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Acute nierinsufficiëntie in de ernstig zieke patiënt

Acute nierinsu&ciëntie (AKI) is een veelvoorkomende complicatie bij de ernstig 
zieke patiënt. 20% van de patiënten op de IC ontwikkelt AKI. Wanneer een 
patiënt een sepsis ontwikkelt neemt de kans op AKI toe tot 50%. Daarbij neemt 
ook de ster"ekans toe van 45% tot 70%. Omdat AKI steeds vaker voorkomt is het 
belangrijk om nog meer inzicht te verwerven in het pathofysiologisch proces van 
AKI en het vroeg herkennen van AKI.

Biologische markers voor acute nierinsufficiëntie en 
nierfunctie

Als biologische markers AKI in een vroeg stadium kunnen herkennen kan dat een 
verbetering van morbiditeit en mortaliteit van ernstig zieke patiënten betekenen. 
Door het vroeg herkennen van AKI kunnen er mogelijkheden ontstaan om 
therapieën te starten nog voor dat AKI klinisch evident wordt.
De diagnostische waarde van creatinine en ureum, de meest gebruikte biomarkers 
van AKI, is beperkt omdat de plasma waardes niet onmiddellijk stijgen zodra AKI 
ontstaat. Daardoor zijn deze markers niet goed bruikbaar als vroege detectoren 
van schade.
Endogene markers die het herstel van nierfunctie kunnen herkennen kunnen ook 
nu!ig zijn. Dat gee" nl. de mogelijkheid om nierfunctie vervangende therapie 
op het juiste moment te kunnen stoppen. Nierfunctie vervangende therapie 
zoals CVVH is een dure en arbeidsintensieve handeling met risico’s als infectie 
van de bloedbaan, trombose en bloedingen. Dus de therapie zou niet langer dan 
noodzakelijk gebruikt moeten worden. Verkorting van therapie gee" daarbij ook 
een kortere duur van de ICU-opname.
Creatinine en ureum worden uit de bloedbaan gehaald door de CVVH en zijn 
daarom niet bruikbaar als markers voor herstel van nierfunctie en dus ook niet 
bruikbaar in de beslissing om wel of niet te stoppen met de CVVH. Om de huidige 
praktijk rond patiënten op IC met AKI te evalueren, hebben we een enquête 
gehouden. In hoofdstuk 2 rapporteren we hierover. Het doel van de enquête was 
om de nierfunctie vervangende therapie (RRT) te evalueren in de Nederlandse 
IC’s [1]. Deze enquête liet zien dat intensivisten en verpleegkundigen alles 
rondom RRT regelen in de Nederlandse IC’s, waarbij CVVH de meest gebruikte 
modaliteit is. Verder was er veel verschil te zien in het tijdstip van starten 
van RRT, de antistollingstherapie, de afspraken rondom de dosis en het 
stoppen van CVVH. De afwezigheid van goede endogene markers die iets zeggen 
over AKI en/of herstel van nierfunctie zouden een rol kunnen spelen in deze 
grote variabiliteit.
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Nieuwe biomarkers voor acute nierinsufficiëntie en 
nierfunctie

Omdat de huidige bekende biomarkers van nierfunctie, zoals creatinine of ureum 
niet voor AKI en niet voor het herstel van nierfunctie gebruikt kunnen worden, 
is er behoe"e aan nieuwe biomarkers. Nieuwe biomarkers moeten eenvoudig 
detecteerbaar zijn, inzicht geven in de reden van het probleem en niet beïnvloed 
worden door andere variabelen. De afgelopen 10 jaar zijn er meerdere biomarkers 
voorgesteld met zowel diagnostische als prognostische eigenschappen voor AKI 
op de IC zoals Cystatine C (CyC), neutrophil gelatinase–associated lipocalin 
(NGAL) en soluble urokinase–type plasminogen activator receptor (suPAR). 
Tot op heden zijn er nog geen markers gevonden die informatie kunnen geven 
over het herstel van nierfunctie.
In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 bespreken we de huidige literatuur over Cystatine 
C (CyC) [2] en neutrophil gelatinase–associated lipocalin (NGAL) [3] bij de 
ernstige zieke IC patiënt. De literatuur suggereert dat zowel CyC C als NGAL 
veel belovende, vroege detectoren van AKI zijn in de ernstige zieke patiënt. De 
meeste studies zijn echter gedaan bij kleine patiëntengroepen. Validatie zou zeker 
moeten gebeuren in grote multicenter studies. Een combinatie van verschillende 
markers zou de diagnostiek kunnen verbeteren.
Soluble urokinase–type plasminogen activator receptor (suPAR) is een relatief 
nieuwe biomarker van verschillende infectieuze ziektebeelden waaronder de 
ernstige zieke patiënt op de IC en patiënten met ernstige P. falciparum malaria. 
Er zijn studies beschreven waar suPAR als een risico-strati#cator van ster"e is 
geduid. De voorspellende waarde van suPAR voor de ontwikkeling van AKI is 
onbekend.

Tot op heden zijn de meeste studies in het kader van biomarkers voor AKI 
en/of nierfunctie gedaan met selectieve patiëntengroepen zoals patiënten na 
cardiochirurgie of trauma. Bij deze patiënten is het duidelijk wanneer de schade 
aan de nieren zich hee" voor gedaan. Maar bij on-geselecteerde ernstige zieke IC 
patiënten is het moment van nierschade niet bekend.

Doel van de studie
We hypothetiseerden dat nieuwe biomarkers voor AKI en/ of nierfunctie 
diagnostische en prognostische waarde hebben bij ernstig zieke IC patiënten. 
Meer speci#ek, we stelden dat: 
 •  Systemische waardes en waardes in de urine van CyC en NGAL AKI en de 

noodzaak tot nierfunctie vervangende therapie in on-geselecteerde ernstige 
zieke patiënten op de IC kunnen voorspellen

 •  Systemische waardes en waardes in de urine van CyC het herstel van 
nierfunctie voorspellen en kunnen helpen bij het besluit tot stoppen van 
nierfunctie vervangende therapie bij ernstige zieke patiënten op de IC die 
CVVH krijgen in verband met AKI

 •  Systemische waardes van markers van parasieten load samen met suPAR 
AKI en de noodzaak tot nierfunctie vervangende therapie in ernstig zieke 
patiënten met ernstig Plasmodium falciparum malaria voorspellen
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Om de eerste twee hypotheses te testen, hebben we een multicenter observationele
studie opgezet: ‘Systemic levels of Cystatin C in critically ill patients with Acute 
Renal Failure study’, te weten ‘SCARF’ [4]. Maar ook een secundaire studie van 
de ‘HIgh versus LOw tidal volumes in patients without Acute Lung Injury trial’ 
werd hiervoor gebruikt. De derde hypothese werd getest in een patiënten cohort 
met malaria uit twee eerder gerandomiseerde controle trials [5, 6].
Een aantal biomarkers is enerzijds onderzocht in de Nederlandse ziekenhuizen 
en anderzijds in ziekenhuizen van minder ontwikkelde landen. Vooral in deze 
laatste patiëntenpopulatie is het nog interessanter voorspellers van AKI en RRT 
te ontdekken vanwege de beperkte beschikbaarheid van nierfunctie vervangende 
therapie.

Samenvatting van resultaten

Biologische markers voor AKI en herstel van nierfunctie in de 
ernstig zieke patiënt bespreken
In Hoofdstuk 5 bepreken we de resultaten van de ‘SCARF’ -studie, een prospectieve 
observationele studie van 151 ICU patiënten uit 5 Nederlandse ziekenhuizen [4]. 
We hypothetiseerden dat serum en/of urine waardes van CyC een voorspellende 
waarde hebben voor AKI en de noodzaak tot nierfunctie vervangende therapie 
een tot twee dagen eerder dan het alom gebruikte classi#catie schema voor AKI 
bekend als: ‘Risk of renal dysfunction, Injury to the kidney, Failure of kidney 
function, Loss of kidney function and End–stage kidney disease’ (RIFLE) in 
patiënten die uiteindelijk AKI ontwikkelden. RIFLE gebruikt conventionele 
parameters zoals het creatinine en de urine productie. Om de hypothese te 
testen hebben we CyC waardes vergeleken twee dagen voor het ontwikkelen van 
AKI met de eerste twee opname dagen van patiënten zonder AKI. Op dag -2, 
maar niet op dag -1, waren de mediane serum CyC waardes signi#cant hoger in 
patiënten die AKI ontwikkelden ten opzichte van de patiënten zonder AKI. De 
diagnostische waarde voor AKI of de noodzaak tot RRT was laag. Mediane urine 
CyC waardes waren niet verschillend tussen patiënten met of zonder AKI. We 
concluderen dat serum en urine waardes van CyC slechte biomarkers zijn voor 
de voorspelling van AKI of RRT.
In hoofdstuk 6 rapporteren we over een pilot van 6 patiënten die CVVH kregen 
voor AKI. We hypothetiseerden dat de serum spiegels van CyC niet worden 
beïnvloed door CVVH. In deze pilot zagen we dat serum CyC wel daalde 
na het starten van CVVH en steeg na het stoppen van CVVH bij niet-oligure 
patiënten. We concluderen dat CVVH de serum CyC beïnvloed. Daarom lijkt 
CyC een slechte voorspeller van restfunctie van de nier, maar grotere studies zijn 
noodzakelijk om dit te kunnen concluderen.
In hoofdstuk 7 bespreken we de resultaten van een secundaire analyse van 
SCARF, die zich toespitst op de prognostische waarde van CyC bij 68 patiënten 
die CVVH nodig hebben. We hypothetiseerden dat CyC in serum en urine 
bruikbare prognostische markers zijn voor het herstel van nierfunctie. Hiervoor 
hebben we serum en urine CyC gemeten om een patroon te ontdekken tijdens 
en na CVVH en hebben we geprobeerd dit te relateren aan creatinine waardes in 
bloed en urine. Er was sprake van grote variabiliteit van CyC waardes in het bloed 
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en urine waarbij geen patroon herkenbaar was. Daarnaast hebben we gekeken 
naar de voorspellende waarde van CyC in serum en urine om het herstel van 
nierfunctie te kunnen bepalen. Op dag -3, -2,-1 voor het stoppen van CVVH 
bleek de voorspellende waarde onacceptabel laag te zijn. Dus deze secundaire 
analyse bevestigt onze resultaten uit hoofdstuk 6. Zowel serum als urine CyC 
zijn slechte voorspellers van nierfunctie-herstel bij ernstige patiënten die CVVH 
nodig hebben.
In hoofdstuk 8 rapporteren we over een andere secundaire studie van SCARF. Die 
richt zich meer op de diagnostische waarde van NGAL [8]. We hypothetiseerden 
dat serum en urine NGAL AKI en de noodzaak tot RRT, twee dagen voor dat de 
RIFLE criteria dat doen, kunnen voorspellen in patiënten die AKI ontwikkelen. 
Net als in de vorige analyse hebben we NGAL vergeleken in de twee dagen 
voordat AKI ontstond met de eerste twee opname dagen van de patiënten die 
nooit AKI ontwikkelden. Op de niet-AKI dagen waren serum en urine NGAL 
signi#cant lager dan op de AKI dagen. Maar de diagnostische waarde in het kader 
van voorspellen van AKI en RRT, was laag. Dus we concluderen dat serum en 
urine NGAL geen goede voorspellers zijn van AKI of RRT in de ernstige zieke 
ongeselecteerde  IC patiënt.
In hoofdstuk 11 rapporteren we over een secundaire analyse van de ’HIgh versus 
LOw tidal volumes in patients without Acute Lung Injury trial’ (HILONALI), 
een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde trial van 150 ernstig zieke 
patiënten zonder longschade, bij het begin van beademen. [9]. Sinds preklinische 
en klinische beademingsstudies suggereerden dat er een rol voor de ontwikkeling 
van acute respiratory distress syndrome (ARDS) lag bij de pathogenese van 
AKI [10, 11] hebben we de hypothese getest dat patiënten die longschade 
ontwikkelen in de HILO trial ook AKI ontwikkelen. Het gebruik van lagere 
teugvolumes had geen invloed op het ontwikkelen of verergeren van AKI. 
Dus het ontstaan van AKI lijkt los te staan van de ontwikkeling van ARDS of 
beademingsvoorwaarden in de ernstig zieke patiënt die beademend moeten 
worden zonder dat ze longschade hebben.

Biologische markers voor AKI bij patiënten met ernstige  
P. falciparum malaria
In hoofdstukken 9 en 10 richten we ons op de predictieve en prognostische 
waarde van biologische markers bij patiënten met ernstig P. falciparum malaria. In 
hoofdstuk 9 [12] rapporteren we over een secundaire analyse van data betre$ende 
163 patiënten die al eerder gerandomiseerd waren voor twee trials over de 
behandeling van malaria [5, 6]. Eerst hebben we getest of NGAL de ontwikkeling 
van AKI en noodzaak tot RRT kan voorspellen. In deze studie hebben we de area 
under the curve van de receiver operating characteristic curve (AUCROC) van 
NGAL vergeleken met die van conventionele labtesten voor AKI. De studie liet 
zien dat creatinine een betere AUC had dan NGAL.
In hoofdstuk 10 bespreken in dezelfde cohort de diagnostische waarde van 
suPAR. We vergeleken plasma suPAR waardes en plasma P. falciparum histidine 
rijk protein 2 (Pf HRP2) waardes in het kader van AKI bij ernstige falciparum 
malaria. Multivariate analyse liet zien dat zowel suPAR als Pf HRP2 ona-ankelijk 
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geassocieerd was met urine neutrophil gelatinase- associated lipocalin 
concentratie, een marker voor acute tubulaire necrose.
We concluderen dat gesekwestreerde parasiet schade en immuun activatie 
correleren met de ontwikkeling van AKI bij ernstige falciparum malaria.

Discussie

Het eerste doel van de onderzoeken, beschreven in dit manuscript, was 
antwoorden te vinden op twee relevante vragen van de Westerse IC’s nl. kunnen 
nieuwe biomarkers een rol spelen bij de herkenning van vroege nierschade en 
kunnen zij een rol spelen bij het herkennen van herstel van nierfunctie na CVVH? 
Een tweede doel was een antwoord te vinden op de vraag of nieuwe biomarkers 
de ontwikkeling van AKI en noodzaak van RRT kunnen voorspellen bij patiënten 
met P.falciparum malaria in minder ontwikkelde landen.

Zowel CyC als NGAL zijn eerder beschreven als veelbelovende endogene 
markers voor AKI in de IC. In die studies was het moment van nierschade bekend 
of voorspelbaar  zoals bv bij cardiochirurgie. De resultaten van de SCARF studie 
suggereren dat zowel CyC als NGAL geen bruikbare parameters zijn voor AKI of 
noodzaak tot RRT. De onderzochte patiëntenpopulatie is veel heterogener dan 
de eerdere beschreven studies en wij denken dat deze patiëntengroep veel beter 
de populatie van de IC weerspiegelt. Gebaseerd op de resultaten uit de SCARF 
studie en de secundaire analyses concluderen we dat CyC en NGAL geen goede 
markers zijn in de klinische praktijk.
Een aantal kan!ekeningen is te plaatsen bij de resultaten van de SCARF studie. 
Ten eerste is het een kleine hoeveelheid patiënten die onderzocht werd. Ten 
tweede hebben we niet elke dag gesampled maar om de dag vanaf dag 2. Daardoor 
is het mogelijk dat we piek-waardes van CyC en NGAL gemist hebben. Ten 
derde zou er een misclassi#catie kunnen hebben plaats gevonden omdat we de 
MDRD baseline creatinine voor opname gebruikt hebben als uitgangswaarde van 
creatinine. Daarbij hebben we de RIFLE classi#catie voor AKI gebruikt waarbij 
het de vraag is of dit een adequate standaard is voor AKI.

Er is gesuggereerd dat CyC een veel belovende marker voor herstel van 
nierfunctie zou kunnen zijn bij patiënten die CVVH kregen in het kader van 
AKI, en CyC niet verwijderd werd door de CVVH-#lter. De resultaten van de 
prospectieve observationele SCARF-studie suggereren dat CyC geen bruikbare 
marker is voor herstel van nierfunctie. De individuele patiënten plots lieten 
enorme variatie zien van CyC in de tijd, zonder gerelateerd te zijn aan het 
succesvol stoppen van CVVH. 
Wat niet onderzocht is in de SCARF-studie maar wel van invloed zou kunnen zijn 
op de CyC waardes, is de soort CVVH-#lter die gebruikt is. Het is mogelijk dat 
verschillende centra verschillende #lters hebben gebruikt.

Aangezien suPAR een goede prognostische waarde hee" bij patiënten met een 
systemische ontstekingsreactie hebben we gehypothetiseerd dat dat ook zo zou 
zijn bij patiënten met ernstige P. falciparum. Dit wordt in dit manuscript ook 
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aangetoond maar een prognostische factor voor AKI in deze patiëntengroep is 
niet bevestigd. 
Een aantal kan!ekeningen zijn te plaatsen bij deze studie. Ten eerste is het meten 
van suPAR moeilijker en kostbaarder dan creatinine. In de minder ontwikkelde 
landen is dat wel degelijk een issue. Ten tweede zou het zou kunnen zijn dat de 
noodzaak voor RRT niet juist geclassi#ceerd is gezien het retrospectieve karakter 
van de secundaire analyse. Ten derde was deze studie ook klein qua omvang. Ten 
vierde is het zo dat hogere suPAR waardes beschreven zijn bij andere infectieuze 
ziekten zoals TBC of HIV. Informatie rondom deze infectieuze ziekten, 
behoudens ernstige malaria, was niet bekend bij deze patiëntengroep.

Toekomst

Is onderzoek naar biologische markers synoniem voor: ‘zoeken naar Nemo in een 
zee van moleculen’? En wordt de aandacht niet te veel gevestigd op een enkele 
biomarker? Recent is er vooral naar een klinische aanpak gekeken van biomarker 
onderzoek voor AKI [13]. In tegenstelling tot andere ziektebeelden met bekende 
pathofysiologische processen, wordt AKI gekenmerkt door een diversiteit aan 
onderliggende processen waardoor de pathofysiologie niet altijd duidelijk is. In 
deze studie is gekeken naar een panel van markers in de ernstig zieke patiënt met 
en zonder AKI. Dit panel hee" als voordeel dat wordt getest in een ‘model’ dat 
lijkt op de kliniek. Het additieve e$ect ligt in het feit dat kleine verschillen in 
het multifactoriële karakter van AKI het best tot uiting komt in een panel van 
markers in plaats van 1 marker. Een voorbeeld hiervan is een recent onderzoek 
waar uit 300 biologische markers twee top markers zijn gevonden nl: urine 
insulin– like growth-factor–binding protein (IGFBP)–7 and tissue inhibitor 
of metalloproteinases-(TIMP)–2. Dit panel functioneerde veel beter dan de 
bekende markers van AKI.
Tot slot is het de vraag of we de receiver operating characteristic curve 
(ROCcurve) moeten gebruiken om de biologische markers te testen. De recente 
studies maar ook onze studies naar de diagnostische en prognostische waardes 
van biologische markers, maken  gebruik van deze ROC-curve. Een stijging van de 
AUC, is een stijging van de diagnostische of prognostische waarde. Deze stijging 
is vaak klein en moeilijk te interpreteren. Daarnaast worden kleine stijgingen 
vaak gezien als een teleurstellend resultaat. Misschien is het mogelijk om naar 
andere tools te kijken zoals ‘net bene#t’ dat gebruik maakt van de verhouding 
tussen terechte en onterechte classi#caties, rekening houdend met de klinische 
context [14]. Om een voorbeeld van deze verhouding weer te geven: hoeveel 
fout positieve metingen zijn acceptabel om een positieve meting te vinden?
Samenva!end kan worden gesteld dat de hypothese dat biologische markers als 
CyC, NGAL en suPAR een rol kunnen spelen bij het vroeg herkennen van AKI, 
noodzaak tot RRT en herstel van nierfunctie bij de ernstig zieke patiënt niet door 
deze studies wordt ondersteund. Verder onderzoek zou zich kunnen focussen 
op panels van biologische markers maar ook op panels van statistische tools om 
nieuwe biologische markers te evalueren.
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