију и неуспеха
шанта. Додатак витамина Ц може да помогне да се
смањи запаљење и оксидативни стрес. Показано је
да витамин Ц са витамином Е смањује грчеве ногу.

“ДИЈАЛИЗА“ часопис Савеза организација бубрежних инвалида Републике Србије - година VI, број 11 - 2020
Витамин А се не уклања дијализом и може се
акумулирати. Ниво витамина зависи од трајања
дијализа али не и фреквенције, а нивои су углавном
два до пет пута већи у дијализних пацијената него у
општој популацији. Повишен ниво витамина је због
недостатка везујућег протеина који уклања ретинол.
Токсичност се јавља када износ ретинола превазилази
способност везивања. Симптоми укључују повишене
вредности калцијума и триглицерида, анемију, и повећање алкалног фосфора. Ови симптоми могу да
имитирају уремију, и дијагноза токсичности не може
бити без одређивања витамина у серуму. Допуна
витамина се не препоручује, а унос из хране и/или
допуне не би требало да пређе дневну препоручену
дозу. Болесници са малапсорпционим синдромом
могу захтевати додатне витамина А, али ниво
ретинола треба проверити пре покретања терапије
и онда редовно пратити да се избегне токсичност.
Витамин Е се не одстрањује дијализом, а ниво може
да буде низак, нормалан или висок. Витамин Е
(400 мг), са 250 мг витамина Ц смањује грчеве код
пацијената на дијализи. Витамин Е може изазвати
повећан ризик од тромбозе дубоких вена и ефекат
налик витамину К код пацијената који узимају
антикоагуланте. Недавна истраживања су показала
да уношење преко 400 мг може да повећа било који узрок смртности у општој популацији, тако да давање није препоручљиво. Витамин К се не смањује
код пацијената на дијализи, дакле, рутинска допуна
се не препоручује. Болесници са могућим ризиком
за недостатак витамина К су они који примају дугорочно антибиотску терапију, они који једу слабо
током дужег временског периода или болесници
на тоталној парентералној исхрани. Прекомерни
витамин К може да омета антикоагулантну терапију
и због тога количину витамина К треба пажљиво
пратити. Адекватна количина витамина К може
да игра улогу у зарастању костију и смањењу
учесталости прелома костију.
Минералима и елементима у траговима се углавном снабдевамо исхраном. На концентрацију у
серуму може да утиче дужина дијализе, концентрације дијализата, лоша исхрана, оштећена апсорпција и старост. Многи минерали и елементи
у траговима су везани за протеине тако се не
могу измерити нивои, међутим, губици током
дијализе су вероватно минимални. На нивое неких
минерала и микроелемената ће утицати разлика у
концентрацији између дијализне течности и серума.
Недостатак цинка може довести до поремећаја
укуса и мириса, поремећаја зарастања рана, смањене отпорности на инфекције и поремећаја сексуалне функције. Учесталост недостатка цинка код
болесника на дијализи није познат, али се може
ретко јавити и токсичност. Цинк је везан за протеине
тако да нивои могу бити лажно ниски када је ниво

албумина низак. Додавање калцијума и гвожђа, као
и влакна и унос алкохола може да омета апсорпцију
цинка. Ови фактори смањују поузданост коришћења
вредности цинка у серуму као дијагностичког алата
за цинк или за праћење пацијената коме се додаје
цинк. За процену одговора болесника на допуњавање
треба користити комбинацију лабораторије и
промена у клиничким симптомима. Хронична уремија може угрозити осећај укуса, али није сигурно
да ли ће додавање цинка побољшати осећај укуса.
Краткорочно додавање цинка може бити од користи
за зарастање рана, међутим, оптималне дозе нису
утврђене. Препоручена доза цинка не треба да
прелази дозу од 15 мг/дан.
Селен у плазми је пронађен у ниском нивоу код
болесника на дијализи и може бити повезан са
малим уносом протеина. Додавања селена могу да
помогну побољшању имуне функције (отпорности
организма). Токсичност је ретка али редовна допуна
се не препоручује.
Ниво бакра је нормалан, а недостатак се ретко виђа
осим ако болесник прима дугорочно парентералну
исхрану са неадекватним саставом. Серумски ниво
бакра може бити под утицајем прекомерног уноса,
или висок унос цинка може да утиче на апсорпцију
бакра. Додавање бакра се не препоручује за дијализне болеснике.
Нема података да алуминијум има било какву
функцију у људском телу, али је важан због могуће
токсичности код болесника на дијализи. Старост,
хормон параштитасте жлезде, цитрат, витамин Д и
флуор могу да повећају апсорпцију алуминијума
у желудцу и ниво алуминијума у костима.
Токсичност алуминијума у дијализних болесника
је, због повећаног уноса и складиштења повезана са
дијализном енцефалопатијом, отпор-ном анемијом
и смањењем формирања кости због алуминијуминдуковане адинамичне болести костију или
остеомалације. Примарни извор алуминијума
су лекове за неутралисање киселине у желудцу
(антациди) који садрже алуминијум и болесници
треба да избегавају дуготрајну употребу ових
лекова. Везивачи фосфата на бази алуминијума
могу да се користе само на кратак рок за болеснике
са хроничним хиперфосфатемијом, али је најбоље
да се уопште не користе.
Парентерална исхрана у току дијализе
Парентерална исхрана у току дијализе може да се
користи као додатак енергије и протеина током
сваке хемодијализе. Скупа је. Она има предност
пружања хранљивих материја без додатне течности
(УФ запремина се повећава у току дијализе) и
обезбеђивања сагласности болесника. Користи се
код неких болесника и тада се могу пребацити из
катаболичног на анаболички статус, а може се
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повећати албумин у серуму, сува тежине, снага
мишића и смањити смртност. У принципу може да
обезбеди до 1000 кцал и 50 г протеина по дијализи.
Метаболички нежељени ефекти укључујући пад
вредности шећера у крви и гастроинтестинални
симптоми захтевају пажљиво праћење.

да се клинички оцењује свака 3 месеца, а примена
престаје уколико није било одговора након 9 - 12
месеци. (допуњавање депоа ткива може трајати
најмање 9 месеци). Нема вредности у биохемији серума.
Исхрана у акутној бубрежној инсуфицијенцији

Интраперитонеумске аминокиселине
Може се користити код болесника на континуираној
перитонеумској дијализи. Коришћење 1,1% амино
киселина у дијализној течности да замени један до
два пута дневно глукозу може показати одређени
напредак у ухрањености, нарочито код болесника
са умереном до тешке претходно постојеће неухрањености. Скупо, доводи до само малог побољшања у исхрани, а примена мора да се уради у време оброка.
Карнитин и дијализа
Карнитин је посредник у метаболизму масти и омогућава апсорпцију масних киселина дугог ланца у
митохондрије за производњу енергије оксидацијом
и скупљање отпадака од вишка ацил група. Настаје
из меса и млечних производа, синтетише се у
јетри, мозгу, бубрезима и складишти у мишићима.
Слободни карнитин и ацилкарнитин се оба акумулирају (смањен бубрежни клиренс), али однос
слободног према ацилованом облику је знатно
смањен. Код болесника на хемодијализи слободни
карнитин је смањен и ацилкарнитин повишен.
Код деце са наследним поремећајима карнитина,
симптоми су слабост мишића, кардиомиопатија,
дисфункција јетре, повећане инфекције, па је
отуда интересовање за надокнаду карнитина код
болесника на дијализи. Да ли постоји прави недостатак карнитина у дијализи је нејасно.
Неки болесници на дијализи имају функционалну
дефицитарност карнитина, која се зове поремећај
карнитина у вези дијализе, који даје анемију која
слабо реагује на еритропетин, хипотензије у току
дијализе, кардиомиопатију, општи умор и слабост
мишића.
Ови болесници могу да реагују на надокнаду карнитина.
Надокнаде Л-карнитина (5 - 100 мг интравенски након дијализе, или 330 мг орално 2 - 3 пута дневно)
су показале променљиво побољшање профила
масноћа (липида), капацитета вежбања, мишићне
снаге, благостања, срчане функције, епизода пада
крвног притиска на хемодијализи и анемије. Неке
студије нису показале стварну корист.
Болесници са карактеристикама поремећаја карнитина у вези дијализе могу имати користи од
карнитина, најбоље са интравенским давањем на
20 мг/кг после сваке дијализе. Одговор би требало
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Ухрањеност у акутној бубрежној инсуфицијенцији
је обично под утицајем основне болести, већ постојеће неухрањености, степена катаболизма и
продуженог боравка у болници. Повећане концентрације у плазми катаболичког хормона
кортизола, укључујући и катехоламине, су честе.
Ефекат промене лептина (хормона који регулише
унос и потрошњу енергије) у серуму је неизвестан.
Тешко катаболички болесници у акутној бубрежној
инсуфицијенцији обично захтевају брзу подршку
у исхрани. Повећана доступност дијализе и
континуиране технике филтрирања утиче да су
проблеми са ухрањености мањи и контрола електролита и равнотеже течности боља.
Болесници који нису септични имају енергетске потребе сличне потребама нормалних појединаца. У
сепси, базални метаболизам може бити повећан до
30%. Обезбеђење адекватне енергије је од суштинског
значаја да се спрече проблеми. Енергетски захтеви
зависе од потрошње енергије, активности болесника
и процене базалног метаболизма.
Додатни захтеви могу бити изазвани различитим
условима (стање након операција, инфекције,
вишеструки преломи дугих костију, опекотина).
Лежећи непокретни болесници имају повећан
енергетске потребе изнад базалног метаболизма од
10%; Лежећи али ограничено покретни болесници
додатних 15 - 20%; и покретни болесници још 25%.
Болесници са акутном бубрежном инсуфицијенцијом, али без додатног катаболичког стреса су
обично у стању да одрже неутралан или позитиван
баланс азота. Катаболички болесници могу имати
значајан пораст уреје у крви а равнотежа азота постаје негативна. Уреја се може користити за процену
укупног баланса азота.
Болесници који су на дијализи захтевају додатне
протеине да надокнаде губитке током дијализе, на
хемодијализи 6 - 9 грама по дијализи, а на перитонеумској дијализи 9 - 12.5 г/24 сата.
Конзервативно лечени болесници обично захтевају
ограничење калијума, натријума, и фосфата у исхрани. Болесницима на хемодијализи потребна је
мање рестриктивна дијета, а многима је потребна
пуна подршка у исхрани.
Дијабетичари на дијализи
Дијабетес (углавном тип два) је све чешћи узрок
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хроничне бубрежне слабости што чини 20% до 40%
болесника на дијализи. Преживљавање болесника
је много горе него код болесника који не болују
од шећерне болести, а велики проценат оболелих
умире у прва 3 месеца дијализе. Главни узрок смрти
је кардиоваскуларна болест. Многе од компликација
дијабетеса ће наставити да напредују након почетка
дијализе, укључујући коронарну артеријску болест,
ретинопатију, катаракте, цереброваскуларну болест,
периферну васкуларна болест, неуропатију, депресију.
Код млађих дијабетичара треба узети у обзир истовремену трансплантацију панкреаса и бубрега.
Болести јетре на дијализи
Различита акутна и хронична обољења јетре (пре
свега вирусни хепатитис) се могу јавити код болесника на дијализи. Најважнија су хронични хепатитис
Б и Ц инфекција. Болесници на перитонеумској
дијализи су мање изложени овом проблему. Стопа
смртности оболелих од хепатитиса Б и хепатитиса
Ц је 35% већа у односу на болеснике који нису
оболели од хепатитиса.
Скоро сваки лек има могућност да оштети ћелије
јетре. Интеракције лекова могу да играју улогу у
оштећењу јетре јер болесници на дијализи обично
примају више лекова. Широко коришћени лекови
против болова и запаљења (нестероидни антиинфламаторни) ретко изазивају оштећења јетре.
Алопуринол и анаболички стероиди могу оштетити
јетре. Бројни антибиотици могу оштетити јетру.
Неки кардиоваскуларни лекови оштећују јетру,
укључујући амиодарон. Праћење активности
аминотрансфераза се препоручује током лечења
повишених вредности холестерола. Алуминијум
хидроксид може бити повезан са оштећењем
јетре. Други потенцијални узроци оштећења јетре
укључују оток јетре услед срчане инсуфицијенције
и стеатозу („масну јетру“) услед слабо контролисане
шећерне болести, гојазности и повишених
вредности холестерола. Многи биљни препарати и
додаци такође могу оштетити јетру. Преоптерећење
гвожђем услед вишеструких трансфузија је
смањено са увођењем еритропоетина и смањењем
трансфузија. Код нејасних оштећења ради се
биопсија јетре.
Инфекције на дијализи
Инфекције су други најчешћи узрок смрти у бубрежној слабости (16% до 30% од свих смртних
случајева), углавном септикемија („тровање крви“)
и упала плућа. Болесници са бубрежном слабости су
са релативно смањеном отпорношћу (имунитетом),
имају повећану учесталост дијабетеса, и могу да
имају тешке или скривене инфекције и захтевају

већу пажњу. Функција белих крвних зрнаца (лимфоцита, моноцита, макрофага и неутрофила)
може бити смањена у уремији. Неухрањеност и
трансфузије крви могу ометати имуне одговоре.
Инфекције су обично због патогених бактерија
(стафилокока, стрептокока). Бактерије у крви (бактеријемија) се јављају у до 20% пацијената, и могу
бити и компликоване инфекције као запаљења
костију, апсцеси у мозгу, запаљења унутрашњег
слоја срца и гнојног запаљења зглобова до 30% случајева. Лекови који оштећују бубреге требало да
буду сведени на минимум а дозирање антибиотика
зависи од бубрежне функције и врсте дијализе.
Инфекција горњег респираторног тракта није чешћа
у бубрежној слабости. Лечење је непромењено.
Дијагноза може бити отежана због преоптерећења
течношћу или плућног едема. Запаљење плућа
са Грам негативним бактеријама је чешће код болесника који су у болници.
Менингитис (запаљење можданих овојница) није
чешће.
Helicobacter pylori вероватно није чешћи, а лечење
треба да буде исто као за болеснике без бубрежне
слабости.
Гастроентеритис најчешће доводи до проблема
са количином течности у телу. Запаљење црева
изазвано бактеријом Clostridium difficile је чешће
код болесника на дијализи до пет пута, због
повећаног давања антибиотика.
Хепатитис је важан узрок обољевања и смрти, а
учесталост је сада мања него што је била раније.
Дијагноза инфекције мокраћних путева се тешко
поставља код болесника који не мокре.
Запаљења поткожног ткива и костију су честа и
представљају проблем.
Туберкулоза код болесника на дијализи је много
чешћа (6 до 50 пута), а у Лондону и 100 пута у односу
на особе које нису на дијализи. Честа је ванплућна
локализација. Грозница, малаксалост и губитак
тежине су најчешћи симптоми. Дијагноза се тешко
поставља и често касни.
Лечење може бити неопходно код болесника са
недијагностикованом грозницом, код којих је сумње
висока. Дозирање лека може да буде проблем. У
принципу лекови се дају после дијализе. Заразни
болесници захтевају одговарајућу изолацију у
оквиру јединица за дијализу.
Отпорне бактерије су велики проблем у болницама.
Контрола инфекције, прање руку, идентификација
инфекције су од кључног значаја. Идеалан је третман
у одвојеним собама али је проблем због простора.
Прање руку међу болесницима пружа главни пут за
спречавање ширења.
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Болесници треба да буду изоловани, запослени
треба да носе рукавице и посебну одећу и да перу
руке антимикробним сапунима.
ХИВ на дијализи
Инфекција ХИВ вирусом је код болесника на дијализи у Америци честа посебно код особа црне
боје коже. По неким статистикама чак 87% особа
црне боје коже на дијализи има ХИВ. Неке дијализе
у Америци имају 39% особа са ХИВ вирусом, а
просек је 1,5%. Италија има 0,13% особа са ХИВ
инфекцијом. У Србији је то за сада реткост. Код ове
инфекције се морају предузети све неопходне мере.
Мора се пазити и на дијализну течност јер вирус
пролази кроз дијализатор у дијализну течност. Став
је да је ипак довољна уобичајена дезинфекција
апарата.
Анемија (малокрвност)
Анемија је и даље једна од најкарактеристичнијих
и видљивих манифестација хроничне болести бубрега.
Постоји јака веза између вредности хемоглобина и
ризика од смрти на дијализи. Повећање хемоглобина изазива велика побољшања у квалитету живота,
могућност вежби, когнитивне функције, сексуалне
функције, имуни одзив, исхрани, сну, а побољшава
срчани рад (смањена хипертрофија леве коморе
и проширење (дилатација), смањени минутни
волумен, смањење ангине). Бубрежна анемија
је нормоцитицна и нормохромна (са ћелијама
нормалне величине и нормалном количином
хемоглобина). Праг за дијагностиковање бубрежне
анемија је концентрацијама хемоглобина мања
од 13.5 г/дл код мушкараца и мање од 12,0 г/дл
код жена. Анемија почиње рано у развоју болести
бубрега и код неких пацијената је клинички
јасна већ у фази 3. Пре увођења лечења давањем
еритропоетина скоро увек је лечена трансфузијама.
Анемија повезана са дијализом је првенствено неуспех ендокрине функције бубрега, недовољна
производња еритропоетина. Покретачка снага за
стварања еритропоетина је недовољно кисеоника
у ткиву, што је резултат неравнотеже између
испоруке кисеоника и потреба. У особа без болести
бубрега када се хематокрит смањује повећава се
ниво еритропетина и до сто пута. Како болест
бубрега напредује, производња еритропетина
опада на 1/4 вредности у здравих појединаца. У
крајњем стадијуму бубрег наставља да производи
ниски ниво еритропоетина, и није у стању да
повећава производњу на одговарајући стимуланс.
Други фактори доприносе развоју анемије и могу
да изазову благу анемију која опстаје упркос
коришћењу еритропетина. Главни међу њима су
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скраћени век еритроцита, губитак крви, гвож-ђе
и други прехрамбени чиниоци, а можда ефекти
уремичног кочења стимулативног дејства еритропетина на коштану срж. Век еритроцита је скраћен
од нормалних 100 до 140 дана на 70 до 80 дана. Ово
смањење века еритроцита је вероватно због метаболичких и механичких фактора за превремено
искључивање еритроцита из оптицаја. Останак
крви у систему и дијализатору, посебно задржавање
крви у дијализатору због згрушавања доприносе
текућим губицима крви. Новије студије код добро
дијализираних болесника показују да век еритроцита
може да приђе нормалном ако се губици крви
повезани са хемодијализом избегавају. Скривени
губици крви у желудцу и цревима услед поремећаја
тромбоцита обично доприносе хроничном губитку
крви. Повећана употреба аспирина и клопидогрела
у старијих болесника са коронарном болешћу само
додаје скривене губитке крви. Недовољна количина гвожђа је дефинитивно главна препрека
ефикасности еритропоетина. Апсорпцију гвожђа
ометају Х2 блокатори, инхибитори јонске пумпе,
везивачи фосфата. Зато је неопходно давати гвожђе
венски на крају дијализе. Осим тога, при свакој
дијализи се губи 6 до 7 мг више од нормалног
обавезног свакодневног губитка гвожђа од 1 до 2
мг дневно. Са додатним губицима од периодичних
лабораторијских тестова годишњи губици гвожђа
могу да пређу нормалне телесне залихе гвожђа
од око 1200 мг. Стандардно за већину особа на
хемодијализи даје се гвожђе у просеку 2 г годишње
у вену након дијализе.
--------------------------------------

Миодраг Павловић – Драги
Зовем се Драги, Павловић Миодраг – Драги из
Књажевца, рођен 1950. год. Овим путем бих желео
да испричам своју животну причу. Рођен сам у селу Ошљане, у општини Књажевац. Основну школу завршио сам у селу а средњу пољопривредну у
Неготину. Био сам запослен у пољопривредном
комбинату “Џервин”. Мој живот је текао без икаквих здравствених проблема, осим хипертензије због
које сам од своје 40. те почео да користим лекове за
хипертензију, рачунајући да је то болест наследна,
јер мајка и цела фамилија по мајци болује од хипертензије.
Све док ми на рутинском лабораторијском прегледу
2015. год. није утврђено да је повећан креатинин и
уреја у мом организму. Креатинин је тада износио
320 а уреја 12. Вредности нису ништа драстичне а и
нисам се осећао лоше, нити сам имао икакве тегобе.
Уролог у Књажевцу ме је лечио и то је трајало 3-4
месеца међутим пошто се вредности креатинина
и уреје нису смањивали добио сам упут и одлазим
у ЗЦ Зајечар на одељење нефрологије. Примљен
сам код докторке Данке у септембру 2015. године
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и после дате терапије сваког месеца сам долазио
на контролу. Међутим болест је узнапредовала и
креатинин је достигао вредност 460 а уреја до 20.
Децембра 17, 2015. године одлазим на контролни
преглед и докторка ми предлаже да останем на
одељењу где бих примио терапију и где би свакодневно контролисали резултате. То све траје до
30.12.2015. Примам инфузије два пута на дан али
вредности уреје и креатинина се повећавају, креатинин 960 уреја 25 и на савет докторке Данке
31.12.2015. ми пласирају катетер и у поподневним
сатима урађена ми је прва дијализа у ЗЦ Зајечар. Од
тада сам на хроничном програм дијализе три пута
недељно. У фебруару 2016. год. на предлог докторке
на хирургији у Зајечару хирург доктор Микица Перић након прегледа крвних судова и подлактице
уграђује ми АВ фистулу. Иако су ми болесници са
одељења из личног искуства саветовали да не дозволим да ми доктор Микица ради фистула, јер по
њиховим речима, оне фистуле које је он урадио мало
која од њих је у функцији. Међутим ја прихватим и
урађена ми је прва фистула која је радила док сам
довезен са хирургије на нефрологију и престала са
радом. Позвали смо доктора Перића да погледа док
је рана још свежа може ли нешто да се поправи,
међутим није дошао, већ је рекао да ће сутрадан
да уради ревизију. А ревизија се састоји у томе да
уради нову фистулу и тако редом док има места
на руци. Доктор на нефрологији ми је укључио
одмах хепарин у нади да ће прорадити и то траје
24 часа. Од хепарина мени у желуцу пукне неки
крвни суд и почнем да крварим и да губим много
крви. Наредних дана сам примио 10-12 боца крви и
крварење се зауставило . Друга фистула ми урађена
на приватној клиници у Ћуприји код доктора Делића
која на сву срећу и данас траје и ради беспрекорно.
Моје прве две године ја и остали болесници, а било
нас је 24 из општине Књажевац, путовали смо у Зајечар где су поједини болесници из околних села у
Књажевцу путовали у једном правцу и по 100 км.
Кад пођемо на дијализу у Зајечар путовање по израбљеним локалним путевима није баш пријатно али
кад завршимо са дијализом где из организма извуку
4-5 литра течности осећамо се полумртвим и тек
онда настаје проблем. Возило које нас превози врло
често касни и по цео сат а ми онако измрцварени
седимо по ходницима на промаји јер су услови у
центру за дијализу веома лоши. Опремљеност је на
нивоу 50-60 тих година прошлог века, лети несносне
врућине а зими столарија врло стара, прозори се
ретко који затвара, на понеком је поломљено стакло
па стављен картон. Кревети на којима смо лежали
су пропали па уместо мадраца стављене су даске па
чак и врата од ормара а постељина и ћебад никакви.
Сазнали смо да је Здравствени центар у Књажевцу
још 2010. год добио из донације апарате за дијализу
марке Инова и тада у једном делу Здравственог
центра адаптиране су просторије за дијализу.
Ми болесници тада се организујемо у удружење

бубрежних и дијализираних болесника са циљем да
се отвори центар за дијализу и почињемо интензивне
разговоре са директором Здравственог центра и
његовим сарадницима и представницима локалне
самоуправе. Наилазили смо на разумевање али и на
отпор појединих сарадника и то је трајало више од
годину дана. Међутим наша упорност се исплатила
и на крају у фебруару 2018. год. почели смо са
дијализом у Књажевцу. На програм хемодијализе
из Књажевца било је 20 болесника, од тога 16 се
дијализирају у Књажевцу а остали и даље путују у
Зајечар пошто у Књажевцу има само 4 дијализна
места. У времену кад смо започињали разговор
на дијализи су били 24 болесника. У међувремену
су неки од болесника за путовање купили карту у
једном правцу јер за њих није било повратних, а неки су се приновили тако да смо тренутно 20.

Е сад мало да се и похвалимо, не само да кукамо.
Особље на одељењу хемодијализе у Књажевцу
има доктора специјалисту, ординирајућег лекара,
главну сестру, четири медицинске сестре и електроничара за одржавање апарата. За особље у одељењу хемодијализе имам само речи похвале јер су
то радници који знају са болесницима. Старосна
структура болесника је 50 па и старији а на дијализи
проводимо око 5 сати дневно. То су људи у позним
годинама и све им смета, али особље за сваког
болесника има речи утехе. Јер ми болесници са
особљем у центру проводимо трећину живота и
са њима делимо и добро и зло. Кад нам је тешко
њима се жалимо а и кад нам је нешто лепо њима се
похвалимо.
Само можемо да кажемо да смо им до неба захвални
за сав труд који улажу око нас и што се труде да
нам како тако продуже живот и да га такав какав је
учине лепшим и подношљивим.
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УДРУЖЕЊА БУБРЕЖНИХ
ИНВАЛИДА

РАНИХ И ХРОНИЧНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА КБЦ "ЗВЕЗДАРА", Београд-Звездара, Брсјачка
23а, Гордана Тодић

УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИНВАЛИДА НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ – БЕОГРАД, Београд,
Александар Тубић

УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА СРБИЈЕ НА КУЋНОЈ ДИЈАЛИЗИ, Нови Београд; Светлана Трипковић

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, Звонко Петровић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА "ПОДРИЊЕ",
Лозница, Раденко Лукић

Удружење дијализираних и трансплантираних бубрежних болесника општине Свилајнац, Свилајнац,
Светог Саве 7, Домица Марковић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И ХРОНИЧНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА ТИМОК РЕНАЛИС КЊАЖЕВАЦ, Књажевац,
Змај Јове Јовановића 64, Миодраг Павловић
Удружење дијализних и трансплантираних пацијената западне Србије, Ужице, Момчила Тешића 6,
Драгослав Вранић

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

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА “КОСАНИЦА”,
Куршумлија, Шеснаести Фебруар 84, Душан Видојковић

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВРАЊЕ, Врање,
Пане Ђукића бб, Јова Станојевић

Удружење бубрежних инвалида “Male renibus” Крушевац, Бивољска 69, Зоран Манојловић

УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ И ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И ИНВАЛИДА
"НАИСУС", Ниш – Медиана, Зорана Ђинђића 48,
Александар Давидовић
УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА – ЛЕСКОВАЦ, Лесковац, Јужноморавских Бригада бб, Новица Јанковић (преминуо)
УДРУЖЕЊЕ ДЕЦЕ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА И
ТРАНСПЛАНТИРАНИХ ОСОБА - СВЕ ЗА ОСМЕХ,
Београд-Вождовац, Устаничка 64, Јелена Алавања,
Бранислава Даниловић
МЕЂУОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ БУБРЕЖНИХ
ИНВАЛИДА И БОЛЕСНИКА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ И ВЕЛИКЕ ПЛАНЕ – KIDNEY, Смедеревска
Паланка, Шулејићева 57,Јасмина Николић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА "ЧИВИЈА"
– ШАБАЦ, Шабац, Мите Поповића 20, Славко
Николић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ И БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА ТОПЛИЦЕПРОКУПЉЕ, Прокупље, Нехруова 1, Милан Крстић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИРАНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА - ИНВАЛИДА
ПРИЈЕПОЉЕ, Пријепоље, Лоле Рибара бб, Сафет
Фетаховић
УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАНТИ-
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Удружење бубрежних болесника општина Зајечар
и Бољевац, Зајечар, улица Расадничка бб (одељење
нефрологије), Александар Николић
Удружење бубрежних инвалида косовско-поморавског округа Ранилуг - Косовска Каменица, 38267
Глоговце, Косовска Каменица, Мишко Крстић
Удружење бубрежних болесника општине Земун
Београд-Земун, Вукова 9,Небојша Касаловић,
Удружење трансплантираних Војводине Пантрансплант, Нови Сад, Пере Попадића 2, Маринко Дивјак
Удружење бубрежних болесника и инвалида Града
Јагодине, Јагодина, Вука Караџића 2, Олга Нешовић
Удружење бубрежних болесника и инвалиа Сјеница
УББИС, Сјеница, Тадије Андрића 10, Мухамед Балтић
Удружење бубрежних болесника на дијализи Прибој,
Прибојске чете бб, Едиб Џакић
Удружење бубрежних болесника Косова и Метохије,
Косовска Митровица, улица Анри Динан 10, Ненад
Јанићевић
--------------------------------------Зоран Мишковић, председник Савеза бубрежних
инвалида Војводине је више пута инсистирао да не
објављујемо податке о удружењима из Војводине.
Поштујемо тај захтев и зато овде више нема података
о удружењима са територије Војводине.
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