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Samenvattingg voor leken bij het proefschrift 

"Verbeteringenn in het gebruik van de plasma creatinine concentratie 

voordee bepaling van de glomerulaire filtraties nelheid" 

Fritss Kemperman 
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Kenniss van de nierfunctie is van groot belang om de ernst van de ziekte of de reactie op 

behandelingg vast te stellen bij patiënten met een nierziekte. De nierfunctie wordt momenteel 

ingeschatt op basis van de bloedwaarde van creatinine, een lichaamseigen afvalstof die door de 

nierr wordt uitgescheiden. De nier scheidt creatinine echter op twee manieren uit, via de nierfilters 

enn via de nierbuisjes. Als je de nierfunctie van een patiënt wilt weten, gaat het om de functie van 

dee nierfilters. Deze wordt de glomerulaire filtratiesnelheid genoemd, afgekort GFR (engelstalige 

afkorting)) en uitgedrukt in milliliters per minuut (ml/min). De normale waarde voor de GFR is 

90-1600 ml/min. Omdat creatinine ook via de nierbuisjes uitgescheiden wordt is de bloedwaarde 

vann creatinine, ook wel plasma creatinine genoemd, niet de juiste maat voor de GFR, deze wordt 

doorr het plasma creatinine overschat. Gelukkig zijn er bepaalde medicijnen, waaronder 

cimetidine,, die de verwijdering van creatinine via de nierbuisjes remmen of zelfs volledig 

blokkeren.. In het laatste geval kan het plasma creatinine wèl de juiste maat voor de GFR zijn. 

Ookk de hoeveelheid spieren die een patiënt heeft beïnvloed het plasma creatinine. Dit 

probleemm kan omzeild worden door de GFR te schatten op basis van een formule, die naast 

plasmaa creatinine ook leeftijd, geslacht en lichaamsgewicht als maat voor de spiermassa in zich 

heeft.. Een voorbeeld van een dergelijke formule is die van Cockcroft en Gault. Tenslotte is de 

manierr waarop de bepaling van het plasma creatinine plaatsvindt van belang. De meest gebruikte 

zogenaamdee alkaline picraat of Jaffé methode is gebaseerd op een kleurreactie. Deze wordt echter 

gestoordd door andere 'kleurstoffen', die natuurlijk in het bloed voorkomen of als medicijn zijn 

toegediend,, waardoor de uitkomst van het plasma creatinine foutief verhoogd is. Als je deze 

foutieff  verhoogde waarde in de (noemer van de) formule van Cockcroft-Gault invoert, krijg je 

eenn foutief verlaagde waarde waarmee je de GFR schat. De enzymatische PAP en de HPLG 

methode,, twee andere manieren waarop het plasma creatinine bepaald kan worden, worden niet 

gestoordd door 'kleurstoffen' in het bloed. 

Inn dit proefschrift is de verbetering van het plasma creatinine als maat voor de GFR 

onderzocht.. FEerbij is gebruik gemaakt van cimetidine, om de verwijdering van creatinine via de 

nierbuisjess te remmen, van de Cockcroft-Gault formule en van een enzymatische plasma 

creatininee bepalingsmethode. We hebben patiënten met suikerziekte (in de volksmond 

'ouderdomssuiker',, die al vanaf 30-jarige leeftijd kan optreden!) onderzocht. Als de nieren van 

dezee patiënten ziek worden gaan deze kleine beetjes en later meer eiwit lekken. We onderzochten 

patiëntenn zonder, met een klein en met een groot eiwitlek. De nierfunctie nam af naarmate er een 

groterr eiwitlek was. De gemiddelde GFR (  90 ml/min) werd overschat door de Cockcroft-Gault 

formulee als er geen cimetidine was gebruikt (hoofdstuk 2). Deze overschatting verdween na 
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gebruikk van cimetidine gedurende één dag, waarbij drie tabletten van 800 milligram werden 

ingenomen.. Er deden zich geen bijwerken voor, die gerelateerd konden worden aan cimetidine. 

Dee uitslag van de Cockcroft-Gault formule was echter niet bij iedere patiënt gelijk aan de GFR, 

maarr soms hoger of lagen er was een zekere mate van spreiding. Dit was in veel sterkere mate het 

gevall  als de GFR werd geschat met een formule, waarbij je bloed- en urinewaarden van creatinine 

invoert.. Deze zogenaamde endogene creatinineklaring, de gebruikelijke maat voor de nierfunctie, 

moett als achterhaalde methode worden beschouwd en in de toekomst niet meer worden 

toegepast. . 

Ditt werd nog eens bevestigd in het onderzoek bij patiënten na niertransplantatie (hoofdstuk 

4).. Bij deze patiënten met een slechtere nierfunctie dan de suikerpatiënten (gemiddelde GFR

500 ml/min), bleek de endogene creatinineklaring zonder cimetidine de GFR in forse mate (bijna 

500 %) te overschatten. De Cockcroft-Gault formule na cimetidine overschatte de GFR niet 

noemenswaardigg met ongeveer 5 %, behalve als de GFR lager was dan 40 ml/min; dan ontstond 

eenn hogeree relatieve overschatting, die in absolute zin echter niet hoger was. 

Vanwegee de soms hogere en soms lagere uitslag van de Cockcroft-Gault formule in 

vergelijkingg met de GFR, hebben we gekeken of deze hogere of lagere waarde bij het vervolgen 

inn de tijd constant aanwezig bleef. Als dit zo zou zijn, dan zou de verandering in de GFR toch 

weerr goed weerspiegeld kunnen worden door een verandering in de uitslag van de Cockcroft-

Gaultt formule. Met andere woorden, als de Cockcroft-Gault formule de eerste keer bijvoorbeeld 

100 ml/min hoger was dan de GFR en twee jaar later nog steeds 10 ml/min hoger, dan betekent 

eenn daling van de uitslag van de Cockcroft-Gault formule van bijvoorbeeld 20 ml/min, dat de 

GFRR ook met 20 ml/min is gedaald. Zo kan de nierfunctie zelfs beter vervolgd worden met deze 

formulee dan dat hij éénmalig gemeten wordt. Dit bleek inderdaad uit ons vervolgonderzoek 

(hoofdstukk 3) bij suikerpatiënten twee jaar later. 

Datt de plasma creatinine bepalingsmethode van belang was werd bevestigd in ons onderzoek 

bijj  patiënten met suikerziekte (hoofdstuk 5). De ouderwetse, maar uit kostenoogpunt nog veel 

gebruiktee alkaline picraat of Jaffé methode veroorzaakte een belangrijke afwijking van de uitslag 

vann de Cockcroft-Gault formule in vergelijking met de GFR Deze afwijking, een onderschatting 

vann de GFR, nam nog toe bij het stijgen van de GFR Dit gebeurde niet bij de enzymatische en 

ookk niet bij de meer bewerkelijke HPLGmethode. Ook bij patiënten bij wie de suikerziekte 

ontregeldd was door een tekort aan insuline is de plasma creatinine bepalingsmethode van belang. 

Bijj  deze patiënten treedt verzuring van het bloed op door een teveel aan ketonlichamen, de 

zogenaamdee ketoacidose. Ketonlichamen verhogen de plasma creatinine waarde als deze gemeten 
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wordtt met de alkaline picraat methode. In ons onderzoek (hoofdstuk 6) bleek dat deze 

verhogingg op het moment dat patiënten met ketoacidose in het ziekenhuis komen wel 50 % 

bedroeg.. Deze foutief verhoogde waarde kan leiden tot een verkeerde inschatting van de 

nierfunctiee bij deze patiënten en zodoende tot een verkeerde behandeling. 

Inn de appendix is de door ons gebruikte 'gouden standaard' voor meting van de GFR 

beschreven.. In het verleden werd deze gemeten met een moeilijk te bepalen merkstof en waarbij 

dee patiënten via de urineleider een slangetje (catheter) in de blaas geschoven kregen. Onze 

methodee maakt gebruik van een makkelijker te bepalen merkstof. Deze is weliswaar radioactief, 

maarr de hoeveelheid radioactiviteit in minimaal, veel minder dan van bijvoorbeeld een 

röntgenfoto.. Veel belangrijker is dat een catheter in de blaas niet meer nodig is, wat minder 

ongemakk voor de patiënt met zich meebrengt. 

Dee belangrijkste conclusies van dit proefschrift zijn: 

1.. De nierfunctie (GFR) kan goed worden geschat op basis van het plasma creatinine 

(bloedwaarde),, als deze op enzymatische wijze wordt bepaald na gebruik van cimetidine en 

wordtt ingevoerd in de Gockcroft-Gault formule. 

2.. Bij suikerpatiënten is de uitkomst van de Cockcroft-Gault formule soms hoger en soms lager 

dann de GFR. Echter, dit blijf t zo in het verloop van de tijd, zodat een verandering in de GFR 

goedd kan worden vervolgd middels de Cockcroft-Gault formule. 

3.. De endogene creatinineklaring, een formule voor het schatten van de GFR op basis van 

bloed-- en urine waarden van creatinine, is onnauwkeurig en dient te worden afgeschaft. 

Amsterdam,, september 2001 


