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Article
Optimal timing of renal replacement therapy initiation in acute 
kidney injury: the elephant felt by the blindmen? Published in 
Critical Care in June, 2017.[1] 

Why was this research done?
When to start renal-replacement therapy (RRT) in critically 
ill patients who have acute kidney injury (AKI) but without 
potentially life-threatening complications directly related to 
renal failure is still a matter of debate. Recently Shiao et al. 
published an interesting viewpoint in the journal of Critical 
Care on this topic, primarily discussing the two large RCTs 
published in 2016.[1] The question of the optimal timing of the 
initiation of RRT has not been solved yet. Several authorities 
have described this topic to be an important research question 
and randomised multicentre controlled trials are warranted. 

Research question?
Is mortality lower when applying delayed RRT compared with 
an early strategy in patients with severe AKI without potentially 
life-threatening complications?
 
How was this investigated?
The multicentre randomised trial from France included 
patients with severe acute kidney injury (KDIGO stage 3[2]) who 
required mechanical ventilation and/or catecholamine infusion 
and did not have potentially life-threatening complications 
related to AKI. The early strategy RRT was started within six 
hours of randomisation and in the delayed strategy RRT was 
initiated in case of severe hyperkalaemia, metabolic acidosis, 
pulmonary oedema, blood urea nitrogen higher than 40 mmol/l, 
potassium 5.5 mmol/l despite medical treatment, a pH below 
7.15, pulmonary oedema due to fluid overload responsible for 
severe hypoxaemia of oliguria for more than 72 hours after 
randomisation.[3] 

Main conclusions
In this selected population with AKI, no significant difference 
with regard to mortality was found between an early and a 
delayed strategy for the initiation of RRT on day 60. Furthermore, 
in half of the patients in the delayed strategy group the need for 
RRT was diverted. 
A salient detail was that the patients who never received RRT 
were less ill at baseline compared with patients who received 
RRT late. 

Thus, this study shows that some patients with AKI will benefit 
from delaying or diverting RRT, e.g. the less severely ill without 
impending life-threatening complications. 

A week later, another randomised trial was published on 
the timing of RRT. This is interesting because this trial is 
representative for the Dutch situation. All patients in the German 
trial received continuous venovenous haemofiltration (CVVH) 
as RRT, while only 30% of the patients received continuous RRT 
as the sole method in the French trial. This German trial compared 
early RRT (within eight hours of diagnosis of KDIGO stage 2 [2]) 
with delayed RRT (12 hours of stage 3 KDIGO[2] or no initiation). 
Although not a multicentre study, the German trial showed that 
early RRT reduced mortality over the first 90 days.[4] Besides the 
use of CVVH, the difference could be explained by an additional 
inclusion criterion, neutrophil gelatinase-associated lipocalin 
level higher than 150 ng/ml (a biomarker to detect patients who 
will develop severe, dialysis-dependent AKI). The SOFA score 
was also higher in the German trial: 15.8 vs. 10.8. 
These findings underline the current NVIC guideline on CVVH 
‘timing and dosing’ (2012) which recommends considering RRT 
in patients with AKI and persistent metabolic derangement 
and/or fluid overload, and not to apply RRT if AKI is mild and 
probably transitory.[5] 
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Consequences for daily practice 
The decision to start RRT in critically ill patients with severe 
AKI is complex and requires considering the whole patient. 
It depends on the severity of AKI (life-threatening renal 
complications) and whether concomitant organ failure is 
ongoing or improving. 
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