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V2-receptorantagonist de cystegroei in de nieren remt bij 
patiënten met een goede nierfunctie.3 Dit medicament 
heeft echter aanzienlijke bijwerkingen, zoals polyurie en 
dorst. Ook is het mogelijk niet effectief in een later sta-
dium van de ziekte en heeft het waarschijnlijk geen effect 
op levercysten.4 In kortdurende, kleinschalige studies is 
aangetoond dat somatostatine-analogen (lanreotide en 
octreotide) de groei van levercysten kunnen remmen.1,5-8 
Er kon echter geen uitspraak gedaan worden over het 
effect op de achteruitgang van de nierfunctie.
Het DIPAK-consortium (DIPAK staat voor ‘Developing 
intervention strategies to halt progression of autosomal 
dominant polycystic kidney disease’) is daarom recent 
gestart met een grootschalig gerandomiseerd,  
gecontroleerd onderzoek naar het effect van lanreotide 
op de nierfunctie bij ADPKD: de DIPAK1-studie (clinical 
trials.gov: NCT01616927, www.thelancet.com/ 
protocol-reviews-list (protocol 12PRT/1955)).

Vraagstelling
Leidt een 4-wekelijkse subcutane injectie van lanreotide 
bij patiënten met ADPKD en matige nierinsufficiëntie tot 
behoud van nierfunctie? Secundaire vragen zijn: leidt 
deze 4-wekelijkse subcutane injectie van lanreotide bij 
patiënten met ADPKD en matige nierinsufficiëntie tot 
verminderde nier- en levergroei? Leidt deze behandeling 
tot verbeterde kwaliteit van leven? Kan dit medicament 
veilig gegeven worden aan deze patiëntencategorie?

Opzet Van het OnderzOek
De DIPAK1-studie is een gerandomiseerde klinische stu-
die, die wordt uitgevoerd in meerdere centra en wordt 
gefinancierd door de Nierstichting. Wij randomiseren 
300 patiënten met ADPKD (diagnose gebaseerd op de 
Ravine-criteria)9 van 18-60 jaar, met een afgenomen nier-
functie (geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR): 
30-60 ml/min/1,73 m2) voor behandeling met lanreotide 
(subcutane injectie van 120 mg of 90 mg als de eGFR < 30 
ml/min) die elke 4 weken wordt toegediend) of stan-
daardzorg (controlegroep). De studie duurt 3 jaar. Aan 
het begin en eind van de studie wordt er een MRI van de 
nieren en de lever verricht. Daarnaast wordt de patiënt in 
die periode van 3 jaar in totaal 14 keer ter controle gezien, 
waarbij bloed en urine wordt afgenomen. Jaarlijks moet 
een vragenlijst worden ingevuld. De studie is in juli 2012 
gestart en wordt uitgevoerd in het Erasmus MC, het 
LUMC, het UMCG en het UMC St Radboud.
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achtergrOnd en waarOm Van deze studie
Autosomaal dominante polycysteuze nierziekte 
(ADPKD), of vaak kortweg cystenieren genoemd, is een 
erfelijke ziekte. Kenmerkend is de vorming van grote 
cysten in de nieren (obligaat) en in de lever (figuur 1). De 
belangrijkste complicatie is het optreden van progressief 
nierfalen. De meeste patiënten moeten tussen hun 40e en 
70e levensjaar starten met nierfunctievervangende the-
rapie.1 Door de groei van deze aangedane organen kun-
nen ook andere klachten ontstaan zoals buikpijn, ano-
rexie en malaise. Ook kunnen de cysten leiden tot 
complicaties zoals rupturen, bloedingen en infecties. 
Ongeveer 10% van alle patiënten die nierfunctievervan-
gende behandeling krijgen, heeft ADPKD. Tot voor kort 
waren er geen therapieën die de cystegroei konden 
afremmen.2 Recent is gebleken dat een vasopressine 
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te Verwachten resultaten en implementatie
De DIPAK-1-studie zal hopelijk een antwoord kunnen 
geven op de vraag of het voorschrijven van de somatosta-
tine-analoog lanreotide aan ADPKD-patiënten met 
gevorderde ziekte zinvol is om nierfunctievervangende 

therapie uit te stellen. Indien patiënten in aanmerking 
willen komen voor het onderzoek of voor aanvullende 
informatie kan contact opgenomen worden met Esther 
Meijer, studiecoördinator van de DIPAK-studie (esther.
meijer@umcg.nl) Uitgebreidere informatie kan boven-
dien gevonden worden op www.DIPAK.nl.
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Figuur  MRI-scan van een 52-jarige vrouw met autosomaal dominante 

polycysteuze nierziekte (ADPKD). Duidelijke cystegroei en vergroting van de 

lever en nieren.
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