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Peritonealee dialyse heeft als complicatie onder andere dat het peritoneum op den duur beschadigd 

raaktt en deze schade bestaat uit peritoneale fibrose en angiogenese. De continue blootstelling 

vann het peritoneum aan niet fysiologische dialyse vloeistoffen wordt gezien als een van de 

belangrijkstee oorzaken voor het ontstaan van deze schade. Deze dialyse vloeistoffen bevatten 

glucosee als osmotisch agens, glucose afbraak producten en lactaat als buffer. De veranderingen 

vann de peritoneale membraan maken dat de htnetie, namelijk het dialyserende vermogen, 

vermindert. . 

Inn patiënten is het niet makkelijk om peritoneum te verkrijgen, daar het belangrijk is 

omm het peritoneum intact te houden om zo de functie niet te verstoren. Om deze reden zijn 

diermodeilenn ontwikkeld om peritoneale expositie aan dialyse vloeistoffen en interventies te 

bestuderen.. All e studies in dit proefschrift zijn uitgevoerd in een chronisch peritoneaal expositie 

modell  in de rat. 

Deell 1 startte met de general introduction, waarin peritoneale dialyse in het algemeen en het 

rattenmodell  in het bijzonder werden beschreven. Daarna volgde een review over de klinische 

voordelenn van nieuwe dialyse vloestoffen, waarin verschillende mechanismes werden belicht 

waaropp de gebruikelijke glucose/lactaat bevattende dialyse vloeistoffen schade kunnen 

veroorzakenn aan de peritoneale membraan. Ultrafiltratie falen door peritoneale angiogenese 

bleekk de meest relevante klinische manifestatie van dit proces. 

Glucosee en glucose afbraak producten in dialyse vloeistoffen zijn waarschijnlijk de 

belangrijkstee oorzakelijke factoren. De bijdrage van andere bestanddelen, zoals lactaat is meer 

speculatief.. De mogelijke voordelen van nieuwe dialyse vloeistoffen en de resultaten van recente 

studiess in patiënten werden besproken. Nieuwe dialyse vloeistoffen zijn belangrijk omdat ze in 

combinatiess gebruikt kunnen worden en zo de blootstelling van het peritoneum aan glucose, 

glucosee afbraak producten en lactaat kunnen verminderen. De klinische effecten van behandeling 

mett een combinatie van deze nieuwe vloeistoffen zijn nog niet bekend, maar worden momenteel 

onderzocht. . 

Inn het tweede deel van dit proefschrift worden enkele technische aspecten van het chronische 

peritonealee expositie model in de rat beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het scoren van 

peritonealee fibrose, een van de complicaties van chronische peritoneale dialyse in patiënten en 

ookk van chronische peritoneale expositie in de rat behandeld. Meestal worden semiquantitaticve 

methodenn gebruikt om de fibrotische veranderingen in peritoneaal weefsel vast te leggen 

enn deze methoden zijn niet geheel objectief. In dit hoofdstuk werd een gestandaardiseerde 

semiquantitatievee manier om fibrose te scoren, met behulp van picro-sirius rood gekleurd 

peritoneaall  weefsel, vergeleken met het meten van het hydroxyproline gehalte in deze weefsels. 

Dezee laatste manier om fibrose te meten wordt beschouwrd als de gouden standaard in andere 

weefselss dan peritoneum. Verschillende weefsels werden vergeleken en de beste correlatie tussen 

dee beide methoden werd gevonden in omentum, wat aannemelijk maakt dat omentum het 

meestt bruikbaar is om peritoneale fibrose te scoren. 
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Inn hoofdstuk 4 werden markers voor peritonitis in het chronische expositie model in de rat 

beschreven.. Na het volbrengen van een experimentele periode gebeurd het een enkele keer dat 

peritonealee weefsels uitgebreide infiltraren vertonen, zonder dat de rat ooit klinische tekenen van 

peritonitiss vertoonde. Het bleek dat alpha-2-macroglobuline en albumine bruikbare parameters 

voorr het vaststellen van subklinische peritonitis waren tijdens peritoneale expositie in de rat 

opp de lange termijn. Hierdoor kan peritonitis als een confounder worden uitgesloten in ons 

model. . 

Hett derde deel van dit proefschrift beschrijft het toedienen van geneesmiddelen tijdens 

chronischee peritoneale expositie. De hoge glucose concentraties van dialyse vloeistoffen kunnen 

eenn verzadiging van het normale, fysiologische glucose metabolisme tot gevolg hebben en zo 

resulterenn in een stimulatie van de polyol pathway, waarvan beschreven is dat deze zenuwen 

enn vaten beschadigd in diabetes mellitus. Om de mogelijke rol van de polyol pathway in het 

ontwikkelenn van fibrose en angiogcnese tijdens chronische peritoneale expositie te onderzoeken, 

werdd een van de katalysatoren, het enzym aldose reductase, geremd (hoofdstuk 5). Zopolrestat, 

eenn remmer van aldose reductase, werd ofwel intraperitoneaal ofwel oraal toegediend gelijktijdig 

mett peritoneale blootstelling aan lactaat/glucose (3.86%) dialyse vloeistof gedurende 14 weken. 

Di tt resulteerde in significant minder peritoneale fibrose en peritoneale vaten in beide met 

zopolrestatt behandelde groepen in vergelijking met de controle groep. Orale toediening van 

zopolrestatt was effectiever dan intraperitoneale toediening. 

Peritonealee fibrose is geassocieerd met groeifactoren als transforming growth factor-beta, 

connectivee tissue growth factor, waarvan aangetoond is dat de expressie gestimuleerd wordt door 

angiotensinn II . ACE inhibitie zou de productie van deze groeifactoren kunnen verminderen. 

Inn hoofdstuk 6 werd de invloed van de ACE remmer lisinopril onderzocht en deze remmer 

bleekk een beschermend effect te hebben niet alleen op de ontwikkeling van fibrose gedurende 

peritonealee blootstelling aan dialyse vloeistoffen gedurende 16 en 20 weken, maar beschermde 

ookk tegen vaatnieuwvorming. Dit zou klinische consequenties kunnen hebben, maar moet eerst 

wordenn bevestigd in peritoneale dialyse patiënten. 

Encapsulcrendee peritoneale sclerosis is de ernstigste complicatie van peritoneale dialyse, 

mett een prevalentie die varieert van 0 to 4.4%. Op onze afdeling 6 van de 18 patiënten met 

peritonealee sclerose had dit ontwikkeld na niertransplantatie. Al deze 18 patiënten waren 

behandeldd met cyclosporine A. Dit medicijn veroorkzaakt interstitiële fibrose via de expressie 

hett pro-fibrotische transforming growth factor-fil. Daarom werd in hoofdstuk 7 onderzocht 

off  cyclosporin A bijdraagt aan het ontstaan van peritoneale morfologische en functionele 

veranderingenn tijdens expositie aan dilayse vloeistoffen. Aangetoond werd dat de peritoneale 

veranderingenn tijdens blootstelling aan dialyse vloeistoffen werden verergerd door cyclosporine 

A.. Een inschatting van de klinische betekenis van het gebruik van cyclosporine A als 

immunosuppressivumm vergt meer onderzoek. 

Hett vierde deel behandelt het toepassen van experimentele dialyse vloeistoffen in het 

peritonealee expositie model in de rat. In hoofdstuk 8 werd vervanging van lactaat door pyruvaat 

alss buffer in dialyse vloeistof beschreven en de effecten hiervan op de functie en de morfologie 
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vann het peritoneum. Blootstelling van het peritoneum aan pyruvaat-gebufferde dialyse 

vloeistoffenn gedurende 20 weken resulteerde in enkele veranderingen in peritoneaal transport, 

diee samengingen met een afgenomen aantal bloedvaten, die een groter lumen hadden. Hiernaast 

werdd een minder uitgesproken beschermend effect gevonden ten aanzien van fibrose. Alhoewel 

dezee data geen definitief bewijs vormen voor het voordeel van pyruvaat als buffer boven lactaat in 

peritonealee dialyse vloeistoffen suggereren ze wel, zeker in combinatie met eerder gepubliceerde 

resultatenn met pyruvaat, dat verder onderzoek noodzakelijk is. In het verlengde hiervan werd 

onderzoekk verricht meteen pyruvaat-gebufferdedilayse vloeistoffen, hypertoon gemaakt door een 

combinatiee van lage concentraties aminozuren, glycerol en glucose (PYRAGG) en zonder glucose 

afbraakk producten. Deze vloeistof werd toegepast in het chronische peritoneale exposite model 

inn de rat gedurende 20 weken (hoofdstuk 9) en aangetoond werd dat glucose afbraak producten 

hethet belangrijkste waren in het voorkomen van peritoneale fibrose, maar dat de combinatie van 

osmotischee agentia de meest uitgesproken bescherming bood wat betreft angiogenese. Of dit 

beïnvloedd werd door pyruvaat in de afwezigheid van hoge glucose concentraties moet verder 

onderzochtt worden. 


