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Moleculaire biologische markers (biomarkers), als klinisch besliskundige instrumenten 

voor screening of identificatie van patiënten ‘at risk’ en voor het monitoren van een 

behandeling, zijn enerzijds uitdagende zoektochten voor onderzoekers en anderzijds 

gewenste hulpmiddelen voor artsen. 

Bij peritoneale dialyse (PD) dient het buikvlies (peritoneum) als intra-corporaal 

dialyse systeem dat de mogelijkheid biedt om afvalstoffen en overtollig vocht van de 

circulatie naar de peritoneale holte te verwijderen. Door de continue aard van PD 

therapie worden mechanismen geactiveerd die leiden tot veranderingen in de structuur 

van weefseleiwitten. Deze veroorzaken modificaties in de anatomie en functie van deze 

sereuze membraan.    

Het meest klinisch relevante specimen in PD is het peritoneale effluent dat 

meestal verkregen wordt na een reguliere spoeling of gestandaardiseerde peritoneale 

functietest. Het peritoneale effluent bevat eiwitten die lokaal geproduceerd worden in de 

peritoneale holte of aanwezig zijn door transperitoneaal transport en de intra-peritoneale 

gebeurtenissen weerspiegelen. Uiteindelijk zal slechts een fractie van klinische waarde 

zijn en daarom als effluent biomarkers geclassificeerd worden. Identificatie van deze 

effluent biomarkers is een non-invasive methode voor morfologische kwaliteits-

beoordeling van het peritoneum als dialysemembraan. Dit is van belang, omdat de 

functionaliteit van het peritoneale membraan geen direct verband heeft met de 

morfologie. Indien effluent biomarkers als complementaire instrumenten toegepast 

worden voor het beoordelen van de integriteit van het peritoneale membraan, wordt er 

een vollediger beeld gevormd over de functionele en morfologische conditie van het 

peritoneale membraan.  

Het doel van dit proefschrift was het nader onderzoeken van nieuwe en de meer 

bekende effluent biomarkers op een translationele wijze. Daarnaast is de klinische 

relevantie van een panel van effluent biomarkers in combinatie met het vrije 

watertransport onderzocht gedurende longitudinale follow-up van chronische PD 

patiënten. Na een inleidend hoofdstuk is dit proefschrift ingedeeld in vier 

hoofdonderdelen: grondslagen (deel I), identificatie en karakterisering (deel II), klinische 

toepasbaarheid (deel III) en de algemene discussie over de onderzochte effluent 

biomarker inclusief een voorstel voor toekomstige implementatie strategieën (deel IV).   

Hoofdstuk 1 betreft een algemene introductie waarin de epidemiologie, 

concepten en geschiedenis van PD beschreven zijn, gevolgd door de anatomie en 

fysiologie van het peritoneum als dialysemembraan. Vervolgens is het effect van 
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langdurige PD therapie besproken en is er informatie verschaft wat betreft de biologische 

eigenschappen van de onderzochte effluent biomarkers. Het doel, de hoofdlijnen en 

rationale voor de opzet van de onderzoekingen en de gegevensverzameling ten behoeve 

van dit proefschrift zijn eveneens gepresenteerd in het eerste hoofdstuk. 

 

10.1 Deel I Grondslagen 

In het review van hoofdstuk 2 zijn genomics, metabolomics en proteomics studies 

beschreven met het humane peritoneale effluent als centraal specimen. Daarnaast zijn er 

methodologische overwegingen gepresenteerd. Door DNA van het peritoneale effluent te 

extraheren, kan inzicht worden verkregen in potentiële genen die ten grondslag liggen 

aan de variabiliteit in fenotype. Daarnaast kunnen discrepanties in eiwit- en/of 

metabolietconcentraties van de lokaal geproduceerde peritoneale substanties een 

aanwijzing vormen voor nieuwe effluent biomarkers ten behoeve van PD gerelateerde 

klinische uitkomsten. Ondanks dat de toepassing van omics-technieken veelbelovend is, 

zijn er momenteel geen klinisch bruikbare toepassingen. 

De huidige ontwikkelingen in het effluent biomarker onderzoek en de potentiële 

toepassing van kandidaat effluent biomarkers voor het monitoren van PD patiënten, zijn 

beschreven in hoofdstuk 3. Dit is gedaan door het onderzoeken van de voordelen en 

beperkingen van elke biomarker. Daarnaast zijn er criteria gedefinieerd voor het 

classificeren van effluent biomarkers. Het incorporeren van effluent biomarkers in de 

huidige peritoneale functietesten in de klinische zorg van PD patiënten is een doel voor 

de nabije toekomst. 

 

10.2 Deel II Identificatie en Karakterisering 

De biologische variabiliteit van peritoneale effluent biomarkers is belangrijk, omdat het 

de verscheidenheid tussen PD patiënten weergeeft en indicatief is voor de klinische 

bruikbaarheid. In hoofdstuk 4 is door middel van de variatiecoëfficiënt de biologische 

variabiliteit van CA125 en IL-6 bestudeerd. De meest bekende effluent biomarkers binnen 

PD zijn cancer antigen 125 (CA125) en interleukine-6 (IL-6). Echter, de inter- en intra-

variabiliteit van deze markers onder ongestandaardiseerde omstandigheden is onbekend. 

Door vergelijking tussen patiënten die langdurig met PD werden behandeld, en patiënten 

bij wie PD slechts kort werd toegepast, bleek dat lange termijn PD patiënten lagere 

concentraties van effluent CA125 en hogere IL-6 concentraties hebben ten opzichte van 

patiënten met een korte PD therapieduur. Tevens bedroeg de algehele intra-individuele 
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biologische variabiliteit 15% voor de  CA125 en 28% voor IL-6.  

Veranderingen in het peritoneale capillaire bed kunnen leiden tot functionele 

veranderingen van het peritoneum. Tot dusverre is het moeilijk om PD patiënten te 

identificeren die ‘at risk’ zijn voor deze vasculaire afwijkingen. Het is het denkbaar dat 

endotheliale dysfunctie het belangrijkste voorafgaande mechanisme is. In hoofdstuk 5 

zijn soluble E-Selectine en vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) onderzocht als 

indicatoren van systemische en peritoneale endotheeldysfunctie. De studie uit hoofdstuk 

5 toonde aan dat zowel soluble E-Selectine als VCAM-1 aantoonbaar zijn in het 

peritoneale effluent. Daarnaast werd de lokale productie in de peritoneale holte of 

weefsels onderzocht met twee verschillende methodes: berekeningen gebaseerd op het 

molecuulgewicht of de vrije diffusiecoëfficiënt. Soluble E-Selectin bleek lokaal 

geproduceerd te worden, terwijl de aanwezigheid van VCAM-1 in het peritoneale effluent 

voornamelijk toe te schrijven was aan de circulatie. 

Tot op heden is er nog geen effluent biomarker geïdentificeerd die de mate van 

peritoneale fibrose weergeeft. In hoofdstuk 6 werd de aanwezigheid en tijdsbeloop van 

MMP-2 en PAI-1 bestudeerd in incidente PD patiënten die met biocompatibele (moderne) 

PD vloeistoffen behandeld werden. Allereerst werd de aanwezigheid van lokale productie 

bepaald. De effluent concentraties van MMP-2 en PAI-1 die toegeschreven werden aan 

lokale productie bedroegen respectievelijk 90% en 74%. Vervolgens zijn associaties 

tussen de markers met parameters van peritoneale transport onderzocht op een 

transversale wijze. PAI-1 correleerde sterk met het vrije watertransport: hoge PAI-1 

waarden gingen gepaard met lage hoeveelheden vrij watertransport. Het tijdsbeloop liet 

een stabiel verloop voor MMP-2 AR zien, terwijl een stijgende trend geobserveerd werd 

voor PAI-1 AR. Bovendien is er een EPS rattenmodel gebruikt ten behoeve van in vivo 

verificatie door de relatie tussen effluent waarden van deze potentiële biomarkers en de 

peritoneale fibrose score te analyseren. De verificatie was helaas alleen mogelijk voor 

MMP-2 wegens de afwezigheid van een biochemische PAI-1 test geschikt voor ratten. In 

vivo correspondeerde hoge concentraties van effluent MMP-2 met een verhoogde mate 

van fibrose. 

 

10.3 Deel III Klinische Toepasbaarheid 

Een laatste vereiste voor een effluent biomarker is bruikbaarheid in de routine klinische 

praktijk van PD therapie. 

De associatie tussen concentraties van effluent CA125 en PD techniekfalen is 
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onderzocht in hoofdstuk 7. PD gerelateerd techniekfalen door membraan dysfunctie is 

een fenomeen dat meestal gevonden wordt na tenminste twee jaar PD therapie. Het is 

plausibel dat een dysfunctionerend mesotheel vooraf kan gaan aan PD techniekfalen. 

Voor deze studie is gebruik gemaakt van de effluent biobank van het cohort van 

NECOSAD (Nederlandse Coöperatieve Studie naar de Adequaatheid van Dialyse). Als 

onafhankelijk replicatie cohort zijn incidente volwassen PD patiënten van het AMC 

gebruikt om een 5-jaars follow-up studie uit te voeren. Voor beide studiepopulaties zijn 

associaties met techniekfalen berekend op basis van de aanwezigheid van een continu 

laag of hoog effluent CA125, gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, comorbiditeit en PD 

therapieduur. Bovendien werd er een ‘competing risks’  analyse uitgevoerd voor PD 

techniekfalen in de studiepopulatie van het AMC. De puntschatter van het case-control 

onderzoek in de  NECOSAD patiënten (n=38), toonde een 6 keer verhoogd risico op het 

ontwikkelen van techniekfalen aan in PD patiënten met CA125 concentraties onder 14.0 

kU/L. Hoewel statistisch niet significant, werd in het AMC cohort (n=91) een hazard ratio 

van 3 gevonden voor PD patiënten met CA125 concentraties onder 12.0 kU/L, wijzend 

naar een gelijknamig verhoogd risico op techniekfalen na een minimale PD duur van 

twee jaar. 

Voortbordurend op hoofdstuk 6, waar de bewijsvoering suggereert dat MMP-2 

en PAI-1 gebruikt kunnen worden als markers van intra-peritoneale modificaties, is in 

hoofdstuk 8 de klinische validiteit van MMP-2 en PAI-1 onderzocht bij patiënten die 

encapsulerende peritoneale sclerose (EPS) ontwikkelden. Trendanalyses tot vier jaar 

voorafgaand aan de diagnose van EPS zijn voor beide markers uitgevoerd, waarbij 

geadjusteerd werd voor leeftijd en PD therapieduur. Diagnostische accuratesse werd 

geschat door middel van tijdsspecifieke receiver operating characteristic (ROC) curves. 

De analyses illustreerden een aanzienlijke overlap in de concentraties van MMP-2 AR 

tussen de cases en controles. In tegenstelling hiermee waren de PAI-1 concentraties van 

EPS patiënten, in vergelijking met die van langdurige PD patiënten, doorgaans verhoogd 

in de vier jaren voorafgaand aan de EPS diagnose. De tijdsspecifieke ROC-AUC analyses 

toonden een redelijke discriminatieve capaciteit van PAI-1 vanaf drie jaar voor de 

diagnose van EPS, terwijl er voor MMP-2 AR geen onderscheid gemaakt kon worden 

tussen de lange termijn PD patiënten en degenen die EPS ontwikkelden. Derhalve zijn 

verdere analyses gefocust op PAI-1 en werden verschillende afkappunten onderzocht 

gebaseerd op zowel een optimale balans tussen schatters van sensitiviteit en specificiteit, 

of alleen op de aanwezigheid van een hoge  sensitiviteit, of van een hoge  specificiteit.  
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Het tijdig identificeren van EPS patiënten wordt gehinderd door het gebrek aan 

diagnostische instrumenten. Ten behoeve van de vroegdiagnostiek voor EPS is een 

diagnostische panel geconstrueerd in hoofdstuk 9, bestaande uit het vrije watertransport 

en AR van CA125, IL-6 of PAI-1. Allereerst zijn tijdsspecifieke ROC-AUC analyses 

uitgevoerd om de discriminatieve capaciteit van de individuele parameters te beoordelen. 

Vervolgens is een diagnostische panel geconstrueerd door het vrije watertransport te 

combineren met AR van CA125, IL-6 of PAI-1. Vanaf drie jaar voorafgaand aan de EPS 

diagnose was het onderscheidend vermogen optimaal voor het vrije watertransport 

gevolgd door PAI-1 AR. Doordat EPS een zeldzame ziekte is waarvoor een ideale 

behandeling tot dusverre nog niet is vastgesteld, werd de specificiteit geoptimaliseerd in 

de samenstelling van het diagnostische panel. De schatters van specificiteit voor alle 

panels bevonden zich boven 84% met bijbehorende sensitiviteit schatters variërend van 

63% tot 100%. Het meest belovende diagnostische panel voor de vroegdiagnostiek van 

EPS bestaat uit het vrije watertransport en PAI-1.    

 

10.4 Deel IV Conclusies en Toekomstperspectieven 

De conclusies die kunnen worden getrokken uit het in het proefschrift beschreven 

onderzoekingen, zijn als volgt:  

 

1. De ontdekking van nieuwe effluent biomarkers ontwikkeld zich in de richting 

van de systeem biologie. 

 

2. Een aantal effluent biomarkers is beschikbaar. Desondanks is de huidige 

klinische implementatie in de routine zorg marginaal ondanks de veelbelovende 

eigenschappen. 

 

3. De variatie tussen PD patiënten in effluent IL-6 concentraties is groter dan 

CA125, ten gunste van het discriminatieve vermogen. Daarentegen, wordt de 

interpretatie van een enkele IL-6 effluent bepaling beperkt door de grote intra-

individuele variatiecoëfficiënt van 28%. 

 

4. Lokale productie van kandidaat effluent biomarkers zouden idealiter bepaald 

moeten worden door gebruik te maken van hun vrije diffusiecoëfficiënten. 

Berekeningen gebaseerd op het molecuulgewicht kunnen een onderschatting 
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weergeven van de effluent concentraties toegeschreven aan lokale intra-

peritoneale productie. 

 

5. De beperkte variatie in de expressie levels van effluent CA125 door 

mesotheelcellen, maakt het moeilijk om EPS patiënten te identificeren. 

Desondanks, lijken CA125 concentraties onder 14.0 kU/L of 

verschijningssnelheden in peritoneaal effluent onder 106.0 U/min geassocieerd 

te zijn met een verhoogd risico voor PD techniekfalen. 

 

6. Effluent MMP-2 is ongeschikt als diagnostische biomarker voor EPS, maar is 

wellicht een parameter voor anatomische veranderingen in het peritoneum. 

 

7. Effluent PAI-1 heeft een stijgende tijdsbeloop met de duur van PD therapie en 

heeft het vermogen om lange termijn patiënten te onderscheiden van patiënten 

die EPS ontwikkelen. Potentiële klinische toepassingen voor effluent PAI-1 

omvatten de screening van langdurige PD patiënten voor het evalueren van de 

mate van peritoneale fibrose, ten behoeve van de vroegdiagnostiek van EPS. 

 

8. Het vrije watertransport, als enige discriminatieve functionele parameter, in 

combinatie met hetzij CA125, IL-6 of PAI-1 kunnen beschouwd worden als 

diagnostische panel ten behoeve van de vroege identificatie van EPS patiënten. 

 

De tijd tussen het ontdekken van een biomarker naar klinische toepasbaarheid en 

implementatie van effluent concentraties kan tientallen jaren omvatten. Niettemin kunnen 

effluent biomarkers prospectief gemeten worden ten bate van het monitoren en verbinden 

van eventuele therapeutische consequenties aan de resultaten. Hoewel er geen 

gerandomiseerde onderzoekingen zijn naar EPS therapie, suggereren sommige studies en 

case reports behandeling met steroïden of tamoxifen. De bepaling van effluent biomarkers 

kan eveneens retrospectief uitgevoerd worden in geval van EPS gerelateerde klinische 

symptomen om de diagnose te bevestigen.  
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Het tijdig identificeren van EPS patiënten wordt gehinderd door het gebrek aan 

diagnostische instrumenten. Ten behoeve van de vroegdiagnostiek voor EPS is een 

diagnostische panel geconstrueerd in hoofdstuk 9, bestaande uit het vrije watertransport 

en AR van CA125, IL-6 of PAI-1. Allereerst zijn tijdsspecifieke ROC-AUC analyses 

uitgevoerd om de discriminatieve capaciteit van de individuele parameters te beoordelen. 

Vervolgens is een diagnostische panel geconstrueerd door het vrije watertransport te 

combineren met AR van CA125, IL-6 of PAI-1. Vanaf drie jaar voorafgaand aan de EPS 

diagnose was het onderscheidend vermogen optimaal voor het vrije watertransport 

gevolgd door PAI-1 AR. Doordat EPS een zeldzame ziekte is waarvoor een ideale 

behandeling tot dusverre nog niet is vastgesteld, werd de specificiteit geoptimaliseerd in 

de samenstelling van het diagnostische panel. De schatters van specificiteit voor alle 

panels bevonden zich boven 84% met bijbehorende sensitiviteit schatters variërend van 

63% tot 100%. Het meest belovende diagnostische panel voor de vroegdiagnostiek van 

EPS bestaat uit het vrije watertransport en PAI-1.    

 

10.4 Deel IV Conclusies en Toekomstperspectieven 

De conclusies die kunnen worden getrokken uit het in het proefschrift beschreven 

onderzoekingen, zijn als volgt:  

 

1. De ontdekking van nieuwe effluent biomarkers ontwikkeld zich in de richting 

van de systeem biologie. 

 

2. Een aantal effluent biomarkers is beschikbaar. Desondanks is de huidige 

klinische implementatie in de routine zorg marginaal ondanks de veelbelovende 

eigenschappen. 

 

3. De variatie tussen PD patiënten in effluent IL-6 concentraties is groter dan 

CA125, ten gunste van het discriminatieve vermogen. Daarentegen, wordt de 

interpretatie van een enkele IL-6 effluent bepaling beperkt door de grote intra-

individuele variatiecoëfficiënt van 28%. 

 

4. Lokale productie van kandidaat effluent biomarkers zouden idealiter bepaald 

moeten worden door gebruik te maken van hun vrije diffusiecoëfficiënten. 

Berekeningen gebaseerd op het molecuulgewicht kunnen een onderschatting 

   

 183 

weergeven van de effluent concentraties toegeschreven aan lokale intra-

peritoneale productie. 

 

5. De beperkte variatie in de expressie levels van effluent CA125 door 

mesotheelcellen, maakt het moeilijk om EPS patiënten te identificeren. 

Desondanks, lijken CA125 concentraties onder 14.0 kU/L of 

verschijningssnelheden in peritoneaal effluent onder 106.0 U/min geassocieerd 

te zijn met een verhoogd risico voor PD techniekfalen. 

 

6. Effluent MMP-2 is ongeschikt als diagnostische biomarker voor EPS, maar is 

wellicht een parameter voor anatomische veranderingen in het peritoneum. 

 

7. Effluent PAI-1 heeft een stijgende tijdsbeloop met de duur van PD therapie en 

heeft het vermogen om lange termijn patiënten te onderscheiden van patiënten 

die EPS ontwikkelen. Potentiële klinische toepassingen voor effluent PAI-1 

omvatten de screening van langdurige PD patiënten voor het evalueren van de 

mate van peritoneale fibrose, ten behoeve van de vroegdiagnostiek van EPS. 

 

8. Het vrije watertransport, als enige discriminatieve functionele parameter, in 

combinatie met hetzij CA125, IL-6 of PAI-1 kunnen beschouwd worden als 

diagnostische panel ten behoeve van de vroege identificatie van EPS patiënten. 

 

De tijd tussen het ontdekken van een biomarker naar klinische toepasbaarheid en 

implementatie van effluent concentraties kan tientallen jaren omvatten. Niettemin kunnen 

effluent biomarkers prospectief gemeten worden ten bate van het monitoren en verbinden 

van eventuele therapeutische consequenties aan de resultaten. Hoewel er geen 

gerandomiseerde onderzoekingen zijn naar EPS therapie, suggereren sommige studies en 

case reports behandeling met steroïden of tamoxifen. De bepaling van effluent biomarkers 

kan eveneens retrospectief uitgevoerd worden in geval van EPS gerelateerde klinische 

symptomen om de diagnose te bevestigen.  
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Hieronder een voorgesteld continuüm ten behoeve van het monitoren van PD 

patiënten: 

 

1. Jaarlijks meten van de peritoneale transport functie door middel van een 4-uurs 

dwell met een 3.86% glucose dialyse vloeistof, inclusief tijdelijke drainage, 

waarbij het vrije watertransport0-60min bepaald wordt en dialysaat specimens 

gearchiveerd worden voor toekomstige biomarker bepalingen 

 

2. Prospectieve determinatie van effluent CA125 concentratie vanaf twee jaar PD 

therapie 

 

3. Retrospectieve bepalingen van effluent biomarkers in lange termijn PD patiënten, 

waarvan PAI-1 op dit moment het meest belovend lijkt 

 

4. Nagaan van het individuele tijdsbeloop van effluent biomarkers bijvoorbeeld 

CA125, IL-6 of PAI-1 in combinatie met de hoeveelheid vrije watertransport0-60min 

 

Incorporatie van effluent biomarkers in combinatie met peritoneale transport functietesten 

binnen de klinische praktijk van PD therapie zal leiden tot een meer gepersonaliseerde 

geneeskunde een betere kwaliteit. 
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