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Nederlandsee samenvatting 
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Samenvatt ing g 

Tijdenss peritoneale dialyse wordt, naast het verwijderen van afvalstoffen, ook de overmaat aan 

vochtt uit het lichaam verwijderd. Voor een goede regulatie van de vochtbalans is het van groot 

belangg dat er voldoende vocht wordt onttrokken. De hoeveelheid vocht die tijdens peritoneale 

dialysee wordt onttrokken noemen we netto ultrafiltratie. Transport van het overschot aan vocht 

vanuitt de circulatie naar het dialysaat in de buikholte, vindt plaats door de verschillende poriën in 

hett buikvlies. De belangrijkste poriën voor water transport zijn de zogenaamde kleine poriën, die 

zowell  water als de daarin opgeloste afvalstoffen doorlaten, en de ultra-kleine waterkanalen 

(aquaporines),, die alleen water doorlaten. In het chronische beloop van deze dialyse vorm 

kunnenn er verschillende veranderingen van het buikvlies optreden, die elk op hun eigen manier 

dee netto ultrafiltratie kunnen beïnvloeden. In dit proefschrift worden verschillende aspecten van 

peritoneaall  water transport beschreven. 

Tenn eerste worden er verschillende manieren beschreven waarmee de hoeveelheid water 

transportt bepaald kan worden. Normaal waardes voor water transport worden gegeven voor een 

4-uurss wisseling met een 3.86% glucose oplossing. Verder wordt water transport beschreven, 

wanneerr zich veranderde condities voordoen, zoals buikvlies ontsteking, langdurige peritoneale 

dialysee en ultrafiltratie falen. Het effect van een alternatieve dialyse vloeistof, glycerol, op water 

transportt wordt beschreven, evenals het effect van behandeling met glucose vrije dialvse 

vloeistoffenn op het water transport bij patiënten met ernstig ultrafiltratie falen. 

Hett eerste hoofdstuk, de algemene introductie, geeft een overzicht van de huidige kennis op het 

gebiedd van water- en deeltjes transport tijdens peritoneale dialyse. Hierbij is speciaal aandacht 

gegevenn aan de tot nu toe gebruikte methodes om water transport te bepalen en aan de 

veranderingenn die kunnen optreden in morfologie en functie van het buikvlies tijdens langdurige 

behandeling. . 

Inn hoofdstuk 2 zijn de transport karakteristieken van twee verschillende glucose-

bevattendee dialyse vloeistoffen beschreven. De reden om dit te doen was dat recent het advies 

werdd gegeven om standaard functie tests te verrichten met een 3.86% glucose oplossing, omdat 

hiermeee extra informatie over water transport verkregen wordt. Het probleem was echter, dat tot 

nuu toe de standaard tests altijd met ofwel een glucose 1.36% oplossing (Standard Peritoneal 

Permeabilityy Analysis, SPA), ofwel met een glucose 2.27% oplossing (Peritoneal Equilibration 

Test,, PET) werden gedaan. Om nu uit te zoeken of er informatie over deeltjes transport verloren 

gingg bij de overstap naar een 3.86% glucose test, zijn bij 40 patiënten 2 functie tests uitgevoerd. 
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Dee vloeistof met de hoogste concentratie, de 3.86% oplossing werd vergeleken met die met de 

laagstee glucose concentratie, de 1.36% oplossing, ervan uitgaande dat wanneer deze twee geen 

verschill  vertoonden, dit ook voor de 2.27% glucose oplossing zou gelden. Er bleken geen 

verschillenn te bestaan voor het transport van kleine deeltjes (kreatinine, ureum en uraat), noch 

warenn er verschillen in transport parameters van macromoleculen. Het gemeten verschil in netto 

ultrafiltratiee was verwacht, op grond van de hogere osmotische druk gradiënt die door gebruik 

vann de 3.86% glucose oplossing werd gecreëerd. Het bleek verder dat de daling van de dialysaat-

over-plasmaa ratio van natrium in de eerste fase van de test, correleerde met het verschil in netto 

ultrafiltratiee tussen de 3.86% en de 1.36% oplossing. Hieruit werd de conclusie getrokken dat 

beidee parameters een schatting geven van hetzelfde fenomeen, namelijk het vrije water transport. 

Uitt de resultaten van dit onderzoek werd geconcludeerd dat functie tests bij peritoneale dialyse 

hett best kunnen worden uitgevoerd met een 3.86% glucose oplossing, omdat dit essentiële extra 

informatiee geeft over het bestaan van ultrafiltratie falen en vrij water transport, zonder dat 

gegevenss over eiwit- en deeltjes transport van eerdere functie tests met andere concentraties 

waardelooss zijn geworden. 

Hieruitt volgde dat het noodzakelijk werd om referentie waardes te bepalen voor deze test 

mett 3.86% glucose. In hoofdstuk 3 zijn deze beschreven in een transversale studie in een grote 

groepp patiënten. Om betrouwbare normaal waardes te geven volgden we twee strategieën. In de 

eerstee excludeerden we de patiënten die reeds tekenen van ultrafiltratie falen vertoonden. 

Ultrafiltratiee falen werd gedefinieerd als een netto ultrafiltratie van minder dan 400 ml na een 4 

uurss wisseling. Dit werd gedaan omdat ultrafiltratie falen beschouwd kan worden als 

"abnormaal",, en er anders te lage waardes voor de netto ultrafiltratie gemeten zouden worden. In 

dee tweede strategie beschouwden we het optreden van een lagere netto ultrafiltratie als een 

continuümm van normaal, maar excludeerden we patiënten die langer dan 2 jaar met peritoneale 

dialysee werden behandeld, om zoveel mogelijk structurele schade uit te sluiten. Voor beide 

strategieënn werden normaal waardes en 95% betrouwbaarheid intervallen berekend voor PET en 

SPAA parameters. Verder werd een analyse gemaakt van oorzaken van ultrafiltratie falen in de 53 

patiëntenn die werden uitgesloten in de eerste strategie. 

Vri jj  water transport kan worden bepaald door de verdunning van natrium in het dialysaat 

tee meten in de eerste fase van een hypertone (3.86% glucose) wisseling. Omdat tijdens deze eerste 

fasee niet alleen water door de water kanalen wordt getransporteerd, maar er ook transport van 

kleinee deeltjes plaats vindt, zal er tegelijkertijd door de kleine poriën ook natrium diffunderen. 

Doorr deze diffusie van natrium zal er een "vals-lage" verdunning worden gemeten, en daarmee 

eenn onderschatting van het werkelijke vrije water transport. In hoofdstuk 4 is een methode 
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beschrevenn waarin een correctie werd toegepast voor natrium diffusie vanuit de circulatie naar 

hett dialvsaat. In tegenstelling tot een eerder beschreven methode, die gebruik maakt van 

tussentijdsee monsteringen en de mass transfer area coefficient (MTAC) van uraat (de referentie 

methode)) was de nieuwe methode makkelijk toe te passen wanneer er slechts natrium en 

kreatininee metingen gedaan zijn in dialvsaat en in bloed in het begin (O-waarde) en aan het einde 

vann de test (4 uurs waarde). Het bleek dat de verkregen correctie makkelijk toepasbaar was en 

goedd correleerde met de referentie-methode. Op deze manier is het nu ook mogelijk zonder zeer 

geavanceerdee methodes een redelijk betrouwbare schatting te maken van het vrije water 

transport. . 

I nn hoofdstuk 5 wordt juist een zeer geavanceerde methode beschreven om vrij water 

transportt te kwantificeren. Bij deze methode werd gebruik gemaakt van een enkele 3.86% glucose 

wisseling,, waaraan een vloeistof-marker werd toegevoegd. Met behulp van tussentijdse 

bemonster ingenn was het mogelijk om per tijdseenheid het precieze getransporteerde volume te 

berekenen,, en de precieze hoeveelheid getransporteerd natrium. Hiermee kon berekend worden 

watt er als vrij water per tijdseenheid door de water kanalen was gegaan. Deze methode wrerd 

vergelekenn met andere methodes om vrij water transport te schatten. 

Inn hoofdstuk 6 werd bekeken of er een invloed was van diabetes mellkus op vrij water 

transportt bij patiënten die net gestart waren met peritoneale dialyse. Hoewel er in eerdere 

publicatiess verschillen zijn beschreven in vloeistof- en deeltjes transport tussen diabeten en niet-

diabeten,, kon dit in ons onderzoek niet bevestigd worden. Redenen hiervoor zouden kunnen zijn 

datt in de eerdere onderzoeken patiënten of proefdieren, reeds langer met peritoneale dialyse 

werdenn behandeld (patiënten) en dat er ofwel geen sprake was van uremie als additionele factor, 

ofwell  dat er geen goede controle van de bloedsuikers was (proefdieren). 

Dee oorzaak van verminderd vrij water transport is onduidelijk. Sommigen menen dat het 

niett bestaat als een entiteit, maar slechts een gevolg is van een verminderde netto ultrafiltratie 

doorr een andere oorzaak, bijvoorbeeld door versneld transport. Bij versneld transport is er een 

groott peritoneaal oppervlak beschikbaar voor deeltjes transport van de circulatie naar het 

dialvsaat,, maar ook andersom. Hierdoor zal een osmotische gradiënt snel verdwijnen, met als 

gevolgg een daling van het uiteindelijke netto ultrafiltratie volume. Om nu aan te tonen dat 

verminderdd vrij water transport wel degelijk een additionele factor is in ultrafiltratie falen, met 

namee bij langdurige peritoneale dialyse, hebben we in hoofdstuk 7 verschillende patiënten 

groepenn vergeleken met verhoogde transport snelheden. De hypothese was dat bij langdurige 

peritonealee dialyse structurele veranderingen zijn opgetreden van het buikvlies, waarbij naast het 

ontstaann van een vergroot peritoneaal oppervlak, ook de waterkanalen zijn aangedaan, met als 
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gevolgg een verlaagd vrij water transport. Inderdaad bleek dat bij patiënten met versneld transport 

tijdenss chronische behandeling, belangrijk lagere waardes voor vrij water transport werden 

gemetenn dan bij patiënten met dezelfde snelle transport waardes tijdens buikvlies ontsteking en 

ookk bij beginners met versneld transport. Dit versterkt de gedachte dat verminderd vrij water 

transportt een belangrijke bijdragende factor is in ultrafiltratie falen bij lange termijn peritoneale 

dialyse.. Een mogelijke oorzaak van dit verlaagde water transport zou de langdurige blootstelling 

aann bio-incompatibele dialyse vloeistoffen kunnen zijn. 

Inn hoofdstuk 8 is een cross-sectioneel multi-center onderzoek beschreven, waarin de 

prevalentiee en oorzaken van ultrafiltratie falen in chronische peritoneaal dialyse patiënten werd 

onderzocht.. Hierin werden patiënten die tenminste 4 jaar met peritoneaal dialyse waren 

behandeldd geincludeerd. Ultrafiltratie falen, gedefinieerd als minder dan 400 ml ultrafiltratie na 

eenn 4 uurs wisseling met een 3.86% glucose oplossing, bleek bij 36% van de patiënten aanwezig 

tee zijn. Bij de meeste patiënten kon er meer dan een oorzaak worden gevonden. Meestal was dit 

eenn combinatie van versneld deeltjes transport met ofwel verminderd vrij water transport ofwel 

mett een verhoogde lymfe absorptie. Bij sommige patiënten was er zelfs een combinatie van drie 

oorzakenn aanwezig. In de analyse kon geen verband worden aangetoond tussen ultrafiltratie falen 

enn een hogere peritonitis incidentie of een verhoogd C-reactive protein als marker van chronische 

ontsteking.. Wel hadden patiënten met ultrafiltratie falen een lager cancer antigen 125 (CA-125), 

watt wijst op een lagere hoeveelheid mesotheel cellen op het buikvlies. Geconcludeerd kon 

wordenn dat er tijdens chronische behandeling met peritoneale dialyse vloeistoffen niet alleen 

schadee is aan de vasculaire zijde van het buikvlies, maar ook de mesotheliale zijde. 

Inn hoofdstuk 9 is het effect van een spoeling met een alternatieve dialyse vloeistof, 

glyceroll  1.4%, vergeleken met een wisseling met een 1.36% glucose oplossing. Hieruit bleek dat 

err geen verschil was in transport van klein moleculaire deeltjes en eiwitten. Wel bleek er, door de 

hogeree osmotische gradiënt van glycerol, een groter effect te zijn op het water kanaal 

gemedieerdee vrije water transport. Bij gebruik van deze dialyse vloeistof, die in celkweken en 

experimentenn meer biocompatibel bleek te zijn dan glucose, is een intacte water kanaal functie 

duss belangrijk voor het vocht-onttrekkend vermogen. 

Omdatt er tal van aanwijzingen zijn dat het gebruik van de huidige, bio-incompatibele 

glucosee oplossingen in peritoneale dialyse bijdragen in het ontstaan van ultrafiltratie falen, 

behandeldenn we in hoofdstuk 10 patiënten met ernstig ultrafiltratie falen met glucose-vrije 

dialysee vloeistoffen. Met een combinatie van vloeistoffen die glycerol, aminozuren en icodextrin 

bevatten,, bleken de parameters voor deeltjes transport te dalen, de transcapillaire ultrafiltratie te 

stijgen,, het vrije water transport iets toe te nemen en het CA-125 duidelijk te stijgen bij 6 
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patiëntenn met ultrafiltratie falen, maar zonder perkoneale sclerose. Deze groep van 4 patiënten 

vertoondee geen enkele verbetering. Geconcludeerd kon worden dat in een vroeg stadium van 

ultrafiltratiee falen, wanneer er geen peritoneaal sclerose aanwezig is, een omzett ing naar een meer 

bio-compatibell  dialyse regime zinvol kan zijn. 

Conclus ies s 

1.. Peritoneale functie tests moeten op reguliere basis met een 3.86% glucose oplossing 

wordenn uitgevoerd. Er moet dan gekeken worden naar deeltjes transport, maar ook naar 

vri jj  water transport. 

2.. Wanneer de overstap van de huidige functie tests met 2.27% glucose (PET) of 1.36% 

glucosee (SPA) wordt gemaakt, gaat er geen belangrijke historische informatie over deeltjes 

transportt ( D /P kreatinine of D t /DÜ glucose bij P ET en MTA C kreatinine bij SPA) 

verloren.. De toniciteit van de dialyse oplossing heeft geen invloed op de deeltjes 

transportt parameters. 

3.. Het gebruik van een 3.86% glucose oplossing als vloeistof voor de reguliere functie test, 

biedtt als extra mogelijkheid dat de "sieving" van natrium bekeken kan worden. Di t is een 

process waarin er een dissociatie is van vloeistof en deeltjes transport. Hierdoor daalt de 

concentratiee van natrium in het dialysaat als gevolg van verdunning. Een dip in de 

dialysaat-over-plasmaa ratio van natrium is een schatting van de functie van de water 

kanalenn (aquaporine-1). 

4.. Voor klinische doeleinden kan een schatting van vrij water transport worden gemaakt met 

eenn P ET test met 3.86% glucose, door de grootte van de dip in de dialysaat-over-plasma 

ratioo van natrium aan het einde van de 4-uurs wisseling te meten. Om een onderschatting 

vann deze dip te vermijden, moet er wel een correctie voor natrium diffusie vanuit de 

circulatiee worden verricht. 

5.. Voor wetenschappelijke doeleinden kan op een meer geavanceerde manier een 

berekeningg van het exacte volume van getransporteerd water door de water kanalen 

wordenn verricht. Hierbij moet gebruik gemaakt worden van een volume marker en zijn 

dialysaatt bemonster ingen op verschillende tijdspunten noodzakelijk. 

6.. In patiënten met ultrafiltratie falen, gedefinieerd als een netto ultrafiltratie volume van 

minderr dan 400 ml na een 4-uurs wisseling met een 3.86% glucose oplossing, zijn er drie 

hoofdd oorzaken aanwijsbaar. Ten eerste een versneld deeltjes transport waardoor de 

osmotischee gradiënt snel verdwijnt en er een verminderde netto ultrafiltratie optreedt. 
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Tenn tweede een verminderd vrij water transport en ten derde een verhoogde lymfatische 

absorptie,, resulterend in een lager netto gedraineerd volume. 

7.. In patiënten die langdurig met peritoneale dialyse zijn behandeld is er vaak sprake van een 

combinatiee van oorzaken van ultrafiltratie falen. 

8.. Patiënten met ultrafiltratie falen die een verlaagd vrij water transport hadden, bleken 

langerr met peritoneale dialyse te zijn behandeld dan patiënten met ultrafiltratie falen door 

anderee oorzaak. Dit impliceert dat verminderde vrij water transport is geassocieerd met 

chronischee peritoneale dialyse. 

9.. Verminderd vrij water transport is niet aanwezig bij patiënten met acute CAPD peritonitis 

off  bij patiënten met een versneld transport bij aanvang van peritoneale dialyse. Dit 

betekentt dat de hypothese dat verminderd vrij water transport alleen maar het gevolg is 

vann een verlaagde totale netto ultrafiltratie ten gevolge van een versnelde verdwijning van 

dee osmotische gradiënt, verworpen kan worden. 

10.. De oorzaak van verminderd vrij water transport is nog onduidelijk. Mogelijk heeft de 

langdurigee blootstelling aan onfysiologische dialyse vloeistoffen hier een rol in. 

11.. Patiënten met diabetes mellitus hadden geen andere transport parameters bij de start van 

peritonealee dialyse dan niet-diabeten. Dit betekent dat er andere factoren dan alleen 

hogeree glucose waardes zijn, die bijdragen aan veranderingen in water transport na 

langdurigee peritoneale dialyse. De invloed van uremie of de instelling van de diabetes zou 

eenn mogelijk verklaring zijn. 

12.. Het overgaan van glucose bevattend dialysaat naar glucose vrij dialysaat in patiënten met 

ernstigg ultrafiltratie falen resulteerde in een verbetering van de netto ultrafiltratie, door 

eenn stijging van het vrije water transport en door een daling van de deeltjes transport 

snelheden.. Dit ondersteunt de hypothese dat glucose bevattende dialyse vloeistoffen het 

buikvliess functioneel beschadigen en bevestigt de behoefte aan meer bio-compatibele 

dialysee vloeistoffen. 
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