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Summary y 
Alterationss in peritoneal physiology and morphology have been described to 
developp with the duration of long-term peritoneal dialysis treatment using 
glucosee based dialysis solutions. In this thesis a longitudinal rabbit model has 
beenn introduced, developed to broaden our insight in certain aspects of 
peritoneall  physiology, and to investigate various interventions on these 
parameters.. A chronic rat model was designed to simultaneously assess 
informationn on the changes in morphology and function of the peritoneum, in 
relationn with the chronic exposure to glucose containing dialysis fluid. This is 
evidentlyy not feasible in patients on a routine basis. The vascular and interstitial 
changess induced by long-term peritoneal dialysis were compared to the 
morphologicall  presentation in peritoneal sclerosis dialysis were studied in a 
clinicall  setting. Two more methodological subjects were also adressed: the 
influencee of dehydration during a hypertonic dwell on peritoneal permeability 
andd the correction of sodium diffusion for an accurate assessment of the sodium 
sieving. . 

Inn the introduction an overview has been given of the peritoneal anatomy and 
thee functional characterization of the peritoneal membrane, with respect to 
solutee transport and fluid kinetics. The effects of long-term peritoneal dialysis on 
thesee transport parameters and peritoneal morphology were discussed, and 
possiblee causes and mediators involved in the observed alterations are indicated. 
Experimentall  models for peritoneal dialysis described in literature are 
introducedd and discussed with respect to the rationale of the development of our 
rabbitt and rat model. 

Inn chapter LI a chronic non-uremic rabbit model has been described. It 
hass been developed to investigate peritoneal transport characteristics in a 
standardizedd manner during longitudinal follow-up. Therefore, the standard 
peritoneall  permeability analysis, used to investigate peritoneal permeability 
characteristicss in patients, was adapted for our rabbit model (SPAR). After 
correctionn for body surface area similar results to those in CAPD patients were 
obtainedd in our rabbit model, except for the clearances of albumin and IgG and 
thee lymphatic absorption. Inter and intra individual coefficients of variation were 
similarr in patients and rabbits. Therefore, the rabbit model can be used for 
repeatedd investigations on peritoneal transport. 

Inn chapter L2 the rabbit model was used to investigate the hypothesis that 
intraperitoneall  administration of amphotericin B increases and mercury chloride 
inhibitss aquaporin-1 mediated water transport during peritoneal dialysis. 
Intraperitoneall  administration of amphotericin B for 3 days in a low dose, 
enhancedd the ultrafiltration. Prolonged treatment or a higher dose were not 
beneficial.. This result was likely mediated by enhanced transcellular water 
transport,, however not by aquaporin-1. Therefore, amphotericin B is likely to 
havee no clinical relevance in the improvement of ultrafiltration failure in 
peritoneall  dialysis patients. Aquaporin-1 was successfully inhibited by 
intraperitoneall  administration of mercury chloride. 
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Inn chapter 1.3 the longitudinal rabbit model was used to investigate the 
possiblee influence of nitric oxide on peritoneal peritoneal permeability during 
stable,, uninfected peritoneal dialysis. A substrate for nitric oxide synthesis, L-
arginine,, and an inhibitor of nitric oxide synthase, L-NMMA, were added to the 
3.86%% glucose based dialysis solution used during the SPAR. Intraperitoneal 
administrationn of nitroprusside, a vasodilator, was also studied. Albumin 
clearancee increased with nitroprusside. Fluid kinetic or transfer of the low 
molecularr weight solutes were not affected. However, in patients a significant 
increasee in small solute transport was observed, suggesting a lower sensitivity to 
nitroprussidee in the rabbit. The effect on the albumin clearance was most 
pronouncedd after the addition of L-arginine, resembling the findings in the 
nitroprussidee experiment. This points to involvement of nitric oxide in the L-
argininee induced increase in albumin clearance. High doses of L-NMMA did not 
affectt peritoneal permeability. These results suggest that nitric oxide is unlikely 
too be involved in the regulation of peritoneal permeability during stable 
peritoneall  dialysis. 

Inn chapter II. 1 a chronic non-uremic peritoneal infusion model in the rat 
hass been addressed. The peritonitis free model was designed to investigate the 
effectss of chronic exposure to dialysis solutions on structural and functional 
parameterss of the peritoneal membrane. The standardized peritoneal 
permeabilityy analysis was adapted for our rat model (SPARa). It uses a 4-hour 
dwelll  with a 3.86% glucose based dialysis solution with frequent intermediated 
samplingg of the effluent. Blood was obtained at the end of the dwell. We could 
inducee morphological abnormalities and functional changes in the peritoneal 
membranee of the model after 16-20 weeks daily infusion with a 3.86% glucose 
basedd dialysis solution. These changes showed striking resemblance to those 
foundd in long-term peritoneal dialysis patients. Daily peritoneal infusion with 
Ringerss lactate did not alter peritoneal morphology or function, implying that 
thee presence of fluid in the peritoneal cavity does not induce adverse affects. Our 
findingss suggest a pathological role of glucose (and its degradation products) in 
thee development of peritoneal alterations in long-term peritoneal dialysis, with 
fibrosiss and neoangiogenesis as main features. 

Inn chapter 11.2 the influence of dehydration and haemoconcentration on 
peritoneall  permeability characteristics have been discussed. To assess this 
information,, the effect of fluid supplementation, intravenously or 
subcutaneously,, was investigated in an acute anesthetized rat model investigated 
duringg a SPARa and compared to the results obtained in rats without 
supplementation.. The effects of fluid supplementation (and therefore 
dehydration)) on peritoneal permeability were minimal in anesthetized rats. 
Whenn fluid supplementation is applied, 3 mL/hour normal saline should be 
administeredd intravenously. 

Thee morphological alterations found in patients with peritoneal sclerosis 
describedd in chapter III. 1. These were in principle not different but much more 
extensivee than those found in long-term peritoneal dialysis patients. This fits the 
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hypothesiss that peritoneal sclerosis may be the end stage of a more general 
pathologicall  process in the peritoneal membrane. The observed neoangiogenesis 
mayy explain the development of high transport rates of low molecular weight 
solutess and ultrafiltration failure found in long-term peritoneal dialysis patients. 

Thee development of the morphological, diabetiform alterations described 
inn the chapter III . 1 are likely to be mediated by growth factors. Therefore, in 
chapterchapter III.2 the presence of vascular endothelial growth factor (VEGF) and 
transformingg growth factor fs (TGF-ft), both mediators in diabetic micro-
angiopathy,, were investigated in peritoneal effluent of peritoneal dialysis 
patientss in a cross sectional study. Evidence was found for local production of 
bothh growth factors in the peritoneum. TGF-fs showed no relationships with 
peritoneall  transport parameters, possibly because it is secreted in an inactive 
form.. The magnitude of local production of VEGF correlated with parameters of 
vascularr peritoneal surface area, suggesting involvement of VEGF in peritoneal 
neoangiogenesiss found in long-term peritoneal dialysis patients. 

Thee observations in chapter III.2 suggested a causal relationship between 
long-termm peritoneal dialysis with glucose based dialysis solutions and the 
developmentt of a large peritoneal vascular surface area, in association with or 
mediatedd by the peritoneal production of VEGF. Therefore in chapter 111.3 VEGF 
wass investigated in the effluent of patients treated with glucose containing 
dialysiss solutions during longitudinal follow-up. The changes in VEGF were 
relatedd to the changes in their peritoneal permeability characteristics. The effect 
off  the switch to glucose free dialysis treatment was studied in 4 patients with 
ultrafiltrationn failure. Local production of VEGF increased with the duration of 
glucosee based peritoneal dialysis, in parallel with an increase in the parameters 
off  the peritoneal surface area. However, the magnitude of the increase was 
independentt from the initial value of the local VEGF production and the duration 
off  peritoneal dialysis treatment at the start of the follow-up. Local production of 
VEGFF decreased in all 4 patients after the switch to glucose free dialysis 
treatment,, supporting a causal relationship between the peritoneal exposure to 
extremelyy high glucose concentrations in peritoneal dialysis solutions and the 
developmentt of peritoneal angiogenesis. 

Inn the appendix the rational of correcting the sodium sieving for diffusion from 
thee circulation to avoid overestimation of impaired aquaporin-1 mediated water 
transportt is discussed. A simple and a more sophisticated model were introduced 
too distinguish the transcellular water transport-induced decrease in the dialysate 
sodiumm concentration from the effects of sodium diffusion from the circulation 
onn the dialysate sodium concentration. No essential differences were observed 
betweenn the correction models, although they were derived differently and used 
eitherr urate or creatinine as reference solutes. A sodium diffusion correction 
shouldd be made when the initial dialysate concentrations is not equal to the 
plasmaa concentration at the beginning of a dwell, especially in the presence of a 
largee vascular surface area. 
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Conclusions s 
1.. The chronic peritoneal dialysis model in the rabbit can be used for repeated 

studiess on peritoneal physiology. 
2.. Amphotericin B is likely to have no clinical relevance with respect to 

treatmentt of peritoneal dialysis patients with ultrafiltration failure, because 
off  its infavorable balance between effect and toxicity. Furthermore, the 
increasee in ultrafiltration is likely be mediated by a transcel lular water 
channell  but not aquaporin-1. 

3.. Mercury chloride inhibits aquaporin-1 mediated water transport. 
4.. The peritoneal membrane of a rabbit is presumably less sensitive to nitric 

oxidee than the peritoneal vascular surface area in humans. 
5.. The L-arginine induced alterations in the peritoneal transport characteristics 

inn the rabbit resemble the effects of nitroprusside found in clinical 
investigations.. These findings suggest that NO synthesis can be induced by 
intraperitoneall  administration of high dose of substrate for NO synthase. 

6.. Inhibition of NO synthase through administration of L-NMMA was not 
effective,, suggesting that it is unlikely that NO is involved in the regulation of 
peritoneall  permeability during stable peritoneal dialysis. 

7.. The chronic peritoneal infusion model in the rat is the first long-term model 
inn which changes in peritoneal morphology and function can be investigated 
simultaneously. . 

8.. Structural and functional peritoneal abnormalities can be induced by chronic 
exposuree to glucose based dialysis solutions in the absence of uremia. 

9.. Daily peritoneal infusion with Ringers lactate does not alter peritoneal 
morphologyy or function, implying that the presence of fluid in the peritoneal 
cavityy does not induce adverse affects. 

10.. Fluid supplementation during a hypertonic 4-hour dwell in anesthetized rats 
hadd minimal effects on peritoneal permeability, implying that dehydration or 
heamoconcentrationn only has a marginal effect on peritoneal permeability. 

11.. Progressive neoangiogenesis is induced by long-term peritoneal dialysis. 
12.Thee increase in the transport of low molecular weight solutes and the 

developmentt of ultrafiltration failure can be explained by the observed 
peritoneall  vessel new formation. 

13.. The morphological alterations found in peritoneal sclerosis patients are not 
essentiallyy different but less extensive than those in long-term peritoneal 
dialysiss patients. 

14.VEGFF and TGF-fi are locally produced in the peritoneum 
15.VEGFF is likely to be involved in peritoneal angiogenesis. 
16.. Discontinuation of treatment with glucose based dialysis solutions in patients 

withh ultrafiltration failure reduces the local production of VEGF and has a 
positivee effect on peritoneal transport parameters. 

17.. Individual susceptibility is likely to be involved in the magnitude and rate of 
thee development of peritoneal neoangiogenesis . 

18.Glucosee (and its degradation products) play a major role in the development 
off  morphological and functional alterations in long-term peritoneal dialysis. 
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19.. A correction for diffusion of sodium from the circulation is essential for an 
accuratee estimation of transcellular mediated water transport when a large 
concentrationn difference is present between the initial dialysate and plasma 
sodiumm concentration. 
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Samenvatting g 
Veranderingenn in de peritoneale fysiologie en morfologie ontstaan tijdens lange 
termijnn peritoneale dialyse behandeling met glucose bevattende dialyse 
vloeistoffen.. In deze dissertatie is een longitudinaal konijnenmodel 
geïntroduceerd,, dat werd ontwikkeld om ons inzicht te verdiepen in een aantal 
aspectenn van de peritoneale fysiologie en tevens om verschillende interventies in 
dee transport parameters te kunnen bestuderen. Een chronisch rattenmodel is 
ontwikkeldd om tegelijkertijd informatie te verkrijgen over de veranderingen in 
dee peritoneale structuur en functie, in relatie tot de continue blootstelling aan 
glucosee bevattende dialyse vloeistoffen. Het is evident dat dit op routine basis in 
patiëntenn niet mogelijk is. De vasculaire en interstitiêle veranderingen die 
geïnduceerdd worden door lange termijn peritoneale dialyse behandeling zijn 
vergelekenn met de morfologische presentatie in patiënten met peritoneale 
sclerose.. Twee meer methodologische onderwerpen worden ook besproken: ten 
eerstee de invloed van dehydratie tijdens een hypertone dweil op de peritoneale 
permeabiliteit,, en ten tweede een beredeneerde uiteenzetting van de correctie 
voorr diffusie van natrium uit de circulatie voor een accurate schatting van 
natriumm sieving. 

Inn de introductie is een overzicht gegeven van de peritoneale anatomie en de 
functionelee karakterisering van de peritoneale membraan, uitgesplitst in deeltjes 
transportt en vloeistof kinetiek. De effecten van langdurige peritoneale dialyse op 
dee transport parameters en peritoneale morfologie zijn geanalyseerd. Mogelijke 
oorzakenn en mediatoren die een rol kunnen spelen bij de gevonden 
veranderingenn zijn aangegeven. Experimentele modellen voor peritoneale 
dialysee die beschreven zijn in de literatuur worden besproken en bediscussieerd 
inn relatie tot de argumentatie voor de ontwikkeling van het konijnen- en ratten-
model. . 

Inn hoofdstuk 1.1 wordt een chronisch niet-uremisch konijnenmodel beschreven 
datt ontwikkeld werd om peritoneale transport karakteristieken te onderzoeken 
opp een gestandaardiseerde wijze tijdens een longitudinaal vervolg. Daartoe is de 
standaardd peritoneale permeabiliteit analyse, die gebruikt wordt om de 
peritonealee permeabiliteit in patiënten in bestuderen, aangepast aan het 
konijnenmodell  (SPAR). Na correctie voor lichaamsoppervlak bleken de waarden 
inn het stabiele infectie vrije konijnenmodel vergelijkbaar met die van stabiele 
peritonealee dialyse patiënten, met uitzondering van albumine en IgG klaringen, 
enn de effectieve lymfatische absorptie. Inter- en intraindividuele 
variatiecoëfficiëntenn waren vergelijkbaar in patiënten en konijnen. Er is daarom 
redenn om aan te nemen dat het konijnenmodel gebruikt kan worden voor 
herhaaldee peritoneale transport studies. 

Inn hoofdstuk 1.2 is het konijnenmodel toegepast voor het toetsen van de 
hypothesee dat intra-peritoneale toediening van amfotericine B een toename, en 
kwikchloridee een blokkerende werking heeft op the aquaporine-1 gemediëerde 
waterr transport tijdens peritoneale dialyse. Door intra-peritoneale toediening 
vann amfotericine B gedurende 3 dagen in een lage dosis verhoogde de 
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ultrafiltratie.. Voortgezette behandeling of toediening van een hogere dosis 
haddenn geen gunstig effect. Het is aannemelijk dat het resultaat gemedieerd 
wordtt door toegenomen transcellulair water transport, echter niet door 
aquaporine-1.. Daarom heeft amfotericine B waarschijnlijk geen klinisch 
relevantee toepassing in het verbeteren van ultrafiltratiefalen in peritoneaal 
dialysee patiënten. Aquaporine-1 kon succesvol geremd worden door middel van 
intraperitoneall  e toediening van kwikchloride. 

Inn hoofdstuk 1.3 is het longitudinale konijnenmodel toegepast om de 
mogelijkee invloed van stikstof oxide op de peritoneale permeabiliteit te 
bestuderenn tijdens stabiele, infectie vrije peritoneale dialyse. Een substraat voor 
stikstofoxidee synthese, L-arginine, en een remmer van stikstofoxide synthase, L-
NMMA,, zijn toegevoegd aan de 3.86% glucose bevattende dialyse vloeistof die 
wordtt gebruikt tijdens een SPAR. Intraperitoneale toediening van nitroprusside, 
eenn vasodilatator, is ook bestudeerd. De albumine klaring steeg met de 
nitroprussidee behandeling. De vloeistof kinetiek en de diffusie van deeltjes met 
eenn laag molecuul gewicht werden niet beïnvloed. In patiënten werd echter een 
significantee toename gezien in het transport van de kleine deeltjes, suggererend 
datt het konijn minder gevoelig is voor nitroprusside. Het effect op de albumine 
klaringg was het meest uitgesproken na de toevoeging van L-arginine, 
vergelijkbaarr met de bevindingen in het nitroprusside onderzoek. Dit wijst op 
betrokkenheidd van stikstofoxide in de L-arginine geïnduceerde toename van de 
albuminee klaring. Hoge doses van L-NMMA hadden geen invloed op de 
peritonealee permeabiliteit. Deze resultaten suggereren dat het niet aannemelijk 
iss dat stikstofoxide betrokken is bij de regulatie van peritoneale permeabiliteit 
tijdenss stabiele peritoneale dialyse. 

Inn hoofdstuk II.l wordt een chronisch niet-uremisch peritoneaal infusie 
modell  in de rat beschreven. Dit peritonitis vrije model is ontwikkeld om de 
effectenn van chronische blootstelling aan dialyse vloeistoffen op de structurele en 
functionelee parameters van de peritoneale membraan te kunnen bestuderen. De 
gestandaardiseerdee peritoneale permeabiliteit analyse werd aangepast voor het 
rattenmodell  (SPARa). De SPARa wordt uitgevoerd tijdens een 4 uurs dwell met 
3.86%% glucose bevattende dialyse vloeistof met frequente tussentijdse 
bemonsteringen.. Bloed wordt afgenomen aan het einde van de dweil. Het was 
mogelijkk om morfologische afwijkingen te induceren in de peritoneale 
membraann van het model, evenals functionele veranderingen, na 16-20 weken 
dagelijksee infusie met een 3.86% glucose bevattende dialyse vloeistof. Deze 
veranderingenn vertoonden sterke overeenkomsten met de afwijkingen die 
gevondenn worden in patiënten die langdurig worden behandeld met peritoneale 
dialyse.. Dagelijkse infusie met Ringers lactaat gedurende 20 weken resulteerde 
inn dezelfde bevindingen als in de onbehandelde controle. Onze resultaten 
suggererenn een pathologische rol voor glucose (en de glucose afbraakproducten) 
inn de ontwikkeling van peritoneale afwijkingen in lange termijn peritoneale 
dialyse,, met fibrose en neoangiogenese als belangrijkste manifestaties. 

Inn hoofdstuk 11.2 wordt de invloed van dehydratie and haemoconcentratie 
bediscussieerdd op de peritoneale permeabiliteit karakteristieken. Om deze 
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informatiee te verkrijgen is het effect van vloeistof suppletie onderzocht, 
intraveneuss en subcutaan, in een acuut geanesthetiseeerd rattenmodel tijdens 
eenn SPARa. De resultaten zijn vergeleken met de bevindingen verkregen in 
rattenn zonder suppletie. De effecten van vloeistof toediening (en daarom 
dehydratie)) op de peritoneale permeabiliteit waren niet uitgesproken in 
geanesthetiseerdee ratten. Echter, wordt er vloeistof gesuppleerd dan zou er 3 
mL/uurr iv moeten worden toegediend. 

Inn hoofdstuk III. I worden de morfologische veranderingen beschreven die 
gevondenn zijn in patiënten met peritoneale sclerose. Deze zijn in principe niet 
anderss maar uitgebreider dan in patiënten die langdurig behandeld zijn met 
peritonealee dialyse. Dit sluit aan bij de hypothese dat peritoneale sclerose 
mogelijkk het eindstadium is van een meer algemeen pathologisch proces in de 
peritonealee membraan. De waargenomen neoangiogenese zou de ontwikkeling 
vann de hoge transportsnelheden van de kleine deeltjes en het ontstaan van 
ultrafiltratiee falen in langdurige peritoneale dialyse kunnen verklaren. 

Dee ontwikkeling van morfologische, diabetiforme veranderingen die 
beschrevenn zijn in het vorige hoofdstuk wordt waarschijnlijk gemediëerd door 
groeifactoren.. Daartoe, is in hoofdstuk III.2 de aanwezigheid van vascular 
endotheliall  growth factor (VEGF) en transforming growth factor Is (TGF-fs) 
onderzochtt in peritoneaal effluent van peritoneale dialyse patiënten in een 
transversalee studie. Beiden groeifactoren zijn betrokken bij de ontwikkeling van 
diabetischee microangiopathic Bewijs is gevonden voor lokale productie van deze 
groeifactorenn in het peritoneum. TGF-ls vertoonde geen relaties met de 
peritonealee transport parameters, mogelijk omdat het uitgescheiden wordt in 
eenn inactieve vorm. De hoeveelheid lokale productie van VEGF correleerde met 
dee parameters van het peritoneale vasculaire oppervlak, duidend op 
betrokkenheidd van VEGF in de peritoneale neoangiogenese die gevonden wordt 
inn patiënten die langdurig behandeld zijn met peritoneale dialyse. 

Dee bevindingen in het vorige hoofdstuk suggereren een causaal verband 
tussenn de langdurige peritoneale dialyse behandeling met glucose bevattende 
dialysee vloeistoffen en de ontwikkeling van een groot peritoneaal vasculair 
oppervlak,, in associatie met, of gemediëerd door de peritoneale VEGF. In 
hoofdstukhoofdstuk III.3 is daarom in een longitudinaal vervolg de aanwezigheid van 
VEGFF onderzocht in effluenten van patiënten die behandeld worden met glucose 
bevattendee dialyse vloeistoffen. De veranderingen in de VEGF productie toonden 
eenn verband de veranderingen in de peritoneale permeabiliteitskarakteristieken. 
Dee lokale productie van VEGF nam toe met de duur van peritoneale dialyse met 
glucosee bevattende dialyse vloeistoffen parallel aan de toename in de parameters 
vann het peritoneale vasculaire oppervlak. Echter, de mate van toename was 
onafhankelijkk van de initiële waarde van de lokale productie van VEGF en van 
dee duur van de peritoneale dialyse behandeling bij het begin van de vervolg 
periode.. Het effect van de overgang op glucose vrije dialyse behandeling werd 
bestudeerdd in vier patiënten met ultrafiltratie falen. Lokale productie van VEGF 
namm af in alle vier patiënten na de overgang naar glucose vrije dialyse 
behandeling.. Deze bevinding onderschrijft een causaal verband tussen de 
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peritonealee blootstelling aan extreem hoge glucose concentraties in de 
peritonealee dialyse vloeistoffen en de ontwikkeling van peritoneale 
neoangiogenese. . 

Inn de appendix wordt het belang beschreven van het corrigeren van de natrium 
sievingg voor natrium diffusie vanuit de circulatie, om overschatting van 
verminderdd aquaporine-1 gemedieerd water transpon te voorkomen. Een 
eenvoudigg en een meer complex mathematisch model zijn geanalyseerd om 
onderscheidd te kunnen maken tussen de door transcellular water transport 
geïnduceerdee afname in de dialysaat natrium concentratie en de effecten van 
natriumm diffusie vanuit de circulatie op de dialysaat natrium concentratie. Er 
werdenn geen essentiële verschillen gevonden tussen de correctie modellen, 
ondankss het verschil in afleiding en de gebruikte referentie deeltjes, urate en 
creatinine.. Een diffusie correctie moet worden uitgevoerd als de initiële dialysaat 
concentratiee niet gelijk is aan de plasma concentratie bij het begin van de dweil, 
mett name in de aanwezigheid van een groot peritoneaal vasculair oppervlak. 

Conclusies s 
1.. Het chronisch peritoneale dialysemodel in het konijn kan gebruikt worden 

voorr herhaalde interventies in de peritoneale fysiologie. 
2.. Het is aannemelijk dat amfotericine B geen klinisch relevante toepassing 

heeftt ten aanzien van de behandeling van ultrafiltratie falen in peritoneale 
dialysee patiënten omdat het effect erg afhankelijk is van de wankele balans 
tussenn effect en toxiciteit. Tevens wordt de stijging in de ultrafiltratie na 
behandelingg met amfotericine B waarschijnlijk gemedieerd door een 
transcellulairr water kanaal maar niet door aquaporine-1. 

3.. Kwikchloride inhibeert aquaporine-1 gemedieerd water transport. 
4.. De peritoneale membraan in konijnen is waarschijnlijk minder gevoelig voor 

stikstofoxidee dan het peritoneale vasculaire oppervlak in de mens. 
5.. De door L-arginine geïnduceerde veranderingen in de peritoneale transport 

karakteristiekenn zijn vergelijkbaar met de effecten van nitroprusside die 
gevondenn zijn in klinische studies. Deze bevindingen suggereren dat NO-
synthesee aangezet kan worden door intraperitoneale toediening van hoge 
dosess substraat voor NO-synthase. 

6.. Remming van NO-synthase door middel van L-NMMA toediening is niet 
effectief.. Dit suggereert dat het niet aannemelijk is dat NO betrokken is in de 
regulatiee van peritoneale permeabiliteit in stabiele peritoneale dialyse. 

7.. Het chronisch peritoneaal infusie model in de rat is het eerste lange termijn 
modell  waarin zowel veranderingen in de peritoneale morfologie als functie 
bestudeertt kunnen worden. 

8.. Structurele en functionele afwijkingen in het peritoneum kunnen worden 
geïnduceerd,, in afwezigheid van uremie, door chronische blootstelling aan 
glucosee bevattende dialyse vloeistoffen. 

9.. Dagelijkse infusie met Ringers lactaat veroorzaakt geen veranderingen in 
peritonealee morfologie of functie. Dit betekent dat de aanwezigheid van 
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vloeistoff  in de peritoneale holte op zich geen oorzaak is voor de ontstaan 
vann pathologie. 

10.Vloeistoftoedieningg tijdens een hypertone 4-uurs dweil bij ratten in narcose 
heeftt minimale effecten op de peritoneale permeabiliteit. Dit suggereert dat 
dehydratiee of haemoconcentratie slechts marginaal invloed heeft op de 
peritonealee permeabiliteit. 

11.. Progressieve neoangiogenese in het peritoneum wordt geïnduceerd door 
langee termijn behandeling met peritoneale dialyse. 

12.. De toename in het transport van deeltjes met een laag molecuul gewicht en 
dee ontwikkeling van ultrafiltratiefalen kan verklaard worden door de 
waargenomenn peritoneale vaat nieuw vorming. 

13.Dee morfologische veranderingen die gevonden worden in patiënten met 
peritoneaall  sclerose zijn niet anders maar uitgebreider dan die in lange 
termijnn behandelde peritoneale dialyse patiënten. 

14.VEGFF en TGFÏs worden lokaal geproduceerd in het peritoneum. 
15.Hett is aannemelijk dat VEGF betrokken is bij de peritoneale neoangiogenese. 
16.. Discontinuering van de behandeling met glucose bevattende dialyse 

vloeistoffenn in patiënten met ultrafiltratie falen verminderd de lokale 
productiee van VEGF en heeft een gunstig effect op peritoneale transport 
parameters. . 

17.. Individuele gevoeligheid speelt waarschijnlijk een rol in de mate en snelheid 
vann de ontwikkeling van peritoneale neoangiogenese. 

18.Glucosee (en de glucose afbraakproducten) spelen een belangrijke rol in de 
ontwikkelingg van structurele en functionele veranderingen in lange termijn 
peritonealee dialyse. 

19.. Correctie voor diffusie van natrium uit de circulatie is essentieel voor een 
accuratee schatting van het transcellulaire water transport wanneer een groot 
concentratiee verschil bestaat tussen de initiële natrium concentratie in het 
dialysaatt en die in het plasma. 
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Samenvattingg voor de nog niet ingewijden 
Buikspoelingg of peritoneale dialyse is een nierfunctie vervangende behandeling 
waarbijj  de afvalstoffen in het bloed verwijderd worden door middel van diffusie 
vanuitt de bloedvaatjes in het buikvlies naar de dialyse vloeistof in de buikholte. 
Hiertoee hebben de peritoneale dialyse patiënten een verblijfskatheter in hun 
buikholte,, waardoor de dialyse vloeistof op gezette tijden kan worden vervangen 
doorr schone. Onder invloed van de zwaarte kracht loopt de dialyse vloeistof via 
dee katheter de buikholte in en kan diffusie en ultrafiltratie plaats vinden. Na 4 
tott 10 uur wordt de met afvalstoffen verzadigde dialyse vloeistof ververst en 
kunnenn opnieuw afvalstoffen en overtollig water aan het lichaam worden 
onttrokken.. Peritoneale dialyse is een continue behandeling, dat wil zeggen dat 
elkk uur van de dag en elke dag van de week dit proces kan worden herhaald 
(doorr de patiënt zelf); vandaar de afkorting CAPD: continue ambulante 
peritonealee dialyse. 

Diffusiee is de geleidelijke vermenging van aan elkaar grenzende 
vloeistoffen.. Als deze vloeistoffen nu gescheiden zijn door een membraan met 
gatenn die verschillen in grootte en aantal dan kunnen sommige deeltjes 
gemakkelijkerr diffunderen dan anderen. Dit is het geval in het buikvlies, ofwel 
dee peritoneale membraan. De aanname is dat deze grote gaten bevat die 
doorgankelijkk zijn voor macromoleculen zoals eiwitten, kleine gaten die 
doorgankelijkk zijn voor kleine deeltjes als glucose en ureum, en ultra kleine 
gatenn die alleen doorgankelijk zijn voor water. Het oppervlak en de 
doorgankelijkheid,, ofwel permeabiliteit, van het buikvlies bepalen de effectiviteit 
vann de dialyse. 

Dee dialysevloeistof bevat zeer grote hoeveelheden suiker waardoor de 
osmolaliteit,, dat is de concentratie van de dialyse vloeistof per kilogram, veel 
hogerr is dan die van het bloed in de bloedvaten van het buikvlies. De osmotische 
drukgradiëntt die hierdoor is ontstaan zorgt voor de ultrafiltratie, dat is het 
onttrekkenn van het overschot aan vocht in het bloed. Immers, 'de hogere 
concentratiee trekt water aan'. De diffusierichting is echter niet alleen vanuit het 
bloedd naar de buikholte maar ook andersom. Met name grote hoeveelheden 
suikerr uit de dialysevloeistof worden opgenomen in het lichaam. 

Hett is gebleken dat de effectiviteit van de buikspoeling, dus het vermogen 
omm water en afvalstoffen te ontrekken, bij langdurige peritoneale dialyse 
behandelingg verminderd. Het lijk t waarschijnlijk dat de onafgebroken 
blootstellingg van de peritoneale weefsels aan de dialyse vloeistoffen met de hoge 
suikerr concentratie hiervan de veroorzaker is. Het doel van de onderzoekingen 
inn dit proefschrift was om meer inzicht te verkrijgen in de veranderingen in 
peritonealee doorgankelijk-heid en structuur bij langdurige peritoneale dialyse 
behandeling.. Voorts zijn de mogelijk betrokken mechanismen bestudeerd. 
Daartoee zijn een tweetal diermodellen ontwikkeld en een aantal studies bij 
peritonealee dialyse patiënten uitgevoerd. 

Inn deel I wordt een konijnenmodel voor peritoneale dialyse beschreven dat 
ontwikkeldd is om de permeabiliteit van het buikvlies te bestuderen. Met behulp 
vann een gestandaardiseerde analyse (SPAR) zijn de effecten van de toediening 
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vann verschillende stoffen in de buikholte op het peritoneale transport van 
vloeistoff  en deeltjes onderzocht. 

Inn deel II wordt een peritoneaal infusie model in de rat beschreven. Dit model 
werdd ontwikkeld om het verloop te kunnen bestuderen van het ontstaan van 
afwijkingenn in de peritoneale weefsels en de veranderingen in de 
doorgankelijkheidd van het buikvlies te kunnen onderzoeken na langdurige 
blootstellingg aan een glucose bevattende dialyse vloeistof. Tevens is het effect 
vann het gestandaardiseerde peritoneale doorgankelijkheids onderzoek in een rat 
inn narcose op de peritoneale permeabiliteit bestudeerd. 

Inn deel III worden patiënten studies besproken. Structurele veranderingen in het 
buikvliess van peritoneale dialyse patiënten zijn onderzocht in relatie tot de duur 
vann de behandeling met glucose bevattende dialyse vloeistoffen. De 
aanwezigheidd van twee groeifactoren in gebruikte dialyse vloeistof is nader 
geanalyseerdd in relatie tot de peritoneale transport parameters, omdat deze 
betrokkenn lijken te zijn bij de niet gewenste ontwikkeling van de veranderingen 
inn het buikvlies bij chronische peritoneale dialyse behandeling. 

Inn de appendix worden twee rekenmodellen geanalyseerd voor de correctie van 
natriumdiffusiee vanuit bloed naar de dialyse vloeistof. Dit is van belang 
misinterpretatiee van de gegevens te voorkomen, omdat de effectiviteit van het 
ultraa kleine waterkanaal geschat kan worden met behulp van de verandering in 
dee natriumconcentratie in de dialysevloeistof en in het bloed. 

Inn de algemene discussie zijn een aantal punten besproken: (1) veranderingen in 
hett buikvlies, (2) de groeifactor VEGF, (3)het konijnenmodel, (4) het effect van 
uitdrogingg op de doorgankelijkheid van het buikvlies tijdens het 
gestandaardiseerdee permeabiliteits onderzoek in een rat in narcose. Tenslotte 
wordenn voorstellen gedaan voor mogelijke nieuwe studies. 
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