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SuMMARy

Peritoneal dialysis allows solute and water transport. Adequate PD depends on a 
good function of the peritoneal membrane. The quality of the peritoneal membrane 
may be reduced at the start of PD in some patients, but in most patients peritoneal 
morphological and functional alterations develop with time on PD. Glucose based 
dialysis solutions, inflammation and infections are conceivable enemies for peritoneal 
integrity. In the present thesis, the effects of potential enemies on the peritoneal 
membrane have been described. Furthermore, the experience with peritonitis in the 
Academic Medical Center has been discussed with regard to important treatment 
changes over 32-years of clinical practice. In addition, a review of the literature has 
been given about prognostic factors for peritonitis outcome. Therefore, the present 
thesis contributes to a better understanding of the causes and effects of peritoneal 
alterations, including consequences for prevention and treatment.

In chapter 1 an overview has been given of the morphology and functional 
characterization of the peritoneal membrane, with respect to solute and fluid 
transport. In addition, the changes of the peritoneal membrane with time on PD 
and during peritonitis were discussed. The last part of the introduction covered 
all relevant aspects of peritonitis, i.e. definition, pathogens and routes of entry, 
treatment, outcome and prevention.

PART I PERITONEAL TRANSPORT

The overrepresentation of a fast peritoneal transport status in incident PD patients 
with extensive comorbidity as reported in some studies, has led to the investigation 
described in chapter 2. High mass transfer area coefficients (MTAC) of small 
solutes suggest the presence of a large number of perfused peritoneal capillaries. 
The underlying mechanisms were analyzed in incident non-diabetic PD patients 
by possible relationships with comorbidity, serum concentrations of inflammatory 
markers, and products of the mesothelial cells that can be detected in the dialysate, 
such as hyaluronan, interleukin-6, VEGF and CA125. No relationship with comorbidity 
could be established. Only VEGF influenced the association between CA125 and 
MTAC creatinine. This may indicate that CA125 is an independent determinant 
of MTAC creatinine and that its effect is partly mediated by VEGF. These findings 
suggest that mesothelial cell mass is an important determinant of the peritoneal 
transport status in incident PD patients. Furthermore, they suggest a role of VEGF in 
the regulation of the vascular peritoneal surface area.
 In chapter 3 a review was given on peritoneal membrane failure and its 
pathogenetic mechanisms. Malfunction of the peritoneal membrane is characterized 
by an insufficient ability to remove excess of fluid from the body, also referred to 
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as ultrafiltration failure. This is mostly associated with high transport rates of low 
molecular weight solutes suggesting the presence of a large vascular surface area. 
This enlargement can be functional (effective surface area: more perfused micro-
vessels) or anatomic (more micro-vessels). The former is likely to be present in some 
patients at the start of peritoneal dialysis, and also during peritonitis. The latter is 
due to extensive morphological alterations in peritoneal tissues, that can develop in 
long-term peritoneal dialysis.
 In chapter 4 peritoneal transport characteristics at the onset of peritoneal 
dialysis were compared between diabetic and non-diabetic patients. No differences 
were observed in small solute transport, net ultrafiltration, transcapillary 
ultrafiltration rate, free water transport, or lymphatic absorption. Apparently, a 
mild chronic hyperglycemic state in the peritoneal vessels does not contribute to 
important peritoneal changes. 
 In chapter 5 the effects of the very first peritonitis episode on peritoneal 
membrane characteristics in 92 chronic PD patients were described. This was done 
by a comparison of peritoneal transport parameters before and after the infection. 
To distinguish possible effects from those induced by the duration of PD, a control 
group of 45 patients without peritonitis was included. The results showed that after 
a cured first peritonitis episode, patients remained at a relatively faster peritoneal 
transport state compared to patients who were peritonitis free. The latter showed 
a significant decline in small solute transport and an increase in fluid transport. This 
may indicate that a first peritonitis episode causes low grade inflammatory damage 
to the peritoneum with neo-angiogenesis as a consequence. 
 In chapter 6 the effects of multiple peritonitis episodes on peritoneal 
transport were investigated. The change in peritoneal transport from baseline to 
the third year of PD was compared between 28 patients without peritonitis and 16 
patients with 3 or more peritonitis episodes. At baseline, peritoneal clearances of 
the serum proteins albumin, IgG, and α2-macroglobulin, were significantly lower in 
the frequent peritonitis group. This caused lower dialysate concentrations of these 
proteins. Because dialysate IgG is thought to be involved in the opsonization of 
bacteria, this might explain why patients with low dialysate IgG at the start of PD 
have an increased risk of requiring peritonitis. These patients showed an increase 
in small solute transport and a concomitant decrease of ultrafiltration. The opposite 
was found in long-term peritonitis-free PD patients. Frequent peritonitis had no 
significant effect on the time-course of the restriction coefficient to macromolecules. 
This suggests that frequent peritonitis leads to an increase of the vascular peritoneal 
surface area without all the fibrotic membrane alterations that may develop after 
long-term PD.
 Building on the previous two chapters, chapter 7 described the results 
of an observational cohort study in which peritoneal transport characteristics of 
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patients without a single episode of peritonitis -representing the natural course-, 
were compared with patients who experienced one or more episodes of peritonitis 
during a follow-up of 4 years. On top of the natural course of peritoneal function, 
peritonitis episodes influenced to some extent the time-course of small solute and 
fluid transport, especially that of solute-free water. These modifications will increase 
the risk of overhydration.  

PART II PERITONITIS IN PERITONEAL DIALySIS PATIENTS

The purpose of the last part of this thesis was to provide an overview of all aspects 
of PD peritonitis in 32 years of experience with PD patients in the Academic Medical 
Centre. Special emphasis was placed on prognostic factors for peritonitis outcome.  
 In chapter 8, the value of various treatment changes during 32-years of 
PD practice has been examined by exploring the incidence of peritonitis, causative 
organisms, clinical outcomes and trends in relation to these treatment changes. 
PD was started in the AMC as a renal replacement therapy in 1979. The straight 
connection system was replaced by a disconnect system in 1988. Daily mupirocin 
at the exit-site was used since 2001, and the exclusive use of biocompatible dialysis 
solutions was implemented in 2004. From 1979 to July 2010, a total of 731 adult 
patients started PD, and 2234 episodes of peritonitis were diagnosed and treated. 
Most of these episodes were cured (88%), and only 10% resulted in catheter removal. 
In 3% of the episodes, the patient died during peritonitis. Median time to a first 
peritonitis episode showed a gradually increase from 40 days in those early years 
to 274 days at last. The overall peritonitis rate and the Gram-positive and Gram-
negative peritonitis rates showed a decreasing time-trend. However, the duration 
of the course of antibiotics increased over time, and this was accompanied by a 
higher need to change the initial antibiotic. Increased resistance to the initial empiric 
antibiotic of choice, cephradine, was found for coagulase-negative Staphylococcus. 
Our analysis evidently showed that peritonitis rates declined significantly over the 
years because of several changes in PD treatment, but the need to change the initial 
antibiotic increased. These findings underline the importance of analyzing the local 
sensitivities for the organisms causing peritonitis, as underlined by the International 
Society for Peritoneal Dialysis.
 Besides attempts to lower peritonitis incidence, improvement of peritonitis 
outcome is also an important aspect in the care for PD patients. In the review of 
chapter 9 prognostic factors for peritonitis outcome have been discussed. Factors 
were examined which were associated with a poor outcome of peritonitis in general, 
but we also focused on certain forms of peritonitis, especially fungal peritonitis, 
culture-negative peritonitis, recurrent- and relapsing peritonitis. Also prognostic 
factors were analyzed after peritonitis-related catheter removal. 
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CONCLuSIONS

The time-course of peritoneal transport and factors influencing it (effluent 
biomarkers, comorbidity, peritonitis, dialysate IgG)

1. Mesothelial cell mass is an important determinant of the peritoneal transport 
status in incident PD patients. Of the many potential mediators produced by 
mesothelial cells, VEGF is probably the most important one. Comorbidity, 
including diabetes, could not be established as a determinant of peritoneal 
transport at the start of PD.

2. Peritonitis has no effect on the time-course of protein transport and CA125. 
But, it modifies the U-shape of small solute transport, decreases ultrafiltration 
and inhibits the rise of free water transport. Therefore peritonitis modifies 
peritoneal transport in a way that the risk of overhydration is increased. 

3. The number or timing of the peritonitis episodes do not have an effect on 
the time-course of peritoneal transport. Severe peritonitis is associated 
with a decreased transcapillary ultrafiltration rate when compared to mild 
peritonitis. 

4. Patients who experience frequent peritonitis episodes in the first three years 
of PD treatment, have low dialysate IgG concentrations at the start of PD. 
This may lead to a lower opsonic activity, which is a risk factor for peritonitis.

Clinical experience with peritonitis

1. Peritonitis is a manageable complication of PD, because of consistently high 
cure rates and low death rates over 32-years of PD practice. 

2. Peritonitis rates have improved significantly over the years because of the 
implementation of a disconnect system and daily mupirocin application at 
the exit-site. A clear unequivocal effect of the use of biocompatible solutions 
could not be found. 

3. The most frequent cause of peritonitis, coagulase-negative Staphylococcus, 
showed a decreased susceptibility for the initial empiric antibiotic over time. 
This demonstrates the importance of monitoring your center’s peritonitis 
data in order to improve peritonitis treatment and outcome.
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SAMENvATTINg

Peritoneale dialyse (PD) zorgt voor het verwijderen van afvalstoffen en overtollig 
vocht uit het lichaam. Voor adequate PD is een goede functie van het buikvlies 
(peritoneum) noodzakelijk. De kwaliteit van het peritoneum is in sommige patiënten 
al verminderd bij de start met peritoneale dialyse, bijvoorbeeld door vroegere 
buikoperaties, maar bij de meeste patiënten ontwikkelen veranderingen van het 
peritoneum in vorm en functie zich met de duur van PD. Glucose bevattende dialyse 
vloeistoffen, ontstekingen en infecties zijn mogelijke belagers voor de integriteit van 
het peritoneum. In het huidige proefschrift worden de effecten van deze mogelijke 
belagers op het peritoneum beschreven. Ook wordt een overzicht gegeven van de 
32 jaar ervaring in het Academisch Medisch Centrum (AMC) met buikvliesontsteking 
(peritonitis) en met name van de belangrijke wijzigingen in die periode. Daarnaast 
wordt een overzicht gegeven van de literatuur over voorspellende factoren voor de 
uitkomst van peritonitis. Daarom draagt dit proefschrift bij aan een beter begrip van 
de oorzaken en effecten van veranderingen in het peritoneum met  consequenties 
voor preventie en behandeling. 

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven over de vorm- en functiekarakteristieken 
van het peritoneum wat betreft het deeltjes en water transport. Ook worden de 
veranderingen van de peritoneale membraan met de duur van PD en tijdens 
peritonitis besproken. Het laatste gedeelte van de introductie omvat alle relevante 
aspecten van peritonitis: definitie, verwekkers, routes waarlangs besmetting 
plaatsvindt, behandeling, uitkomst en preventie. 

DEEL I PERITONEAAL TRANSPORT

De oververtegenwoordiging van een snelle transportstatus van het peritoneum 
in startende PD patiënten met veel bijkomende ziektes, die in een aantal studies 
gerapporteerd werd, heeft geleid tot het onderzoek dat beschreven wordt in hoofdstuk 
2. Een hoge “mass transfer area coëfficiënt” (MTAC) van kleine deeltjes suggereert 
de aanwezigheid van een groot aantal doorbloede haarvaatjes in het peritoneum. 
Het onderliggende mechanisme werd geanalyseerd in startende PD patiënten 
zonder diabetes, door te kijken naar mogelijke relaties met bijkomende ziektes, 
serum concentraties van ontstekingsmarkers en producten van mesotheelcellen die 
in het dialysaat gemeten kunnen worden, zoals hyaluronan, interleukine-6, vasculair 
endothelial growth factor (VEGF) en cancer antigen 125 (CA125). Er werd geen relatie 
met bijkomende ziektes gevonden. Alleen VEGF beïnvloedde het gevonden verband 
tussen CA125 en de MTAC van creatinine. Dit zou kunnen betekenen dat CA125 
een onafhankelijke determinant van de MTAC creatinine is en dat dit effect partieel 
gemedieerd wordt door VEGF. Deze bevindingen suggereren dat de mesotheel cel 
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massa een belangrijke bepalende factor is van de peritoneale transport status in 
startende PD patiënten. Verder suggereert het een rol van VEGF in de regulatie van 
het peritoneale vaatoppervlak. 
 In hoofdstuk 3 wordt een literatuur overzicht gegeven over de pathogene-
tische mechanismen van peritoneaal membraan falen. Een niet goed functionerende 
peritoneale membraan wordt gekarakteriseerd door een beperkt vermogen om 
overtollig vocht uit het lichaam te verwijderen, wat ook wel ultrafiltratie falen 
wordt genoemd. Dit is meestal geassocieerd met een hoge transport snelheid van 
kleine deeltjes wat de aanwezigheid van een groot vaatoppervlak suggereert. Deze 
vergroting kan functioneel zijn (effectief oppervlak: meer doorbloede haarvaatjes) 
of anatomisch (meer haarvaatjes). De functionele vergroting kan waarschijnlijk 
aanwezig kan zijn in sommige patiënten bij de start met PD en tijdens peritonitis. 
De anatomische vergroting wordt veroorzaakt door uitgebreide anatomische 
veranderingen in het peritoneale weefsel die kunnen ontstaan na langdurige 
peritoneale dialyse. 
 In hoofdstuk 4 zijn de transport kenmerken van het peritoneum vergeleken 
tussen patiënten met of zonder diabetes mellitus die net gestart waren met 
peritoneale dialyse. Er werden geen verschillen gevonden in het kleine deeltjes 
transport, netto ultrafiltratie, transcapillaire ultrafiltratie snelheid, vrij water 
transport en lymfe absorptie. Blijkbaar leidt een milde langdurige verhoging van de 
suikerwaarde in de bloedvaten van het peritoneum niet tot belangrijke veranderingen 
in het peritoneum. 
 Hoofdstuk 5 bevat een analyse van de effecten van de eerste peritonitis 
op de kenmerken van de peritoneale membraan in 92 chronische PD patiënten. Dit 
werd gedaan door de peritoneale transport parameters van voor en na de infectie 
te vergelijken. Om deze effecten te kunnen onderscheiden van eventuele effecten 
die veroorzaakt worden door de duur van de PD, werd een controle groep van 45 
patiënten opgenomen, die nooit peritonitis had meegemaakt. De resultaten lieten 
zien dat na een genezen peritonitis, patiënten een relatief snellere peritoneale 
transport status behielden in vergelijking met patiënten zonder peritonitis. Deze 
laatste patiënten vertoonden een statistisch aantoonbare daling in het kleine 
deeltjes transport en een toename van het vocht transport. Dit kan betekenen dat 
een eerste peritonitis milde ontstekingsschade aan het peritoneum veroorzaakt met 
vaatnieuwvorming tot gevolg. 
 Hoofdstuk 6 bevat de effecten van meerdere peritonitis episoden op 
peritoneaal transport. De verandering in peritoneaal transport vanaf de start met 
PD naar het derde PD jaar werd vergeleken tussen 28 patiënten zonder peritonitis 
en 16 patiënten met 3 of meer peritonitis episoden. Bij de start was het peritoneale 
transport van de serum eiwitten albumine, IgG en α2-macroglobuline, aantoonbaar 
lager in de groep met meerdere peritonitis episoden. Hierdoor waren de dialysaat 
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concentraties van deze eiwitten lager dan bij de andere patiënten. Omdat wordt 
gedacht dat dialysaat IgG een belangrijke rol speelt in de opsonisatie van bacteriën 
(het geschikt maken van bacteriën of andere cellen voor vernietiging), zou dit 
kunnen verklaren waarom patiënten met een laag dialysaat IgG bij de start van PD 
een verhoogde kans hebben op het krijgen van peritonitis. Deze patiënten hadden 
ook een toename van het kleine deeltjes transport en een bijkomende afname in 
ultrafiltratie. Het tegenovergestelde werd gevonden in patiënten die op de lange 
termijn geen peritonitis doormaakten. Meerdere peritonitis episoden hadden geen 
aantoonbaar effect op het beloop in de tijd van de restrictie voor het transport van 
macromoleculen. Dit suggereert dat frequente peritonitis leidt tot een toename van 
het peritoneale vaatoppervlak zonder de afwijkingen in het bindweefsel die kunnen 
ontstaan na langdurige PD. 
 Voortbouwend op de voorgaande 2 hoofdstukken, worden in hoofdstuk 7 de 
resultaten van een observationele cohort studie beschreven, waarin de peritoneale 
transport karakteristieken in patiënten zonder peritonitis –die het natuurlijk beloop 
reflecteren-, werden vergeleken met patiënten die 1 of meer episoden van peritonitis 
hadden gedurende een observatie periode van 4 jaar. Bovenop het natuurlijk beloop 
van de functie van de peritoneale membraan, beïnvloeden peritonitis episoden tot 
op zekere hoogte het tijdsbeloop van het kleine deeltjes en vocht transport, vooral 
het vrij water transport. Deze veranderingen verhogen het risico op overvulling, 
d.w.z. de aanwezigheid van teveel vocht in het lichaam.

DEEL II PERITONITIS IN PERITONEALE DIALySE PATIëNTEN

Het doel van het laatste gedeelte van dit proefschrift was om een overzicht te geven 
van alle aspecten van PD peritonitis in de 32 jaar ervaring met PD patiënten in het 
Academisch Medisch Centrum. Bijzondere nadruk werd gelegd op prognostische 
factoren voor de uitkomst van peritonitis.
 Hoofdstuk 8 bevat een analyse van de verschillende wijzigingen in de 
behandeling gedurende 32 jaar PD praktijkvoering. Deze was speciaal gericht op het 
voorkomen van peritonitis, veroorzakende organismen, klinische uitkomsten en op 
trends in relatie tot deze wijzigingen. In 1979 werd met PD als nierfunctie vervangende 
therapie gestart in het AMC. Een direct connectie systeem werd vervangen door 
een indirect connectie systeem in 1988. Dagelijks mupirocine op de huidpoort 
werd geïntroduceerd in 2001 en het exclusieve gebruik van biocompatibele dialyse 
vloeistoffen werd geïmplementeerd in 2004. Van 1979 tot juli 2010 startten in totaal 
731 volwassenen met PD en 2234 peritonitis episoden werden gediagnostiseerd en 
behandeld. De meeste episoden werden genezen (88%) en slechts 10% leidde tot het 
verwijderen van de PD katheter. In 3% van de episoden overleed de patiënt tijdens 
de peritonitis. De mediane tijd tot de 1e peritonitis toonde een geleidelijke stijging 
van 40 dagen in die eerste jaren tot 274 dagen in de laatste periode. Het voorkomen 
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van alle peritonitis episoden tezamen, alsmede het voorkomen van peritonitis 
veroorzaakt door Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën, lieten een dalende 
trend in de tijd zien. Maar de duur van de antibiotische behandeling nam toe in de 
tijd en dit ging gepaard met een grotere behoefte om het antibioticum waarmee 
gestart was, aan te passen. Toegenomen ongevoeligheid voor cefradine, het eerste 
antibioticum van keuze, werd gevonden voor coagulase negatieve Staphylococcen. 
Onze analyse toonde duidelijk dat de peritonitis incidentie significant afnam in de 
tijd door verschillende aanpassingen in de PD behandeling, maar dat het vaker nodig 
was om het eerste antibioticum aan te passen. Deze bevindingen onderstrepen het 
belang om in het eigen centrum de gevoeligheid van de lokale micro-organismen 
die peritonitis veroorzaken te analyseren, zoals ook benadrukt wordt door ‘the 
International Society for Peritoneal Dialysis’. 
 Naast pogingen om de incidentie van peritonitis te verlagen, is het 
verbeteren van de peritonitis uitkomst ook een belangrijk aspect in de zorg voor PD 
patiënten. In het literatuur overzicht in hoofdstuk 9 worden prognostische factoren 
voor de uitkomst van peritonitis beschreven. Er werd gekeken naar factoren die 
geassocieerd zijn met een slechte uitkomst van peritonitis in het algemeen, maar er 
werd ook gefocust op bepaalde vormen van peritonitis, zoals peritonitis veroorzaakt 
door schimmels, kweek negatieve peritonitis, herhaalde- en terugkomende buikvlies 
ontsteking .Ook werden prognostische factoren geanalyseerd na een peritonitis-
gerelateerde verwijdering van de katheter.  

CONCLuSIES

Het tijdsbeloop van peritoneaal transport en factoren die het beïnvloeden 
(biomarkers in het buikvocht, co-morbiditeit, peritonitis, dialysaat IgG )

1. Mesotheel cel massa is een belangrijke determinant van de peritoneale 
transport status in nieuwe PD patiënten. Van de vele potentiële mediatoren 
geproduceerd door de mesotheelcellen, is VEGF waarschijnlijk de meest 
belangrijke. Bijkomende ziektes, inclusief diabetes, konden niet worden 
aangewezen als een bepalende factor van peritoneaal transport bij de start 
met PD. 

2. Peritonitis heeft geen effect op het tijdsbeloop van eiwit transport en 
CA125. Maar het modificeert het U-vormige beloop van het kleine deeltjes 
transport, vermindert ultrafiltratie en verhindert de toename van het vrij 
water transport. Daarom modificeert peritonitis peritoneaal transport op 
een manier dat het risico op overvulling toeneemt. 

3. Het aantal en het tijdstip van de peritonitis episoden heeft geen effect op het 
tijdsbeloop van peritoneaal transport. Ernstige peritonitis is geassocieerd 
met een afname van de transcapillaire ultrafiltratie snelheid in vergelijking 
met milde peritonitis. 
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4. Patiënten die vaak peritonitis episoden hebben in de 1e drie jaar van PD, 
hebben lagere dialysaat IgG concentraties bij de start met PD dan de andere 
patiënten. Dit kan leiden tot een lagere opsoniserende activiteit, wat een 
risicofactor voor peritonitis is. 

Klinische ervaring met peritonitis

1. Peritonitis is een behandelbare complicatie van PD, vanwege een consistent 
hoog genezingspercentage en een laag sterfte cijfer gedurende de 32-jaar 
ervaring met PD.

2. De peritonitis incidentie is over de jaren significant verbeterd door de 
implementatie van een indirect connectie systeem en de dagelijkse 
toepassing van mupirocine op de huidpoort. Een helder eenduidig effect van 
het gebruik van biocompatibele vloeistoffen, kon niet worden aangetoond. 

3. De meest voorkomende verwekker van peritonitis, een coagulase negatieve 
Staphylococ, toonde over de jaren een verminderde gevoeligheid voor 
het initiële antibioticum. Dit demonstreert het belang van het vastleggen 
van peritonitis gegevens in het eigen centrum, om zo de behandeling en 
uitkomst van peritonitis te kunnen verbeteren. 


