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neDeRLAnDse sAMenVAttinG

Encapsulerende peritoneale sclerose (EPS) is een ernstige complicatie van langdurige 
peritoneale dialyse (PD). Het peritoneum vormt een dik fibreus kapsel, dat de darmen 
overdekt Hierdoor ontstaat disfunctie en obstructie. Deze complicatie is zeldzaam 
en de prevalentie ligt tussen de 0.5% en 2.5%. Echter, de mortaliteitscijfers zijn hoog, 
rond de 50%. Nog veel aspecten van EPS zijn onbekend, zoals de etiologie en de 
preventie van EPS. In dit proefschrift zijn verschillende facetten van deze complicatie 
onderzocht: EPS en risico factoren, EPS en vroegdiagnostiek en EPS en diermodellen. 

 Dit proefschrift is ingedeeld in 11 hoofdstukken. In Hoofdstuk 2 worden 
algemene aspecten van PD en EPS bediscussieerd. Hoofdstuk 3 beschrijft een 
uitgebreid review van de literatuur over verschillende aspecten van EPS gericht op 
actief bij patiëntenzorg betrokken nefrologen.

 In Hoofdstuk 4 wordt een multicenter studie besproken waarin in totaal 63 EPS 
patiënten en 126 controle patiënten zijn geselecteerd uit verschillende PD centra 
in Nederland. Het doel van deze studie was om de prevalentie en risicofactoren 
van EPS te bestuderen. De prevalentie was 2.7%. De volgende risicofactoren waren 
onafhankelijk geassocieerd met EPS: cumulatieve tijd op PD, leeftijd op start datum 
PD, kalendertijd, tijd van icodextrine gebruik en aanwezigheid van ultrafiltratie falen.

 Het onderzoek beschreven in Hoofdstuk 5 onderzoekt of het Alport syndroom 
een risico factor is voor EPS. Van de 13 EPS patiënten hadden 2 patiënten het 
Alport syndroom als primaire nierziekte. Beide aandoeningen zijn zeldzaam en een 
gezamenlijk voorkomen is daarom zeer onwaarschijnlijk. In dit hoofdstuk postuleren 
wij een hypothese over genetische kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van EPS bij 
patiënten met Alport syndroom. Patiënten met Alport syndroom missen bepaalde 
collageen IV ketens in hun basaal membranen. In de huid wordt collageen IV bij Alport 
syndroom vervangen door collageen VII, een type collageen dat vaak aanwezig 
is in littekenweefsel. Wellicht is de vervanging van collageen IV door collageen VII 
in de huid ook aanwezig in het peritoneum, maar hier zijn geen gegevens over 
beschrikbaar.

 Preventie van EPS door angiotensine II inhibitoren wordt beschreven in 
Hoofdstuk 6. Angiotensine II inhibitoren hebben een beschermende werking tegen 
renale fibrose. In EPS diermodellen voorkomt blootstelling aan angiotensine II 
inhibitoren de ontwikkeling van deze complicatie. De duur van angiotensin-converting 
enzyme inhibitor (ACEi) en angiotensin receptor blokker (ARB) gebruik wordt in deze 
studie uitgedrukt als een percentage van de totale PD duur. ACEi/ARBs werden 
door patiënten die EPS ontwikkelden in 16% van de duur op PD gebruikt. Bij controle 
patiënten was dit in 41% van de duur op PD. Statistisch waren deze groepen niet 
significant verschillend, waarschijnlijk door het kleine aantal patiënten.

 In Hoofdstuk 7 wordt het tijdsbeloop van verschillende peritoneale transport 
parameters bestudeerd voorafgaande aan de diagnose EPS. Het beloop van kleine 
deeltjes transport liet een initiële stijging zien. Een jaar voor de diagnose EPS is er 
een lichte daling aanwezig. Water transport laat een lineaire daling in de tijd zien. In 
Hoofdstuk 8 worden deze transport trends  vergeleken tussen EPS patiënten en controle 
patiënten. Het beloop van het kleine deeltjes en water transport was verschillend 
tussen EPS patiënten en patiënten met een normale ultrafiltratie. Echter er waren 
geen verschillen in beloop van kleine deeltjes en water transport tussen EPS patiënten 
en patiënten met ultrafiltratie falen. De effectieve lymfatische absorptie snelheid 
liet lagere waarden zien bij EPS patiënten in vergelijking met patiënten met alleen 
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ultrafiltratie falen. Ultrafiltratie falen was in 10 van de 12 EPS patiënten aanwezig 6 
maanden voorafgaande aan de diagnose van EPS. Een aanvullende analyse werd 
uitgevoerd waarbij ultrafiltratie falen werd gedefinieerd als een netto ultrafiltratie van 
minder dan 400 mL/4h/3.86% met een intraindividuele coëfficiënt van variatie van 
17% (netto ultrafiltratie = 470 mL/4h/3.86%). Alle EPS patiënten hadden volgens deze 
definitie ultrafiltratie falen 6 maanden voorafgaande aan de diagnose. De helft van 
de patiënten die de PD therapie vervolgden gedurende meer dan 2 jaar nadat 
ultrafiltratie falen was aangetoond, ontwikkelden EPS.

Een onderzoek naar vroeg diagnostische effluent markers voor EPS wordt 
beschreven in Hoofdstuk 9. Dit hoofdstuk liet zien dat K+ en vasculaire endotheliale 
groei factor (VEGF) niet bruikbaar zijn voor het diagnosticeren van EPS. De combinatie 
van de appearance rate (AR) van interleukine 6 en AR cancer antigen 125 in 
patiënten met ultrafiltratiefalen was wel bruikbaar en had een sensitiviteit van 70% 
en een specificiteit van 100% voor de diagnose van EPS. Uiteraard moeten deze 
resultaten worden bevestigd in een andere PD populatie.

 Experimentele diermodellen zijn belangrijk om EPS te bestuderen. In hoofdstuk 
10 en 11 zijn twee pogingen gedaan om een klinisch relevante EPS modellen te 
ontwikkelen. Nierfalen en blootstelling aan conventionele dialyse vloeistoffen 
waren de basis van deze modellen. Hoofdstuk 10 beschrijft een studie waarin deze 
blootstelling werd aangevuld met chloorhexidine. Chloorhexidine overheerste het 
effect van dialysevloeistoffen ondanks dat een lage dosis werd gebruikt. Daarom 
zou chloorhexidine niet meer in diermodellen van peritoneale sclerose moeten 
worden toegepast. Hoofdstuk 11 beschrijft dat aan de blootstelling aan nierfalen 
en conventionele dialyse vloeistoffen een eenmalige toediening van intraperitoneal 
bloed wordt toegevoegd. In dit model ontwikkelde zich vele adhesies. Microscopisch 
waren er geen verschillen met de controle groepen.
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