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NEDERLANDSE SAMENVATTING
In	 dit	 proefschrift	 werden	 lange	 termijn	 effecten	 van	 peritoneale	 dialyse	 (PD)	 besproken,	

zoals	 ingeleid	 in	 Hoofdstuk 1.	 Langdurige	 PD	 kan	 leiden	 tot	 functionele	 afwijkingen	 van	

het	peritoneum,	zoals	verminderde	ultrafiltratie,	en	structurele	veranderingen,	zoals	vaat-

nieuwvorming	en	fibrose.	Encapsulerende	peritoneale	sclerose	(EPS)	 is	de	ernstigste	lange	

termijn	complicatie	van	PD.	In	deze	aandoening	zijn	de	darmen	ingekapseld	in	sclerotisch	

weefsel,	wat	gepaard	gaat	met	een	hoge	morbiditeit	en	mortaliteit.	De	oorzaak	voor	EPS	is	

multifactorieel,	maar	langdurige	blootstelling	aan	conventionele	dialysevloeistoffen	wordt	

beschouwd	als	een	belangrijke	 risicofactor.	Deze	dialysevloeistoffen	zijn	niet	 fysiologisch,	

ofwel	“bioincompatibel”,	omdat	ze	hoge	concentraties	glucose	en	glucose	afbraak	producten	

bevatten	in	combinatie	met	een	lactaat-buffer.	Blootstelling	aan	dergelijke	vloeistoffen	zorgt	

op	den	duur	voor	schade	aan	het	peritoneum.

Deel I	van	dit	proefschrift	behandelde	studies	 in	chronische	PD	patiënten.	 In	Hoofdstuk 2	

werd	een	studie	beschreven	naar	de	diagnositische	waarde	van	CT	scans	bij	patiënten	met	

EPS.	CT	scans	van	16	EPS	patiënten	werden	vergeleken	met	CT	scans	van	15	langdurige	PD	

patiënten	 zonder	 EPS	 door	 drie	 radiologen,	 van	 wie	 twee	 kennis	 hadden	 van	 PD	 en	 EPS.	

Het	positief	scoren	van	een	combinatie	van	bepaalde	CT	bevindingen	(peritoneale	aankleur-

ing,	verdikking	en	calcificaties,	adhesies	van	darmlissen,	tekenen	van	obstructie	en	vochtlo-

ketten)	door	radiologen	met	kennis	van	PD	en	EPS	gaf	een	hoge	sensitiviteit	en	specificiteit.	

Hoofdstuk 3	gaf	een	overzicht	van	alle	beeldvormende	technieken	die	in	de	loop	der	tijd	zijn	

toegepast	om	de	diagnose	EPS	 te	 stellen,	onder	meer	echografie,	CT	en	MRI.	CT	bleek	de	

meest	geschikte	techniek.		In	Hoofdstuk 4	werd	de	suggestie	gedaan	dat	patiënten	met	Alport	

syndroom	een	hogere	kans	hebben	op	het	krijgen	van	EPS	omdat	hun	collageenhuishouding	

is	verstoord.	In	Hoofdstuk 5 werd	bestudeerd	of	peritoneale	calcificaties	gerelateerd	zijn	aan	

aortakalk	of	verstoringen	in	de	calcium-fosfaathuishouding.	De	CT	scans	van	de	patiënten	

uit	Hoofdstuk 2	werden	opnieuw	gescoord	op	de	aanwezigheid	van	peritoneale	calcificaties	

en	aortakalk.	Tevens	werd	gekeken	naar	calcium,	fosfaaf	en	parathyreoïd	hormoon	waarden	

in	het	bloed.	Er	bleken	geen	relaties	te	bestaan	tussen	peritoneale	calcificaties	enerzijds	en	

arotakalk	of	verstoringen	in	de	calcium-fosfaathuishouding	anderzijds.
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In Deel II van	dit	proefschrift	 stonden	dierexperimentele	 studies	centraal.	 In	Hoofdstuk 6	

werd	onderzocht	of	hydroxproline,	een	maat	voor	fibrose	in	weefsel,	ook	als	maat	kon	dienen	

voor	peritoneale	fibrose	wanneer	het	werd	gemeten	in	dialysaat	van	ratten	met	en	zonder	

nierfalen	die	waren	blootgesteld	aan	dialysevloeistoffen.	Hoewel	hydroxyproline	meetbaar	

was	in	dialysaat,	werd	de	concentratie	volledig	bepaald	door	de	concentratie	in	het	bloed.	

Hierdoor	bleek	het	ongeschikt	als	marker	voor	fibrose.	Hoofdstuk 7	en	Hoofdstuk 8 betroffen	

twee	pogingen	om	EPS	te	creëren	in	een	diermodel.	Beide	keren	vormden	ratten	met	nier-

falen	en	blootstelling	aan	dialysevloeistoffen	de	basis.	In	Hoofdstuk 7	werd	dit	aangevuld	met	

chloorhexidine	om	sclerose	te	bewerkstelligen	en	in	Hoofdstuk 8	met	eenmalige	intraperito-

neale	toediening	van	bloed	afkomstig	van	donorratten.	In	de	eerste	studie	kregen	de	ratten	

functionele	afwijkingen	passend	bij	EPS	en	in	de	tweede	studie	ontstonden	er	ernstige	intra-

peritoneale	adhesies,	maar	beide	keren	slaagden	we	er	niet	in	om	inkapseling	van	de	darmen	

te	bewerkstelligen.	In	de	laatste	drie	hoofdstukken	werden	experimentele	meer	“biocompati-

bele”	dialysevloeistoffen	getest.	Een	experimentele	pyruvaat-gebufferde	vloeistof,	hypertoon	

gemaakt	door	een	combinatie	van	lage	concentraties	aminozuren,	glycerol	en	glucose	werd	

getest	 op	 ratten	 met	 een	 normale	 nierfunctie	 in	 Hoofdstuk 9.	 Deze	 vloeistof	 zorgde	 voor	

minder	vaatnieuwvorming	in	het	peritoneum.	Twee	andere	groepen	ratten	werden	behan-

deld	met	glucose-houdende	dialysevloeistoffen,	met	of	zonder	glucose	afbraak	producten.	

De	groep	die	werd	behandeld	met	de	vloeistof	met	glucose	afbraak	producten	toonde	meer	

peritoneale	fibrose.	Tot	slot	werden	in	Hoofdstuk 10	en	Hoofdstuk 11	 ratten	met	nierfalen	

blootgesteld	aan	een	experimentele	vloeistof	met	een	combinatie	van	glycerol,	aminozuren	

en	dextrose	(GLAD)	met	een	bicarbonaat-lactaat	buffer.	Deze	vloeistof	zorgde	voor	minder	

vaatnieuwvorming	en	fibrose	dan	blootstelling	aan	een	conventionele	dialysevloeistof,	maar	

zowel	blootstelling	aan	GLAD	als	aan	een	conventionele	vloeistof	gingen	gepaard	met	sneller	

peritoneaal	transport	dan	blootstelling	aan	een	controle	vloeistof	zonder	glucose.	Dit	effect	

bleek	in	Hoofdstuk 11	niet	het	gevolg	te	zijn	van	stikstofoxide,	maar	waarschijnlijk	van	ami-

nozuren.	Verdere	ontwikkeling	van	betere,	meer	fysiologische	dialysevloeistoffen	zal	in	de	

toekomst	hopelijk	leiden	tot	een	afname	in	de	incidentie	van	EPS.




