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MEDISCHE INFORMATIE

Cystatine C

Cystatine C beschikt over de hoogste
diagnostische sensitiviteit voor
het aantonen van een verminderde
glomerulaire filtratie.
Cystatine C is een laagmoleculair eiwit dat continu in alle cellen van het lichaam wordt aangemaakt. Door een gezonde nier wordt het gefilterd
en tubulair teruggeresorbeerd.
De serumconcentratie van cystatine C wordt dus
uitsluitend bepaald door de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) van de nier.

(in Serum)

Indicaties:
• screening op nierdisfunctie
• follow-up van acute en chronische nierziekten
• follow-up in het kader van een niertransplantatie
en hemodialyse
• diabetes type II - sensitieve opsporing van
nefropathie
• aanpassing van de cytostaticadosis bij renaal te
elimineren cytostatica
• tijdige herkenning van pre-eclampsie

Cave:
Methylprednisolon verhoogt de cystatine
C-spiegel Cyclosporine verlaagt de cystatine C-spiegel Door overmatig roken veran-

Aangezien de waarde voor creatinine pas stijgt
als de GFR met 50 % is verminderd, is cystatine C
juist op dit gebied een sensitieve marker voor

dert de cystatine C-spiegel
Normbereik: 0,47 - 1,09 mg/L

subklinische nierfunctiestoornissen en is al een
lichte afname van de GFR in het creatinine-blinde
bereik tussen 40 en 80 ml / min aan te tonen.
Voordeel van cystatine C:
het wordt niet beïnvloed door de spiermassa of de
voeding (inname van eiwit) of door ontstekingen
(uitzondering: auto-immuunziekten en consumerende ziekten) het afgeven van urine is niet nodig.

De referentiewaarden staan vanaf de leeftijd van een
jaar los van de leeftijd en het geslacht van de patiënt.
Voor de berekening van de GFR op basis van de op
dat moment aanwezige cystatine C-concentratie
wordt de formule van Grubb gebruikt:
GFR (ml/min., op basis van een lichaamsoppervlak
van 1,732) =(84,69/cystatine-C (mg/L)^1,68)*1,384.
Vermenigvuldiging met 1,384 vindt plaats bij kinderen jonger dan 14 jaar.
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