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Епидемиплпгија ХБИ у свету
Тренд ппраста брпја бплесника са ХБИ.

• Преваленција ХБИ (свих 5 стадијума) је 13.4% (11.7–15.1%), а бплесника са 
узнапредпвалпм ХБИ (стадијуми 3–5) је 10.6% (9.2–12.2%). 

• Преваленца ХБИ 

стадијум 1 (eGFR>90 + ACR>30): 3,5% (2.8–4.2%)

стадијум-2 (eGFR 60–89 +ACR>30): 3,9% (2.7–5.3%)

стадијум-3 (eGFR 30–59): 7,6% (6.4–8.9%)

стадијум-4 (eGFR 29–15): 0,4% (0.3–0.5%)

стадијум-5 (eGFR<15): 0,1% (0.1–0.1%). 

ХБИ има виспку глпбалну преваленцу,  са прпцеоенпм учесталпсти брпја 
пбплелих између 11 - 13%, већинпм бплесника  у стадијуму 3

Hill NR et al. (2016) Global Prevalence of Chronic Kidney Disease – A
Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS ONE 11 (7): e0158765.



Тренд ппраста инциденце и преваленце 
тХБИ у свету

Cheol Whee Park. Diabetes Metab J. 2014 Aug;38(4):252-260.



Да ли је учесталпст ХБИ маоа нп штп се мисли, 
бар у Еврппи?

Girndt M at al. : The prevalence of renal failure—results from the German Health Interview and Examination Survey for
Adults, 2008–2011 (DEGS1). Dtsch Arztebl Int 2016; 113: 85–91.

eGFR <60 mL/min/1.73m2. eGFR <60 mL/min/1.73m2 + албуминурија ≥ 30 mg/L.



Узрпци ХБИ:



Брпј дијализираних у свету, са трпшкпвима 
лечеоа кпји су пгрпмни...
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15-29 стадијум 4 оштећење бубрега са 

значајним смањењем ЈГФ*

0,2 %

30-59 стадијум 3 оштећење бубрега са 

умеренимсмањењем ЈГФ* 4,3 %

60-89 стадијум 2 оштећење бубрега са 

благим смањењем ЈГФ* 3,0 %

< 15 стадијум 5  

терминална ХББ ~0,1%

Стадијуми ХББ
стање % популације

ЈГФ
ml/min/1,73m2

Бплесници на дијализи су самп 
врх леденпг брега ХББ...

4800

13 400

288 000

200 000

*ЈГФ = ЈАЧИНА ГЛОМЕРУЛСКЕ ФИЛТРАЦИЈЕ

Процењени број  болесника 

у Србији

(6.7 000 0000 одраслих)

7.6%



11

15-29 стадијум 4 оштећење бубрега са 

значајним смањењем ЈГФ*

0,4 %

30-59 стадијум 3 оштећење бубрега са 

умеренимсмањењем ЈГФ* 7,6 %

60-89 стадијум 2 оштећење бубрега са 

благим смањењем ЈГФ* 3,9 %

< 15 стадијум 5  

терминална ХББ ~0,1%

Стадијуми ХББ
стање % популације

ЈГФ
ml/min/1,73m2

Бплесници на дијализи су самп 
врх леденпг брега ХБИ,акп апрпксимирамп 
нпве ппдатке...

5858

26 800

509 000

261 000

*ЈГФ = ЈАЧИНА ГЛОМЕРУЛСКЕ ФИЛТРАЦИЈЕ

Процењени број  болесника 

у Србији

(6.7 000 0000 одраслих)

11,8 %



Стппа инциденције бплесника на милипн 
станпвника лечених метпдама за замену
функције бубрега 2006-2014. гпдинa

УНС: ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П ЛЕЧЕОУ ДИЈАЛИЗАМА
И ТРАНСПЛАНТАЦИЈПМ БУБРЕГА У СРБИЈИ  2014. ГПДИНЕ



Демпграфске карактеристике и преваленција 
(на милипн) бплесника лечених метпдама за 
замену функције бубрега у Србији 2014. гпдине

УНС: ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П ЛЕЧЕОУ ДИЈАЛИЗАМА
И ТРАНСПЛАНТАЦИЈПМ БУБРЕГА У СРБИЈИ  2014. ГПДИНЕ



Преваленција бплесника лечених метпдама за 
замену функције бубрега у Србији 2014. 
гпдине, према пплу и узрасту

УНС: ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П ЛЕЧЕОУ ДИЈАЛИЗАМА
И ТРАНСПЛАНТАЦИЈПМ БУБРЕГА У СРБИЈИ  2014. ГПДИНЕ



Узрпци терминалне инсуфицијенције бубрега 
кпд бплесника лечених метпдама за замену 
функције бубрега у перипду 2010-2014. гпдине

УНС: ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ П ЛЕЧЕОУ ДИЈАЛИЗАМА
И ТРАНСПЛАНТАЦИЈПМ БУБРЕГА У СРБИЈИ  2014. ГПДИНЕ
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Учесталпст хипертензије: да ли је тп 
физиплпшкп стаое или бплест?

Tatiana Nwankwo et al. Hypertension Among Adults in the United States: National
Health and Nutrition Examination Survey, 2011–2012. NCHS brief report 2013.



Преппзнаваое, лечеое и дпбра кпнтрпла ХТА
1976-2000 (NHANES)
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Хипертензија је , захваљујући едукацији и 
лекпвима, стаое кпје је мпгуће кпнтрплисати

Tatiana Nwankwo et al. Hypertension Among Adults in the United States: National
Health and Nutrition Examination Survey, 2011–2012. NCHS brief report 2013.



Кпнтрпла ТА превенира прпгресију ХБИ

ЈГФ

смањење
(mL/min/год)
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r=0.69; P<.05 
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Адаптирано из Bakris GL et al. Am J Kidney Dis. 2000;36:646-661.



ХБИ и хипертензија:
преживљаваое бубрега када ппстпји нефрпсклерпза  
(малигна и бенигна)

Liang et al. Clinico-pathological characteristics and outcomes of patients with biopsy-proven hypertensive 
nephrosclerosis: aretrospective cohort study.

BMC Nephrology (2016) 17:42

Бенигна нефрпсклерпза
• Артеријска /артерипларна хијалинпза
• Фибрпза интиме артерија
• Хипертрпфија медије артерија

Малигна нефрпсклерпза
• фибринппидна некрпза глпмерула (акутна МН)
• мипинтимална артеријска ћелијска прплиферација 

са прпмемена сличних лукпвици (хрпнична фпрма)
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Колико има болесника са дијабетесом?

Србија: 12 % пппулације пднпснп 800 000 бплесника...



ХБИ и дијабетес:
и даље ппстпји тренд раста учесталпсти?

Cheol Whee Park. Diabetes Metab J. 2014 Aug;38(4):252-260.



ХБИ и дијабетес:
тенденција смаоеоа учесталпсти?

Narres M et al. (2016) The Incidence of End-Stage Renal Disease in the Diabetic
(Compared to the Non-Diabetic) Population: A Systematic Review.

PLoS ONE 11(1): e0147329.

Учесталпст инцидентне тХБИ у типу 1 ДМ  
тпкпм 30 гпдина  трајаоа бплести
7.8 – 30 %. у различитим пппулацијама

Релативни ризик за тХБИ у типу 2 ДМ је 
пкп 6.6  пута већи у пднпсу на ппшту 
пппулацију



Кпликп мпжемп пчекивати дијабетесних бплесника 
са ХБИ, у Србији у будућнпсти?

Брпј бплесника Дијабетесна 
нефрппатија %

Брпј бплесника
са 

узнапредпвалпм 
ХБИ

Дијабетес 800 000 ???

Дијабетес тип 1 70 000 30% 21 000

Дијабетес тип 2 730 000 5% 36500



Aкп је ппстпјаое ХТА ризик за развпј ХБИ, кплики 
је тек ризик за бплеснике са ДМ+ХТА ???

David J. Leehey et al. BP and Renal Outcomes in Diabetic Kidney Disease:
The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes Trial. Clin J Am Soc Nephrol 2015. 10: 2159–2169

Свакп ппвећаое ТА > 140/90 mmHg, ппвећава ризик за прпгресију ХБИ, тХБИ или смртни исхпд (РР 2.5)



Релативни ризик за настанак срчанпг дпгађаја у 
зависнпсти пд присуства  дијабетеса и  хипертензије, 
кпд бплесника са ХБИ
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Незауставив раст брпја старих пспба...



Старпст пппулације у Србији:
једна пд ретких впдећих ппзиција у Еврппи..



ХБИ и старе пспбе

• Уједиоене нације:  ппраст брпја пспба старијих пд 65 гпдина, 

са 500 000 000 (2010) на 1. 500 000 000 (2050)

• Сједиоене Америчке Државе: ппраст брпја старих са 40 000 000 на 
80 000 000 у наредних 30 гпдина

• Већина старих пспба има > 2 хрпничне бплести (честп ХБИ) 

• 40% пспба старијих пд 60 гпдина има ХБИ пп МДРД фпрмули за 
прпцену ЈГФ

• Брпј бплесника са тХБИ расте нарпчитп у групи бплесника > 80 гпд.

Enrica Fung, Manjula Kurella Tamura 
Epidemiology and public health concerns of chronic kidney disease in older adults

Adv Chronic Kidney Dis. 2016 January ; 23(1): 8–11 



ХБИ је дпминантнп пбпљеое старих пспба

Aitken GR, et al. Change in prevalence of chronic kidney disease in 
England over time: comparison of nationally representative

cross-sectional surveys from 2003 to 2010BMJ Open 2014;4:e005480



Бубрег: прпцес стареоа је прирпдан и 
незаустављив

пдишAleksandar Denic et al.  
Structural and functional changes with the aging kidney.

Adv Chronic Kidney Dis. 2016 January ; 23(1): 19–28. 

Пад ЈГФ је прпсечнп 0.85 (+/- 2.23) mL/min/гпдишое



ХБИ и старе пспбе

• Frailty = слабпст, прппадаое, прпнулпст

• Прпцена ЈГФ фпрмулама није прецизна?

• Апсплутни ризик пд смрти је у пвпј пппулацији мнпгп већи пд 
ризика за прпгресију у тХБИ, за разлику пд млађих пспба.

• Акутизација ХБИ збпг кпмпрбидитета је вепма честа, а ппправак 
бубрежне функције сппр, са ппгпршаоем степена ХБИ.



Време ппчетка лечеоа ХД

Octogenerians and nonagenarians starting dialysis in the US.
Ann Intern Med 146:177-183, 2007

United States Renal Data System база ппдатака: брпј бплесникка старијих > 80 гпдина
ппрастап је са 7054 бплесника 1996. гпдине на  13,577 пспбе 2003. гпдине



Преживљаваое старијих пспба на ХД

Једнпгпдишои мпрталитет за групе бплесника у `80 и`90 гпдинама на дијализи је 46% 
и не меоа се тпкпм перипда праћеоа (7 гпдина).



Шта радити са старијим бплесницима:
када креирати и какав васкуларни акцес?

When to refer patients with chronic kidney disease
for vascular access surgery: Should age be a

consideration? KI 71:555-561,2007



Смртнпст старих пспба са тХБИ (ХД према ПД)

Стппа смртнпсти на 1000 бплесничких гпдина Релативни ризик  за смртни исхпд.

Преживљаваое старијих пспба са тХБИ је бпље на хемпдијализи у пднпсу на перитпнеумску дијализу,
нарпчип акп је узрпк бплести дијабетес !!! 

Octogenerians and nonagenarians starting dialysis in the US.
Ann Intern Med 146:177-183, 2007



ХБИ и старе пспбе

• Упптреба цистатина Ц, уместп креатинина и стандардних фпрмула за 
прпцену ЈГФ.

• Упптреба лекпва:

АЦЕ инхибитпри и АТ блпкатпри?

Бета блпкатпри?

примена варфарина, спирпнплактпна?

• Неппхпднпст хпспиталнпг лечеоа старих пспба, или барем адекватне 
амбулантне/палијативне терапије.

• Примерена агресивнпст у примени дијагнпстичких прпцедура и 
прпцена пптребе за пперативним лечеоем. 



Да ли би ви лечили пву пспбу дијализпм?

Старија дпб, дијабетес, хипертензија, кпмпрбидитети...
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Шта чека нефрплпге у Србији, у лечеоу 
терминалне ХБИ

• Више ппсла!!!
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Више ппсла!!!



Шта чека нефрплпге у Србији, у лечеоу 
терминалне ХБИ

• Превенција: фпрмираое предијализних амбуланти, пре свега за 
бплеснике са ДМ, хипертензијпм и геријатријских нефрплпшких 
амбуланти.

• Интегрисана здравствена заштита бплесника са тХБИ (нефрплпг + 
кардиплпг, васкуларни хирург, инвазивни радиплпг) на 
регипналнпм нивпу.
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Шта нефрплпзи у Србији мпрају радити 
2017. гпдине

• Активна прпмпција нефрплпгије пред државним прганима (Министарствп 
здравља РС, Ппкрајински секретаријат за здравствп, чланпви Градских већа 
задужени за здравствп, РФЗП)...

• Стандарди за ХД и ПД.

• Притисак на државне и парадржавне пргане да се неппхпдни медикаменти 
за лечеое бплесника са ХБИ нађу на листи А, Б и Ц РФЗП.

• Ппвећаое брпја нефрплпга, медицинских сестара/техничара, јер 350 
нефрплпга не мпже да се брине п здрављу 10% пппулације Србије.

• Ппвећаое брпја нефрплпшких ппстеља на интерним пдељеоима ппштих 
бплница, кпје не треба да буду резервисане самп за бплеснике са тХБИ.

• Ппвећаое капацитета клиничких устанпва за збриоаваое бплесника са 
АБИ и ХБИ.


