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INTRODUCERE
Boala cronică de rinichi (BCR) este o afecțiune cu o incidență și prevalență în
continuă expansiune, determinată de creșterea numărului de pacienți cu diabet
zaharat și de îmbunătățirea metodelor de diagnostic și tratament pentru bolile cronice.
La nivel mondial, aproximativ 2 milioane de oameni suferă de BCR, iar o mare parte
necesită o procedură de substituție a funcției renale reprezentată de dializă sau
transplant renal pentru asigurarea supraviețuirii. Aproximativ 90% din pacienți ajung
să fie tratați prin hemodializă (HD).
Fistula arteriovenoasă (FAV) este calea de abord vascular recomandată datorită
faptului că se asociază cu o patență mai prelungită și cu mai puține complicații. Un alt
aspect care trebuie precizat este legat de scăderea ratei de mortalitate comparativ cu
cateterele venoase centrale (CVC) și grefele vasculare. Obținerea unei rate cât mai
crescute de FAV maturate și menținerea patenței acestora pentru o perioadă lungă de
timp este obiectivul spre care trebuie să tindem. În acest sens, este nevoie să fie
elucidați factorii de risc care duc la pierderea patenței (prin stenoză, tromboză) și
mecanismele care sunt implicate în apariția progresiei acestora. Un alt aspect
important ce necesită atenție este identificarea unor biomarkeri care să aibă
capacitatea de a descoperii pacienții cu risc de a dezvolta stenoze sau tromboze FAV.
Această teză îşi propune studierea factorilor de risc pentru stenoza şi tromboza
FAV precum şi studiul implicării unor molecule proinflamatorii de tipul produşilor de
glicozilare avansată (AGEs), receptorului solubil al AGEs (sRAGE), moleculei de
adeziune vasculară-1 (VCAM-1) în disfuncƫia FAV. Teza este structurată în două părți:
stadiul actual al cunoașterii, în care s-a realizat o sinteză a datelor existente în
literatură, și contribuția personală, în care am adus în discuție două aspecte: un aspect
legat de patologia abordului vascular și un aspect legat de mortalitatea generală și
cardiovasculară (CV) la pacienții hemodializați cronic.

STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII
FAV este calea de abord vascular preferată, deoarece se asociază cu o rată mai
redusă de tromboză, cu o supraviețuire mai prelungită și costuri mai reduse pentru
menținerea patenței secundare.
Abordul vascular și complicațiile asociate contribuie semnificativ la creșterea
morbidității, mortalității, la reducerea calității vieții și creșterea costurilor la nivelul
sistemului de sănătate. La momentul actual, monitorizarea accesului vascular se face
prin examinare fizică și înregistrarea unor indicatori clinici asociați dializei sugestivi
pentru disfuncția FAV, iar ca și metodă de supraveghere este utilizată ecografia în
modul B și Doppler, care permite evaluarea diametrului anastomozei, segmentului
venos al FAV și debitului sangvin. Complicații precum stenoza, tromboza și infecțiile
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reprezintă cauzele majore de spitalizare în rândul pacienților dializați. Chiar dacă s-au
făcut eforturi privind prevenirea, diagnosticul și tratamentul complicațiilor, motivul
pentru care acest proces are loc într-un interval scurt (săptămâni-luni) la unii pacienți,
iar la alții foarte îndelungat (ani-zeci de ani), nu este cunoscut. Factorii care pot să
predispună la dezvoltarea disfuncției abordului vascular cuprind factori morfologici și
hemodinamici (diametrul venei, arterei, debitul sangvin inițial), factori demografici
(vârsta pacientului, sexul, rasa), comorbiditățile (diabetul zaharat, istoricul de boli
cardiovasculare, boala vasculară periferică, obezitatea). O serie de factori chirurgicali,
precum experiența chirurgului, tipul anesteziei folosit în timpul creării FAV, tipul
anastomozei create contribuie la disfuncția abordului vascular.
Hiperplazia neointimală (HNI) care este substratul morfopatologic al stenozei
poate să fie favorizată de factori hemodinamici, stresul oxidativ, molecule
proinflamatorii, molecule de adeziune vasculară precum VCAM-1.
De asemenea, au fost identificați factori care predispun la dezvoltarea
trombozei accesului vascular, după cum urmează: hiperhomocisteinemia, anticorpii
anticardiolipină, factori genetici, un nivel scăzut al albuminei serice, nivele crescute ale
lipoproteinelor serice și proteina C reactivă, precum și tratamentul cu eritropoietină.
De-a lungul timpului, au fost efectuate foarte multe studii cu scopul de a
identifica posibili biomarkeri asociați cu disfuncția FAV dar fără ca rezultatele să fie
concludente. AGEs sunt proteine generate de o serie de reacții chimice cunoscute sub
numele de reacții Maillard. La pacientul cu BCR, nivele crescute de AGEs au fost
descrise, în mod repetat, iar nivelul acestora este corelat invers cu scăderea ratei de
filtrare glomerulară, cele mai crescute niveluri fiind raportate la pacienții cu BCRT la
momentul inițierii hemodializei,.
AGEs contribuie la fiziopatologia bolilor vasculare prin acumularea lor la nivelul
celulelor endoteliale, unde determină modificări structurale intracelulare și
funcționale, având ca și consecință reducerea biodisponibilității oxidului nitric și
dezvoltarea unui status pro-coagulant. AGEs sunt implicați în aterogeneză, calcificările
vasculare și remodelarea vasculară, inclusiv HNI la cei cu și fără afecțiuni renale.
RAGE, receptorul care face parte din familia imunglobulinelor, este exprimat la
nivelul celulelor endoteliale, celulelor musculare netede și cardiomiocite, și se leagă de
AGEs, inducând creșterea răspunsului inflamator, apoptoză celulară și activitate protrombotică crescută. La pacienții cu diabet zaharat și la cei cu BRCT, mai ales la
populația tratată prin hemodializă, au fost constatate nivele crescute de sRAGE.
Relevanța acestora pentru funcționalitatea și patența FAV este foarte puțin
investigată, un singur studiu clinic având ca obiectiv investigarea relației dintre AGEs
și tromboza FAV.
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CONTRIBUȚIA PERSONALĂ
1.Ipoteza de lucru/obiective
Lucrarea de faƫă a avut ca scop studiul unor biomarkeri care ar putea contribui la
identificarea pacientilor cu risc crescut de a dezvolta complicaƫii de tipul stenozei
respetiv trombozei la nivelul FAV. Concret , obiectivele specifice ale acestei teze au fost
urmatoarele:
1. identificarea unor factori de risc pentru dezvoltarea stenozelor FAV, cu focus pe
investigarea unei posibile asocieri dintre diverse molecule proinflamatoare pentosidină, N-Carboxymethyllysine (CML), fracțiunea solubilă a receptorului pentru
produşii de glicozilare avansată (sRAGE), molecula de adeziune vasculară 1 (VCAM-1)
și stenoza accesului vascular
2. analiza relației dintre nivelul plasmatic al acestor biomarkeri și modificările
hemodinamice și funcționale ale FAV
3. studiul mecanismelor fiziopatologice prin evaluarea prospectivă clinică a rolului
moleculelor proinflamatoare ca factori predictivi ai trombozei FAV și impactul
acestora asupra supraviețuirii FAV
4. evaluarea factorilor de risc pentru mortalitatea generală şi de cauză cardiovasculară

2. Studiul 1. Factori de risc pentru dezvoltarea stenozei FAV la
pacienții hemodializați cronic
Introducere și obiective. FAV au o rată considerabilă de complicații, mai ales de
stenoze, studii în direcția identificării posibililor factori de risc fiind absolute necesare,
deoarece ar permite o mai bună înțelegere a mecanismelor patogenetice și chiar
punerea bazelor unor metode de tratament. Acest studiu clinic, transversal, efectuat
pe o populație de pacienți HD, a avut ca obiectiv principal investigarea posibilei
legături dintre pentosidină, CML, sRAGE, VCAM-1 și stenoza accesului vascular.
Material și metodă. În acest studiu au fost incluși 88 de pacienți care au îndeplinit
următoarele criterii: pacienți prevalenți tratați prin HD sau hemodiafiltrare cronică de
trei ori pe săptămână; prezența unei fistule arteriovenoase funcționale. Au fost
înregistrate date despre tipul și istoricul abordului vascular, prezența bolilor
cardiovasculare aterosclerotice, tipul de tratament. Parametrii de laborator au fost
determinați cu ocazia evaluărilor lunare, înainte de cea de a doua ședință de dializă din
cursul săptămânii. Pacienţii au fost evaluaţi ecografic, stenoza fiind definită ca o
îngustare a lumenului vascular cu mai mult de 50% comparativ cu zonele adiacente și
o creștere a raportului vitezelor sistolice (viteza maximă sistolică, VMS) după cum
urmează: un raport VMS zonă stenotică/VMS în amonte de stenoză >2:1 la nivelul
versantului venos, respectiv un raport >3:1 în zona anastomozei.
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Rezultate și concluzii. Pacienții HD cu stenoză la nivelul FAV au prezentat un nivel
semnificativ mai crescut de pentosidină și sRAGE, precum și un procent semnificativ
mai mare de calcificări la nivelul FAV. În ceea ce privește consecințele stenozei,
parametrii de eficiență a dializei și fluxul sangvin au fost semnificativi mai reduși la
pacienții cu stenoze. Studiul acesta contribuie la susținerea ipotezei conform căreia, la
pacienții hemodializați, nivelele crescute de sRAGE nu reflectă blocarea interacțiunii
AGEs-RAGE, ci activarea sistemului AGE-RAGE contribuind astfel la accelerarea HNI
prin intermediul exacerbării inflamației vasculare, aterosclerozei și calcificărilor
vasculare.

3.Studiul 2- Relaƫia dintre markerii sistemici proinflamatori şi
parametrii hemodinamici şi funcƫionali ai fistulei arteriovenoase
Introducere și obiective. La momentul actual, nu există biomarkeri sau mijloace
tehnice care să prezică funcționalitatea unei FAV. S-a evaluat asocierea unor markeri
care reflectă inflamația, parametrii metabolismului mineral osos și lipidic cu disfuncția
abordului vascular, dar rezultatele obținute nu au evidențiat o legătură clară.
Evaluarea ecografică reprezintă metoda prin care se stabilește diagnosticul de stenoză,
iar ca metodă de supraveghere este recomandată determinarea debitului sangvin (Qa).
Nu toate stenozele sunt urmate de disfuncƫie FAV. Principalul obiectiv al studiul nostru
a fost reprezentat de investigarea unei corelații între VCAM-1, sRAGE, CML,
pentosidină și disfuncția abordului vascular (evaluată prin examinare ecografică, și
definită ca Qa ≤500ml/min sau IR≥0.5), în stagii incipiente, înainte de pierderea
abordului vascular sau tromboza acestuia.
Material și metodă. Studiul a inclus 88 de pacienți hemodializați cronic cu FAV
funcționale (FAV a fost definită ca fiind funcțională dacă a fost posibilă puncționarea cu
două fistuline pe toată durata dializei și cu un debit la pompă de 250 ml/min) care au
fost evaluați ecografic. Evaluarea ecografică FAV a fost realizată înainte de începerea
ședinței de dializă, pacientul fiind în clinostatism, fiind asigurate condițiile de confort
termic
Rezultate și concluzii. La pacienții din grupul cu disfuncție de abord vascular nivelul
plasmatic de VCAM-1 a fost semnificativ mai crescut comparativ cu pacienții din
grupul fără disfuncție (p=0.02). De asemenea, în acest grup s-a constatat o prevalență
semnificativ mai mare în ceea ce privește boala coronariană (p=0.02), boala vasculară
periferică (p=0.01) și calcificările FAV (p=0.002). Nivelul plasmatic crescut al VCAM-1
(p=0.025) și calcificările FAV (p=0.007) au rămas factori semnificativi predictivi ai
disfuncției accesului vascular. Disfuncția de FAV nu este superpozabilă cu stenoza, nu
toți pacienții cu stenoze au FAV disfuncționale și nu toți pacienții cu disfuncție au
stenoze. Rezultatele obținute sugerează că acești biomarkeri reflectă același proces
patogenetic - HNI, dozarea acestora, la inițierea HD sau în momentul creării accesului
vascular, ar putea contribui la identificarea pacienților la risc pentru disfuncția FAV.
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4.Studiul 3. Factori de prognostic ai trombozei FAV la pacienții
hemodializați cronic
Introducere si obiective. Tromboza este secundară leziunilor stenotice preexistente
la nivelul venei arterializate, anastomozei sau arterei aferente, având ca substrat
morfopatalogic procesul cunoscut sub numele de HNI. Factorii sistemici, precum
vârsta, fumatul, hipercoagulabilitatea, mediul uremic, inflamația, hiperlipidemia, și
factorii locali (tipul de anastomoză, tehnicile de canulare folosite, hematomul local) pot
fi implicați în pierderea accesului vascular prin creșterea nivelului inflamației
sistemice. Principalele obiective au fost identificarea potențialilor factori predictivi ai
trombozei, atenția fiind concentrată asupra lui sRAGE, VCAM-1, pentosidină și CML,
drept posibili factori predictivi ai trombozei FAV precum și evaluarea impactului
acestor biomarkeri asupra supraviețuirii FAV.
Material si metodă. Urmărirea pacienților a fost făcută pe o perioadă de 36 luni. În
această perioadă au fost înregistrate FAV trombozate (tromboza fiind definită ca
absența suflului sau trilului palpabil și imposibilitatea puncționării din cauza
trombozei complete), iar diagnosticul de tromboză a fost confirmat prin evaluare
ecografică, de către un medic specialist.
Rezultate si concluzii. Pacienții din lotul cu tromboză completă au prezentat un IMC
semnificativ mai mare comparativ cu lotul fără tromboză (p=0.047), precum și vârstă
și vechime mai mare în dializă, dar fără să se observe o diferență semnificativă. Un alt
aspect observat a fost legat de numărul semnificativ mai mare de pacienți, din grupul
cu tromboză, care au avut Qa≤500 sau IR≥0.5 ( p=0.04), la includerea în studiu, aspect
relevant având în vedere rolul Qa ca factor predictiv al disfuncției FAV. Atât în analiza
univariată cât și în analiza multivariată, sRAGE ( p=0.02) și IMC-ul (p=0.04) sunt
factori predicitivi semnificativi independenți pentru tromboza FAV. În grupul de
pacienți cu stenoză, în analiză multivariată, pe lângă sRAGE ( p=0.02) și IMC (p=0.02),
boala ischemică cardiacă ( p=0.02) și nivelul scăzut al albuminei serice (p=0.007) au
fost factori predictivi ai trombozei FAV. Analiza Kaplan-Meier a arătat o supraviețuire
a FAV semnificativ mai mică fără tromboză la pacienții cu sRAGE peste 16.78 ng/ml
decât cei cu sRAGE sub 16.78 ng/ml (p = 0.02).

5.Studiul 4. Factori de risc asociați cu mortalitatea generală și de
cauză cardiovasculară la pacienții hemodializați
Introducere si obiective. Pacienții cu BRCT în stadiul terminal au un risc crescut de
mortalitate, mai ales un risc crescut de mortalitate de cauză CV, este foarte important
să înțelegem mecanismele care duc la creșterea mortalității. Identificarea unor posibili
biomarkeri este esențială pentru a putea influența acest aspect. În concordanță cu cele
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enunțate mai sus ne-am propus următoarele obiective: evaluarea impactului nivelului
plasmatic al pentosidinei, CML, sRAGE și VCAM-1 asupra mortalității generale,
evaluarea relației dintre biomarkerii menționați anterior și mortalitatea de cauză CV,
identificarea unor posibile corelații între acești biomarkeri precum și cu ceilalți factori
de risc cardiovascular, impactul trombozei FAV asupra mortalității pacienților.
Material şi metodă. Pacienții au fost urmăriți timp de 36 luni, perioadă în care au fost
înregistrate evenimentele fatale apărute, data la care s-a produs decesul și cauza. A fost
analizată mortalitatea generală și mortalitatea de cauză CV. Mortalitatea de cauză CV a
fost definită ca fiind mortalitatea produsă de edemul pulmonar acut, insuficiența
cardiacă, aritmii, boală cardiacă ischemică, boală vasculară periferică sau accidentul
vascular cerebral.
Rezultate si concluzii. Pacienții care au decedat au fost mai în vârstă (p=0.01), au avut
nivel semnificativ mai mic de acid uric (p=0.01), hemoglobină (p=0.01) și albumină
(p=0.001). Patologia cardiacă preexistentă și afectarea vasculară periferică au fost
semnificativ mai frecvente în cazul pacienților care au decedat (p=0.02, respectiv
p=0.001). Predictori independenți ai mortalității de orice cauză au fost fumatul, boala
vasculară periferică, boala cerebrovasculară, tromboza FAV precum și albumina, acidul
uric și sRAGE (toate variabilele cu p<0.05). Analiza Kaplan–Meier arată o rată de
supraviețuire, fără apariția unui eveniment fatal, mai mică la cei cu sRAGE peste 16.78
ng/ml și cu boli vasculare periferice preexistente. Un avantaj semnificativ de
supraviețuire a fost observat la pacienții cu albumina peste 3.8 mg/dl (p=0.006) și cu
un nivel al acidului uric peste sau egal cu 6.6 mg/dl (p=0.03). Factori predictivi ai
mortalității de cauză CV au fost boala vasculară periferică (p≤0.001), albumina serică
(p≤0.001), colesterolul total (p<0.001) și sRAGE (p=0.001)

6. Concluzii generale
1.La nivelul lotului studiat, prevalența complicațiilor FAV a fost importantă, mai mult
de jumătate dintre pacienți având stenoză.
2.Pacienții cu stenoze au avut un procent semnificativ mai mare de calcificări
vasculare, un nivel mai mare de pentosidină și sRAGE, susținând ipoteza conform
căreia, la pacienții hemodializați, nivelele crescute de sRAGE nu reflectă blocarea
interacțiuni AGEs-RAGE, ci activarea sistemului AGE-RAGE, contribuind astfel la
accelerarea HNI prin intermediul exacerbării inflamației vasculare, aterosclerozei și
calcificărilor vasculare. Factori predictivi ai stenozei, au fost sRAGE și fluxul sangvin.
3.În ceea ce privește consecințele stenozei, parametrii de eficiență a dializei și fluxul
sangvin au fost semnificativi mai reduși la pacienții cu stenoze.
4.Disfuncția de FAV nu este superpozabilă cu stenoza FAV; nu toți pacienții cu stenoze
au fistule disfuncționale și nu toți pacienții cu disfuncție au stenoze.
5.În regresie logistică multivariată, VCAM-1 și calcificările FAV sunt factori predictivi
semnificativi independenți ai disfuncției accesului vascular.
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6.Tromboza FAV este prezisă de nivelele de sRAGE, deoarece pacienții cu sRAGE mare,
au o supraviețuire mai mică decât cei fără tromboză.
7.Un IMC crescut este factor predictiv pentru tromboza FAV.
8.sRAGE are o valoare predictivă pentru mortalitatea generală și de cauză CV; pacienții
cu sRAGE crescut au o supraviețuire mai redusă.
9.Alți factori predictivi independenți pentru mortalitatea de cauză generală au fost:
fumatul, boala vasculară periferică, boala cerebrovasculară, tromboza FAV, albumina
și acidul uric.

7. Originalitatea şi contribuƫiile inovative ale tezei
În teza de față pot fi identificate următoarele elemente de originalitate:
1.După cunoștințele noastre, este prima raportare, în literatura de specialitate,
națională sau internațională, asupra rolului lui sRAGE în stenoza FAV.
2.Tot pentru prima dată a fost descris rolul lui sRAGE ca factor predictiv independent
al trombozei FAV și, de asemenea, a fost certificat impactul unui nivel crescut al acestui
biomarker asupra supraviețuirii accesului vascular.
3.Lucrarea de față este primul studiu din România care abordează rolul mai multor
molecule pro-inflamatoare și pro-oxidante în patologia abordului vascular.
4. Abordare inovativă o reprezintă și analiza concomitentă a modificărilor morfologice
(stenoza), funcționale, precum și a supraviețuirii accesului vascular în relație cu
moleculele menționate.
5.Contribuție semnificativă o reprezintă și rezultatele privind rolul sRAGE în
mortalitatea generală și de cauză CV la pacienții hemodializați cronic, domeniu în care
există controverse în literatura de specialitate internațională.

8. Pespective de cercetare
Având în vedere că, din lucrarea de față, se desprinde rolul lui sRAGE și VCAM-1 ca
factori predictivi pentru complicațiile FAV și mortalitate, credem că această cercetare
trebuie aprofundată. Astfel, avem următoarele obiective:
1.Ne propunem să continuăm acest studiu prin determinarea acestor molecule pre și
post efectuare FAV pentru a evalua impactul acestora asupra maturării FAV.
2.Altă direcție de cercetare este reprezentată de studierea expresiei locale la nivelul
țesutului FAV, la momentul creării abordului vascular și în momentul reviziei
chirurgicale.
3.Ne propunem să continuăm studiile prospective privind tromboza accesului vascular
și mortalitatea generală și de cauză CV cu observații pe termen lung (5-10 ani) pentru
a valida rezultatele menționate.
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INTRODUCTION
Chronic kidney disease (CKD) is a condition with a growing incidence and
prevalence, caused by an increase in the number of patients with diabetes mellitus and
improved methods of diagnosis and treatment for chronic diseases. Worldwide,
approximately 2 million people suffer from CKD, and a large part requires a renal
function replacement procedure represented by dialysis or kidney transplantation to
ensure survival. About 90% of patients end up being treated by haemodialysis (HD).
Arteriovenous fistula (AVF) is the recommended vascular approach path due to
the fact that it is associated with a longer patency and with fewer complications.
Another aspect that needs to be clarified is related to the decrease in the mortality rate
compared to central venous catheters (CVC) and vascular grafts. Achieving the highest
possible rate of matured AVFs and maintaining their patency for a long time is the goal
we must strive for. In this sense, it is necessary to elucidate the risk factors that lead to
the loss of patency (through stenosis, thrombosis) and the mechanisms that are
involved in the occurrence of their progression. Another important aspect that needs
attention is the identification of biomarkers that have the ability to detect patients at
risk of developing AVF stenosis or thrombosis.
This thesis aims to study the risk factors for AVF stenosis and thrombosis, as
well as to study the involvement of pro-inflammatory molecules such as advanced
glycosylation products (AGEs), soluble AGEs receptor (sRAGE), vascular adhesion
molecule-1 (VCAM-1) in AVF dysfunction. The thesis is structured in two parts: current
state of knowledge, in which a synthesis of existing data in the scholarly literature is
carried out, and personal contribution, in which we discussed two aspects: an aspect
related to the pathology of the vascular approach path and an aspect related to general
and cardiovascular (CV) mortality in chronic haemodialysis patients.

CURRENT STATE OF KNOWLEDGE
AVF is the preferred vascular approach path because it is associated with a
lower thrombosis rate, longer survival, and lower costs for maintaining secondary
patency.
The vascular approach path and associated complications contribute
significantly to increased morbidity, mortality, reduced quality of life and increased
costs in the health system. Currently, vascular access monitoring is done by physical
examination and recording of clinical indicators associated with dialysis, suggestive of
AVF dysfunction, and as a method of monitoring, ultrasound in mode B and Doppler is
used, which allows the assessment of the anastomosis diameter, AVF venous segment
and blood flow. Complications such as stenosis, thrombosis and infections are major
causes of hospitalization among dialysis patients. Even if efforts have been made to
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prevent, diagnose and treat complications, the reason why this process occurs in a
short interval (weeks to months) in some patients and in others in a very long interval
(years to decades), remains unknown. Factors that may predispose to the development
of vascular approach path dysfunction include morphological and haemodynamic
factors (vein diameter, artery diameter, initial blood flow), demographic factors
(patient age, sex, race), comorbidities (diabetes mellitus, history of cardiovascular
diseases, peripheral vascular disease, obesity). A number of surgical factors, such as
the surgeon’s experience, the type of anaesthesia used during the creation of the AVF,
the type of anastomosis created contribute to the dysfunction of the vascular approach
path.
Neointimal hyperplasia (NIH), which is the morphopathological substrate of
stenosis, can be favoured by haemodynamic factors, oxidative stress, pro-inflammatory
molecules, and vascular adhesion molecules such as VCAM-1.
Factors predisposing to the development of thrombosis of vascular access have
also been identified, as follows: hyperhomocysteinemia, anticardiolipin antibodies,
genetic factors, low serum albumin level, high serum lipoprotein levels and C-reactive
protein, and erythropoietin treatment.
Over time, many studies have been conducted in order to identify possible
biomarkers associated with AVF dysfunction, but without conclusive results. AGEs are
proteins generated by a series of chemical reactions known as Maillard reactions. In
the patient with CKD, high levels of AGEs have been described repeatedly, and their
level is inversely correlated with decreased glomerular filtration rate, with the highest
levels being reported in patients with TCKD at the time of haemodialysis initiation.
AGEs contribute to the pathophysiology of vascular diseases by their
accumulation in endothelial cells, where they cause intracellular and functional
structural changes, resulting in reduced nitric oxide bioavailability and the
development of a pro-coagulant status. AGEs are involved in atherogenesis, vascular
calcifications and vascular remodelling, including NIH in those with and without
kidney disease..
RAGE, the receptor that belongs to the immunoglobulin family, is expressed in
endothelial cells, smooth muscle cells and cardiomyocytes, and binds to AGEs, inducing
increased inflammatory response, cellular apoptosis and increased pro-thrombotic
activity. In patients with diabetes mellitus and those with TCKD, especially in the
population treated by haemodialysis, high levels of sRAGE have been found.
Their relevance for AVF functionality and patency is very little investigated,
with only one clinical study aimed at investigating the relationship between AGEs and
AVF thrombosis.
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PERSONAL CONTRIBUTION
1. Working Hypothesis / Objectives
This paper aimed at the study of biomarkers that could contribute to the identification
of patients at high risk of developing complications such as stenosis and thrombosis in
the AVF. Specifically, the specific objectives of this thesis were the following:
1. identification of risk factors for the development of AVF stenoses, focusing on the
investigation of a possible association between various pro-inflammatory molecules pentosidine, N-Carboxymethyllysine (CML), soluble fraction of the receptor for
advanced glycosylation products (sRAGE), vascular adhesion molecule-1 (VCAM-1)
and vascular access stenosis;
2. analysis of the relationship between the plasma level of these biomarkers and the
haemodynamic and functional changes of AVF;
3. study of pathophysiological mechanisms by prospective clinical assessment of the
role of pro-inflammatory molecules as predictors of AVF thrombosis and their impact
on AVF survival;
4. assessment of risk factors for general and cardiovascular mortality.

2. Study 1 - Risk Factors for the Development of AVF Stenosis in
Chronic Haemodialysis Patients
Introduction and Objectives. FAVs have a considerable rate of complications,
especially stenoses, studies to identify possible risk factors being absolutely necessary,
as they would allow a better understanding of pathogenetic mechanisms and even lay
the foundations for treatment methods. This cross-sectional clinical study, performed
on a population of HD patients, had as main objective the investigation of the possible
relationship between pentosidine, CML, sRAGE, VCAM-1 and vascular access stenosis.
Material and Method. This study included 88 patients who met the following criteria:
prevalent patients treated with HD or chronic haemodiafiltration three times a week;
the presence of a functional arteriovenous fistula. Data were recorded on the type and
history of vascular approach path, the presence of atherosclerotic cardiovascular
diseases, the type of treatment. The laboratory parameters were determined during
the monthly assessments, before the second dialysis session of the week. Patients were
assessed by ultrasound, the stenosis being defined as a narrowing of the vascular
lumen by more than 50% compared to adjacent areas and an increase in the ratio of
systolic velocities (maximum systolic velocity, MSV) as follows: a MSV in the stenotic
area / MSV upstream of stenosis ratio >2:1 at the level of the venous slope,
respectively a ratio >3:1 in the anastomosis area.
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Results and Conclusions. HD patients with AVF stenosis had a significantly higher
level of pentosidine and sRAGE, as well as a significantly higher percentage of AVF
calcifications. Regarding the consequences of stenosis, the efficiency parameters of
dialysis and blood flow were significantly lower in patients with stenosis. This study
supports the hypothesis that in haemodialysis patients, high sRAGE levels do not
reflect the blocking of the AGEs-RAGE interaction, but the activation of the AGE-RAGE
system thus contributing to NIH acceleration by exacerbating vascular inflammation,
atherosclerosis and vascular calcifications.

3. Study 2 - Relationship between Pro-Inflammatory Systemic
Markers and Haemodynamic and Functional Parameters of the
Arteriovenous Fistula
Introduction and Objectives. At present, there are no biomarkers or technical means
to predict the functionality of a AVF. The association of some markers that reflect
inflammation, parameters of osseous and lipid mineral metabolism with vascular
approach path dysfunction was assessed, but the results obtained did not show a clear
relationship. Ultrasound assessment is the method by which the diagnosis of stenosis
is put, and as a method of monitoring, it is recommended to determine blood flow (Qa).
Not all stenoses are followed by AVF dysfunction. The main objective of our study was
to investigate a correlation between VCAM-1, sRAGE, CML, pentosidine and vascular
approach path dysfunction (assessed by ultrasound examination, and defined as Qa
≤500ml/min or IR≥0.5), in early stages, before the loss of the vascular approach path
or its thrombosis.
Material and Method. The study included 88 chronic haemodialysis patients with
functional AVF (AVF was defined as being functional if it was possible to puncture with
two fistulas throughout the dialysis and with a pump flow of 250 ml/min) who were
assessed by ultrasound. The AVF ultrasound assessment was performed before the
start of the dialysis session, the patient being in clinostatism (supine position), the
thermal comfort conditions being ensured.
Results and Conclusions. In patients in the vascular approach path dysfunction
group, the VCAM-1 plasma level was significantly higher compared to patients in the
non-dysfunction group (p=0.02). Also, in this group a significantly higher prevalence
was found in terms of coronary heart disease (p=0.02), peripheral vascular disease
(p=0.01) and AVF calcifications (p=0.002). High VCAM-1 plasma levels (p=0.025) and
AVF calcifications (p=0.007) remained significant predictors of vascular access
dysfunction. AVF dysfunction is not superimposable to stenosis, not all patients with
stenosis having dysfunctional AVF and not all patients with dysfunction having
stenoses. The obtained results suggest that these biomarkers reflect the same
pathogenetic process - NIH, their dosage, at the HD initiation or at the time of creation
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of the vascular access, could contribute to the identification of patients at risk for AVF
dysfunction.

4. Study 3 - Predictors of AVF Thrombosis in Chronic
Haemodialysis Patients
Introduction and Objectives. Thrombosis is secondary to pre-existing stenotic
lesions in the arterialized vein, anastomosis or related artery, having as
morphopathological substrate the process known as NIH. Systemic factors such as age,
smoking, hypercoagulability, uremic environment, inflammation, hyperlipidaemia, and
local factors (type of anastomosis, cannulation techniques used, local hematoma) may
be involved in the loss of vascular access by increasing systemic inflammation. The
main objectives were to identify potential predictors of thrombosis, focusing on
sRAGE, VCAM-1, pentosidine and CML, as possible predictors of AVF thrombosis, and
to assess the impact of these biomarkers on AVF survival.
Material and Method. Follow-up of patients was for a period of 36 months. During
this period, thrombosed AVFs were recorded (thrombosis being defined as the absence
of palpable murmur or thrill and the impossibility of puncture due to complete
thrombosis), and the diagnosis of thrombosis was confirmed by ultrasound
assessment by a specialist physician.
Results and Conclusions. Patients in the complete thrombosis group had a
significantly higher BMI compared to the group without thrombosis (p=0.047), as well
as an older age and a longer period on dialysis, but no significant difference was
noticed. Another aspect which was noticed was related to the significantly higher
number of patients, from the thrombosis group, who had Qa≤500 or IR≥0.5 (p=0.04),
at their inclusion in the study, a relevant aspect considering the role of Qa as a factor
predictive of AVF dysfunction. In both univariate and multivariate analysis, sRAGE
(p=0.02) and BMI (p=0.04) are significant independent predictors for AVF thrombosis.
In the group of patients with stenosis, in multivariate analysis, in addition to sRAGE
(p=0.02) and BMI (p=0.02), ischemic heart disease (p=0.02) and low serum albumin
level (p=0.007) were predictive factors of AVF thrombosis. Kaplan-Meier analysis
showed a significantly lower AVF survival without thrombosis in patients with sRAGE
above 16.78 ng/ml than in those with sRAGE below 16.78 ng/ml (p=0.02).

5. Study 4 - Risk Factors Associated with General and
Cardiovascular Mortality in Haemodialysis Patients
Introduction and Objectives. Patients with TCKD in the terminal stage have an
increased risk of mortality, especially an increased risk of mortality due to CV
comorbidities, therefore it is very important to understand the mechanisms that lead
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to increased mortality. The identification of possible biomarkers is essential, in order
to be able to influence this reality. In accordance with the above, we have set the
following objectives: assessment of the impact of plasma levels of pentosidine, CML,
sRAGE and VCAM-1 on general mortality, assessment of the relationship between the
above-mentioned biomarkers and CV mortality, identification of possible correlations
between these biomarkers as well as with other cardiovascular risk factors, the impact
of AVF thrombosis on patient mortality.
Material and Method. Patients were followed for 36 months, during which time the
fatal events, when death and cause occurred, were recorded. General mortality and CV
mortality were analysed. CV mortality has been defined as mortality caused by acute
pulmonary oedema, heart failure, arrhythmias, ischemic heart disease, peripheral
vascular disease, or stroke.
Results and Conclusions. Patients who died were older (p=0.01), had significantly
lower levels of uric acid (p=0.01), haemoglobin (p=0.01) and albumin (p=0.001). Preexisting cardiac pathology and peripheral vascular damage were significantly more
common in patients who died (p=0.02 and p=0.001, respectively). Independent
predictors of mortality from any cause were smoking, peripheral vascular disease,
cerebrovascular disease, AVF thrombosis as well as albumin, uric acid and sRAGE (all
variables with p<0.05). Kaplan-Meier analysis shows a survival rate, without the
occurrence of a fatal event, lower in those with sRAGE above 16.78 ng/ml,and with
pre-existing peripheral vascular disease. A significant survival advantage was noticed
in patients with albumin above 3.8 mg/dl (p=0.006) and a uric acid level above than or
equal to 6.6 mg/dl (p=0.03). Predictors of CV mortality were peripheral vascular
disease (p≤0.001), serum albumin (p≤0.001), total cholesterol (p<0.001) and sRAGE
(p=0.001).

6. General Conclusions
1. At the level of the studied group, the prevalence of AVF complications was
important, more than half of the patients having stenosis.
2. Patients with stenosis had a significantly higher percentage of vascular calcifications,
a higher level of pentosidine and sRAGE, supporting the hypothesis that in
haemodialysis patients, high sRAGE levels do not reflect blocking AGEs-RAGE
interactions, but activating the AGE-RAGE system, thus contributing to the acceleration
of NIH through the exacerbation of vascular inflammation, atherosclerosis and
vascular calcifications. Predictors of stenosis were sRAGE and blood flow.
3. Regarding the consequences of stenosis, the efficiency parameters of dialysis and
blood flow were significantly lower in patients with stenoses.
4. AVF dysfunction is not superimposable to AVF stenosis; not all patients with
stenoses have dysfunctional fistulas and not all patients with dysfunction have
stenoses.
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5. In multivariate logistic regression, VCAM-1 and AVF calcifications are significant
independent predictors of vascular access dysfunction.
6. AVF thrombosis is predicted by sRAGE levels, as patients with high sRAGE have a
shorter survival period than those without thrombosis.
7. A high BMI is a predictive factor for AVF thrombosis.
8. sRAGE has a predictive value for general and CV mortality; patients with high sRAGE
levels have a lower survival rate.
9. Other independent predictors for general mortality were: smoking, peripheral
vascular disease, cerebrovascular disease, AVF thrombosis, albumin and uric acid.

7. Originality and Innovative Contributions of the Thesis
The following elements of originality can be identified in this thesis:
1. To our best knowledge, this is the first reporting, in the national or international
scholarly literature, on the role of sRAGE in AVF stenosis.
2. The role of sRAGE as an independent predictive factor of AVF thrombosis was also
described for the first time, and the impact of an increased level of this biomarker on
vascular access survival was also certified.
3. This paper is the first study in Romania that addresses the role of several proinflammatory and pro-oxidant molecules in the pathology of the vascular approach
path.
4. An innovative approach is also the concomitant analysis of morphological changes
(stenosis), functional changes, as well as the survival of vascular access in relation to
the mentioned molecules.
5. A significant contribution is also represented by the results regarding the role of
sRAGE in the general and CV mortality in chronic haemodialysis patients, an area in
which there are controversies in the international scholarly literature.

8. Prospects for Further Research
Given that, from this paper, the role of sRAGE and VCAM-1 as predictive factors for AVF
complications and mortality emerges, we believe that this research should be
deepened. Thus, we have the following objectives:
1. We intend to continue this study by determining these molecules before and after
performing AVF, in order to assess their impact on AVF maturation.
2. Another direction of research is the study of local expression in the AVF tissue, at the
time of creating the vascular approach path and at the time of surgical revision.
3. We intend to continue prospective studies on thrombosis of vascular access and
general and cardiovascular mortality with long-term observations (5-10 years) in
order to validate the mentioned results.

