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Hett onderzoek in dit proefschrift werd gedaan om ziekten van de dunne darm te 
bestuderenn in patiënten met chronische diarree. Chronische diarree komt vaak voor in 
Indonesië,, en er zijn nog niet veel studies hierover gepubliceerd in volwassen patiënten. Ik 
hoopp dat dit proefschrift van nut zal zijn voor veel artsen bij de behandeling van chronische 
diarree.. Door de beperkte onderzoeks faciliteiten in Indonesia werd de aanwezigheid van 
tumorenn of kwaadaardige ziekten niet opgenomen. 

Hoofdstukk 1. De diagnosis van de oorzaken van chronische diarree in de kleine darm 
abnormaliteitenn wordt in dit hoofdstuk besproken. De etiologie van chronische diarree kan 
onderscheidenn worden naar gelang de lokatie, zoals: de dunne darm, de dikke darm of 
extraa intestinaal. De oorzaken van chronische diarree in de dunne darm zijn infektie en niet 
infektiee ziekten. Meestal wordt waterige diaree en diaree zonder steatorrhee zonder bloed 
veroorzaaktt door ziekten van de dunne darm. Stoelgang met bloed wordt meestal veroorzaakt 
doorr ziekten van de dikke darm. Gewoonlijk zijn de afwijkingen die men aantreft bij lichamelijk 
onderzoekk veroorzaakt door een te kort aan voeding, vitaminen en elektrolieten. Patiënten 
mett chronische diaree kunnen lijden aan gewichts-verlies, oedeem, spierhypotrofie, droge 
huid,, anemie, glossitis, dermatitis, parestesieen enz. Andere onderzoeken kunnen nodig zijn: 
onderzoekk van de faeces en van het bloed; meer gesofisticeerde onderzoeken zoals abdominnie 
ulrrasonografie,, CT-scan, ileocolonoscopie met histopathologic, gastroduodenoscopie met 
h i s topa tho log icc roentgen foto van de dunne darm, endoscopische re t rograde 
choIangiopancreatografie(ERCP),, magnetische cholangiopancreatografie enz. De behandeling 
vann chronische diarree behelst ondersteunende en causale therapie. 

Hoofdstukk 2. In dit hoofdstuk worden de normale histologische bevindingen van de 
kleinee darm in Indonesiërs bersproken. In dit onderzoek stelden we vast dat de gemiddelde 
hoogtee van de vill i van de Indonesische dunne darm korter was dan de lengte die men vindt 
inn de Westernse litteratuur. Andere metingen van de Indonesische dunne darm kwamen 
overeenn met wat gevonden werd in de vorige onderzoeken. De gemiddelde hoogte van de 
vill ii  in de bulbus duodeni was 265.00  81,89 um. De gemiddelde hoogte van de vill i in het pars 
descendenss duodenum was 317.27 + 99.66 urn De gemiddelde hoogte van de vill i in het 
jejunumm was 341.76  76.06 urn. De gemiddelde hoogte van de vill i in het terminale ileum was 
235.411 + 73.32 urn. Er was geen correlatie tussen de leeftijd en de hoogte van de villi , de hoogte 
vann de cryptes, de breedte van de vill i of van de ruimte tussen de villi . Er was een toename van 
dee goblet cells van de bulbus duodeni naar het terminale ileum, zodat de meeste goblet cellen 
gevondenn wereden in hat terminale ileum. 

Hoofdstukk 3. Hierin werd vast gesteld dat infektie de meest voorkomde oorzaak is van 
chronischee diarree in Indonesië. De frekuentie van infectie als oorzaak van de diarree was 
48.3%.. Parasieten diechronische diarree veroorzaakten waren: Candida albicans, Blastocystis 
hominis,hominis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia enz. De bacterias die diarree veroorzaakten 
waren:: pathogenic E.coli, Aerobacter aerogenes, Mycobacterium tuberculosis, Geotrichum, 
ShigellaShigella sonnei, Salmonella paratyphi enz. Als oorzaak van chronische niet-inectieve diarree 
vondenn we: koolhydraat maldigestie, colorectale kanker, Crohn, colitis ulcerosa, irritable bowel 
syndroom,, rectale polyp enzovoorts. 

Hoofdstukk 4. In dit onderzoek werden afwijikingen gevonden in de dunne darm bij 
chronischee infectieve en niet-infectieve diarree. Bij 65 (82.6%) van de patiënten werden 
endoscopischh en/of histopathologisch afwijkingen vastgesteld. De overige patiënten waren 
normaal.. De afwijkingen in de dunne darm waren: infectieve non-tuberkuleuze ileitis (26%), 
infectievee non-tuberkuleuze duodenitis (26%), non-infectievejejunitis (18.2%), villeuzeatrophie 
vann het jejunum (3.9%), lymphoid follikel hyperplasia van het terminale ileum (15.6%) enz. De 
afwijikingenn in de dikke darm waren gevonden in 85.7% patiënten. In chronische diarree 
vondenn wij minder afwijkingen in de kleine darm dan in de grote darm. 
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Hoofdstukk 5. Dit onderzoek toonde aan dat hydrogen ademtest goed was voor de 
diagnosiss en behandeling van chronische diarree. Men kon er bacteriele overgroei, "rapid 
transitt time" lactose intolerantie en slecht funktioneren van het digestief systeem vinden. 

10%% van de patiënten met chronische diarree hadden een "rapid/accelerated transit time: 
Inn de patiënten met chronische diarree waren er 10% met "rapid/accelerated transit time", 
43.3%% hadden bacteriele overgroei, end 23.3% hadden lactose intolerantie. 

Deoro-caecalee transit tijd in de chronische diarree groep was korter dan dat van de controle 
groepp (p<0.01).Bacteriale overgroei en lactose intolerantie kwam meer voor bij de groep met 
chronischee diarre dan bij de controle groep. 

Hoofdstukk 6. Deze studie werd verricht om histopathologische afwijkingen op te sporen 
inn de dunne darm bij patiënten met chronische niet infectieuze diaree, en bij inflammatoir 
darmlijden.. Er werd vast gesteld dat de lymfocieten infiltratie, de ontstekingsgraad, de infiltratie 
mett polymorphonuclearie cellen in het pars descendens van het duodenum en het jejunum 
groterr was bij de patiënten met chronische en infektieuze diarree dan bij de controle groep 
(p<0.001).. In de ileum terminale werd gevonden dat de lymfocieten infiltratie, de 
ontstekingsgraadd en de lymphoid follikel hyperplasia meer was in de chronische niet-infectieve 
diarreee groep dan in de controle groep (p<0.01). In chronische niet-infectieve diarree, vonden 
wee histopathologische abnormaliteiten die een rol konden spelen in de pathogenesis van 
diarree.. Indien het aantal van patiënten groot genoeg was, konden wij de histopathologische 
abnormaliteitenn indelen volgens de ziekten. De ziekten in dit onderzoek waren idiopathik/ 
niet-spesiefiekee duodeno-jejunoileocolitis, irritable bowel syndrome, ziekte van Crohn, colitis 
ulcerosa,, darm poliep, eosinophilic duodenojejunoileocolitis. 

Hoofdstukk 7. Wij bestudeerden de concentraties van lactase, maltase en sucrase van de 
biopsiess van de jejunum in chronische diarree patiënten. Deze concentraties werden vergeleken 
mett die van de normale/controle groep. De concentraties van de lactase, maltase en sucrase in 
dee jejunum van de chronische diarree groep waren veel lager dan in de jejunum van de 
controlee groep (p<0.001). Dit onderzoek toonde aan dat de concentraties van lactase, maltase 
enn sucrase laag waren in volwassen patiënten met chronische diarree. 

Hoofdstukk 8. In dit onderzoek vonden wij dat candidiasis intestinalis aanwezig was in 
31.40%% van de chronische diarree patiënten. De meest voorkomende karakteristiken van de 
patiëntenn waren: Mannelijke patiënten, leeftijd 50-59 jaar, 3-4 weeken diarree, meerdere zachter 
ontlastingenn per dag en er waren andere ziekten aanwezig zoals kanker, tuberculosis, con-
infectiess enzovoorts. Candidiasis mocht beschouwd worden als een van de oorzaken van 
chronischee diarree. 

Hoofdstukk 9. In dit onderzoek waren 11 patiënten gevonden met villeuze atrofie van de 
kleinee darm in chronische diarree. Deze histopathologische afwijking werd gediagnosticeerd 
mett duodenojejunoscopie en biopsies. 

Wee vonden 3 gevallen van coeliakie en 8 gevallen van giardiasis. De vill i bij de groep met 
villeuzee atrofie waren korter dan die bij de controle groep (67.78  32.32 urn vs 341.76  76.06 
urn).. De gemiddelde lengte van de cryptes van de villous atrofie groep was groter dan die van 
dee controle groep (260.00 + 126.19 \xm vs 189,41  58.15 um). Er was meer intraepithelial 
lymfociett infiltratie bij de villeuze atrofie patiënten dan bij de normale groep. Dit hoofdstuk 
toondee aan dat kleine darm histopathologische onderzoek goed was voor de finale diagnosis 
vann chronische diarree. 

Hoofdstukk 10. Hier werd het endoscopisch en histopathologisch beeld van NSAID 
enteropathiee onderzocht. Er waren 3 patiënten met een diarree zonder steatorree en zonder 
bloed.. Bij 79% kwam er NSAID enteropathie voor in de bulbus duodenum. Wij vonden 28.9% 
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NSAIDD enteropathie kenmerken in de pars descendens van de duodenum en 7.9% NSAID 
enteropathiee kenmerken in het jejunum. De kenmerken van NSAID enteropathie waren: 
hyperemie,, erosie en ulcus. We vergeleken de histopathologic van de NSAID enteropathie 
groepp met de controle normale groep. Er was geen verschil wat betreft de hoogte van de vill i 
off  de diepte van de cryptes van beide groepen. Lymphocieten cell infiltraties, erosies, bloedingen, 
hyperemiee en fibrose kwamen meer voor bij de NSAID enteropathie groep.(p<0.01) Er waren 
meerr goblet cellen in de bulbus duodeni dan normaal (p<0.001). NSAID enteropathie kon ook 
beschouwdd worden als een van de oorzaken van chronische diarree. 

Hoofdstukk 11. We onderzochten hetendoscopischen histopathologisch beeld vanportale 
hypertensiee bij lever cirrhose. 2 patiënten uit deze groep hadden chronische diarree. De breedte 
vann de vill i in de bulbus duodeni bij de patiënten met portale hypertensie was groter dan bij de 
controlee groep (p<0.001), en er waren meer goblet cellen bij de patiënten met portale hypertensie 
dann bij de normale kontrole groep (p=0.026). De bloedvatenwand van de mucosale vill i bij de 
portalee hypertensie patiënten was dikker dan bij de controle groep (p<0.001). De Bloedvaten 
diameterr in de mucosa van de vill i in de portale hypertensi gorep was groter dan in de controle 
groepp (p<0.00"l). Er waren dus abnormaliteiten gevonden in het histopathologish beeld bij 
portalee hypertentie enteropathy, en deze afwijkingen konden een rol spelen in de pathogenesis 
vann diarree. 

127 127 



L L 


