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Acute nierinsufficiëntie is een veelvoorkomend probleem op de intensive care (IC); het 

treedt op bij ongeveer driekwart van de patiënten. Er zijn veel verschillende oorzaken voor 

de acute nierinsufficiëntie en vaak spelen meerdere factoren een rol. Een voorbeeld is 

verminderde doorbloeding van de nier gedurende sepsis of bij bloedverlies, bijvoorbeeld na 

een operatie. Sepsis is een ongecontroleerde onsteking in het hele lichaam ten gevolge van 

een infectie en sepsis leidt vaak tot het falen van verschillende vitale organen, waaronder 

de nieren. Bij ongeveer 5% van de patiënten die zijn opgenomen op de IC is er sprake van 

dusdanig ernstig nierfalen, dat er tijdelijk een therapie nodig is die de functie van de nieren 

overneemt. Van de patiënten die deze therapie nodig hebben, overlijdt ongeveer de helft 

tijdens de ziekenhuisopname.

Nierfunctievervangende therapie

Continue hemofiltratie is wereldwijd de meest toegepaste methode van nierfunctie-

vervangende therapie op de IC. Bij hemofiltratie wordt het bloed van de patiënt onder 

druk door een kunstnier geleid. De kunstnier bevat een semidoorlaatbaar membraan 

(het filter). Om het bloed uit het lichaam van de patiënt in de kunstnier te brengen en 

vervolgens weer terug naar de patiënt, wordt een catheter met 2 lumen gebruikt. Het bloed 

gaat uit een ader (vene) naar de kunstnier en, na zuivering, weer terug in dezelfde vene 

(venoveneus). De behandeling heet dan ook continue venoveneuze hemofiltratie (CVVH). 

Naast afvalstoffen verliest een patiënt tijdens CVVH ook plasmawater, daarom wordt een 

vloeistof lijkend op het verloren plasmawater aan de patiënt teruggegeven. Deze vloeistof 

heet de substitutievloeistof. Het bloed van de patiënt dat in contact komt met het filter in de 

kunstnier heeft een sterke neiging tot stollen. Om dit te voorkomen zijn geneesmiddelen die 

antistollend werken nodig. Heparine is wereldwijd het meest toegepaste antistollingsmiddel 

in CVVH. Dit middel werkt antistollend in het hele lichaam en daarom bestaat er tijdens 

toediening een verhoogde kans op bloedingen. Ook kan bij enkele patiënten een allergie 

voor heparine ontstaan. Een alternatieve methode van antistolling is citraat, waarbij 

uitsluitend het bloed buiten de patiënt, dus in de kunstnier, ontstold wordt. Een voordeel van 

laatstgenoemde methode is dat het risico op bloedingen beperkt is door het lokale effect 

van citraat. Bij het toedienen van citraat is het van belang dat er ook suppletie van calcium is. 

Calcium is essentieel in de stollingscascade en citraat fungeert als antistolling door calcium 
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uit het bloed weg te vangen. Citraat wordt in het lichaam afgebroken tot bicarbonaat. Een 

goede leverfunctie is van belang bij het verwerken van citraat; een stapeling van de stof kan 

onder andere leiden tot een te laag calciumgehalte in het bloed en potentieel gevaarlijke 

hartritmestoornissen. Tijdens de behandeling met citraat is het van belang om meerdere 

keren per dag bloedcontroles te verrichten, met name om het calciumgehalte te controleren.

Wanneer het bloed in contact treedt met het lichaamsvreemd materiaal, ontstaat naast 

stolling ook een ontstekingsreactie in het bloed; ook wel bioincompatibiliteit genoemd. 

Eerdere studies hebben aangetoond dat de gekozen methode van antistolling effect heeft 

op de mate van deze ontstekingsreactie die ontstaat gedurende CVVH.

In dit proefschrift staat de vraag centraal of citraat als antistollingsmiddel superieur is aan 

de klassieke keuze heparine als het gaat om overleving van patiënten en het herstel van 

de nierfunctie. Voorts besteden we aandacht aan verschillen in de overlevingsduur van het 

filter en bioincompatibiliteit.

In hoofdstuk 2 beschrijven we de uitkomsten van de CASH trial (Citrate Anticoagulation 

versus Systemic Heparinisation). Dit is een gerandomiseerde studie waaraan 10 IC’s in 

Nederland meededen. Patiënten met acute nierinsufficiëntie werden behandeld met citraat 

(66 patiënten) of heparine (73 patiënten) gedurende CVVH. Het aantal patiënten dat na 

28 en 90 dagen was overleden was niet verschillend tussen de groepen; na 28 dagen was 

het overlijdenspercentage ongeveer 34% en na 90 dagen 42%. Ook het aantal patiënten 

dat 28 dagen na de start van CVVH niet meer afhankelijk was van nierfunctievervangende 

therapie verschilde niet tussen de groepen. Bij 33% van de patiënten werd de heparine 

gestaakt, onder andere door bijwerkingen. Citraat werd slechts in 8% gestaakt. Het filter 

ging langer mee gedurende citraat antistolling dan bij heparine (46 versus 32 uur). De kosten 

van citraat waren lager dan heparine gedurende de eerste 72 uur van CVVH. Derhalve 

concluderen we dat nierfunctieherstel en patiëntenoverleving vergelijkbaar is voor citraat 

en heparine in CVVH, maar dat citraat superieur is als het gaat om veiligheid, effecitiviteit 

en kosten.

Het achterliggende mechanisme van het langer meegaan van het filter gedurende citraat-

CVVH is niet bekend. De hypothese is dat citraat leidt tot minder bioincompatibiliteit en dus 

minder stolling en ontstekingsreactie in de patient tijdens CVVH. Naast dat calcium essentieel 

is in de stollingscascade, is het ook belangrijk voor het activeren van ontstekingscellen en 

het vrijkomen van ontstekingsmediatoren zoals interleukine-6 (IL-6) en interleukine-8 (IL-8). 

In hoofdstuk 3 onderzoeken we de invloed van citraat, heparine of geen antistolling tijdens 

CVVH op het vrijkomen van IL-6 en IL-8. De waarden van deze mediatoren zijn met name 

bij sepsis erg hoog en geassocieerd met een hogere kans op overlijden. Daarnaast hebben 
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we onderzocht of deze schadelijke mediatoren door het filter worden geabsorbeerd of 

weggefilterd gedurende CVVH. Contact tussen bloed en filter leidde niet tot een toename 

van de hoeveelheid IL-6 en IL-8 in het bloed. IL-6 en IL-8 werden niet weggefilterd gedurende 

CVVH en er was daarin geen verschil tussen de verschillende manieren van antistollen.

De ontstekingsreactie die optreedt tijdens CVVH bestaat echter uit nog meer processen zoals 

activatie van complementfactoren en subsequent het vrijkomen van ontstekingsstoffen, 

zoals elastase en myeloperoxidase (MPO), uit witte bloedcellen. Door de verlaging van 

calcium door citraat zijn er in eerdere studies in chronische dialyse aanwijzingen voor het 

vrijkomen van minder van deze ontstekingstoffen uit de witte bloedcellen. In hoofdstuk 4 

bestuderen we verschillen tussen citraat, heparine en geen antistolling in CVVH in het 

vrijkomen van complementfactor C5a en vervolgens het vrijkomen van elastase en MPO uit 

witte bloedcellen gedurende CVVH. In de heparinegroep werd er meer C5a, elastase en MPO 

geproduceerd in het filter, terwijl dit in de citraatgroep niet gebeurde. We concluderen dat 

met citraatantistolling er minder potentieel schadelijke ontstekingsmediatoren vrijkomen uit 

witte bloedcellen dan bij heparine en er dus bij citraat-CVVH minder bioimpompatibiliteit is.

Om nierfalen vroegtijdig op het spoor te komen, teneinde bijvoorbeeld geneesmiddelen die 

schadelijk zijn voor de nieren te staken, wordt er gezocht naar biomarkers die al verhoogd 

zijn in een vroeg stadium van nierfalen. Neutrophil gelatinase–associated lipocalin (NGAL) is 

waarschijnlijk de meest onderzochte nieuwe biomarker voor acuut nierfalen. Een verhoging 

in het bloed van NGAL voorspelt het ontstaan van acuut nierfalen en de ernst van de schade. 

Daarnaast lijkt het voorspellend te zijn voor de kans op overlijden bij acute nierinsufficiëntie. 

Andere markers voor acuut nierfalen, die mogelijk ook betrokken zijn bij het ontstaan 

van nierinsufficiëntie op cellulair niveau, zijn TNF-associated weak inducer of apoptosis 

(TWEAK), Angiopoietin-2 (Ang-2) en Pentraxin-3 (PTX3). We hebben onderzocht of CVVH de 

hoeveelheid NGAL in het bloed beïnvloedt, bijvoorbeeld doordat er tijdens bloedcontact met 

het filter NGAL uit witte bloedcellen vrijkomt (hoofdstuk 5). De waarden van NGAL blijven 

gedurende CVVH gelijk en er wordt dus geen NGAL weggefilterd of juist geproduceerd door 

witte bloedcellen tijdens CVVH. NGAL blijft dus ook tijdens CVVH een voorspeller van de 

ernst van het nierfalen en de kans op overlijden.

Op gelijke wijze als in hoofdstuk 5, richten we ons in hoofdstuk 6 op de waarden van 

TWEAK, Ang-2 en PTX3 in het bloed gedurende CVVH. Ook de waarden van deze mediatoren 

veranderden nauwelijks gedurende CVVH en de stofjes worden dus niet weggefilterd uit het 

bloed. Opvallend genoeg namen gedurende heparine-CVVH de waarden van TWEAK in het 

bloed toe. Hoge waarden van TWEAK zijn ongunstig voor de patiënt en derhalve concluderen 
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we dat citraat de schadelijke toename van TWEAK die ontstaat tijdens heparine-CVVH, 

voorkomt. Citraat lijkt dus beter voor de patiënt.

In hoofdstuk 7 bestuderen we waarom het filter langer meegaat gedurende citraat-CVVH 

dan bij heparine-CVVH. We bestuderen daarom verschillende markers van stolling. Bij ernstig 

zieke IC-patiënten, vaak met sepsis, is er frequent een verstoring in het stollingsmechanisme 

van bloed. Patiënten kunnen tegelijkertijd zowel een verhoogde bloedings- als stollingsneiging 

hebben. We bestudeerden thrombin-antithrombine (TAT) complex, een waarde die verhoogt 

als er en stolsel wordt gevormd, geactiveerd protein C-protein C inhibitor (APC-PCI) complex, 

dat stolling juist tegengaat, en type I plasminogen activator inhibitor (PAI-1), de belangrijkste 

factor die het afbreken van stolsels tegengaat. Indien het filter tijdens CVVH snel sneuvelde 

(<24u), zagen we dat de waarden van TAT en APC-PCI hoger waren dan in de patienten bij 

wie het filter langer meeging, ongeacht welke methode van antistolling werd gebruikt. 

Daarnaast kwam er meer APC-PCI en PAI-1 (waarschijnlijk afkomstig uit bloedplaatjes) vrij na 

10 minuten CVVH in de heparinegroep dan in de citraatgroep. De suggestie wordt daarom 

gewekt dat stolling en het remmen van antistolling resulteren in het vroegtijdig sneuvelen 

van het filter, met name tijdens heparine-CVVH.

Conclusies

In de zoektocht naar de beste methode van antistolling voor ernstig zieke patiënten die 

CVVH nodig hebben, demonsteren we in dit proefschrift dat de patiëntenoverleving en het 

nierfunctieherstel vergelijkbaar zijn voor citraat en heparine in CVVH. Citraat is superieur aan 

heparine in effectiviteit, zoals blijkt uit een betere filteroverleving. Voorts is citraat veiliger 

dan heparine omdat het minder vaak gestopt hoeft te worden in verband met bijwerkingen 

tijdens CVVH. Daarnaast zijn de kosten voor citraat-CVVH lager dan voor heparine-CVVH. Ten 

aanzien van bioincompatibilitet zijn er geen verschillen tussen citraat en heparine als het gaat 

om het vrijkomen van IL-6 en IL-8. Bij citraat komen echter minder ontstekingsmediatoren 

(elastase en MPO) vrij uit witte bloedcellen. Daarnaast toont dit proefschrift dat de waarden 

van nieuwe biomarkers NGAL, TWEAK, Ang-2 en PTX3 gelijk blijven tijdens CVVH en niet 

weggefilterd worden. Heparine leidt echter wel tot een ongewenste toename van TWEAK. 

Voor het vroegtijdige stollen van het filter in de kunstnier tijdens CVVH lijkt een verstoord 

stollingsprofiel van de patiënt verantwoordelijk, met name als heparine wordt gebruikt. 

Citraat gaat deze verstoring deels tegen. Concluderend heeft citraat voordelen boven 

heparine als het gaat om veiligheid, effectiviteit, kosten en bioincompatibiliteit. Citraat is 

daarom de eerste keus als antistolling tijdens CVVH.
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Toekomstige uitdagingen

Hoewel dit proefschrift nieuwe argumenten aandraagt voor het verkiezen van citraat boven 

heparine als antistolling in CVVH, zijn er nog verschillende vragen onbeantwoord. Er bestaan 

op dit moment veel verschillende methoden van het toedienen van citraat, waardoor het 

moeilijk is de methode inclusief de wenselijke dosis van citraat, te standaardiseren. Zo zijn er 

geen studies die een geconcentreerde citraatoplossing vergelijken met de methode gebruikt 

in de studies in dit proefschrift; citraat opgelost in de substitutievloeistof. Bijdragend aan 

dit probleem is het beperkt commercieel beschikbaar zijn van de vloeistof gebruikt in dit 

proefschrift. De beste methode voor het toedienen van citraat is nochthans niet bekend. 

Hoewel uit dit proefschrift niet blijkt dat citraat beter is dan heparine als het gaat om overleving 

bij sepsis, zijn er wel duidelijke aanwijzingen dat citraat leidt tot minder ontstekingsreactie 

in het lichaam van de patiënt tijdens CVVH. Om erachter te komen hoe deze mechanismen 

precies werken, zou een experiment met endotheelcellen afkomstig uit een navelstreng 

kunnen bijdragen. Bij het toedienen van zowel heparine als citraat kunnen verschillende anti- 

en proinflammatoire markers gemeten worden. Mogelijk zou het toedienen van citraat aan 

de hele patiënt, dus niet alleen aan de kunstnier, nog meer ontstekingsremmende effecten 

kunnen hebben. Hoewel de nieuwe biomarker NGAL veelbelovend is, is er op dit moment 

geen snelle methode van het bepalen van NGAL. Dit houdt de implementatie van deze 

marker en het vroegtijdig kunnen opstoren van nierinsufficiëntie tegen. Er is op dit moment 

een studie bezig die onderzoekt of anti-TWEAK antistoffen het ontstaan van nierfalen 

kunnen tegengaan. Op deze manier is het in de toekomst wellicht mogelijk geneesmiddelen 

te ontwikkelen die nierfalen voorkomen.
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