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Nederlandse samenvatting

In dit proefschrift bestudeerden wij funkties van proteoglycanen bij ontstekingsreacties in
de nier na ischemie/reperfusie en niertransplantatie en bij proteinurie. Deze ontstekings-
reacties worden met name aangezwengeld door het aangeboren afweersysteem bestaande
uit diverse soorten leukocyten en humorale componenten, zoals chemokines en het com-
plementsysteem.

In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt uitgelegd dat aangeboren immuniteit de
eerstelijns verdediging vormt na infecties en diverse vormen van weefselschade. Zo ook
in de nier na ischemie/reperfusie, niertransplantatie en bij proteďnurie. Het complement-
systeem behelst een complexe groep van serumeiwitten die in een cascade elkaar kunnen
activeren, waarbij microben of beschadigde cellen onschadelijk worden gemaakt en ontste-
kingscellen worden aangetrokken om de rommel op te ruimen. Het complementsysteem
kent drie initiatieroutes, de klassieke route, de alternatieve route en de mannose-lectin
route. Proteoglycanen zijn complexe glycoconjugaten die in ieder weefsel voorkomen op
het celoppervlak en in de extracellulaire matrix. In de Introductie wordt uitgewerkt dat
proteoglycanen kunnen binden met adhesiemoleculen op leukocyten, met chemokines en
met een groot aantal complement factoren. Dit suggereert dat proteoglycanen ontste-
kingsreacties kunnen moduleren, wat mogelijk een klinisch aangrijpingspunt kan zijn om
ontstekingsreacties af te remmen.

In hoofdstuk 2 werd de interactie bestudeerd tussen properdine en proteoglycanen.
Properdine is de belangrijkste positieve regulator van de alternatieve route van het com-
plementsysteem en kan die route ook aanzetten door aan het celoppervlak te binden. In
hoofdstuk 2 laten wij zien dat in nieren van proteinurische ratten properdine werd ge-
vonden aan de apicale/luminale zijde van tubulusepitheel. Zeer waarschijnlijk betreft het
hier binding van circulerend properdine, wat in de voorurine terecht is gekomen als gevolg
van de lekkende glomeruli. Met diverse in vitro assays toonden wij aan dat properdine
kan binden met heparan sulfaat (HS), de polysaccharide zijketens van heparan sulfaat
preoglycanen (HSPG) op tubulusepitheelcellen. Bovendien lieten we zien dat deze pro-
perdine binding complement activatie tot gevolg heeft. Met verschillende binding assays
karakteriseerden we de interactie van properdine met glycosaminoglycanen in meer detail.

In hoofdstuk 3 werd de interactie tussen factor H en proteoglycanen bestudeerd.
Factor H is de belangrijkste remmer van de alternatieve complement route. Net zo-
als properdine, werd ook factor H apicaal op tubulusepitheel gevonden in de nieren van
proteinurische ratten. We toonden co-localisatie aan van factor H en properdine. Dit sug-
gereert dat ook factor H via HS bindt aan tubulusepitheel. Dit was inderdaad het geval,
blijkens bindingsexperimenten met gekweekte tubulusepitheelcellen. Uit diverse binding
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assays bleek factor H een hoger gesulfateerd epitoop op HS te herkennen dan proper-
dine. Bovendien bleken properdine en factor H beiden aan HS te kunnen binden, zonder
elkaar daarbij te hinderen. Competitie experimenten met middelmatig gesulfateerde he-
parinoiden lieten zien dat de binding van properdine aan HS hiermee effectief kon worden
voorkomen, terwijl dit niet het geval was voor factor H. Als gevolg hiervan konden deze
heparinoiden properdine-gemedieerde complement activatie op tubuluscellen effectief on-
derdrukken. Onder deze heparinoiden zaten enkele non-anticoagulant heparinoiden. Dit
zijn heparine derivaten die geen effect meer hebben op de bloedstolling, maar wel effectief
complement activatie kunnen remmen. Dit lijkt therapeutisch uitermate interessant, met
name bij nierpatiënten met tubulo-interstitiële ontsteking.

In hoofdstuk 4 testten wij heparine en twee verschillende non-anticoagulant hepa-
rinoiden in een ratten model voor niertransplantatie. Gebaseerd op de opgedane kennis
in de hoofdstukken 2 en 3 probeerden wij ontsteking (leukocyten influx en comple-
ment activatie) te remmen in dit niertransplantatiemodel. De ratten werden gedurende
9 weken na de transplantatie gevolgd voor nierfunctie, proted’nurie en bloeddruk. Na
beëindiging van het experiment werden de nieren geanalyseerd. Nierfunctieverlies was
gelijk in alle groepen, alhoewel de groep ratten die behandeld was met RO-heparine een
lagere proteďnurie liet zien (niet significant). In de RO-heparine groep waren minder ont-
stekingscellen in de nier terug te vinden dan in de niet behandelde getransplanteerde groep
ratten. Echter, in de RO-heparine groep werd een verhoogde properdine accumulatie ge-
vonden, met name in de glomeruli. Andere complement factoren zoals factor H, C3 en
MAC complex bleken niet verschillend tussen de verschillende groepen. Deze studie toont
aan dat non-anticoagulant heparinoiden inderdaad ontsteking kunnen remmen (celinflux),
maar tegelijkertijd complement kunnen aanjagen, mogelijk als gevolg van properdine oli-
gomerisatie, waardoor de affiniteit van properdine voor cellulaire liganden toeneemt. Deze
studie laat dus ook zien, dat de selectie van non-anticoagulant heparinoiden zorgvuldiger
moet en gebaseerd dient te zijn op betrouwbare in vitro assays.

In hoofdstuk 5 wordt een iets andere benadering gekozen om de rol van HSPGs
bij ontsteking te bestuderen, door gebruik te maken van HSPG deficiënte muizen. Is-
chemie/reperfusie van de nier leidt tot een ontstekingsreactie gevolgd door een herstel-
fase. Tijdens deze eerste ontstekingsfase heeft influx plaats van neutrofiele granulocyten,
gevolgd door een instroom van macrofagen. Tijdens deze ontstekingsreactie raakt het
tubulusepitheel beschadigd, hetgeen tijdelijk leidt tot nierfunctie verlies. In deze stu-
die werden 4 groepen muizen blootgesteld aan ischemie/reperfusie van de nier, te weten,
wild type muizen, muizen deficiënt voor collageen XV, muizen deficiënt voor collageen
XVIII, en muizen deficiënt voor zowel collageen XV als XVIII. Beide collagenen zijn te-
vens HSPGs doordat zij HS zijketens dragen. Beide hybride collageen/HSPGs komen voor
in vasculaire basaal membranen, dus vlak onder het endotheel. Dat betekent dat migre-
rende ontstekingscellen deze basaalmembraan moeten passeren, willen ze in het nierweefsel
terecht kunnen komen. Deze studie liet zien dat de afwezigheid van een of beide colla-
geen/HSPGs de influx van zowel neutrofiele granulocyten als van macrofagen na ische-
mie/reperfusie sterk verminderde. Daarmee samenhangend bleek ook de tubulaire schade
en de nierfunktie veel minder aangedaan in de muizen die een of beide collageen/HSPGs
misten. Uit deze studie kan worden geconcludeerd dat subendotheliale HSPGs helpen bij
de migratie van ontstekingscellen naar het weefsel, en dat bij ontbreken van deze HSPGs
de ontstekingsreactie sterk wordt afgeremd. In vitro migratie experimenten ondersteun-
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den deze conclusie. Deze bevindingen sluiten goed aan bij het de resultaten verkregen in
hoofdstuk 4 waarin we konden laten zien dat therapeutische interventie met de zijke-
tens van HSPGs (heparinoiden) de influx van ontstekingscellen eveneens kon remmen. De
resultaten uit de hoofdstukken 4 en 5 laten dus zien dat HSPGs potentieel interessante
targets zijn om ontstekingreacties te kunnen dempen.

In hoofdstuk 6 bestudeerden wij of genetische polymorfismen in het gen coderend
voor factor H associëren met het ontwikkelen van eindstadium nierfalen, of met afstoting
en/of verlies van een getransplanteerde nier. Hiertoe werden in een cohort van >1000
donor/ontvanger koppels DNA geďsoleerd en zes factor H SNPs met een allel frequentie
van boven de 5% bepaald. In een case-control design (patiënten versus donoren) bleken
twee SNPs in factor H significant geassocieerd te zijn met eindstadium nierfalen. In een
prospectieve cohort analyse bleek één factor H SNP van de donor sterk geassocieerd te
zijn met acute rejectie (hazard ratio: 1.53; p=0.00008 per copy minor allele). Deze studie
geeft aan dat factor H en dus waarschijnlijk de alternatieve complement route betrokken
is bij de ontwikkeling van eindstadium nierfalen en bij acute rejectie.

Al met al hebben de experimenten die beschreven zijn in dit proefschrift duidelijk
gemaakt dat HSPGs in de nieren ontstekingreacties ondersteunen. In de eerste plaats
door tijdens proteďnurie complement factoren te binden en de alternatieve route van
complement aan te schakelen. In de tweede plaats door de influx van ontstekingscellen te
ondersteunen in vasculaire basaal membranen. Gebaseerd op deze bevindingen doen wij
een aanbeveling voor meer onderzoek naar therapeutische interventies met heparinoid-
achtige glycomimetica bij inflammatoire nierziekten.
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