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De nieren zijn bij zoogdieren, en dus ook bij de mens en muis, twee organen die in 
de buikholte links en rechts van de ruggengraat liggen. De nier staat bekend als het 
orgaan dat overvloedige vloeistof en afvalstoff en uitscheidt via de urine. De nieren 
vervullen echter nog vele andere functi es, waarvan de belangrijkste is het bewaren 
van de homeostati sche balans door het reguleren van onder andere de elektrolyten 
balans, bloeddruk en de producti e van verschillende hormonen. Een nier is 
opgebouwd uit ongeveer één miljoen nefronen, de kleinste functi onele eenheid 
van de nier. Binnen een nefron zijn verschillende structuren verantwoordelijk voor 
het fi ltreren van bloed en het produceren van urine uit dit fi ltraat. De glomerulus 
bestaat uit een netwerk van kleine bloedvaten waar de daadwerkelijke fi ltrati e 
van het bloed plaatsvindt. Het fi ltraat verlaat vervolgens de glomerulus om in 
de nierbuisjes, ook bekend als tubulus, terecht te komen waar reabsorpti e van 
water, zouten, maar ook bijvoorbeeld glucose plaatsvindt. De tubulus is bedekt 
met epitheelcellen die we vanaf nu tubulus epitheelcellen of TECs zullen noemen. 
Uiteindelijk verlaat het fi ltraat, dat nu urine is geworden, de tubulus om via de 
urineleider (ureter) in de blaas terecht te komen.
Verlies van de nierfuncti e leidt tot ernsti ge ziekte en heeft  een grote invloed op 
de kwaliteit van leven. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen acute en chronische 
nierziekte. Acute nierschade geeft  meestal direct klachten en treedt bijvoorbeeld 
op als gevolg van een ti jdelijk tekort aan bloedtoevoer naar de nier zoals ti jdens 
shock, vaatchirurgische ingreep en niertransplantati e. In dit proefschrift  (hoofdstuk 
2 t/m 6) gebruiken wij een muismodel om deze acute nierschade na te bootsen, 
in het vervolg zal dat ischemie/reperfusie (I/R) schade worden genoemd. Acute 
nierschade kan ook veroorzaakt worden door sepsis; deze vorm van nierziekte 
hebben wij onderzocht in hoofdstuk 7. Indien de nierschade langdurig is en er geen 
uitzicht is op herstel van de nierfuncti e, spreekt men van chronische nierschade. 
In hoofdstuk 8 gebruiken wij een muismodel (UUO, unilaterale ureter-obstructi e) 
om chronische nierschade te onderzoeken. Ondanks dat er al veel onderzoek is 
gedaan naar de mechanismen van nierschade, is nog veel onbekend. De incidenti e 
van nierziekten neemt toe en de enige behandeling is momenteel ondersteunend 
(dialyse). Meer inzicht in de mechanismen achter de nierziekten is noodzakelijk 
om nieuwe therapieën te ontwikkelen. In dit proefschrift  hebben wij verschillende 
mechanismen van acute en chronische nierschade onderzocht.

Als gevolg van nierschade zullen beschadigde cellen in de tubulus verloren gaan 
en de nierfuncti e zal afnemen. Als de schade te hevig of langdurend is, is herstel 
niet langer mogelijk. Indien de schade mild is kunnen beschadigde TECs worden 
vervangen door overlevende TECs die opnieuw delen of door het inbouwen van 
stamcellen in de tubulus. In hoofdstuk 2 laten we zien dat hematopoieti sche 
stamcellen (HSCs) bij voorkeur naar de ischemisch beschadigde nier migreren. 



165

10

Nederlandse samenvatti  ng

Helaas is het aantal stamcellen dat zich in de beschadigde tubulus nestelt te 
laag om een functi onele bijdrage aan het herstel te leveren. Daarom hebben wij 
onderzocht of we de migrati e van HSCs konden beïnvloeden door manipulati e van 
de SDF-1/CXCR4-as. SDF-1 behoort tot een familie van eiwitt en die chemokines 
worden genoemd. Chemokines zijn vooral bekend als eiwitt en die betrokken zijn 
bij de aantrekking van ontstekingscellen (leukocyten) naar beschadigd weefsel, een 
proces dat ook wel chemotaxis wordt genoemd. De interacti e tussen SDF-1 en zijn 
receptor CXCR4 staat bekend als de belangrijkste factor in de migrati e van HSCs 
naar verschillende weefsels zoals het beenmerg en de lever. Wij zagen echter geen 
verschil in HSC migrati e naar de beschadigde nier als we deze SDF-1/CXCR4 interacti e 
manipuleerden. De chemokine SDF-1 lijkt daarom niet cruciaal bij de migrati e van 
HSC naar de beschadigde nier. Wel zagen wij een signifi cante verhoging van het 
SDF-1 eiwit in de beschadigde nier, wat erop duidt dat er hoogstwaarschijnlijk een 
rol moet zijn voor dit eiwit ti jdens nierschade. Om dit uit te zoeken hebben wij het 
SDF-1 eiwit in de nier verlaagd door gebruik te maken van zogenaamde anti sense 
oligonucleoti den, en daarna de reacti es in de nier na het induceren van I/R schade 
onderzocht (hoofdstuk 3). In overeenstemming met vorige resultaten zagen wij 
geen eff ect op de migrati e van HSCs na het verlagen van SDF-1 in de nier. Echter, 
wij zagen een sterk verhoogde nierschade en nierfuncti everlies dat gepaard ging 
met een verhoogde ontstekingsreacti e in muizen met een verlaagd SDF-1 eiwit in 
de nier. Meerdere studies hebben laten zien dat SDF-1 apoptose, een vorm van 
celdood, in verschillende celtypen kan onderdrukken. Wij vonden inderdaad een 
sterke verhoging in apoptose van TECs in de post-ischemische nier als gevolg van 
verlaagd SDF-1 eiwit. Deze resultaten pleiten voor een belangrijke rol van SDF-1 in 
de overleving van TECs en niet in het aantrekken van HSCs naar de beschadigde nier.
Behalve SDF-1 zijn er nog vele andere chemokines die mogelijk een rol spelen ti jdens 
nier I/R schade. In hoofdstuk 4 hebben we met behulp van microarray-analyse 
de genexpressie van chemokines en chemokine receptoren, eiwitt en waaraan 
chemokines kunnen binden om te signaleren, ti jdens verschillende fasen na I/R 
schade in de nier bepaald. De hoogste expressie van chemokines werd verwacht 
ti jdens de vroege ontstekingsfase waarin de infl ux van granulocyten, een type 
witt e bloedcel/ontstekingscel, het grootst is. Van de chemokines die na nier I/R 
schade een verhoogde expressie lieten zien, had echter de meerderheid de hoogste 
expressie ti jdens de herstelfase enkele dagen na inducti e van nier I/R schade. Dit 
laatste suggereert dat chemokines een belangrijke rol spelen in het herstel van 
ischemische nierschade. Tevens zagen we twee pieken in de expressie van CXC 
chemokines die samenvielen met de acute onstekingsfase en de latere herstelfase. 
De expressie patronen van chemokines na het induceren van I/R schade in de 
nier geeft  ons belangrijke informati e die gebruikt kan worden bij het verkennen 
van nieuwe therapieën . Chemokines hebben waarschijnlijk verschillende functi es 
ti jdens nier I/R schade die afh ankelijk zijn van het ti jdsti p waarop ze tot expressie 
komen.
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Van één van de chemokines die verhoogd tot expressie komt, namelijk MCP-1, 
hebben wij zijn rol ti jdens nier I/R schade in meer detail onderzocht. MCP-1 staat 
bekend als het belangrijkste eiwit betrokken bij de aantrekking van monocyten, een 
type witt e bloedcel, naar de ischemisch beschadigde nier. In de nier ontwikkelen 
monocyten zich tot macrofagen, dit zijn cellen die vele functi es kunnen hebben 
waarvan één het opruimen van beschadigd weefsel is. Daarnaast zijn er enkele 
studies die een andere rol voor MCP-1 beschrijven, zoals betrokkenheid bij 
overleving van cellen. In hoofdstuk 5 zagen we een piek in MCP-1 eiwitniveau in 
de nier enkele dagen na het induceren van I/R schade, tegelijk met de ophoping 
van macrofagen. Echter, op dag 1 zagen we al een signifi cant verhoogd MCP-1 
eiwitniveau in de post-ischemische nier. Op de overleving van muizen zagen we 
een dramati sch eff ect van MCP-1 defi ciënti e; 45% van de MCP-1 defi ciënte muizen 
ging binnen 2 dagen na inducti e van nier I/R schade dood terwijl in wildtype (WT) 
muizen de geïnduceerde schade niet tot signifi cante sterft e leidde. Om erachter te 
komen waar de MCP-1 defi ciënte muizen aan dood gingen, hebben wij ons gericht 
op de reacti es die 1 dag na nier I/R schade plaatsvinden. Wij zagen een verhoging in 
nierschademarkers en TEC apoptose in de ischemische nieren van MCP-1 defi ciënte 
muizen in vergelijking met WT muizen. In een celkweekexperiment konden we 
de verhoogde apoptose van TECs bevesti gen. Bovendien zagen we een eff ect van 
MCP-1 defi ciënti e op de ontstekingsrespons in de ischemische nier. Alhoewel er 
geen verschil was in aantal macrofagen, was er een verschuiving in macrofaag 
polarisati e naar de ontstekingsbevorderende (M1) macrofaag in MCP-1 defi ciënte 
muizen. Onze resultaten laten zien dat MCP-1 uiteenlopende functi es heeft  ti jdens 
de verschillende fasen na nier I/R schade.
Samenvatt end laten wij zien dat chemokines een belangrijke rol vervullen ti jdens 
nier I/R schade. Deze rol gaat verder dan de klassieke opvatti  ng dat chemokines 
betrokken zijn bij de migrati e van ontstekingscellen naar beschadigd weefsel. Wij 
laten voor SDF-1 en MCP-1 zien dat ze een beschermende werking hebben op TECs. 
Daarnaast is MCP-1 wellicht ook betrokken in de polarisati e van macrofagen.

De afgelopen jaren heeft  de rol van de microbiota in het vormen van het 
immuunsysteem veel aandacht gekregen. Naast een lokaal eff ect heeft  de 
microbiota van de darmen ook systemisch immunomodulerende eff ecten. Recent is 
aangetoond dat pepti doglycaan (PGN), een component van de bacteriële celwand 
die conti nu wordt afgescheiden in de microbiota en in de bloedcirculati e terecht kan 
komen, granulocyten kan acti veren. Tijdens een steriele ontsteking, waarbij geen 
infecti e aanwezig is zoals bijvoorbeeld ti jdens nier I/R schade, kunnen granulocyten 
die het beschadigde weefsel binnendringen de schade verergeren. Deze collaterale 
schade wordt veroorzaakt door het uitscheiden van mediatoren en enzymen die 
mogelijk het omliggende weefsel kunnen beschadigen. Onze hypothese is dat de 
microbiota van de darmen een ongunsti ge rol speelt ti jdens nier I/R schade. In 
hoofdstuk 6 laten we zien dat het uitroeien van de microbiota in de darmen, door 
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middel van breed-spectrum anti bioti cabehandeling, zorgt voor een signifi cante 
verlaging van nierschade en nierfuncti everlies na inducti e van I/R schade, wat 
gepaard ging met signifcante reducti e van granulocyte infl ux. We konden geen 
bacteriën, afk omsti g uit de darmen, in het bloed ontdekken en ook de integriteit 
van de darmwand leek niet veranderd als gevolg van nier-ischemie. Deze resultaten 
impliceren dat de microbiota geen directe rol spelen ti jdens nier I/R schade, maar 
immunomodulerende eff ecten bezit die mogelijk gereguleerd worden door de 
translocati e van microbiële producten, zoals bijvoorbeeld PGN, vanuit de darmen 
naar de bloedcirculati e. Om te onderzoeken of de immunomodulerende eff ecten 
worden gereguleerd via NOD1 en NOD2, beiden receptor voor PGN, hebben we 
NOD1/2 defi ciënti e (NOD1/2 DKO) muizen met intacte of uitgeroeide microbiota 
onderworpen aan nier I/R schade. Anti bioti ca-behandelde NOD1/2 DKO muizen 
hadden, vergelijkbaar met de studie met WT muizen, minder nierschade, minder 
nierfuncti everlies en lagere infl ux van granulocyten in vergelijking met controle 
NOD1/2 DKO muizen. Deze resultaten suggereren dat de nadelige eff ecten van 
een intacte microbiota op nier I/R schade niet wordt gereguleerd via NOD1/2. 
Samenvatt end pleiten deze resultaten voor een immunomodulerende rol van de 
microbiota op het systemische afweerstelsel.

Om een onderscheid te kunnen maken tussen primaire en secundaire eff ecten van 
de geneti sche veranderingen, is het noodzakelijk om elk geneti sche gemodifi ceerde 
muis grondig te karakteriseren. In hoofdstuk 6 hebben wij NOD1/2 DKO muizen 
geïntroduceerd. In hoofdstuk 7 hebben we deze NOD1/2 DKO muizen geanalyseerd 
onder fysiologische conditi es en ti jdens systemische ontstekingsrespons. NOD1 
en NOD2 zijn lid van de familie van “Nuceloti de-binding domain and Leucine-rich 
repeat containing Receptoren” (NLR). Verschillende ontstekingsconditi es, zoals de 
ziekte van Crohn en astma, zijn gekoppeld met geneti sche veranderingen in NOD1 
of NOD2, wat mogelijk duidt op een belangrijke rol voor NOD1/2 in het reguleren 
van het immuunsysteem. Structureel zijn NOD1 en NOD2 in grote mate verwant 
en kunnen ze elkaars rol in het immuunsysteem voor een groot deel overnemen. 
Gedetailleerde screening van 3 maanden oude NOD1/2 DKO muizen en WT muizen 
lieten mogelijk nieuwe functi es van NOD1/2 onder fysiologische omstandigheden 
zien. NOD1/2 DKO muizen hadden een lager levergewicht en lagere plasmaniveaus 
van glucose, triglyceriden en totaal cholesterol in vergelijking met WT muizen, wat 
wijst op een mogelijke rol van NOD1/2 in metabole processen. Bovendien lieten 
NOD1/2 DKO muizen een verhoogde kans op toegenomen darmpermeabiliteit zien, 
terwijl de vasculaire permeabiliteit niet was veranderd. WT en NOD1/2 DKO muizen 
werden onderworpen aan een model voor septi sche shock en de systemische en 
nierspecifi eke respons werd onderzocht. In plasma van WT en NOD1/2 DKO muizen 
waren vergelijkbare niveaus van ontstekingsbevorderende cytokinen en algemene 
orgaanschademarkers aanwezig. In de nier zagen we echter een verhoging van 
ontstekingsbevorderende mediatoren TNFα en KC en ontstekingsremmende 
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cytokine IL-10 in NOD1/2 DKO muizen in vergelijking met WT muizen 2 uur na inducti e 
van septi sche shock. Vierentwinti g uur na inducti e van septi sche shock waren 
nierfuncti everlies en nierschade lager in de NOD1/2 DKO muizen in vergelijking met 
WT muizen. Samenvatt end heeft  onze fenotypische screening een mogelijke rol van 
NOD1/2 in metabole processen laten zien en hebben wij bevesti gd dat NOD1/2 
betrokken is bij het beschermen van de integriteit van de darmwand. De meeste 
parameters van ontsteking en orgaanschade waren echter niet beïnvloedt door 
NOD1/2 defi ciënti e onder fysiologische en infl ammatoire omstandigheden. Eén 
opvallende uitzondering was de renale respons ti jdens infl ammatoire conditi es; 
onze resultaten duiden op een rol voor NOD1 en/of NOD2 in sespis-geïnduceerde 
acute nierschade.
In hoofdstuk 8 hebben wij onderzocht of NOD1/2 ook betrokken is bij nierschade 
en fi brose ti jdens obstructi eve nefropathie. Fibrose van weefsels/organen is een 
belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. Nierfi brose wordt gezien als de 
laatste gemeenschappelijke route van bijna alle vormen van chronische nierschade. 
Wij zagen geen verschillen tussen de geobstrueerde nieren van WT en NOD1/2 DKO 
muizen met betrekking tot tubulaire schade, apoptose, proliferati e en fi brose. Een 
klein eff ect van NOD1/2 defi ciënti e werd gedetecteerd in de ontstekingsrespons 
ti jdens obstructi eve nefropathie. Zeven dagen na obstructi e werd een licht 
verhoogd MCP-1 eiwitniveau, samenvallend met een verhoogde accumulati e van 
macrofagen gedetecteerd in NOD1/2 DKO nieren. Dit laatste had echter geen eff ect 
op de ontwikkeling van fi brose. Samenvatt end zien we geen signifi cante bijdrage 
van NOD1 en NOD2 aan het ontstaan van progressieve nierschade en fi brose ti jdens 
obstructi eve nefropathie.




