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SAMENVATTING G 

Inn dit proefschrift worden een aantal studies beschreven die een beter inzicht 
kunnenn geven in de mechanismen die het ontstaan van infecties bij kinderen met een 
chronischee nierinsufficiëntie bevorderen. Hoofdstuk 1 geeft een theoretische achtergrond 
omtrentt de studies die werden verricht. Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van de transport 
karakteristiekenn van de peritoneale membraan bij kinderen die behandeld worden met 
peritoneaall dialyse (PD). Deze studie werd verricht met de Standaard peritoneaal 
permeabiliteitss analyse, oftewel SPA, waarin het transport van kleine en grote deeltjes en 
waterr door de peritoneale membraan werden gemeten. Een vergelijking werd gemaakt met 
dee resultaten van de meest gebruikte test, de peritoneaal equilibratie test (PET) bij kinderen 
enn met de SPA bij volwassen PD patiënten. In de PET wordt het peritoneale transport 
weergegevenn als de ratio van de concentratie van het deeltje in het dialysaat en het plasma 
(D/P),, na een 4 uur verblijftijd van dialyse vloeistof in de buik. Het transport van water 
oftewell ultrafiltratie (UF) wordt berekend als het verschil tussen de toegediende hoeveelheid 
dialysevloeistoff in de buik (het dweil volume) en de uitgelopen hoeveelheid na een verblijftijd 
vann 4 uur. In de SPA daarentegen wordt het peritoneale transport van kleine en grote 
moleculenn berekend met behulp van een formule, de mass transfer area coëfficiënt (MTAC). 
Dezee formule geeft de theoretische waarde van het transport weer op tijdstip 0 van de 
verblijftijdd van de dialysevloeistof in de buikholte. Het transport van water wordt in de SPA 
berekendd met behulp van intraperitoneale toediening van dextran 70. De resultaten van SPA 
bijj kinderen waren niet essentieel verschillend van volwassen patiënten als de metingen 
werdenn gecorrigeerd voor het lichaamsoppervlakte. De D/P bij kinderen gaf een 
overschattingg van de MTAC in de lagere range en een onderschatting in de hogere range. 
Ditt werd ook bij volwassen PD patiënten gevonden. De MTAC blijkt een betere methode te 
zijnn om het peritoneale transport te meten omdat de MTAC onafhankelijk is van het dweil 
volumee en de glucose concentratie van de dialyse vloeistof. De weerstand die de 
peritonealee membraan uitoefent op het transport van deeltjes wordt weergegeven als de 
restrictiee coëfficiënt (RC). De RC voor macromoleculen nam toe met de duur van de PD 
behandeling.. Dit betekent dat de peritoneale membraan minder doorlaatbaar wordt voor 
grotee deeltjes zoals eiwitten. Het is onwaarschijnlijk dat bij kinderen een hogere peritoneale 
permeabiliteitt voor macromoleculen bestaat, zoals immunoglobulinen, dan bij volwassen 
patiënten. . 

Mesotheell cellen in de peritoneaal holte zijn belangrijk voor de lokale afweer en de 
integriteitt van de peritoneale membraan. Cancer antigen 125 (CA125) is een goede marker 
voorr de mesotheel cel massa. In hoofdstuk 3 zijn de CA125 concentraties in de peritoneale 
vloeistoff (dCA125) gemeten bij PD kinderen. Er werd geen invloed van de leeftijd op de 
dCA1255 concentraties gevonden. Wel trad er een daling op van de dCA125 waarden met de 
duurr van de dialyse behandeling, hetgeen een afname van de mesotheel massa 
weerspiegelt.. Dit werd ook bij volwassen PD patiënten gevonden. Er werd geen relatie 
gevondenn tussen dCA125 concentraties en transport parameters van kleine deeltjes, of de 
peritonitiss incidentje bij stabiele PD patiënten. 
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Inn hoofdstuk 4 werd het effect van verschillende dialyse behandelingen op de 
concentratiess van immunoglobulinen (Ig) in het serum van kinderen met een chronische 
nierinsufficiëntiee (CRF) gemeten in een cross-sectionele en longitudinale analyse. Een 
deficiëntiee van één of meer IgG subklassen werd gevonden bij 40% van de kinderen met 
CRF,, vóór het starten van de dialyse behandeling. Hemodialyse behandeling resulteerde 
niett in normalisatie van de lage serum IgG en subklassen concentraties. De deficiënties 
warenn het meest uitgesproken aanwezig bij PD kinderen, waarschijnlijk als gevolg van 
verliess via de peritoneale vloeistof. Kinderen met een IgGi deficiëntie hadden een hogere 
peritonealee IgG klaring ten opzichte van kinderen met een selectieve lgG2 deficiëntie. 
Gedurendee een follow-up periode van een jaar PD behandeling werden geen significante 
veranderingenn gevonden in de serum Ig concentraties. Ook de peritoneale Ig klaringen 
veranderdee niet significant tijdens het eerste jaar van de PD behandeling. Dit betekent dat 
verliess van deze eiwitten via de peritoneale vloeistof wordt gecompenseerd door een hogere 
synthese,, waardoor een evenwicht ontstaat in een stabiele situatie zonder peritonitis. 
Tijdenss een peritonitis episode nam de IgG concentratie in de dialyse vloeistof toe maar dit 
leiddee niet tot een significante daling van de serum IgG waarden. Serum IgM was zelfs 
hogerr in de acute fase van een peritonitis, waarschijnlijk als gevolg van een toegenomen 
synthesee tijdens peritonitis. IgG subklasse deficiënties werden niet vaker geassocieerd met 
meerr peritonitis episoden. Echter, een hoge peritonitis incidentie was wel gerelateerd aan 
verlaagdee serum IgG subklassen. 

IgGG in dialysaat heeft waarschijnlijk een belangrijke rol in de bescherming tegen 
peritonitiss bij patiënten die met PD worden behandeld. Incubatie van IgG met hoge 
concentratiess glucose leidt tot irreversibele non-enzymatische glycatie eindproducten of 
vroegee glycosylate eindproducten (AGEs) die de anti-infectieuze werking van Ig kunnen 
beïnvloeden.. Dit werd bestudeerd en beschreven in hoofdstuk 5. In vitro werd een directe 
relatiee tussen het percentage geglyceerd IgG en de glucose concentratie of de incubatie tijd 
gevonden.. Daarnaast was het percentage geglyceerd IgG direct gerelateerd aan de pH van 
dee dialyse vloeistof. Functionele studies toonden aan dat geglyceerd IgG complement 
activatiee gaf. Dit kan resulteren in een verminderd beschikbaar zijn van complement 
factorenn noodzakelijk voor een adequate anti-infectieuze werking. 

Omdatt IgG of subklassen deficiënties, met name lgG2 vaker werd waargenomen bij 
kinderenn met CRF, zouden deze kinderen vatbaarder kunnen zijn voor infecties met 
polysaccharidenn gekapselde bacteriën zoals Streptococcus pneumoniae. In hoofdstuk 6 
werdd de antistof respons tegen 6 serotypen van het ongeconjugeerde pneumococcen vaccin 
(Pneumovax)) gemeten na vaccinatie bij kinderen met dialyse behandeling of na een 
niertransplantatie.. Een aanzienlijk aantal van deze kinderen vertoonde een verminderde IgG 
enn subklasse respons na vaccinatie. Kinderen met een niertransplantatie vertoonden de 
laagstee IgG antisof titer stijging tegen serotype 9V en 23F. Het aantal non-responders was 
niett verschillend tussen de kinderen met of zonder verlaagde serum IgG of subklasse 
waarden.. Er werd geen significant verschil gevonden in de IgGi of lgG2 respons bij de 
kinderenn met een normale of verlaagde serum IgG of subklasse concentratie. Als men zou 
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overgaann tot vaccinatie bij alle kinderen met een nierinsufficiëntie, zou toediening van een 
conjugaatt vaccin eerst, gevolgd door Pneumovax, overwogen kunnen worden om zo tot een 
beteree bescherming te komen. 

Dee receptoren voor IgG (FcyR) en complement (CR) op leukocyten functioneren als 

eenn brug tussen de humorale en cellulaire immuniteit. Binding van IgG of complement 

geopsoniseerdee deeltjes aan deze receptoren leiden tot fagocytose van bacteriën. In 

hoofdstukk 7 en 8 werd de expressie van deze receptoren op leukocyten geanalyseerd bij 

kinderenn met CRF, met of zonder dialyse. In hoofdstuk 7 werd de FcyR en CR expressie op 

neutrofielenn en monocyten/macrofagen in bloed en dialysaat vergeleken bij PD kinderen in 

eenn stabiele situatie en tijdens peritonitis. Cellen in het dialysaat vertoonden een lager 

percentagee FcyR en CR positieve neutrofielen en macrofagen gecombineerd met een 

hogeree receptor dichtheid per cel (mean fluorescence intensity of MFI) dan in het bloed. 

Tijdenss een peritonitis episode nam de FcyR en CR expressie op monocyten toe met 

uitzonderingg van de FcyRII. Neutrofielen daarentegen vertoonden geen significante receptor 

expressiee stijging tijdens peritonitis. Tijdens peritonitis nam het percentage FcyR en CR 

positievee neutrofielen en macrofagen in het dialysaat toe. Met betrekking tot de MFI werd 

alleenn een stijging gevonden voor CR1 (CD35) en FcyRI (CD64) op macrofagen. In 

hoofdstukk 8 werd het effect van uremie en dialyse behandelingen op de FcyR en CR 

expressiee op leukocyten geanalyseerd en vergeleken met gezonde kinderen. Kinderen met 

CRF,, met of zonder dialyse behandeling vertoonden een lagere expressie van FcyRII op 

lymfocyten,, monocyten en neutrofielen, gecombineerd met een hogere expressie van CR3 

(CD11b). . 

Inn hoofdstuk 9 werd een analyse verricht van de differentiatie van leukocyten en 

lymfocytenn subsets in bloed en dialysaat van kinderen met CRF, PD of HD behandeling en 

vergelekenn met gezonde kinderen. Er werd geen significant verschil gevonden in het totale 

leukocyten,, lymfocyten en neutrofielen aantal tussen de groepen. Een lymfopenie werd 

slechtss bij enkele patiënten waargenomen. Het monocyten aantal was lager bij kinderen met 

CRFF zonder dialyse behandeling en bij PD kinderen vergeleken met gezonde kinderen. Een 

deficiëntiee van B-cellen werd gevonden bij 10% van de kinderen. Het absolute B-cel aantal 

wass lager bij uremische patiënten dan bij gezonde kinderen. HD kinderen hadden het 

laagstee aantal. Een deficiëntie van T-cellen werd nauwelijks gevonden bij de patiënten, 

maarr de ratio tussen T-helper (CD4) en T-suppressor (CD8) lymfocyten was toegenomen. 

Dee CD4 populatie in de PD groep was hoger dan vóór het starten van de dialyse procedure. 

Eenn deficiëntie van natural killer cellen werd gevonden bij 14% van de uremische kinderen. 

Err kon geen direct verband worden aangetoond tussen deze afwijkingen en de peritonitis 

incidentje,, maar een eventuele bijdrage in de toegenomen vatbaarheid voor virale of 

bacteriëlee infecties en maligniteiten is waarschijnlijk. 

Zowell lage B-cel aantallen als lage serum Ig concentraties bij kinderen met CRF 

werdenn aangetoond in de voorgaande hoofdstukken. Om na te gaan of er een stoornis is in 

dee B-cel differentiatie bij deze kinderen werd een analyse verricht naar de rijpingsstadia van 

dee B-cellen die van invloed zijn op de Ig produktie capaciteit. Daarnaast is de balans tussen 
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T-helper11 en T-helper2 cellen en de in vitro Ig productie door lymfocyten geanalyseerd. Het 
aantall memory cellen, gedefinieerd als CD27 positieve cellen of IgM/lgD dubbel negatieve 
cellenn was lager bij kinderen met nierinsufficiëntie dan gezonde kinderen. De CD5 positieve, 
naïevee B-cellen, zijn met name aanwezig in de peritoneale holte. PD behandeling leidde niet 
tott een verandering van de CD5 positieve B-lymfocyten in het bloed. Het lagere aantal 
memoryy B-cellen kon niet verklaard worden door een verstoring in de Th1/Th2 balans. In 
vitroo studies toonden geen significante verschillen aan in de Ig productie door lymfocyten 
tussenn gezonde en uremische patiënten. 

Samenvattendd kunnen wij concluderen dat de immunologsiche afwijkingen 
gevondenn in deze studies met name veroorzaakt werden door de nierinsufficiëntie en niet 
doorr de dialyse behandeling. De belangrijkste afwijkingen die in het bloed werden gevonden 
zijn:: lage serum IgG subklasse concentraties, lage aantallen B-cellen en memory B-cellen, 
verminderdee antistof respons na pneumococcen vaccinatie, lagere expressie van FCYRII 
(CD32)) op lymfocyten, monocyten en neutrofielen, een disbalans van de CD4/CD8 T-
lymfocytenn ratio en lage aantallen NK cellen. 
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SAMENVATTINGG VOOR DE LEEK 

Err zijn veel aandoeningen die reeds op de kinderleeftijd kunnen leiden tot een 
verminderdee nierfunctie (nierinsufficiëntie), waardoor het lichaam onvoldoende in staat is 
afvalstoffenn uit te scheiden. Dit is schadelijk voor het lichaam en kan leiden tot o.a. 
botontkalking,, te kleine lengte, aderverkalking en hersenbeschadiging. Bij een zeer sterk 
verminderdee nierfunctie is dan ook nierfunctie vervangende therapie noodzakelijk. De beste 
behandelingg is een succesvolle niertransplantatie maar hiervoor moet soms lang gewacht 
worden.. Er bestaan twee vormen van nierfunctie vervangende therapie, via het buikvlies of 
directt via de bloedbaan. Buikspoeling of peritoneale dialyse is een nierfunctie vervangende 
behandelingg waarbij een glucose bevattende dialyse vloeistof via een verblijfscatheter in de 
buikholtee wordt ingebracht, handmatig of met behulp van een machine. Afvalstoffen in het 
bloedd en overtollig water kunnen dan via het buikvlies naar de dialysevloeistof diffunderen. 
Doorr telkens de dialysevloeistof met afvalstoffen te vervangen door schone vloeistof kan het 
bloedd gezuiverd worden en overtollig water aan het lichaam worden onttrokken. Zuivering 
vann het bloed direct via de bloedbaan heet hemodialyse. Hierbij wordt het bloed van de 
patiëntt via een verblijfscatheter in een bloedvat of een zogenaamde shunt naar een 
machinee geleid met een filterr of kunstnier die het bloed zuivert, waarna het gezuiverde bloed 
weerr terug naar de patiënt wordt gepompt. Dit gebeurt bij kinderen tot nog toe altijd in het 
ziekenhuis,, minimaal 3 maal per week gedurende ongeveer 3 uur. De prikken die 
noodzakelijkk zijn voor toegang tot de bloedbaan bij hemodialyse zijn echter een nadeel voor 
kinderen.. Het voordeel van peritoneale dialyse bij kinderen is dat het thuis of op school 
gedaann kan worden en er is veel meer vrijheid in het dieet en de vochtinname. Echter 
buikvliesontstekingg is een vervelende complicatie van peritoneale dialyse behandeling. 
Behandelingg van buikvliesontsteking en het voorkomen ervan zijn belangrijke elementen in 
dee zorg voor deze kinderen. Het is gebleken dat kinderen vaker buikvliesontsteking hebben 
dann volwassenen. Frequent buikvliesontsteking leidt tot vermindering van de functie en 
kwaliteitt van het buikvlies. Het is niet duidelijk waarom kinderen vaker buikvliesontsteking 
krijgenn dan volwassenen. In de buikholte zijn cellen aanwezig zoals mesotheel cellen en 
wittee bloedcellen die belangrijk zijn voor de lokale afweer tegen bacteriën. Het kan zijn dat er 
tee weinig van dit soort cellen zijn of dat deze cellen niet optimaal functioneren door toxiciteit 
vann de dialysevloeistof of door de gevolgen van de nierinsufficiëntie. Daarnaast spelen 
antistoffenn of immunoglobuhnen zoals IgG, aanwezig in de bloedbaan en in de buikholte, 
eenn belangrijke rol in de bestrijding van infecties. 

Inn het eerste deel van dit proefschrift hebben we de functie van het buikvlies van 
kinderenn die behandeld worden met peritoneale dialyse bestudeerd door te meten hoe goed 
hett buikvlies afvalstoffen kan klaren maar ook hoeveel belangrijke eiwitten zoals antistoffen 
verlorenn gaan. Daarnaast hebben we onderzocht of deze kinderen minder mesotheel cellen 
hebbenn dan volwassen dialyse patiënten. Het blijkt, dat als de resultaten gecorrigeerd 
wordenn voor het lichaamsoppervlakte, er geen verschillen zijn tussen volwassenen en 
kinderen. . 
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Hett tweede deel van dit proefschrift gaat over antistoffen oftewel immunoglobulinen 
(mett name IgG). Allereerst hebben we bestudeerd wat de gevolgen zijn van een 
verminderdee nierfunctie op de concentraties van antistoffen in het bloed, vóór en na het 
startenn van de verschillende vormen van dialyse behandelingen bij kinderen. Uit deze studie 
bleekk dat lagere concentraties van antistoffen in het bloed niet alleen ontstond door de 
peritonealee dialyse behandeling maar dat deze verlaging reeds aanwezig was voordat de 
dialysee behandeling werd gestart. Blijkbaar veroorzaakt de nierinsufficiëntie een remming op 
dee synthese van Ig danwei is er een verhoogde afbraak. 

Vervolgenss hebben we gekeken wat er gebeurt met IgG in glucose bevattende 
dialysevloeistof.. We weten dat IgG een belangrijke anti-bacteriële afweer functie heeft in de 
buikholte.. Langdurig contact van IgG met glucose kan leiden tot verandering van het eiwit 
molecuul.. Dit heet IgG glycatie. De functie van geglyceerd IgG is veranderd en hierdoor kan 
dee lokale afweer verminderd zijn waardoor er makkelijker buikvliesontsteking ontstaat. 

Inentingenn of vaccinaties zijn bedoeld om te voorkomen dat we een infectie krijgen. 
Dezee bescherming is mogelijk omdat we na inenten antistoffen maken. Wij zagen dat 
kinderenn met een verminderde nierfunctie een lagere antistof respons geven na inenting met 
eenn bepaald vaccin (het pneumococcen vaccin). Hierdoor zijn ze waarschijnlijk minder 
beschermdd tegen deze bacterie dan kinderen zonder verminderde nierfunctie. 

Eenn belangrijke functie van IgG is dat dit eiwit zich kan hechten aan een bacterie 
diee het lichaam is binnen gekomen en zich vervolgens hecht aan een witte bloedcel 
(opsonisatie)) waardoor de bacterie opgegeten kan worden (fagocytose). Dit hechten aan 
eenn witte bloedcel gaat via IgG receptoren, ook wel Fcy-receptoren genoemd. Een ander 
belangrijkk eiwit in de afweer is complement. Dit bindt ook aan de bacterie en vervolgens aan 
eenn witte bloedcel via complement receptoren. Er bestaan verschillende typen receptoren, 
elkk met een bepaalde eigenschap en functie. In het derde deel van dit proefschrift hebben 
wee gekeken naar de expressie van deze IgG en complement receptoren op diverse witte 
bloedcellenn bij kinderen met verminderde nierfunctie, met of zonder dialyse, in het bloed, en 
ookk in de dialyse vloeistof van kinderen die met peritoneale dialyse worden behandeld. De 
expressiee van deze receptoren is anders bij kinderen met verminderde nierfunctie dan bij 
gezondee kinderen. We denken dat ook dit een invloed heeft op de vatbaarheid voor 
infecties. . 

Inn het laatste deel werd de verdeling of differentiatie van witte bloedcellen in het 
bloedd van kinderen met een verminderde nierfunctie bestudeerd. Het aantal witte 
bloedcellenn dat zorg draagt voor de fagocytose, te weten granulocyten en monocyten, zijn 
niett verminderd bij kinderen met verminderde nierfunctie met of zonder dialyse. Maar het 
aantall lymfocyten waaronder zich de cellen bevinden die IgG produceren (B-lymfocyten) 
warenn wel verlaagd ten opzichte van gezonde kinderen. Voordat B-lymfocyten IgG kunnen 
makenn moeten ze eerst door een aantal rijpingsstadia. Dit wordt gestuurd doordat deze 
cellenn in contact komen met stukjes van lichaamsvreemde eiwitten (bacteriën en virussen) 
waaraann ze blootgesteld worden. Hierdoor is een mens in staat om zijn afweer op te 
bouwenn en geheugen te creëren voor de betreffende verwekker waardoor we bij een 
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tweedee infectie niet meer ziek hoeven te worden maar snel antistoffen maken zodat de 
bacteriee geen kans heeft om zich te verspreiden. Volwassenen hebben meer "geheugen 
cellen"" dan jonge kinderen. Daarom hebben jonge kinderen meer infecties. Wij zagen dat de 
kinderenn met verminderde nierfunctie minder "geheugen cellen" hadden dan gezonde 
kinderenn hetgeen kan betekenen dat ze vatbaarder zijn voor infecties. Het lijkt dus zo te zijn 
datt door de verminderde nierfunctie de rijping van cellen belemmerd wordt. 

Concluderend,, worden de afwijkingen in het afweer systeem bij kinderen met 
verminderdee nierfunctie met name veroorzaakt door de verminderde nierfunctie zelf en niet 
doorr de dialyse behandeling. 
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