Hoofdstuk 6: nierziekten

1 Urinair stelsel: anatomie
1.1 Onderdelen van urinair stelsel
1.
2.
3.
4.

Nier
vormt urine
Ureter
vervoert urine naar blaas
Vesica urinae
tijdelijke opslag van urine voordat deze word verwijderd
Urethra
vervoert urine naar buitenwereld

1.2 Locatie
•
•
•
•

Aan beide flanken
Abdominaal (achter ribben onder ribbenrooster)
Retroperitoneaal (onder midderif, achteraan)
(ook bijnieren!)

1.3 Bouw nier
•

Aangeduide structuren kennen

1.4 Bloedtoevoer naar de nieren
•
•
•

Rode arterie: bloed nieren
Blauw vene: bloed terug
Niet alleen O2 brengen, ook urine vormen
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1.5 Functionele eenheid van de nier: het nefron
•
•
•

Elke nier: bevat 800.000 – 1.200.000 nefronen
Elk nefron: onafhankelijke entiteit tot het punt van
gemeenschappelijke afvoerbuis
Nefron bestaat uit:
Ø Glomerulus (vasculair) (blauw)
Ø Tubulus (epitheliaal) (bruin à naar afvoerbuizen)

1.5.1 Glomerulus
•
•
•
•

•

= cluster van bloedvaten waaruit het plasmafiltraat wordt
gevormd
Bloed wordt aangevoerd via aanvoerend (afferent) bloedvat en
afgevoerd via afvoerend (efferent) bloedvat
3: urine gaat hier naartoe (bloed en urine naar buiten)
Endotheel van de glomerulaire capillairen: bevat veel poriën à
vocht en kleine moleculen worden uit het bloed gefilterd (passief
proces onder invloed van bloeddruk)
Bloedvat komt binnen, door alle poriën, bloed word hieruit geduwd
in paarse zone, rest bloed gaat uit in nummer 2 en urine naar buiten
naar nummer 3
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1.5.2 tubulus
•
•

= gemaakt om het filtraat in urine om te zetten (Hoeveel filtraat ga je in glomerulus
aanmaken : gem. 2 liter urine per dag plassen en voorurine : 180 liter en je plast dat eruit.)
Bestaat uit:
Ø Proximale tubulus
Ø Lis van Henle (U-vormig) (reabsorptie van voedingsstoffen, elektrolyten, etc.)
o Dalend segment
o Stijgend segment
Ø Distale tubulus

1.5.3 Fysiologisch proces in het nefron

Reabsorptie: uit urine stoffen en water opnemen
Excretie: uit het bloed naar de urine
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1.6 Urineaanmaak

1.7 De effecten van ADH op de DTC en de verzamelbuis
•
•
•

Antidiuretisch hormoon:
Rechts: hormoon te aanwezig à kleinere volumes (ong. 2 L / dag)
Links: normaal, afwezigheid van hormoon.
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1.8 Bijnier
•
•
•

Waar word aldosterone aangemaakt: in de bijnier (boven nier)
Medulla: merg
Cortex: schors (buitenkant) hier word aldosterone aangemaakt

1.8.1 Aldosterone
•
•
•
•

aldosterone zorgt voor het ophouden van Na in het bloed. Dus Na terug in bloed krijgen
Aldosterone zorgt voor Na à hierdoor bloeddruk omhoog
Indien tumoren op cortex à te hoge aanmaak aldosterone à te hoge opname Na.
Aldaktone blokkers à laten bloeddruk zaken indien te hoog.

5

1.9 Algemene samenvatting
•
•

Start in glomerulus à voorrurine (filtert)
Dan in tubilli (3 afvoerbuizen)
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2 Functies van de nieren
Was examenvraag vorig jaar
1. Vochtbalans in evenwicht houden
Ø Filtratie: 180 l/dag
Ø Resorptie (van AH –> tot 2,5L/dag)
Ø Rol van antidiuretisch hormoon
Ø Pathologie: bv oedemen
2. Verwijderen van afvalstoffen uit bloed
Ø Ureum (cave. Ureumische coma) , creatinine, urinezuur
Ø Pathologie: bv uremisch coma
3. Regelen van concentratie van ionen
Ø Regelen van balans natrium, kalium (cave hart!) , chloride,…
Ø Pathologie: electrolytenstoornissen (bv hyperkaliëmie)
4. Stabilisatie van pH
5. Excretie van geneesmiddelen (ook in lever)
6. Aanmaak van erythropoïetine (EPO: ook voor aanmaak RBC)
7. Regelen van bloeddruk en bloedvolume (Antidiuretisch hormoon)
•

OPMERKING:
Ø Normaal quasi geen eiwitverlies
Ø Normaal geen glucose in urine
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3 Urinair stelsel: onderzoeken
3.1 Urine onderzoek
•
•

•
•
•
•
•
•

Proteinurie (eiwit in urine)
Hematurie (bloed in urine)
Ø Microscopisch
Ø Macroscopisch
Pyurie (afgestorven neutrofielen, etter in urine)
Glucosurie (glucose in urine)
Urinecultuur
Cytologie (welke cellen zijn aanwezig in de urine)
Urinestick (controleren op eiwitten en glucose) (afb.)
Microscopisch onderzoek (welke cellen aanwezig
(anurie: niet meer plassen)

3.2 Bloedonderzoek
•

Creatininewaarde in bloed (creatinine = afbraak product)
Ø Hoe hoger, hoe meer creatinine ‘achterblijft’ in de bloedbaan (zegt ons dat de
nierfuncties achteruit gaan)
Ø Maat voor nierfunctie (‘GFR’ of ‘glomerulaire filtratie snelheid’)
Ø “Creatinine klaring”: snelheid waarmee creatinine uit het bloed verwijderd wordt
(normaal 150 ml/min)

3.2.1 Het bekijken van stages nierziekte en nierfunctie
•
•
•
•

Scoren op chronische of acute nierfunctie
Hoe ouder, hoe hoger de stage. (indien ziekte sneller zakken)
Rechts nierfunctie in vergelijking met de nierziekten
Nierdialyse mogelijks nodig
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•
•
•

Labo van bovenaan : niet goed (weinig plassen)
Indien ureum hoger dan 300: comateus
Vergelijk met vorige pagina: staging
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3.3 Beeldvorming
•

•
•

Echografie van de nier
Ø Inschatting van niervolume
Ø Detectie van steentjes en urinewegobstructie
CT scan nier
Rectale echografie prostaat (echo via anus)

3.4 Nierbiopsie
3.5 Prostaatbiopsie
3.6 Urethro- cystoscopie
•

Endoscopisch onderzoek van blaas en urinewegen
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4 Aandoeningen
•

Nierfalen
Ø Acuut
Ø Chronisch

•

Stel het is stage 4: we moeten kijken acuut of chronisch. Hoe weten we dit? : vorige
bloedafnames bekijken naar de waren van de nierfuncties toen.

4.1 Acute nierinsufficiëntie
4.1.1.1 Definitie
• Begrip
Ø Acute, reversibele uitval (omkeerbaar) van de nierfunctie
•

Vormen (oorzaken)
Ø Pre-renaal
o filtratie (afvalstoffen uit bloed halen) te weinig bloeddruk, te
weinig bloed krijgen (want filtratie hangt af van bloeddruk) à
bv. Iemand in shock! Bloedverlies enorm, infectie, etc. MAAR
oude mensen hebben soms dit ook; omdat ze vaak uitgedroogd
zijn.
Ø Renaal
o in nier zelf bv. Pijnstillers en ontstekingsremmers (brufen) niet
maanden nemen à kunnen nierfunctie verminderen, kan ook
door bloedingen van de nier
Ø Postrenaal
o de urether (tussen nier en blaas) : bv. Stenen, ook in nier kelk
mogelijk, maar postrenaal is na de nier, ook een tumor die drukt op urether,
na de nier!

4.1.1.2
•
•
•

Symptomen
Oligurie of anurie (weinig/ niet plassen)
Ø Leidend tot oedemen
Ionenstoornissen
Ø Bv hyperkaliëmie (gevaarlijk voor hart)
Acidose
Ø Zuur worden van het bloed door opstapeling van afvalstoffen
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4.1.1.3
•
•
•

Behandeling
Prerenaal: extra vocht toediening
Renaal: intrinsiek nierprobleem behandelen, medicatie stoppen, zo nodig: nierdialyse.
Postrenaal: urinecirculatie herstellen (blaassonde, steenverwijdering,…)

4.1.2 Chronische nierinsufficiëntie
4.1.2.1 Definitie
• Begrip:
Ø Eindstadium van chronische nieraandoeningen (doorlopen stadia over meerdere
jaren)
Ø Irreversiebel nierfalen
4.1.2.2
•
•
•
•
•

4.1.2.3
•
•

Oorzaken
Hoge bloeddruk geeft schade aan bloedvaten, organen, etc. (indien niet in orde gehouden)
Diabetes (chronisch) indien niet in orde gehouden
Roken
Auto immune ziektes
Etc…

Symptomen
Gedurende lange tijd asymptomatisch
Bij eindstadium nierinsufficiëntie ontstaan van symptomen
Ø Centraal zenuwstelsel: uremisch coma
Ø Hart en bloedvaten: verhoogde bloeddruk, longoedeem
Ø Botten: verminderde vitamine D aanmaak en calciumtekort, evolutie
Ø naar osteoporose (botontkalking)
Ø Hematologisch: anemie (EPO tekort)
Ø Gastro-intestinaal: braken, anorexie (door ureum opstapeling)
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4.1.2.4
•
•

•

Behandeling
Oorzakelijk
Algemene nier-ondersteunende maatregelen
Ø Verminderen inname van zout
Ø Supplementen van calcium, vitamine D
Ø Supplementen van EPO
Ø Supplementen van bicarbonaat
Ø Strenge controle van de bloeddruk
Zo evolutie naar terminaal nierfalen
Ø Nierdialyse
Ø Niertransplantatie

4.1.2.5 Dieper ingaan op nierdialyse
• Kan ook thuis (nierdialyse)
• 2 vormen:
o Peritoneaal dialyse : Spoelvocht : vocht uit buikholte worden uitgewisseld à
afvalstoffen worden weggehaald (deze uitleg is niet relevant !!)
§ Dialyse gebeurt door de patiënt zelf met het buikvlies (‘peritoneum’)
als dialysemembraan.
§ Via een peritoneale dialysekatheter brengen we een
§ spoelvloeistof in de buikholte.
§ Afvalstoffen uit het bloed verplaatsen zich door het buikvlies naar
deze spoelvloeistof in de buikholte.
§ Na enkele uren zitten de afvalstoffen in de spoelvloeistof.
§ De spoelvloeistof wordt dan vervangen (= spoeling).
§ Dialyse dient dan dagelijks te worden uitgevoerd
§ Ofwel overdag (4 spoelingen per dag van 30 min) of ‘s nachts
(geautomatiseerd).
§ Risico: buikvliesontsteking (peritonitis).
o

•
•

Hemodialyse
Meestal 3x per week gedurende telkens 4 uur
Ondertussen strikte vochtbeperking, zoutloos dieet

Gevoel van plassen komt door volle blaas, ze hebben dit niet bij dialyse
Doel nierdialyse:
Ø Verwijderen overtollig vocht uit het lichaam
Ø Verwijderen afvalproducten uit de bloedcirculatie
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•

4.1.2.6

Hoe toegang tot de bloedbaan:
Ø A) FISTEL
o Meest klassiek via fistel (artervioveneuze shunt, chirurgisch aangelegd)
(tussen arterie en vene)
o Duurt weken tot maanden eer de fistel voldoende matuur is om aan te
prikken voor dialyse
o Kan problemen geven van vernauwing/thrombosering
Ø B) CENTRALE CATHETER
o Permanente of tijdelijke catheter in een centrale ader (‘diepe catheter’)
(geen fistel nodig dan! Kan onmiddellijk)
o Kan infecteren

Dieper ingaan op niertransplantatie

•

Iemand ziek à ontwikkeld terminaal nierfalen à donoren zoeken (familielid) (1 nier is
leefbaar) à levenslang medicatie (tegengaan dat ze afstoting tegengaan omwille van vreemd
orgaan en immuunreactie à moeilijke balans
Ø stel te weinig medicatie innemen dan risico afstoting
Ø teveel medicatie dan virussen, kankers meer kans! (na 10 jaar zo’n 20% kans kanker)
Ø straks programma volgen (niet roken, jaarlijkse controle, etc.)
Ø cave. Bij de lever veel beter! Mindere kans op afstoting.

•

Van alle mogelijke kankers die je kan krijgen, merken we dat er na de transplantatie een
enorm hoge risico kans is op kanker (zelf hoger dan tijdens de dialyse) !!
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4.1.3 Nefrotisch syndroom
4.1.3.1 Definitie
• Defecte nierfiltratie waardoor eiwitten in de urine komen (proteïnurie) vooral albumine
belangrijkste eiwit!
• Oorzaken:
Ø Virale infecties
Ø Autoimmuun
4.1.3.2
•
•
•
•

Symptomen
Massief eiwitverlies in de urine
Laag eiwit in het bloed
Oedemen ( albumine daalt enorm in bloed, vocht word afgeduwd à oedeem)
Gewichtstoename

4.1.4 Nierstenen
4.1.4.1 Algemeen
• Obstructie van de urineleiders door een ‘nierkolieken’ (kan in urether, nierbekken,
nierkelken)
• Diagnose:
Ø Hematurie
Ø Echo nieren (stuwing)
Ø CT scan
• Behandeling:
Ø Vochtbeperking
Ø Pijnstilling (heel pijnlijk!)
Ø Dikwijls spontane eliminatie
Ø Zo niet: niersteenverbrijzelaar, ureteroscopie

4.1.5 Pyelonefritis
4.1.5.1 Algemeen
• Bacteriële ontsteking van urinewegen (nierbekken)
Ø Opstijgende infectie met darmbacteriën
Ø Voorbeschikkende factoren
o Blaassondage
o Vrouwen (vagina dicht bij urethra)
o Korte lengte plasbuis
Ø Diagnose
o Urine: pyurie
o Urinekultuur positief
Ø Behandeling
o Antibiotica
o Kort (cystitis)
o Langer (pyelonefritis : bevind zich iets hoger)
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