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Antistolling bij nierinsufficiëntie
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Introductie – verhoogd risico trombo-embolische events

Protrombotische situatie, met verhoogd risico op zowel arteriële als veneuze trombo-
embolie. 

• Risico op VTE 2-3 keer zo hoog
• 18% CNI heeft tevens AF, bij dialysepopulatie nog hoger (tot 30%)
• CNI heeft verhoogd risico op ischemisch CVA, ongeacht aan- of afwezigheid AF.
• Verhoogd risico ACS, perifeer vaatlijden, maar ook shunt/lijn trombose bij HD

Komt oa door gezamenlijke risicofactoren (DM, roken, HT, cholesterol, AF)

1 Koningsbrugge et al. Res Pract Thromb Haemost. 2019;3:578-588
2 Kumar et al. J Am Coll Cardiol 2019;74:2204-15



Pathophysiology of the increased thrombotic risk in coexistent CKD and AF



Bloedingsrisico bij CNI

Bloedingsrisico stijgt ook 
lineair met afname eGFR.

Bovendien:
- Renale klaring LMWH/DOAC
- Afname TTR bij VKA



Laag-moleculair gewicht heparine (LMWH)

• Fracties van heparine, verkregen door depolymerisatie.
• Inactiveren trombine in veel mindere mate dan heparine.
• Inhiberen voornamelijk factor Xa
• Anti-factor Xa/anti-factor IIa
ratio LMWH (3:1) is hoger 
dan bij heparine (1:1)
• APTT niet geschikt



LMWH

• Vergeleken met heparine minder binding aan bv macrofagen, waardoor minder 
cellulaire / hepatogene klaring

• Voor belangrijk deel renaal geëlimineerd
• Risico van accumulatie bij nierinsufficiëntie
• Verschil tussen diverse LMWH-preparaten in molecuulgewicht



Molecuulgewicht LMWH
Middel Merknaam Gemiddeld molecuulgewicht (Da)
Nadroparine Fraxiparine ® 4300
Enoxaparine Clexane ® 4500
Dalteparine Fragmin ® 5700
Tinzaparine Innohep® 6500
UFH Heparine Leo ® 12000-15.000

• Klaring van kleinere moleculen vermindert sterker bij nierinsufficiëntie 
dan van grotere moleculen. 

• Overweeg dosisreductie en/of anti-Xa activiteit



Anti-Xa activiteit

• Piekspiegel Anti Xa 3-5 uur na s.c injectie
• Evt dalwaarden voor controle op 
onder-behandeling
• Target range:
– 1dd dosering 1,0-2,0 U/ml
– 2dd dosering 0,6-1,0 U/ml

• Discussie over hoe anti-Xa gecorreleerd kan worden aan klinische verschijnselen 
zoals bloedingen of trombo-embolische complicaties.

• Best beschikbare maat voor klinische praktijk en in meeste studies





Praktische doserings-aanbevelingen NFN



Olie et al. Nephron 2017;137:113-123



Unadjusted tinzaparin dosage (n=39)
Tinzaparin adjusted to guideline (n=31)
Tinzaparin dosage lower than guideline (n=3)

Olie et al. Nephron 2017;137:113-123



Conclusie

Standaard dosisreductie adequate anti-Xa spiegel bij slechts 7.7%
Cave trombotisch risico bij onderdosering!

• Tinzaparine SMPC: 
eGFR > 30:  geen dosisreductie 
eGFR 20-30: voorzichtig gebruiken en vervolgen met anti-Xa spiegels





Nadroparine



Vitamine K antagonisten (VKA)

• Hepatogeen gemetaboliseerd, maar toch 20% lagere dosering nodig. 
• TTR is lager bij ernstige CNI dan bij mild gestoorde / normale nierfunctie
à geassocieerd met verhoogd risico op CVA, bloedingen, en sterfte

Wizemann et al. Kidney Int 2010
Ha et al. Ann Int Med 2019
Yang et al. Heart 2017,



Vitamine K antagonisten

• CNI: risico op ischemisch CVA  (ongeacht aan- of afwezigheid AF)
• Maar óók op bloedingen onder VKA .

• Bij dialyse onduidelijk of risico CVA wordt beïnvloed door VKA, maar wel sterk 
verhoogd bloedingsrisico. 

• Internationaal grote variatie in VKA-gebruik bij HD-pt met AF

Wizemann et al. Kidney Int 2010
Ha et al. Ann Int Med 2019



Atriumfibrilleren bij chronische nierschade / dialyse-patiënten

AF bij 18% CNI en bij 12-27% van HD populatie 

Koningsbrugge et al. Res Pract Thromb Haemost. 2019;3:578-588
Kumar et al. J Am Coll Cardiol 2019;74:2204-15
Tuakhia et al. Eur Heart J 2018; 39:2314-2325



AF bij dialysepopulatie

• Geen hard bewijs dat CVA-risico verlaagd kan worden bij hemodialyse-patiënten
door antistolling te starten. 

• Gangbare risicoscores (Chads2vasc, HASBLED etc) zijn onvoldoende gevalideerd in 
dialyse populatie. 

• CVA bij dialyse patiënten met AF: 5 per 100 persoonsjaren. Verhoogd, onafhankelijk 
van aanwezigheid AF. 

• Paroxysmaal AF kan een epifenomeen zijn (shift vocht / electrolyten), wat anders 
behandeld moet worden.

Kumar et al. J Am Coll Cardiol 2019;74:2204-15



Effectiviteit en veiligheid van antistolling bij dialysepatienten met AF

• Géén RCTs naar effectiviteit en veiligheid van antistolling
• Wel registraties en observationale studies met conflicterende resultaten, sommigen 

suggereren een verhóógd CVA-risico met antistolling

CVA risico: conflicterend
Bloeding: hoger risico met warfarine
Mortaliteit: inconclusief



Hóger risico CVA met warfarine?

Chan et al. J Am Soc Nephrol 2009 (10): 2223-2233

1671 nieuwe HD-patienten met pre-existente AF

HR stroke 1.93, 95%CI 1.29-2.90





Koreaanse registry van 5548 gematchte HD 
patiënten met AF (29% warfarine-gebruik). 
Gemiddelde follow-up 15.9 maand. 

Ischemisch CVA 6.8%, bloedig CVA 2.3%

A. VKA-gebruik significant geassocieerd met 
verhoogd risico bloedig CVA:
HR 1.56, 95%CI 1.10-2,22 (p=0.012)

B. Risico op ischemisch CVA niet significant 
verlaagd: HR 0.95, 95%CI 0.78-1.15 (p=0.569)

Yoon 2017 Stroke 2017;48:2472-2479



Vasculaire calcificatie

Vasculaire calcificatie wordt geremd door matrix Gla
Protein (fysiologische antagonist van het calcificatie-
proces), en dit eiwit heeft ook vitamine-K afhankelijke 
carboxylering. Ongecarboxyleerde MGP kan 
vasculaire calcificatie versterken. 



VKA in AF on HD: risks and benefits



Oral anticoagulation Medical Guidelines for AF in CKD

KDIGO 2018: 
“There is insufficient high-quality 
evidence to recommend VKAs for 
prevention of stroke in CKD stage 5 
patients with AF, especially when 
balancing the significant risks of 
bleeding, accelerated vascular 
calcification, and calcific uremic 
arteriopathy associated with VKA 
therapy.”



Directe orale anticoagulantia (DOAC)

Lippi et al, Semin Thromb Hemost 2014



Verhave, Focus Vasculair 2018





Retrospectief US cohort: 23172 warfarine, 2351 apixaban

Siontis et al. Circulation 2018



Lopende trials

Konigsbrugge et al. Res Pract Thromb Haemost 2019;3:578-588



Conclusie

Konigsbrugge et al. Res Pract Thromb Haemost 2019;3:578-588



Take home messages

• Een groot deel van patiënten die behandeld worden met anticoagulantia heeft een 
verminderde nierfunctie

• LMWH en DOAC worden gedeeltelijk of volledig renaal geklaard, dus 
dosisaanpassing kan noodzakelijk zijn.

• Weinig evidence over effectiviteit en veiligheid van antistolling bij dialyse patiënten 
met AF 

• Overweeg voor veilige en doelmatige toepassing monitoring van hemostase 
parameters


