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Spontane nierbloedingen bij hemodialysepatiënten
J.H.M.Groeneveld, M.van Buren en H.van Overhagen

Bij 3 hemodialysepatiënten met terminaal nierlijden, vrouwen van respectievelijk 40, 73 en 59 jaar, werd
een spontane nierbloeding vastgesteld. De eerste 2 patiënten presenteerden zich met acute pijn en
tekenen van acuut bloedverlies, de 3e patiënte had chronische abdominale pijn en een anemie. CT liet
bij allen een perirenale bloeding zien, die bij de 1e en de 3e patiënte doorbrak naar het retroperitoneum.
Bij deze 2 waren bij eerdere echografie verworven niercysten geconstateerd. Geen van de 3 had ernstige
hypertensie, maar allen gebruikten wel medicatie die de bloedingsneiging vergrootte, zoals nadroparine, dat tijdens de dialyse werd gegeven. De eerste en de laatste patiënte behandelden wij conservatief;
zij overleefden de bloeding. Bij de tweede patiënte brachten wij de bloeding tot staan met embolisatie
vanwege hemodynamische instabiliteit. Deze patiënte overleed 15 dagen later aan de complicaties van
een hartstilstand. CT van het abdomen of echografie is de aangewezen techniek bij tekenen van bloeding
of flankpijn bij een patiënt met terminale nierinsufficiëntie. Meestal volstaat een conservatief beleid.
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Spontane subcapsulaire of perirenale nierbloedingen zonder dat een biopsie of trauma is voorafgegaan, zijn zeldzaam. Ze komen voor bij patiënten die een niercelcarcinoom, een angiomyolipoom of een arterioveneuze malformatie hebben met daarbij autosomaal dominante polycysteuze nieren en vaatafwijkingen, zoals periarteriitis nodosa.
Minder bekend is dat nierbloedingen ook spontaan bij
hemodialysepatiënten kunnen voorkomen.1-3
In dit artikel bespreken wij aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen de klinische manifestatie, de oorzakelijke
factoren, de beeldvormende diagnostiek en de verschillende
behandelopties van deze bloedingen bij deze categorie patiënten. In de periode 2000-2005 hadden 3 anurische hemodialysepatiënten uit ons centrum één of meer spontane
nierbloedingen gehad. Een overzicht van de patiëntenkenmerken geven wij in de tabel.
ziektegeschiedenissen
Patiënt A, een vrouw van 40 jaar, was bekend wegens nierinsufficiëntie ten gevolge van systemische lupus erythematodes (SLE). Sinds 3 jaar was zij afhankelijk van hemodialyse.
Zij presenteerde zich na de dialyse, waarbij zij nadroparine
2850 E had gekregen, met acute pijn in de rechter flank.
Echografie en CT lieten rechts een perirenaal hematoom
zien (figuur 1). Na 6 dagen kreeg patiënte tijdens de dialyse
opnieuw acuut pijn. Op de CT bleek dat de bloeding
ook naar het retroperitoneale gebied was doorgebroken.
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De hemoglobine(Hb)-concentratie daalde van 9,2 naar 6,3
mmol/l, maar bloedtransfusie was niet nodig. Angiografie
toonde geen bloedingsfocus of anatomische afwijking. Bij
later uitgevoerde echografie werden enkele cysten in de linker nier gezien, die eerder niet beschreven waren. Met pijnstillers en een conservatief beleid verdwenen de klachten
tot er zich een halfjaar later tijdens de dialyse opnieuw een
ongecompliceerde bloeding voordeed. Uiteindelijk werden
alle hematomen volledig geresorbeerd. Een paar jaar later
onderging patiënte met succes een niertransplantatie.
Patiënt B, een vrouw van 73 jaar, onderging sinds 2 jaar nu
en dan hemodialyse. Haar basislijden was hypertensie en
nefrosclerose. Zij had de dag vóór de dialyse acute pijn in
de flank ervaren. Tijdens de dialyse was nadroparine 2850 E
toegediend; de INR bleek sterk verlengd (> 7,6) onder
invloed van fenprocoumon dat gegeven werd voor paroxismaal atriumfibrilleren. De pijn verergerde gedurende de
dialyse en patiënte kreeg hypotensie: 90/60 mmHg. De Hbconcentratie was sterk gedaald, van 6,5 naar 4,1 mmol/l, en
zowel echografie als CT liet een groot perirenaal hematoom
zien van 15 × 12 × 10 cm (figuur 2a). De kleine niercysten
beiderzijds die bij eerdere echografie waren vastgesteld,
werden nu niet teruggevonden. Patiënte kreeg in totaal 8
eenheden erytrocytenconcentraat toegediend. Vanwege de
omvang van het hematoom en de hypotensieve periode
besloten wij de nierarterie selectief te emboliseren met gelfoampartikels (zie figuur 2b); de gelfoam veroorzaakt een
trombogene reactie en sluit daardoor het vat af. Twee dagen
daarna kreeg patiënte een hartstilstand, waarvoor zij met
succes gereanimeerd kon worden. Bij cardiale analyse
bleken overvulling en atriumfibrilleren aanwezig, maar een
acuut coronair syndroom werd niet aangetoond. Evenmin
waren er geleidingsstoornissen op het ecg, ondanks een
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Kenmerken van 3 hemodialysepatiënten met spontane nierbloedingen
kenmerk

patiënt
A

B

C

geslacht
leeftijd in jaren
duur van de hemodialyse
kliniek
antistollingsbehandeling*


40
3 jaar
flankpijn
nadroparine 2850 E

begin van de symptomen van de bloedingen
hoge bloeddruk
CT-bevindingen

na dialyse
nee
perirenaal hematoom

aantal eenheden ‘packed cells’
behandeling

0
expectatief


59
9 jaar
chronische flankpijn en anemie
acetylsalicylzuur;
nadroparine 1900 E
niet bekend
ja
subcapsulair en
retroperitoneaal hematoom
5
staken van gebruik van
acetylsalicylzuur

uitkomst

recidief 6 maanden
later; daarna herstel


73
2 jaar
flankpijn en hypotensie
fenprocoumon (INR > 7,6);
nadroparine 2850 E
vóór dialyse
ja
grillig perirenaal hematoom
(15 × 12 × 10 cm)
8
staken van de
antistollingsbehandeling;
embolisatie
overlijden na reanimatie
en darmischemie

*De

herstel

aangegeven nadroparine werd tijdens de hemodialyse toegediend.

hyperkaliëmie, met een plasmakaliumconcentratie van 6,2
mmol/l. Na protocollaire koeling op de Intensive Care bleef
patiënte afhankelijk van inotropica. Hiervoor werd aanvankelijk geen goede verklaring gevonden. Later ontstonden er
een sepsis en rectaal bloedverlies bij uitgebreide darmischemie. Patiënte overleed 15 dagen na de opname. De familie
gaf geen toestemming voor obductie.
Patiënt C was een vrouw van 59 jaar; zij werd al 9 jaar gedialyseerd. Haar basislijden was een focale glomerulosclerosis

secundair aan vesico-ureterale reflux en een verschrompelde mononier rechts. Zij had gedurende 3 maanden chronische pijn in de rechter flank, die in eerste instantie uit leek
te gaan van de ribbenboog. Tevens was er een normocytaire
anemie ontstaan, die niet goed kon worden verklaard, waarbij de Hb-concentratie in 3 maanden daalde van 7,9 naar 5,2
mmol/l. Echografie, thoraxfoto en skeletscintigrafie toonden geen afwijkingen. Uiteindelijk verrichtten wij CT van
het abdomen, waarbij wij een perirenale bloeding met doorbraak naar het retroperitoneum vaststelden (figuur 3).

lever

hematoom

linker nier

figuur 1. CT-scan van patiënt A waarop een bloeding is te zien rondom een rechter schrompelnier. Aan de linker zijde is ook een
schrompelnier herkenbaar.
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a
aorta abdominalis
hematoom
linker nier

b
tip katheter

retroperitoneaal bloed

uitgezakt
bloed

linker A. renalis

figuur 2. (a) CT-scan van patiënt B met een uitgebreide perirenale bloeding links, die gezien de horizontale lijn al uitgezakt is en
ongeveer 12-48 h oud is; (b) opname tijdens embolisatie: de kathetertip bevindt zich in de A. renalis sinistra; de geringe afmetingen van
de vaatboom passen bij een niet-functionerende nier. Op het angiogram was op dat moment geen bloeding of extravasatie zichtbaar.

Eerder met echografie aangetoonde kleine cysten zagen wij
niet. Patiënte kreeg in totaal 5 eenheden bloed toegediend.
De toediening van carbasalaatcalcium, dat als secundaire
preventie bij een coronarialijden was voorgeschreven, en
nadroparine tijdens dialyse werd tijdelijk gestaakt. De pijnklachten verdwenen na enkele weken en de Hb-waarde
stabiliseerde.
beschouwing
Een spontane nierbloeding bij hemodialysepatiënten is een
zeldzame complicatie.1-3 Klinisch komt de bloeding aan het
licht door een meestal acuut ontstane, unilaterale pijn in de
flank of in de buik, die vaak gepaard gaat met tekenen van
een bloeding, zoals tachycardie, hypotensie en daling van

de Hb-concentratie. Macroscopische hematurie komt weinig voor, mede doordat dialysepatiënten, zoals de onze,
vaak anurisch zijn.3 De subcapsulaire locatie leidt eerder
tot pijn door druk op het kapsel dan tot hematurie door
doorbraak naar het nierbekken. Bij lichamelijk onderzoek is
soms een massa palpabel in de buik. Zoals bij patiënt C kan
de pijn een chronisch karakter hebben en gepaard gaan met
anemie. Ook is anemie als enige uiting van een nierbloeding
beschreven.3
Vaak is het met echografie van de nieren al mogelijk de
diagnose ‘perirenale bloeding’ te stellen. De casus van patiënt C illustreert dat CT soms gevoeliger is en beter de omvang en uitbreiding van de bloeding naar het retroperitoneum afbeeldt. CT is ook gevoeliger voor het vaststellen van
cysten en hun grootte.4 Een ander voordeel van CT is dat een
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schrompelnier

hematoom
rond rechter nier

retroperitoneaal bloed

figuur 3. CT-scan van patiënt C met rond een rechter schrompelnier een uitgebreide bloeding die naar het retroperitoneum is
doorgebroken.

eventueel niercelcarcinoom als oorzaak van de bloeding
beter kan worden opgespoord.
Pathogenese. Heparinisatie tijdens de dialyse, gestoorde
plaatjesaggregatie door uremie en trombocytenaggregatieremmers, gebruik van orale anticoagulantia en hypertensie
zijn factoren die veelvuldig bij hemodialysepatiënten voorkomen en die waarschijnlijk een rol spelen bij het ontstaan
en de ernst van een nierbloeding. Zowel na een operatie als
spontaan worden er bij patiënten met ernstige chronische
nierinsufficiëntie vaker bloedingen op andere plaatsen
gezien, soms ook op ongebruikelijke locaties zoals in een
spier, het pericard of intracranieel.5 Spontane nierbloedingen kunnen ook voorkomen bij ernstige nierinsufficiëntie
zonder dialyse, peritoneale dialyse en zelfs na transplantatie in pre-existente nieren.6
Niercysten. Mogelijk is een bloeding in de nier het gevolg
van een ruptuur van een gescleroseerde arterie in de wand
van een niercyste. De bloeding kan vervolgens doorbreken
naar de subcapsulaire ruimte en soms zelfs naar het retroperitoneum.1 3 7
Niercysten ontstaan bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie en hun prevalentie neemt toe met de duur
hiervan. Zo is de prevalentie slechts 7% bij aanvang van de
dialyse en 50-80% na meer dan 10 jaar dialyse.8
Verworven polycysteuze nieren kenmerken zich door
meer dan 4 cysten in beide nieren met een glad oppervlak en
met een kleine tot normale omvang, in tegenstelling tot de
vergrote en hobbelige nieren die gezien worden bij familiaire polycysteuze nierziekte. Bij de familiaire polycysteuze
nierziekten zijn de cysten al aanwezig in de nieren voordat
de nierfunctie vermindert. Bij deze patiënten worden ook
frequent cysten in andere organen aangetroffen, zoals de
lever. Complicaties zijn naast nierfunctieverlies en mecha-
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nische bezwaren ook bloedingen van de cysten, die meestal
met macroscopische hematurie en pijn gepaard gaan.
Op oudere leeftijd komen ook regelmatig solitaire cysten
voor, die slechts zelden, meestal na een trauma, bloeden.
In een groep van 8 dialysepatiënten met een nierbloeding, die allen een nefrectomie ondergingen, bleek bij 1 patiënt de bloeding ontstaan te zijn in een solitaire, verworven
cyste, bij 8 patiënten in een van de verworven niercysten, en
bij 1 patiënt bleef het exacte focus onduidelijk.3 Een andere
oorzaak van bloeding in een atrofische nier zoals die in de
literatuur wordt genoemd, is een hemorragisch corticaal
infarct door intimaverdikking, dat uiteindelijk leidt tot occlusie van de kleine nierarteriën.1 3 9 Opvallend was dat bij
beeldvormend onderzoek bij geen van onze patiënten op het
moment van de bloeding niercysten werden gezien, terwijl
eerder echografisch onderzoek wel kleine cysten had aangetoond bij patiënt B en C. Wellicht onttrok de bloeding de
cysten aan het zicht. Mogelijk vond de bloeding in een van
de cysten plaats. Bij patiënt A werden pas jaren na de bloeding cysten in de nieren gezien en was een bloeding uit een
corticaal infarct daarom waarschijnlijker.
Behandeling. Meestal is conservatieve behandeling voldoende, zoals bij patiënt A en C. Deze bestaat uit pijnstilling, bloedtransfusie, correctie van eventuele stollingsstoornissen en beëindiging van de behandeling met plaatjesaggregatieremmers en antistolling tijdens dialyse. Een eventuele nieuwe bloeding kan opnieuw conservatief behandeld
worden, zoals bij patiënt A.
Bij een persisterende of een levensbedreigende bloeding
is interventie nodig in de vorm van embolisatie of nefrectomie. Embolisatie vindt plaats door katheterisatie en vervolgens afsluiting van de nierarterie of van de zijtakken daarvan met een metalen spiraaltje (‘coil’), polyvinylalcohol-
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partikels of resorbeerbare gelatinesponsjes, zoals bij patiënt B.10 Na de ingreep kunnen door ischemie van de geemboliseerde nier gedurende 2 dagen koorts, misselijkheid,
braken, flankpijn en stijging van de serumactiviteit van lactaatdehydrogenase en passagère hypertensie gezien worden.
Het succespercentage van embolisatie is hoog en de
ingreep wordt goed verdragen. Er bestaat wel een risico op
embolisatie van een ander vat, zoals de A. mesenterica inferior, met darmischemie als gevolg.10 Bij patiënt B deed zich
darmischemie voor, maar gezien het tijdsbeloop is het waarschijnlijker dat die het gevolg was van de doorgemaakte circulatiestilstand en de toediening van inotropica. Als het behoud van de functie of de restfunctie van de nier van belang
is, kan de embolisatie selectief of superselectief plaatsvinden.11 12 Het nierfunctieverlies is dan beperkt.
Bij de meeste gepubliceerde casussen met een persisterende spontane nierbloeding is echter een nefrectomie verricht, waarschijnlijk omdat bij patiënten met langdurige
hemodialyse het behoud van de renale functie of restfunctie
geen rol speelt. Bovendien is men bevreesd voor een recidiefbloeding en voor een maligniteit.1 13 De incidentie van
niertumoren bij dialysepatiënten op de lange termijn zou
2,4-7% bedragen.8 Een niercelcarcinoom manifesteert zich
vaker met macroscopische hematurie dan met een perirenale bloeding. In 2 publicaties met in totaal 14 patiënten was
bij geen van de patiënten een maligniteit oorzaak van de
bloeding en werd bij toeval in de contralaterale nier een
niertumor gevonden.1 3 Wij vinden het dus niet gerechtvaardigd bij een nierbloeding eventueel nefrectomie te verrichten om zo een mogelijke maligniteit te verwijderen.
De perioperatieve sterfte door nefrectomie bij niercelcarcinoom is in het algemeen met 2,8% laag.14 Gegevens over
sterfte en morbiditeit bij grote groepen hemodialysepatiënten zijn er niet, maar de verwachting is dat de cijfers hoger
liggen dan in de gemiddelde populatie. Eén publicatie meldde dat 3 van de 8 patiënten overleden als gevolg van postoperatieve complicaties.3
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Abstract

conclusie
Hemodialysepatiënten met acute of chronische pijn in de
flank, anemie of bloeddrukdaling moet men onderzoeken
op een spontane nierbloeding met behulp van echografie of
CT. Conservatieve maatregelen met bloedtransfusie, beeindiging van het gebruik van antistollingsmiddelen en van
medicatie die de bloedingsneiging verhogen, zijn vaak afdoende. Als het bloedverlies aanhoudt of zich hemodynamische instabiliteit voordoet, is een radiologische of een
chirurgische interventie aangewezen. Het is aan te raden
follow-uponderzoek met CT te verrichten bij een conservatief beleid of na een radiologische interventie. Zo kan de
bloeding worden gecontroleerd en een eventuele maligniteit worden opgespoord.

Spontaneous renal bleeding in haemodialysis patients. – In three women on chronic haemodialysis because of end-stage renal disease who
were 40, 59, and 73 years of age respectively, spontaneous renal bleeding
was diagnosed. The first two patients presented with acute flank pain and
signs of sudden blood loss, the third one had chronic abdominal pain
and anaemia. A CT scan demonstrated perirenal bleeding in all three patients and expansion into the retroperitoneal space in the first and third
patient. In the latter two patients, acquired renal cysts had been visible
during earlier abdominal ultrasound. None of the patients had severe
hypertension, but all of them had received medication enhancing bleeding
tendency, such as nadroparin, which was administered during haemodialysis. The first and the last patient were treated conservatively and
survived. The second patient was haemodynamically unstable and underwent embolisation to stop the bleeding. She died in hospital after fifteen
days due to the complications of a cardiac arrest. Abdominal CT or ultrasound is the technique of choice to evaluate patients with end-stage renal
disease with loin pain or bleeding. Most of the time, conservative treatment suffices.
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