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onderwerpen

Leeftijdgerelateerde nierfunctie achteruitgang



klinisch belang 

• onderscheid ziek/niet-ziek

• cardiovasculair risico

• metabole consequenties

• markers kunnen verschillen per item



leeftijd en “true” GFR



I. pathofysiologische benadering
• aantal glomeruli ligt vast 32-36ste week 

– zwangerschapsduur en geboortegewicht

– geslacht

• varieert van 250.000 tot 1.850.000 per nier

• aantal glomeruli correleert met RR en GFR

• vermindering aantal 6752/jaar na 18de



aging kidney
structurele  en functionele veranderingen

-RBF 10%/jaar na 40ste

-GFR .9 ml/min/jaar

-verminderd concentrerend en verdunnend vermogen,

histologische veranderingen
–glomeruli: sclerose, 

–podocyten: “detachment”

–interstitium: interstitiële fibrose

–vaten: atrophy, vaten zonder glomerulus



leeftijd en meten nierfunctie



MDRD



oorzaak leeftijdgerelateerd 
nierfunctieverlies



oorzaak leeftijdgerelateerd 
nierfunctieverlies



ziek vs niet ziek





II. risicobenadering



nederlandse federatie voor Nefrologie

Richtlijn CNS 2009 | Achtergrond, definitie, 

prevalentie van chronische nierschade

2

prevalentie van CNS 3-5 in ”gezonde” personen

Wetzels JF  et al. Kidney Int. 2007;72:632-637



Adjusted Hazard Ratio for Death from Any 
Cause, Cardiovascular Events, and 
Hospitalization among 1,120,295 Ambulatory 
Adults, According to the Estimated GFR

Go, A. et al. N Engl J Med 
2004;351:1296-1305

De nierfunctie als risicofactor



nederlandse federatie voor Nefrologie

Richtlijn CNS 2009 | Achtergrond, definitie, 
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relatie tussen eGFR en mortaliteit: leeftijdsafhankelijk!

adjusted hazard ratio for mortality by age group
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mortaliteit vs ESRD



mortaliteit vs ESRD



III metabole benadering



metabole benadering



Cockcroft & Gault: onderschatting van 

GFR bij ouderen

Froissart

JASN 2005

MDRD: 

onderschatting van GFR 
bij vrouwen < 65 jr



Meetmethoden:

nieuwe formules (met en zonder leeftijd)

en andere biomarkers

The CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) equation was 
developed in an effort to create a formula more precise than the MDRD formula, 
especially when actual GFR is > 60 mL/min per 1.73 m2. The CKD-EPI equation 
performed better than the equation, especially at higher GFR, with less bias and 
greater accuracy. When looking at NHANES data, the median estimated GFR was 94.5 
mL/min per 1.73 m2 vs. 85.0 mL/min per 1.73 m2, and the prevalence of chronic 
kidney disease was 11.5% versus 13.1%

Levey AS,et al. Ann Intern Med 150(9):604-12. (2009)



nederlandse federatie voor Nefrologie



Take home message(s):

consequenties leeftijd gerelateerd nierfunctieverlies:

1. ziekte? structureel verlies vs gesuperponeerd verlies

2. verband risico op mortaliteit en verdere achteruitgang 
verandert met de leeftijd

3. metabole consequenties 

meetmethoden behoeven verder onderzoek


