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Summary 

The main aims of this Ihesis were firstly to study the p~ewalence of abnorlnalities 
in fluid stcute and cardrowascullor stlructure in peritoneal dialysis {PDj patienis and 
secondly to assess the relation between fiuld state, blood pressure and 
caidiovasculur structure in these PD paliients. Thirdly the rn~fluence of [lie 
peritoneal irrrernbrairre t:a~.>spod state and residual lend function on flurd stale 
and cardiovascular stru~cture wos studled. Forthly, the reliation between these 
poramekel-s and body conqposition was assessed, also in view of rl.le peritonea! 
glucose prescrrpfion needed to nliaintaln a stable fluid state. Lastly, the effect of 
rcodextrin on f lu~d staie, ~ardi~ovasculiar sfructull-e and body composition was 
assessed in  relation to the per-itoneal rnembr~ane than-acterrstirs and fluid state or 
the treated PD patient. 

In chapter 1, an ~ntrodwcf~on to the thes~s was gwen with a review oj !he 
literature. Bath cardichvasclwlar d~sease and mainwtrition are rrnportanf predictors 
of rnartaliiy un PD patients. Observational studies also showed that both a higher 
permeability of the peritoneal niernbrane to smal/ solutes (high t-rarrspor-t state) 
and residual renal function were related to outcome in this population 11. llas 
been suggested t l ~ ~ t  part of the relofion between these ficlctors and outcome 
rnigt-11 be related to abnormalities In fluid state. In case of a high transport state, 
this might be due to *he increased glucose absorption from itlne perbtoneol fluid, 
leading to a reduction in Ihe osmal~c gradient needed for peritonea! Flu~d 
removal. The presence of a high pelritoneal transpol? state and o loss lin residual 
renal fvnchon might also have ~rnplicat~olns for nutrit~onal slate. This because the 
Increased peritoneal glucose concerttraIions needed to maintain ultrafdtratio~i 
may result rn a reduction In appetile leading to a decl-eose In lean body mass, 
but also on the other hand also In am lncrea~se in body fat moss 
Nevertheless, until now, ihere are very few studies that assessed fluid slolie and 
body cornposr!ion in relation to perrtoneal membrane charocfer~slics and 
resrdual renal fundion. 
A recently introdwced per~to~iead solution w~th glucose polymers (icoclexlrirr) was 
found t.0 resulf in more effective vltratrltx.sr'lion compured to convcnt~ane~l gluco.re 
solutions because of the appllicaltion of an oncotic gradient. Neverflielcss, ai 
presenl there ore no randorn~sed studres thaf assessed Vkie influence of icodexrrin 
on fluid state, cardiovascwlar structure ond body cornpas~tion In PD pathenis. 
There 1s also CI paucity of data w ~ i h  regard to the selec~ron of patients In whoiri 
~coclextrhn would be most effect~ve. 

In chapter 2, arielioll wall properfues were assessed in pal~ents vvith chronic I enzal 
fa~lure, peritoneal dialysis patients, heniodiaiysis patients, and healthy controls, 



The main findrng of thas chapter was the presence of a reduced arterio; 
distensrb~lity In poirents with renal dssease In patients w ~ t h  chronrc renal f o ~ l u r ~ ,  
arterial distensibilaf-y vtas relafed to the degree of renal ~nsv f f~c ienc~.  Although 
arterial d~sfensib;llity appeared to be sornewhal higher in PD pahenhs compared 
to hernod~~alysis patienfs, the potential unfluence of case-mix on th~s  observation 
should n o t b e  neglected Surprisingly, Intima media thickness us a surrogate 
marker of atherosclerosis did not differ between renal patient and controls in ihgs 
study This does however not necessarily ~rnplicate that atherosleros~s is  not 
~ncreased in these patients wrfh chron~s renol fa~lure. Data from the literalure 
suggest ihah atheroscieros~s in renal pat~ents might be different in cha~raciel- and 
is more related to deposits of calc11Fied products i~n the arterial wall. 

In chapter 3, the relation beiween fluid state, assessed by varrous iracer dilut~on 
methods, blood pressure (24-hour ambuiakory rneaswremenls), and cardiac 
structure was assessed. A significant relation was observed between fluid stote 
with diastol~c blood pressulre and eccentr~c lei3 ventr~~cular hypertrophy, wlierects 
arte~r~al d~stensibiil~ty was ~nversely related to systol~c blood pressure and 
concentr~c left wcnltricular hypertrophy. Moreover, lusinlg sfable renal transplal~t 
patients as a control group, more thari one third (37.5%) of PiD putienfs 
appeared to be ove~rh~dlrafed. This chapter shows that abnol-rnal~tses ~n fluid 
state are w~despread In PD patients, which may have im~portanl consequences 
For the bllood presslure a~nd ca~rdiac structure 

In chwpter 4, it was investigated whether ~nultifrequency bioimpedance 
measurerrrents, which are able 40 assess the infra- and extracellular 
compartments by rneusuring the resistance of the body to an a l terna~~ng currenf, 
could substitute tracer dilution techniqules in the assessment of fluid state. It was 
shown tha~I despite a good correiation between the bromide dilwt~on method and 
bioilnlpedance lechn~ques, wide variations in th~e estirnafion of the absolute 
rnagnil.ude of body compartments were .Four?d, which actually appeared to be 
related to the relcliive magnitude of these compartments Although th~s m~g l i t  be 
explaiiiccl by tlie foct that ma~nly the resisfa17ce of the extremities is  assessed by 
ti76 so-called whole-body opprooch, also the use of segrnenlal b~oinrpedanee 
measur-e~nents, which lakes the resiisl~v~ty of the trul17k seperafely ~ n f o  account, 
did not improve the agreement wiklh tracei dilution tecllin~ques. St~ll, BIA 
rneusurermenls r-rrig~ht not be without ~elevsnce, because these were sign~ficantly 
related lo athel- relevanf Iher-nodynamic palameters, such as Iefk ventricular end- 
diastolic d~arnejer 

In chapter 5, determ~nanis of fluid slate in continuous ambulatory PD {CAPD) 
patienis were l~nvestigafed both in a cross-sectional and a lo~ngiiudinal des~gn, 
with spec~al emmplias~s on peritoneal transport siate and residual renull i funct~o~.  
Because of the possible disturbance o l  dtfferenf treatment prescrllption on these 
paraunete~rs, patients on contunuous cyclic PD were 1101 included in thrs study. In 
the cross-secfiolnal pard, a large difference in fluid state was observed between 
patients with and without signiiFicant I-esidual renal function, desp~lte the use of 



much h~gher dinlyslclte glucose prescriptions. P~I-itoneal tt*omsporJ' sfate was 
found to be weakly, but srgnif~contly,  related to changes 11-1 extracellwla~- volunre 
during the follow-wp pertad of 4 months. This el~apter- corroboiates rhe 
~rnpor-tanre of bath residual renal function and peritoneal transport state ii7 the 
volume homeostasis of CARD patients 

In chapter 6, the influence of flcx~d sriafe on the agleenient of tecl-intques to 
assess body composiiioi~ was assessed. Extracellulat~ voliiun>e, as a component of: 
lean body mass, vaned wtdely between indlvdual paii~ents. Moieouei-, the effect 
of fluid state on the assessnrent of body compos~tion wos further sl-iown by the 
relation bebeen lean body mass and left ventl-icular end-diastolic d~arneter, 
which l?eld true for dual energy X-ray absorptionaetry, mull;-frequency 
bio~rnpediance analysis (MF-Bid), as well as antl inop~ri ietr~ Tliis chapter stnesses 
?he "fact 'tliaE lean body mass should be correched For extracellwtar volume, 
assessed by tracer dilution technrques, wlaen assessing body con.pposit~on in PD 
patients. 

Chapter 7 addressed fhe relation bekeen perrtoneol transpor-1. state and 
restdual renal function with nutriliioroal slate in a cioss-sectional and longitudinal 
design Na relation between both variables and nukrrliona! pnlartaetels was 
observed, expect for an inveipse relahon between D/P clrcatinline ~ratro and serun7 
alhunlir~. Nevel-theless, peritoneal glucose ptescr~ption was signilicantly rclaied 
to an increase in body fob mass during the follow-up period, but also te a 
decline in body cell mass (lean body mass corrected for exit-acellular volura~e)l 
The results of this chapfer suggest that peritoneal glucose prescription can lrave 
a negative effect on body con3positian. 

In chapter 8, the influence of the polyglucose solution, icodexfrin, on f lu~d sfale 
and cardiac parameters in a randarnired desrgn, with a foilow-up period of 4 
iiiontl~s is  destibed. Prescrlpfion of ~codextrln dun-ing the long dwell I-esulted In a 
s~gnif~cant decl-ease in exti-acellular water or-rd leff ventnsular mass Tlvs was 
however not translafed in a change In b!oocl pressule, which narght be due Ito 
f 1 - i ~  muhifactorial causality of the latter parameter. The efk'ect of icodextrvlr on 
extracellwlrrr volume was not related to the D/P creaiinrne rniio, but strongly 
lelated to the inifial Fluid stde of the patient. Far mass did not cimnge dut tng the 
sir~icly per~od Surnrnariz~n~g, this chl~lpfer shows that prescr~ption of i ~odex t~ in  
dor~ng h e  long dwell results ~n an rn~provement in f l u d  slale, especially In 
overhydrated patients 

In chapter 9, on attempt was made to validate cut-of+ values for the diagnosrs 00 
overhydrafion in PD pafients obta~nad by irnultifrequency b~otrnpendance 
onalysrs The 75"' percentile of ECW:he~ght (1 I .9 I/m) "ior stable renal transplant 
pat~ents appeared tro be relevant as a cut-oH po~nf for overl~ydlation in PD 
patients, as this value was found to have a cluscr~rn~nol'lory vcllue wrrh regard to 
differences urn plasma volume and echocardiographic pctrometers Neverlheless 



the relatively w d e  overlap b e b e e n  these polram~eters necessitates a cantinwows 
use 3f t h ~ s  cut-off value. 

In chapter 10, the results of the present thesis are d~scwssed onel related i o  
find~rrgs In the Ilterafwre 







Samenvatting 

De nber speelt een zeer belangribke 1-01 bil het unstandl-iouden van een c~nstnnt 
volume en s~rnensielIing van de IichaanrsvloeistofteI~. Bii een ~ f ~ e ~ ~ l ~ ~ ~ ~  funCtue 
van de i-iie~" kunnen derhalve ernstige versfot-lngen in het interne milieu van de 
patikl-rf onts'raan, zoals een accumulotie vaja a~balstoffen en een verstoring vari 
de zout- en waterhuishowdung in hef lichaam. Bil een ernstige storing in het 
functioneren van de nier kan derhalve nie:fun~tievervarugende thei.nlpie 
r>oodmakelijlu zi jn.  De mieest toegepaste vormen van nierfunctievei-vawnde 
Ohelrapie ziln hen~odialyse en peritoneaal dialyse 
Bi[ Iiernodia'iyse wordt de samenstellii~g en het volume van het interne n71Yieu 
enkele ovalen per week gecorrigeerd door contact tussen bloed en 
dialysevloeisbof (een gezuiverde oplossrng bestaande uit water, zouten ei7 
buffers), welke zibn gescheiden dooi- een halfdooi-laatbare (seniiperniecubela) 
membraam Hef basale princ~pe van I-ieinodialyse berust op diffusie (uitwisseling 

op kiasls van concentrnt~everscl~illen) tusce~i het bloed en dialysevloeisfof Het 
teveel aan lichaamsvoluine wordt verwilderd doos imiddel var1 diukverschillen 
+wcsen bloed en dialysevloeistof [ulfi-afilti-afteh 
Bii perito~~eaal dialyse (PD3 wordt her buikvl~es (peritotieurn) als seiniperrneabele 
membraan gebruikt. Via een katheteir wordt cterieie dialysevlaeistof 111 de bwi2c 
pbrach?. Vervolgens vindt uihvrsseling van opgeloste stoffen en water 
tucsen het bloed en de dialysevloeistof. Het overtollig liclaaarnswaker wordt 
verwijderd door in de dialyse vloeistof een hogere glucose concentratie aan te 
brengen fen opzichte van het bloed, hetgleen een aanzuigende werking heeft 
voor water vanuit het bloed (osmose). Ha enige tijd woidb de verzadigde 

dialysevloeistof via de katheter uil de buikholte (perkl.oneaai~hol~e) verwijderd 
 oor dere cyclus enkele malen per dog, gedurende 7 dagen pel- week, te 
herholen, vlndf eb- een meer gelei$elilIke correctie van het interne rnilrew plao~s. 
Bulten $i! feit is een ander voo~.deel van PD dot deze nn principe dooi. d@ psYiBnf 

Wel is  de kans op heli optreden ven bei ik~itesootct.alcir7gen 
verhoogd en kan de aonwerigheud van de hoge coilcentfofres glucose de 
structuur van het buikvlies nadelig be'invloeclen 

Ondanks de effectiviteit van de verschillende vormen van nier-functie- 
vervangende therapte is de gemiddelde crverlevinry van dialysepati&nten 
verminderd ten opziciite van paii6nten zonder r-iierriek~en Facforen welke 

gei-elateerd ziln aan de prognose van dialysepaí~enien rijn 013der meer 
o f ~ u ~ k i ~ g e n  vari het had- en woatste!sei (cwrdnavasc~iliiire wfvvilkingen) en 
ondervoeding. Deels ziln deze complicatues inherent oun he! niea!ilden relf 
Echter, de dialysebehandeling zelf kan deze factoren ook beinvloeden. 



In  ege en stelling tot pati&nreri die behandeld worden met hemodialyse, ziln es 
relatief weinig gegevens over de determinaiiten vori cardiovosculobre 
afwilkingen en sfoornissen in de vaedingsfoestand bil PD pahenten. 
Bn! &ernodialysepoti&nten ns aangetoond dof a b ~ i ~ k ~ n g e n  rin de voiumesto!us (de 
relafiewe hoeveelhed vocht in het lichaainj en hoge bloeddruk (hylperfensi~e] een 
belangrrlke rol spelen &sii hel onlstaan van cardiovasculaire ofwilkingen 
Aangezien de vew~iidering Van overtollig wocht geleidelijlk en coniiinw verloop? bi\ 
PD, werd vaak aangenomeli dat de volumestatus bii patiier'lten behlandeld rneb 
deze techiiuek minder ufwilkend zou ziln In de recen~te literaiuur is echter twilfel 
gerezen aan deze alunn~ame. Er NS echter nog slechts weinig onderzoek verrncht 
naar de relatie tussen ahvijkingeri in de volumestatus, hoge bloeddruk 
(hype~rterisre), en card~ovasculajre afwijkingen bij PD patienten Een andere 
'Factor welke nog weinig is  bestudeerd bli deze pot.i@ntengroep rs de 
aanwezigheld van afwijkingen aan het slagaderlijk sycfeern (arteriele sysfeern) 
B I ~  hernodiulysepatiiënten is  aangetoond dat een afgenolmen soepelheid 
(diisteinsibilikif13 vair de grote arteriet- een negatieve ielatie heeft met de 
overleving Bii PD paTienten zijn echter vrijwel geen gegevens bekend 
betreffende de soepelheid van de grote arteieign. 

Wit de literatuur is bekend dot zowel bii hernodialyse- als bii PD patienten 
stoorniissen in de voedingsf.oestand frequent optreden Een mogeliik belangrijke 
factor bil PD pofievuten is de aanwezigheid van hoge glucoseconcentraties in de 
peritonealal dialyse vloeistof. Theoretisch zou opname van glucose uit de 
dialysevlloeistoffen kunnen leiden tof eein toename van vebeefsel, dos~h aan die 
andere kant ook tot eeii afgenuinen eiwitinmame door een negatief effed op de 
eetlust. Er zi jn echter 1109 weinig gegevens voorhanden betrefiende de iiavloed 
van gluccrseopnan7e vanuif het dlolysaar op de voedingstoestand van PD 
palienten 

In hoafcistuk J van dit proefschrift wordt een ulgeniene inleiding gegeven met 
een overzicht var) de huidige V~teratuur hetreffende cai~diovoisculaire cornplrcaiYies 
en stooriaisseii iri de voedingstoestand bil PD patienten 
levens wouclt iiigegeian op liet belang van de doorlaatbaarheid (permeabiliteit-) 
van lïel peiitoiiewrn ei7 de rectiirierfwnrtie bil de prognose van deze 
pat;6i~lengioep. De toegenomen perinienbiliteit lijkt deels samen te hangen met 
de continue bioots"rIling vaur het peritoneum aai? hoge concenfroiies glucose 
In de liierotuur i s  aiangetoond dnt zowel een toegenomen permeabiliteit van liet 
peritoneum ci ls  een sterk afgenomen restnierfunctie (woarbil dus de 
oveigebleven furictie van de nier vrilwel nihal is] een negaltieve rellatie hebben 
naet de overleving van PD patienten. Er- is in de literafuur gesuggereerd dat deze 
i-elatie deels verklaard zou kunnei? worden door afwijkingen Rn de volwmestatws 
(over lrydratie). Bii een toegenomen pei-rneabiiliieit van het peritoneum zai de 
glucose vanuit de peiitoneaalholte sneller in het iich~aoi-n worden opgenomen en 
zal derInalwe de osmaf.iscl~e (coincentratie) grodient, welke nodig is voor de 
verwilde1-61-19 van vocht. uit het lichaam, te snel afnemen Door de afgenlomen 
diurese (urinei?oeveelihe~d) bil patienten mei een vlrilwel afwezige res"iieeriunctie 



bestaat er ook meer kans op overhydrabie, hetgeen zou kunnen bildiagen aon 
hyper6ensie ei7 cordiovascu~laiire abr~kingen.  Een toegenomen permeabil~teii wan? 
he* peritoneuim en een afgenomeoi restnierfunctie kunnen ook consequenties 
hebben voor de voedingsioestand van PD patienten Dit omdat de toegeiiomen 
gIucasebe1hoefte Rn de dialysevloerstof, welke benodigd is arn \,oldoeiide 

wlbrofiitra~~ie (vochtvetwijdering) fe bewerksteiligen, kan leiden tot. een toename 
van de vetmassa en een afname van de eetlust (z~e boven). Tot heden zijn en 
echter zeer weinig studfes verricht naar de h el at ie lussen de perraieabillite~t wan 
het peritoneum en de restnierfunctie met cardiovoisrwlu li-e okYr;ikingen en 
stoornissen in de lichaarnssamens"iellinc3, 
Recent is er een nieuwe peritoneaal dialiyse vloetstof, icodextriri, orutwilkkelid, die 
bestaai. uil. glucose polymeren (ketens) welke minder snel iii het Yichrsam worden 
opgenomen en derhalve een meer effectieve wltl-affltratie zoluden kunnen 
bewerksfelligen Tevens kan rnet het gebruik van deze vloelstof de peiitoneale 
blootstelling aan glucose afnemen. Tot heden ziln er echter slechis zeer weitlig 
vergelijkende studies verricht naar het effect van icodextrin op de vrslumeslaluis 
en de lichaamssarnensfelling van PD patië.nten. 
in dit hoofdstuk werd tevens de doelstelling van dit proefschrift uileengezef. 
De doelstelling van deze thesis was ten eerste o m  ahbikingen in de volumestatus 
en het cardiovasculaire systeem nader in kaoi-t te brengen en de onderling,c 
relatie tussen deze Factoren nader te besiudereil. Tevens werd de I-eluiie iusseri 
de permeabiliteit van het peritoneum ei? de restnierfunctie met zowel 
cardiovasculaire als voedingsporameters besiiwdeerd. Als laatste werd lael efect 
van icodextr~n op de volumestatus, cardirsvusculaire structuur en de 
Iicluaamssamenstel I ~ n g  bestudeerd 

in hoofdsruk 2 werd de ui+eriële dictensibiliteit (soepelheid) en de dikte van de 
vaatwand (intilma-media d i kte) van de halsslagader (arteria carot i s )  bestudeerd1 
bij patienten behandeld met hemodialyse, bil PD patiënten, büy patienten met 
clironisch niedolen die nog niet imei een dnalysetechniek worden behandeld en 
b11 een gezonde controlie groep. Ten opzichte van de controlegroep was de 
arteriele d~stensibil~u"lit bil nietpatienten afgenomen Bi ]  potuénten inet chr-onrsch 
nierfalen was deze oCiniélrne gerelateerd aan de ernst van de nierfciiicf~e. 511 PD 
patiënten leek de afnanqe van s1rter16le disfensibiliteil iets minder uiigesproken 
fen oipnirkte van patrBnten behandeld met hemodialyse, hetgeera eclder ook 
rnogslijk verklaaipd kan worden door een verschil in camensfelling tussen beide 
groepen. De intima media dikie was niet verschillend tussen niiirpaiienlein en 
controles. 

In /ioo+dst.uk 3 werd de relate iussen overhydratie, E-typertrensie (24-uu~s 
ambullante bloeddrukmeting) en cardiovasculaire afwillungen onderzocht bil 
stabiele PD pafienten?. Er werd een relatie aangetoond tussen de volurnesi.aius, 
bestudeerd middels dilutiemethoden (waarb~l de conrenti-atie vo;n toegediende 
merkerstoffen in het bloed gemeten wordt), de dias$oiische bloeddruk en een 
toegenoinen diiameter van het haril (excentrische linker ventr~kelhypertraiiie], Be 
arteriele distensibi'liteii was negatief cprelateerd aan de syctohisct-ie bloeddlruk ein 



een toegenomen wonddrkte van het hart (concenirisch~e linker 
ven'brikelhypei;Srofie) Ook bleek dat 24-uurs ~~rnibulon~re bloeddruk meting~en 
veel beter gereioteerd waren aan structurele ofwijkingien van het had in 
vergelriking met een eenmalige spreekkamer bloeddrukmeting. 
levens bleelk, met nrertransplantatiepat~ënten met een stabrele nieidiunclaie als 
controlegroep, b11 37.5% van de PD patienten overhydrat~e aanwezig 

Aangezien het gebruik wan dilutiemethoden bil Rel bestuderen varil de 
volumestatus kostbaar en in de dageliikse praktijk moeiliik uitvoerbaar is, werd 
in hoofdstuk 4 bestudeerd of. de multifrequente bioirnpedantie (MF-BIA) methode 
bruikbaar 15 bil PD pat~enten Met NF-BIA wordt de weerstond in het lichaom 
(impedantie) ben opsichlte wain een wisselstroom ibii meerdere freqwent~es 
bepaald. Voniuit de gemeten impedantie bil wisselende frequentles kan hel 
volume van verschil~lende Iichaamsrairnpar~imenten (totaal lichoainswater en 
extracellulair water) worden bepaald. Alhoewel het vcrllurne van de 
Irshaumscompar~~menten, zoals respectie~eli~k gerneien middels MF-&IA en 
diluIiemeflhoden, sterk aan elikaar gierelateerd was, werlden toch relatief grofe 
afwijkingen gevondenl. De m o k  van de afwiiking tussen berde methodes was 
gerelateerd aan de relatieve grootie van  de bestudeerde 
lichaamscompartimenten. Dit zou mede verklaard kun~nen walrden door het feit 
dat de impedantie wan de ro~rnp middels MF-BIA niei goed gemeten kan 
worden. Het gebrwik van een modificatie van de BIA techniek, "i weken 
segmentale BIA, waar de impedaln'iie van de romp apart gemeten wordl., leudde 
echter niet tot een verbetering wan de avereenltornst met de dilutiemethoden. 
MF-BIA zou echler toch van belang kunnen r i jn bii de bepaling van de 
volurnesi.otus van PD patienten, aangezien de relatieve 9rooli.e van de 
licl~aamscoinpartimenten toch geielateerd beek aan de diameter van het linker 
ventrikel (hartkamer] 

/n C~u~fa'sthuk 5 V Y ~ T Q ' C ~  mwell de invtcrerb van de perrneobiP'n'feii van o'e 
peritoneaalimernbr5ian en de restnierfunc~ie op de volum~ectatws van PD 
patibntena bestudeerd. Beide iFactoiet.i bleken gerelateerd aan de wolwrnesf.atus, 
bepaald middels dilu+ieniethoden Met name bleek er een groot verschnl in 
volun.~estatus aanwe~tg tussen patiiinten met virilwel ahezuge resSniedwncfte en 
patienten met nog aanwezige restnierfuncfiie, ondlanks het feit dat de gebruikte 
~~~~~~~~~~~~~~~ralies in het dialysaat bii de eerste 91-oep veel hoger was. Het 
onderzoeik in dit hooidsruk suggereert een belangrilke irol voor zowel een 
toegenomen pet itoiiealc permeabiliteit als eeln aifgenonien restnierfunctie bii her 
onfcioan van overhydrat~e bie PD pafiknten. 

Ahijkingen in de voluxnesrarus zouden ook een invloed kunanen hebben op de 
beirouwboaiheid vain methodien welke gebruikt worden oin de 
li;chciamssaniensf.elIing van PD pati@nten te meten In hoofdstuk 6 werd de 
invloed van de volumestatus op veisshii~lende techriiiekein (Dua~l X-n-oy 
absorptioimeiry, MF-BIA en aiiithropometr~ej, welke frequent voor dit doel 
geb~uikt worden, bestudeerd. Afwilkingen in de volumestatus bleken deze 



methoden duideluik ie be'invloeden. Dit hoofdstuk benadruk$ het feit dot 
rnethoder~ welke worden gebrwitkli om de lfchoanissamenslielli~ bil PD potr6i.itei.i 
fe meben, gecorrigeerd moeien worden voor aibibkingen !n de wolui.aiestalus. 

In hoofdstuk 7 werd de invloed van de pernieabiiileib van de 
peritoneoalrnenrrbrom en de resiniedunctie op de lichaamssa~~mensteIling van 
PD parienten bestudeerd, waarbij geen diurecte relatie tussen deze pararmeteis 
kon worden aangetoond. Wel bleek de dagel~~l.;ce cglucosetoediening van het 
diolysoat gerelateerd oon een loenaine wan de vetmalcsoi en een af~-,a,rile van de 
lbchaamsseln-uassa bil PD patienten. Het laatste zou vei-klaard kunnen worden 
door de geobsei~veeide relatie van peritoneale g!ucosetoediening met een 
ofname van de eiwitinname. De resulltaben van dit hoofdstuk suggereren dIal de 
absorptie van glucose vanuit het dialysaat een negatieve invloed1 op de 
lichaamssamenstellIng van PD patiënten kar! hebben 

In /ioofdsfuk 8 werd de invloed van icadextri~i, een glu~cosepoly~iieeroPIo~~ingI 
op de volumest@ifuc en cardiovasculaire pai.ameters besiwdeerd Ir) een1 
gerandomiseerde (vergelijkende) studie. Bii de pati6ntengi.oep welke icodedrin 
kreeg ~oorgesshreven werd eer1 afname van liet extiiocellvlaire water en de 
linker ventrikel massa gevonden. Het  effect van icodextruri was het ineest 
uitgesproken bil peitiëi-iten imet een relatief toegenonieii extiace~'i~uloir volu~me. 
Tiideris de studie traden geen veranderingen in de vetmassa op. De resuhaken 
van dit hoofdstuk toii-uen aan dat icodexti-in een gunstig ejfect op de volurnestntuc 
bij PD heefa en suggereert dat dit effect het meest uitgesproken iis bil 
overgehydreerde pajiënten. 

Klinisch i s  heb wan groot belang is om bii $D patienter1 afv~ijkiiigeri iin de 
volumestatus op eenvoudige wijze te kunne11 vaststellen. in hoeiMs/wk 9 werd 
onderzocht of de relatieve grootte van hek e>bracei/luIaii vo!urne, bepaald 

middels MF-BIA, behulpzaam zou kunnen zi jn bil de diagnose vali oven-hydratie 
bil PD patiknien. Hierbii werden tinnsplantafiepafienten mei ceii ctuloiele 

r~ierfuncfie als coi-iltrolegroep gebruikt Allioewei het in-rogeiilk bleek een 
relevante waarde te destilleren, lilkt deze toch rnei de nodige voa~zicl~tr~lneid 
gei~rter~reteelrd te moeten woi den 




