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Nederlandse samenvatting 
Het doel van dit proefschrift was om definities, prognostische indicatoren en hun associatie 

met morbiditeit en voornamelijk mortaliteit ten gevolge van acuut leverfalen (ALF), acuut-op-

chronisch leverfalen (ACLF) en acute kidney injury (AKI) te onderzoeken. 

 

Deel een - Ernstig leverfalen 

In het eerste deel van dit proefschrift beschrijven we de problemen gerelateerd aan ALF en 

ACLF, deze problemen zijn onderverdeeld in drie hoofddoelen. De belangrijkste bevindingen 

van deze drie hoofddoelen staan hieronder beschreven.  

 

Doel 1) Het onderzoeken van definities, prognostische indicatoren en modellen en hun 

associatie met de morbiditeit en mortaliteit.  

 Dit wordt beschreven in de studies in hoofdstuk 1-5. In hoofdstuk 2 werd de 

volledigheid en de mate van variabiliteit van de gebruikte definities van ALF in de 

prognostische literatuur onderzocht en een overzicht van de ALF definities gegeven. We 

vonden 41 verschillende ALF definities in totaal 103 artikelen. Vier componenten dragen bij 

aan de verschillen in de definities: de aanwezigheid en/of ernst van hepatische 

encefalopathie (HE), het interval tussen het begin van de ziekte en het optreden van HE 

(variërend tussen 2 en 26 weken), aanwezigheid van coagulopathie (geoperationaliseerd 

protrombinetijd, Internationaal geNormaliseerde Ratio (INR) of beide) en als laatste de 

aanwezigheid van een reeds bestaande leverziekte. In hoofdstuk 3 presenteren we de 

resultaten van de literatuurstudie over prognostische indicatoren. Dit doen we aan de hand 

van de mortaliteit en de morbiditeit, welke wereldwijd gebruikt worden om de uitkomst van 

patiënten met ALF te voorspellen. We genereerden een unieke inventarisatie van gebruikte 

indicatoren en evalueerde de voorspellende waarde. In totaal vonden we 234 indicatoren in 

de 103 geïncludeerde studies. De indicatoren werden onderverdeeld in 8 categorieën: 

algemene markers (n = 24), bio-markers (n = 111), hemodynamiek (n = 11), 

leverfunctietesten (n = 5), beeldvorming / morfologie (n = 11), scoresysteem (n = 38), 

tijdsinterval (n = 16) en behandeling (n = 18). De meest frequent gemelde indicatoren waren: 

coagulopathie, bilirubine, leeftijd en hepatische encefalopathie. In hoofdstuk 4 beschrijven 

we de resultaten van een literatuurstudie over nieuwe prognostische modellen voor 

mortaliteit van ALF patiënten. Daarnaast hebben we de kwaliteit van deze modellen en 

studies beoordeeld met behulp van een bestaand framework voor het beoordelen van de 

methodiek en de kwaliteit van rapportage van deze prognostische modellen. We 

includeerden 20 studies welke over 46 modellen rapporteren. In 18 studies worden 26 
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nieuwe modellen beschreven, 1 studie beschrijft een wijziging van het Kings College Criteria 

(KCC) en 1 studie beschrijft een wijziging van de MELD score. De modellen werden 

ontwikkeld voor het voorspellen van mortaliteit (11 studies), overleving (3 studies), 

transplantatie (2 studies) en het gecombineerde resultaat van overlijden of transplantatie (4 

studies). Slechts één studie scoorde het volledige puntenaantal in de 12-punts 

methodologische kwaliteit score. Geen enkele studie scoorde het volledige aantal punten op 

de 38-punts rapportage score. Er was een gebrek aan rapportage over ontbrekende 

waarden, over prestatie-indicatoren voor calibratie, accuraatheid en discriminatie. Geen van 

de onderzochte studies gebruikte bijvoorbeeld Hosmer-Lemeshow statistieken of de Brier 

score en slechts vijf studies beschreven de AUC curve (Area Under the Receiver Operating 

Characteristic (ROC). We hebben daarnaast kunnen aantonen dat de kwaliteit van de 

studies toenam over de jaren (rapportage score verbeterde bij studies met een later jaar van 

publicatie). In hoofdstuk 5 beschrijven we onze literatuurstudie naar de voorspelling van 

mortaliteit bij ACLF patiënten. We hebben gezocht naar verschillende definities van ACLF, 

de prognostische indicatoren geïdentificeerd en samengevat en daarnaast hun 

voorspellende waarde geëvalueerd. In 19 geïncludeerde studies hebben we 13 verschillende 

definities van ACLF gevonden. De belangrijkste verschillen waren gerelateerd aan acute 

verslechtering van de leverfunctie, coagulopathie en hyperbilirubinemie (of geelzucht) (met of 

zonder drempelwaarde) en de aanwezigheid en de ernst van hepatische encefalopathie, 

ascites, hepatorenaal syndroom, bloeding en multi-orgaan falen. In totaal vonden we 73 

prognostische indicatoren welke we hebben onderverdeeld in zeven categorieën: algemene 

markers (n = 13), virale markers (n = 6), bio-markers (n = 22), hemodynamiek (n = 1), 

morfologie / histologie (n = 17), scoresystemen (n = 10) en behandelingen (n = 4).  

 

Doel 2) Het meenemen van veranderingen in de tijd van parameters in voorspelmodellen. 

 De studie gepresenteerd in hoofdstuk 6 heeft bijgedragen aan het tweede doel van 

dit proefschrift. Hier presenteren we een methode om herhaalde metingen in een predictie 

model op te nemen door het abstraheren van temporele data. Deze abstracties worden 

vervolgens gebruikt als een voorspeller (predictor) in een time-to-event prognostisch model. 

Verder hebben we gekeken hoe de validiteit van modellen wordt beïnvloed door het gebruik 

van verschillende abstractiemethoden. Hiervoor gebruikten we data van 32 ratten. We 

hebben 6 verschillende soorten abstracties opgesteld om herhaalde metingen te 

kwantificeren (twee helling-based, gemiddelde, mediaan, variatie, en de gemiddelde absolute 

verandering per tijdseenheid (MAC)). Deze hebben we toegepast in een Cox regressie-

analyse. De abstracties werden berekend op 3, 6, 9 en 12 uur na de start. In totaal waren er 

24 modellen. Eerst werden alle variabelen meegenomen in de multivariate Cox regressie 
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analyse, vervolgens werd een backward selectie met de Akaike's informatie criterium (AIC) 

toegepast. Met behulp van de C-index werd de validiteit van de modellen bepaald. Alleen de 

op MAC-gebaseerde modellen vertoonden een monotone toename van de C-index wanneer 

de tijdsduur waarbinnen het model gebruikt werd toenam. Deze modellen hadden ook de 

beste AICs op elk gemeten tijdstip. De vergelijking van de validiteit van de modellen met 

verschillende abstracties liet geen statistische significante verschillen zien, waarschijnlijk 

vanwege de kleine steekproef in onze analyse. Uit deze studie kunnen we wel concluderen 

dat de MAC-gebaseerde abstracties veelbelovend lijken vanwege het consequent verbeteren 

van de validiteit naarmate de tijd toeneemt. Tevens dienen alle abstracties in grotere 

datasets te worden getest. 

 

Doel 3) Het ontwikkelen van een nieuwe methode voor niet-invasieve diagnose van ALF 

gebaseerd op de elektronische neus (‘electronic nose’ e-Nose) technologie.  

 In hoofdstuk 7 wordt het derde doel van dit proefschrift gepresenteerd, waarbij we 

een nieuwe methode voor het voorspellen van ALF introduceren. Hiervoor gebruikten we een 

elektronische neus (e-Neus) om de ademhalingslucht van 14 ratten te "vangen" voor 

analyse. Onze hypothese was dat ALF een duidelijk te onderscheiden "adem print" heeft, 

afgeleid van de principale componenten analyse van de e-Neus sensor data, en dat de e-

Neus in staat is om ratten lijdend aan ALF te onderscheiden van niet-ALF ratten. We 

bestudeerden een bestaand diermodel met ALF (chirurgisch geïnduceerde volledige lever 

ischemie), waarin elke rat zijn eigen controle was. Tot slot, werd gas chromatography-mass 

spectrometry (GC-MS) van uitgeademde lucht gebruikt om uit te zoeken welke vluchtige 

organische componenten (VOC) zouden kunnen bijdragen aan de ALF adem prints. Proeven 

toonden aan dat de e-Neus kan discrimineren tussen de uitgeademde lucht van controle 

ratten en van ALF-ratten, dit bevestigd dat de samenstelling van de uitgeademde VOC van 

gezonde proefdieren anders is dan van proefdieren met ALF. Interne ‘leave-one-out’ validatie 

toonde aan dat de e-Neus benadering een excellente classificatie nauwkeurigheid heeft. 

Reeds binnen drie uur na inductie van volledige lever ischemie toonde de e-Neus hoge 

classificatienauwkeurigheid. Gelijktijdige controle van de uitgeademde CO2 tijdens de 

metingen verricht door een externe sensor toonde nog eerder eenzelfde hoge 

classificatienauwkeurigheid: reeds binnen 2 uur. GC-MS ïdentificeerde 2-butanol, 2-butanon, 

2-pentanon en 1-propanol als verhoogde concentraties in de ALF fase. 

Algemene discussie en aanbevelingen voor de toekomst 

Ernstig leverfalen omvat twee syndromen; acuut leverfalen (ALF) en acuut-op-chronisch 

leverfalen (ACLF), en is geassocieerd met latere multi-orgaanfalen. Dientengevolge leidt dit 

in meer dan 80% 1, 2 tot de dood. Vanwege de complexiteit is ernstig leverfalen een van het 
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meest uitdagende problemen in de geneeskunde en vereist zeer nauwe samenwerking van 

de intensivist, de hepatoloog, de neuroloog en de chirurg 3. 

 ALF wordt uitgebreid bestudeerd echter, zoals wij hebben in hoofdstuk 2 

aangetoond, is er een grote ambiguïteit en variabiliteit in de definities van ALF te vinden in de 

prognostische literatuur. Dit belemmert de onderlinge vergelijkbaarheid van de studies. In dit 

hoofdstuk doen wij een voorstel voor een nieuwe ALF definitie, zoals: afwezigheid van 

onderliggende leverziekte van welke aard dan ook, aanwezigheid van hepatische 

encefalopathie die zich binnen 8 weken na het begin van geelzucht (gedefinieerd als plasma 

bilirubine> 50 uM) presenteert met de aanwezigheid van stollingsstoornissen, gedefinieerd 

door INR (≥ 1.5). De exacte implicaties van de schillende ALF definities op de prestaties van 

prognostische markers zijn nog niet bekend. Ondanks wereldwijd onderzoek blijft de uitkomst 

van ALF moeilijk te voorspellen en de besluitvorming met betrekking tot de verdere 

behandeling is moeilijk. In hoofdstuk 3 en 4 hebben wij prognostische indicatoren en 

modellen voor het voorspellen van mortaliteit in ALF onderzocht. Hierbij constateerden we 

een grote heterogeniteit in de prognostische indicatoren van ALF, de meetmethoden, de 

complexiteit van de berekening en in de gebruikte drempelwaarden. In hoofdstuk 3 hebben 

we variabelen voor de ontwikkeling van een predictie model besproken, zoals: variabelen die 

betrokken zijn bij de pathofysiologie van ALF, leeftijd van de patiënt en de ernst van HE. De 

volgende variabelen zou men kunnen meenemen: ammoniak, wat bijdraagt aan de 

ontwikkeling van HE, plasma bilirubine, coagulopathie, variabelen die een rol spelen in 

metabolische homeostase, zoals plasma lactaat. En daarnaast de biomarkers van de 

ontstekingsreactie van ALF, bijvoorbeeld plasma ratio IL6/IL10. Toekomstige studies over 

predictie modellen kunnen worden verbeterd door meer aandacht te schenken aan het 

selecteren van de variabelen, het gebruik van een uitgebreidere reeks referentiemodellen, 

het opnemen van continue variabelen zonder deze te categoriseren en een betere afweging 

van de transplantatie groep patiënten. Verder zal ook een betere rapportage over de 

verwerking van ontbrekende gegevens, het opnemen van calibratie aspecten, het gebruik 

van absolute risk measures, (interne) validatie, en duidelijke rapportage over de 

onderzoeksopzet de kwaliteit van deze studies doen toenemen. Er is nog steeds behoefte 

aan de beste combinatie van prognostische indicatoren voor ALF, die vervolgens in een 

grote prospectieve studie van ALF patiënten met verschillende etiologie zal moeten worden 

getest. 

De resultaten van hoofdstukken 1-4 kunnen worden gebruikt als een uitgangspunt om een 

uniforme ALF definitie te creëren en ook om een kwalitatief goede prognostische index met 

klinisch toepassing te ontwikkelen.  
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 ACLF is een zeer ernstig syndroom en wordt beschreven als een specifiek klinisch 

syndroom. Hoewel ACLF steeds beter wordt herkend, is er nog geen consensus over de 

definitie, diagnose en behandeling bereikt 4 5. Belangrijke oorzaak hiervoor is de 

heterogeniteit in de klachtenpresentatie van ALF patiënten, dit komt door twee gelijktijdige 

aandoeningen van de lever: een chronische en een acute 4, 6. 

In hoofdstuk 5 constateerden wij een grote ambiguïteit en variabiliteit in beide definities van 

ACLF en in de prognostische indicatoren, wat het vergelijken van de verschillende studies 

onderling bemoeilijkt. Vandaar, de behoefte aan een uniforme definitie van ACLF blijft 

bestaan 5. Indicatoren als leeftijd, hepatische encefalopathie, de MELD (Model for End-Stage 

Liver Disease) score, totaal bilirubine en de stollingstijd (protrombinetijd) lijken veelbelovend 

voor toekomstig onderzoek. Deze studie omvatte een uitgebreide lijst van indicatoren, die 

bruikbaar zijn als uitgangspunt bij de ontwikkeling van een standaardlijst met indicatoren om 

een prognostisch model met klinisch toepassing te ontwikkelen. Prospectieve studies zijn 

nodig voor de ontwikkeling van een valide en algemeen aanvaarde prognostische index voor 

ACLF.  

 In de afgelopen jaren heeft lucht-analyse van de uitgeademde lucht veelbelovende 

resultaten opgeleverd in het herkennen van de ziekte 7. Sinds de introductie in de vroege 

jaren ’80 7 is het gebruik van een elektronische-neus (e-Neus) in razend tempo toegenomen 

binnen de biomedische wetenschappen, echter was het nog niet eerder gebruikt voor ALF. In 

hoofdstuk 7 lieten wij zien dat ALF in ratten kan worden vastgesteld met behulp van de e-

Neus data-analyse van uitgeademde lucht. Toepassing van e-Neus technologie in ALF 

onderzoek is een belangrijke vervolgstap. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op 

de ontwikkeling van een medische e-Neus specifiek voor ALF. Bevestiging van onze 

resultaten in een klinische studie zal een belangrijke stap voorwaarts zijn in de diagnose van 

ALF. De resultaten van dit onderzoek bieden mogelijk perspectief voor e-Neus als een 

instrument voor niet-invasieve test om ALF te diagnosticeren bij mensen. 

 Ernstig leverfalen, zowel ALF als ACLF, zijn zeldzame ziektebeelden en in 

toekomstige studies zal samenwerking van verschillende onderzoeksgroepen nodig zijn om 

homogene definities te vinden. Waarschijnlijk zal de ontwikkeling van nieuwe definities een 

zoektocht naar nieuwe (bio-) markers te betekenen. Samenwerking van de 

onderzoeksgroepen is noodzakelijk om voldoende gegevens van (bio-) markers te 

verzamelen voor de ontwikkeling van een prognostische index voor mortalitieit. Deze kan 

dan in een multicenter studie worden gevalideerd. 
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Deel twee - Acute nierschade  

In het tweede deel van dit proefschrift beschrijven we de problemen gerelateerd aan AKI, 

deze problemen zijn onderverdeeld in twee hoofddoelen. De belangrijkste bevindingen van 

deze hoofddoelen staan hieronder beschreven.  

 

Doel 1) Onderzoeken van de mogelijke effecten van verschillende definities op de incidentie, 

de tijd tot diagnose, de ernst van de AKI en mortaliteit. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 8. 

In deze studie onderzochten we de effecten van de toepassing van het officiële 

classificatiesysteem (RIFLE) zonder urineproductie criteria. In de studie werden 260 ernstige 

zieke patiënten geïncludeerd. Tijdens de eerste week werden de patiënten dagelijks 

gescoord voor AKI volgens de RIFLE criteria met (RIFLESCr+UO) en zonder urineproductie 

(RIFLESCr). Wij hebben aangetoond dat het niet meenemen van de urineproductie criteria 

leidt tot een vertraagde diagnose van AKI, verminderde incidentie, verminderde ernst van 

AKI en het lijkt geassocieerd met een hogere mortaliteit. De resultaten van deze studie 

waren statistisch significant.  

 

Doel 2) Onderzoeken van de prognostische waarde van alternatieve bio-markers. 

Dit wordt beschreven in de studies in hoofdstuk 8 en 9. Hier richtten wij ons op potentiële 

alternatieve prognostische markers voor AKI, zoals: cystatine C (CysC) en fractional urea 

excretion (FeU). Om dit te onderzoeken hebben wij de data geanalyseerd van een 

multicenter prospectieve observationele cohort studie naar de biologische markers voor AKI 

in ernstig zieke IC patiënten. We hebben hiervoor 151 volwassen patiënten geïncludeerd. In 

hoofdstuk 9 toonden we aan dat het niet meenemen van urineproductie criteria in de RIFLE 

de prognostische waarde van serum CysC twee dagen en één dag voorafgaand aan AKI en 

van urine CysC één dag voorafgaand aan AKI doet toenemen. Echter, was onze studie niet 

statistisch significant, waarschijnlijk vanwege de kleine steekproef. Daarnaast laten we zien 

dat het negeren van de urineproductie criteria in de RIFLE leidt tot een aanzienlijke daling in 

de incidentie van AKI en dat in vergelijkingen met de originele RIFLE er sprake is van een 

vertraagde diagnose. Dit komt overeen met de resultaten beschreven in hoofdstuk 8. 

Hoofdstuk 10 laat zien dat de diagnostische waarde van FeU om AKI (gediagnosticeerd 

volgens RIFLE criteria) te voorspellen één en twee dagen voorafgaand aan het optreden van 

AKI onvoldoende tot slecht was. Patiënten werden als T-AKI (transient; AKI durende 

<3dagen) en P-AKI (persistent; AKI durende ≥3dagen) geclassificeerd. Het type AKI was 

significant geassocieerd met mortaliteit. Daarnaast hebben wij aangetoond dat de 

diagnostische waarde van FeU om T-AKI te onderscheiden van P-AKI zeer slecht was op de 

eerste dag van AKI.  
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Algemene discussie en aanbevelingen voor de toekomst  

 Acute nierschade (AKI) heeft zich ontpopt tot een belangrijk probleem voor de 

volksgezondheid dat miljoenen patiënten wereldwijd treft en wordt geassocieerd met een 

toename van morbiditeit, mortaliteit en verblijfsduur op de intensive care (IC) afdeling 8. AKI 

blijft, ongeacht de etiologie en studiesetting, een uitdaging voor de intensive care 

geneeskunde 9. Er zijn veel verschillende definities gebruikt in de afgelopen decennia om 

AKI te definiëren 10. In 2004 heeft de Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI)-groep 

aanbevelingen gedaan om meer consensus te bereiken in de definitie / classificatie van AKI 

genoemd RIFLE (afkorting voor Risk, Injury, Failure, Loss and End Stage in relatie tot de 

nierfunctie) 11. Dit heeft echter niet geleid tot een goede standaardisering van studies over 

AKI. In de literatuur worden twee RIFLE methoden (met en zonder urineproductiecriteria) 

gehanteerd. Zoals beschreven in hoofdstuk 8 en 9, heeft het weglaten van de 

urineproductiecriteria impact op de incidentie, het tijdstip van diagnose en de ernst van de 

AKI. RIFLE classificatie van AKI is gebaseerd op serum creatinine en urineproductie; echter 

zijn dit bio-markers zonder valide voorspellende waarde12. Cystatine C (CysC) en fractionele 

excretie van ureum (FeU) zijn beiden bestudeerd als alternatieve bio-markers van AKI. 

Hoofdstuk 8 liet zien dat het niet meenemen van urineproductie criteria bij het 

diagnosticeren van AKI de resultaten beïnvloedt, daarom was onze verdere hypothese dat dit 

ook van invloed is op de voorspellende waarde van CysC twee dagen voorafgaand aan AKI. 

De resultaten van hoofdstuk 8 zetten vraagtekens bij de juistheid van de reeds 

gepubliceerde retrospectieve epidemiologische studies over de AKI. Op basis van onze 

bevindingen van hoofdstukken 8 en 9 hebben we geconcludeerd dat de methode voor het 

definiëren van AKI in toekomstige studies helder moet worden gemeld, zelfs als de 

'consensus' RIFLE definitie wordt gebruikt. De definitie van ziekte en homo/heterogeniteit 

van de geïncludeerde patiënten moeten worden overwogen alvorens te oordelen over de 

validiteit van de nieuwe AKI biomarkers. In hoofdstukken 9 en 10 hebben wij laten zien dat 

CysC en FeU onvoldoende voorspellende waarde voor AKI hebben. De behoefte aan een 

betere prognostische bio-marker voor AKI blijft bestaan. Het integreren van nieuwe (bio-

)markers in de klinische classificatie zou de validiteit van de AKI diagnostiek kunnen 

verbeteren en kunnen zorgen voor een meer homogeen gebruik van de definitie en 

classificatie criteria van AKI. 
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