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Samenvatting g 

Samenvattingg bij het proefschrift: 

"Verbeteringenn in het gebruik van de plasma creatinine concentratie 

voorr de bepaling van de glomerulaire filtratie snelheid" 

Bijj  patiënten met een nierziekte of met een systeemziekte, waardoor de nierfunctie verminderd 

kann zijn, is kennis van de glomerulaire filtratiesnelheid belangrijk om de ernst van het nierfalen of 

dee reactie op de behandeling van de ziekte te beoordelen. De GFR, afkorting van het engelstalige 

'glomerularr filtration rate' is normaal bij mannen 90-170 ml/min/1.73m2 en bij vrouwen 90-150 

rnl/min/1.73m2.. Dat betekent dat zoveel millilite r bloedplasma elke minuut wordt ontdaan van 

eenn giftige stof; deze waarde wordt gecorrigeerd voor een standaard lichaamsoppervlak van 

1.73m2.. Meestal wordt de GFR geschat op basis van de plasma creatinine concentratie, hoewel 

dezee parameter niet alleen afhankelijk is van de GFR, maar ook van de spiermassa van het 

betreffendee individu. Een betere indruk van de GFR worden verkregen op basis van formules of 

nomogrammen,, waarbij de leeftijd, het geslacht en het lichaamsgewicht worden gebruikt als maat 

voorr de spiermassa. Een voorbeeld hiervan is de formule van Gockcroft en Gault overschatting 

vann de GFR door deze benadering is echter denkbaar, omdat creatinine niet alleen door de 

glomerulii  wordt gefiltreerd, maar ook in wisselende mate door de tubuli wordt gesecerneerd. De 

plasmaa creatinine concentratie stijgt tijdens toediening van bepaalde medicamenten, die de 

tubulairee creatinine secretie remmen. Bij onder meer cimetidine is dit een bekende bijwerking. 

Ditt kan gebruikt worden om de GFR-schatting op basis van plasma creatinine te verbeteren. 

Tijdenss volledige blokkade van de tubulaire secretie is de uitscheiding van creatinine door de nier 

uitsluitendd afhankelijk van de glomerulaire filtratie. De bepalingsmethode van de plasma 

creatininee concentratie is voorts ook van belang voor een juiste inschatting van de GFR De 

alkalinee picraat (of Jaffé) kleurreactie wordt gestoord door andere chromogenen dan creatinine, 

waardoorr de plasma creatinine concentratie overschat wordt. Deze chromogenen kunnen zowel 

endogeenn in het lichaam voorkomen als exogeen (medicatie) toegediend zijn. De enzymatische 

creatininee bepaling wordt niet gestoord door chromogenen. 

Inn dit proefschrift is onderzocht de GFR nauwkeuriger kan worden benaderd wanneer met 

dezee factoren rekening wordt gehouden. Daarbij is gebruik gemaakt van de Cockcroft-Gault 

formule,, remming van tubulaire secretie door middel van cimetidine en een geautomatiseerde 
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Samenvatting g 

enzymatischee creatinine bepalingsmethode. In hoofdstuk 1 is een overzicht gegeven van de 

bestaandee literatuur over GFR-schatting op basis van plasma creatinine met behulp van formules. 

Dezee formules overschatten de GFR in het lage gebied en onderschatten de GFR in het normaal 

tott hoge gebied, als geen remming van tubulaire creatinine secretie en geen enzymatische 

creatininee bepaling wordt toegepast. De bruikbaarheid van GFR-formules wordt bepaald door 

zowell  de accuratesse als de precisie. Accuratesse, ook wel bias genoemd, is het gemiddelde 

verschill  tussen de uitkomst van de GFR-formule en de gelijktijdig bepaalde 'gouden standaard' 

GFRR in een representatieve patiëntengroep. Precisie is de standaard deviatie van het gemiddelde 

verschill  tussen de GFR en de formule in de groep. De accuratesse en precisie van de Cockcroft-

Gaultt formule waren alleen acceptabel bij patiënten met milde tot matige nierinsufficiëntie, dat 

will  zeggen een GFR tussen 40 en 80 rnl/min/1.73m2. Nieuwere formules voor de GFR-schatting 

gavenn geen verbetering van betekenis. 

Schattingg van de GFR in de klinische studies (hoofdstuk 2 tot 4) werd gedaan middels de 

endogenee creatinineklaring, berekend uit 24-uurs urine, en de Cockcroft-Gault formule, voor en 

naa toediening van cimetidine gedurende 24 uur (zie hoofdstuk abbrevations and formulas). De 

GFR,, gemeten als de urineklaring van continu geïnfundeerd 125I-iothalamaat, werd beschouwd als 

'goudenn standaard'. Patiënten met fors overgewicht (Quetelet Index > 30 kg/m2) of oedeem 

werdenn uitgesloten van het onderzoek, omdat bij hen de spiermassa door het lichaamsgewicht 

wordtt overschat. Dientengevolge zal de Cockcroft-Gault formule, die het lichaamsgewicht in de 

tellerr heeft, de GFR overschatten. Ook een plasma creatinine concentratie hoger dan 180 ^mol/1 

wass een uitsluitingscriterium. De reden is dat plasma creatinine een nieuwe plateauwaarde zal 

bereikenn als de tubulaire secretie wordt geremd door cimetidine. De tijd tot het bereiken van deze 

plateauwaardee is afhankelijk van de halfwaardetijd van plasma creatinine, ofwel de nierfunctie. 

Alss de plasma creatinine concentratie lager is dan 180 jumol/1, dan wordt deze plateauwaarde 

binnenn 24 uur van cimetidïnetoediening bereikt. Uit praktisch oogpunt wensten wij geen langere 

toedieningsperiode.. De maximum dagdosis van cimetidine (2400 mg) werd toegepast. 

Inn hoofdstuk 2 is een studie beschreven van patiënten met diabetes mellitus type 2 en 

verschillendee stadia van albuminuric. De studiegroep werd uitgebreid tot patiënten met een 

Quetelett Index van 30-35 kg/m2, omdat een aanzienlijk deel van de diabetes populatie deze mate 

vann overgewicht heeft. De accuratesse van de GFR-schatting verbeterde na toediening van 

cimetidine,, maar de precisie niet. De precisie van de endogene creatinineklaring was slechter dan 

dee waarden berekend met de Cockcroft-Gault formule. Er was een geringe tendens dat de 
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Cockcroft-Gaultt formule na cimetidine de GFR onderschatte bij patiënten zonder 

microalbuminuriee of nefropathie en deze overschatte bij patiënten met een Quetelet Index > 30 

kg/m2. . 

Terwijll  de accuratesse van de GFR-schatting goed was bij patiënten met diabetes mellitus 

typee 2, was de precisie minder goed dan bij patiënten met een primaire nierziekte. Onze 

hypothesee was dat dit kwam door patiënt-specifieke factoren, zoals de verhouding tussen 

spiermassaa en lichaamsgewicht, en dat dit tot op zekere hoogte een constante, systematische 

afwijkingg zou zijn. Als deze veronderstelling juist is, dan zou bij het vervolgen van patiënten de 

veranderingg in de geschatte GFR op basis van de Cockcroft-Gault formule na cimetidine een 

goedee afspiegeling kunnen geven van de verandering in de 'gouden standaard' GFR In 

hoofdstukk 3 wordt dit vervolgonderzoek beschreven. Het bleek dat het verschil tussen de GFR 

enn de uitkomst van de Cockcroft-Gault formule vrijwel gelijk was na een interval van twee jaar. 

Omm die reden werd ook de verandering van de GFR weerspiegeld door de verandering van de 

Cockcroft-Gaultt formule, ook al waren de veranderingen van beperkte groote. 

Nuu bleek dat schatting van de GFR nauwkeurig was bij patiënten met diabetes mellitus type 

2,, wilden we nagaan of dit ook gold voor patiënten na niertransplantatie, omdat ook bij deze 

groepp kennis van de GFR belangrijk is voor het klinisch beleid en voor een goede beoordeling 

vann het resultaat van de niertransplantatie. In hoofdstuk 4 wordt een studie beschreven waarbij 

dee 'gouden standaard' GFR wordt vergeleken met de endogene creatinineklaring zonder 

cimetidinee en met de Cockcroft-Gault formule met cimetidine. De endogene creatinineklaring 

wass hoger dan de GFR bij alle onderzochte patiënten. De Cockcroft-Gault formule had een veel 

beteree accuratesse en precisie voor GFR-schatting dan de endogene creatinineklaring. In het lage 

GFR-gebied,, beneden 40 ml/min/1.73m2, werd nog wel een relatieve overschatting van de GFR 

doorr de Cockcroft-Gault formule gezien, maar in absolute eenheden was deze niet van grote 

betekenis. . 

Hett belang van de bepalingsmethode voor plasma creatinine voor schatting van de GFR 

werdd bestudeerd in hoofdstuk 5. Een alkaline picraat (of Jaffé) en een enzymatische methode 

werdenn vergeleken met de referentiemethode voor plasma creatinine, de HPLC (high 

performancee liquid chromatography). De plasma creatinine concentratie, gemeten met de alkaline 

picraatt methode, was significant hoger (gemiddeld 20-24 %) dan die gemeten met de andere 

methodes.. Omdat plasma creatinine in de noemer van de Cockcroft-Gault formule staat, was de 

geschattee GFR lager dan de 'gouden standaard' GFR Bij gebruik van de enzymatische of de 
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meerr bewerkelijke HPLG methode bleek de geschatte GFR niet verschillend van de werkelijke 

GFRR te zijn. 

Inn situaties waar een verhoogde concentratie van endogene chromogenen wordt 

aangetroffen,, zoals ketonen bij ketoacidose, is de bepalingsmethode voor plasma creatinine extra 

belangrijk.. Bij patiënten met diabetische ketoacidose werden één alkaline picraat en twee 

enzymatischee methodes vergeleken met de referentie HPLG methode (hoofdstuk 6). Bij 

presentatiee van de ketoacidose was de mediane alkaline picraat creatinine waarde meer dan 50 % 

hogerr dan de mediane enzymatische of de HPLC creatinine waarden. Het verschil tussen de 

HPLCC en enzymatische methodes was weliswaar significant, maar in absolute zin slechte enkele 

/xmol/11 en dus klinisch verwaarloosbaar. De foutief te hoge waarden van de alkaline picraat 

methodee hadden een positieve correlatie met de acetoacetaat concentraties en deze foutieve 

verhogingg nam dus ook af tijdens behandeling van de ketoacidose. (3-hydroxyboterzuur, een 

anderr keton, droeg niet bij aan de foutieve verhoging. De foutieve verhoging van de plasma 

creatininee concentratie bij presentatie van deze potentieel levensbedreigende aandoening kan 

redenn zijn voor een verkeerde beoordeling van de hydratietoestand bij patiënten en als gevolg 

daarvann een onjuist rehydratiebeleid. 

Dee GFR meting die als 'gouden standaard' diende in de klinische studies is gedetailleerd 

beschrevenn in de appendix. De klassieke referentiemethode voor meting van de GFR is de 

urineklaringg van de continu geïnfundeerde merkstof inuline tijdens blaascatheterisatie, 

beschrevenn door Homer Smith. Hij nam daarbij aan dat de concentratie van de merkstof stabiel 

waswas tijdens continue infusie, maar meer recent onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet het geval 

is,, ten gevolge van het circadiane ritme van de GFR. Om die reden is een correctie noodzakelijk 

voorr een veranderende concentratie van de merkstof. Bovendien is blaascatheterisatie 

ongemakkelijkk voor patiënten en niet zonder risico. Weglaten van blaascatheterisatie kan echter 

leidenn tot een onnauwkeurige urineverzameling en dus een onnauwkeurige GFR-meting op basis 

vann de urineklaring. Gelukkig zijn de urine- en infusieklaring van de merkstof  131I-hippuran, voor 

metingg van de effectieve renale plasmastroom, gelijk en dit kan gebruikt worden om te corrigeren 

voorr onnauwkeurige urineverzameling. Als gelijktijdig met 131I-hippuran continue infusie van de 

GFR-merkstoff  125I-iothalamaat plaatsvindt, dan is de gecorrigeerde urineklaring van 125I-

iothalamaatt zonder blaascatheterisatie een nauwkeurige en haalbare meting van de GFR, met een 

dag-tot-dagg variatie van slechts 2.2 %. 
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Dee volgende conclusies kunnen naar aanleiding van dit proefschrift worden getrokken: 

1.. De GFR kan nauwkeurig geschat worden op basis van de plasma creatinine concentratie, 

zowell  bij patiënten met diabetes melütus type 2 als na niertransplantatie. De plasma 

creatininee concentratie, na remming van de tubulaire creatinine secretie door middel van 

toedieningg van cimetidine gedurende 24 uur, moet daartoe worden ingevoerd in de 

Cockcroft-Gaultt formule. 

2.. De precisie van de GFR-schatting is geringer bij patiënten met type 2 diabetes dan bij 

patiëntenn met een primaire nierziekte. Echter, het verschil tussen de GFR en de Cockcroft-

Gaultt formule is patiënt-specifiek en constant in de tijd. Daarom kan de Cockcroft-Gault 

formulee gebruikt worden voor het vervolgen van de nierfunctie bij patiënten met type 2 

diabetess en waarschijnlijk ook bij nierpatiënten. 

3.. De endogene creatinineklaring, gemeten met behulp van 24-uurs urine, is minder nauwkeurig 

enn minder precies voor het schatten van de GFR dan de Cockcroft-Gault formule. De 

endogenee creatinineklaring moet daarom als obsoleet worden beschouwd. 

4.. Voor een nauwkeurige schatting van de GFR is een plasma creatinine bepalingsmethode 

noodzakelijk,, die niet gestoord wordt door andere chromogenen dan creatinine. 

5.. De plasma creatinine bepalingsmethode kan van invloed zijn op de klinische beoordeling van 

patiëntenn met diabetische ketoacidose, vanwege de foutieve verhoging van de plasma 

creatininee waarde bepaald met de alkaline picraat methode, vergeleken met de enzymatische 

off  HPLG methodes. 
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