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Chronische nierziekten omvatten een veelvoud aan ziekten met allerlei verschillende oorzaken. Ze 
hebben echter allemaal de neiging om voort te schrijden tot eindstadium nierfalen, waarvoor uiteindelijk 
een niertransplantatie of dialyse nodig is. Eindstadium nierfalen is een ernstige ziekte waar veel 
patiënten uiteindelijk aan overlijden. Daarom is het uiterst belangrijk om de verergering van chronische 
nierziekten een halt toe te roepen. Een gezonde nier bestaat uit ongeveer 1 miljoen functionele 
basiseenheden, de nefronen. Op de kaft van dit proefschrift staat zo’n nefron afgebeeld. De nefronen 
zuiveren het bloed van afvalstoffen en scheiden deze uit met de urine. De eerste stap is het persen van 
water met opgeloste stoffen uit het bloed. Bloedcellen en grote eiwitten blijven hierbij achter in het 
bloed. Dit proces vindt plaats in soort zeefje dat gevormd wordt door een kluwen van bloedvaten, de 
glomerulus. Het vocht wordt opgevangen en stroomt door de lange en kronkelige nierbuisjes naar de 
urineblaas. In de nierbuisjes worden voor het lichaam belangrijke stoffen zoals suiker en kleine eiwitten 
weer uit het vocht gehaald en in het bloed opgenomen. Wat overblijft wordt uitgescheiden als urine. Als 
door een beschadiging een deel van de nefronen verloren gaat, moeten de resterende nefronen harder 
werken om de nierfunctie op peil te houden. Hiertoe wordt de druk in de zeefjes (de glomeruli) 
verhoogd. Echter een hoge druk in de glomeruli leidt er uiteindelijk toe dat deze kapot gaan en grote 
eiwitten niet meer achterblijven in het bloed, maar met de urine verloren gaan (proteïnurie). 

Het renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAAS) speelt een belangrijke rol in de progressie 
van nierziekten. Het RAAS is een hormoonsysteem dat een belangrijke functie heeft bij het reguleren 
van o.a. de nierfunctie en de bloeddruk. Angiotensine II (Ang II) is het belangrijkste hormoon van het 
RAAS en verantwoordelijk voor veel van de effecten ervan. Onder invloed van Ang II vernauwen de 
bloedvaten zich en stijgt de bloeddruk. Ang II zorgt er ook voor dat de druk in de glomeruli toeneemt. In 
de beginfase van nierziekten is dat gunstig, omdat de nierfunctie hierdoor voldoende hoog blijft. Echter, 
op de lange termijn is Ang II schadelijk voor de nieren, doordat Ang II ontstekingscellen aantrekt en de 
proteïnurie verhoogt. Hierdoor treedt uiteindelijk verbindweefseling van de nieren op en neemt de 
nierfunctie steeds verder af. Bij nierziekten is het daarom beter om het RAAS af te remmen. Remming 
van het RAAS is dan ook de hoeksteen van de behandeling van nierziekten. Er zijn 2 
geneesmiddelgroepen die het RAAS remmen, ACE-remmers en Ang II receptor blokkers (ARB’s). ACE-
remmers remmen het enzym dat Ang II maakt en ARB’s blokkeren de receptor waaraan Ang II moet 
binden om zijn effect uit te oefenen. Helaas kan remming van het RAAS de progressie van chronische 
nierziekten niet volledig stoppen, maar in het beste geval slechts afremmen. Daarnaast is remming van 
het RAAS maar effectief bij een deel van de patiënten. Nieuwe behandelstrategieën zijn dan ook hard 
nodig. 

Gentherapie is in dit opzicht veelbelovend. Met gentherapie wordt een stukje DNA, dat de 
genetische informatie (transgen) bevat voor de productie van een bepaald eiwit, ingebracht in het 
lichaam. Met deze genetische informatie zijn de lichaamscellen in staat het eiwit zelf te maken: het 
transgen komt tot expressie. Het eiwit kan dan zijn werk, als geneesmiddel, uitvoeren. Door de 
genetische informatie te veranderen kun je in principe elk willekeurig eiwit door het lichaam laten 
maken. Gentherapie kan daardoor allerlei nieuwe aangrijpingspunten benutten en zou hierdoor 
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effectiever kunnen zijn dan de huidige geneesmiddelen. Wanneer het DNA selectief in de nier 
ingebracht wordt, werkt het alleen lokaal in de nier en kunnen bijwerkingen elders in het lichaam 
voorkomen worden. Bovendien biedt gentherapie de mogelijkheid om te onderzoeken of het 
werkingsmechanisme van nieuw ontdekte eiwitten bruikbaar kan zijn voor de behandeling van 
nierziekten nog voordat er specifieke geneesmiddelen ontwikkeld zijn die op die manier werken. 

Om DNA selectief in de nier in te brengen is een drager of vector nodig. Het DNA kan bijvoorbeeld 
verpakt worden in vetbolletjes (liposomen) en ook virussen kunnen hiervoor gebruikt worden. Om te 
bepalen welke vector het meest effectief is om DNA in de nier te brengen, is de huidige literatuur op dit 
gebied samengevat in hoofdstuk 2. Adenovirus (het verkoudheidsvirus) is de meest uitgebreid 
onderzochte vector voor gentherapie in de nier en blijkt een van de meest effectieve vectoren te zijn. 
Toediening door de nierslagader lijkt daarbij de meest efficiënte manier om de nier te bereiken. Echter, 
langdurige blootstelling van de nier aan het virus door afklemmen van de bloedvaten, of langzame 
infusie is noodzakelijk om voldoende DNA in de nier te krijgen. 

Om een cel te infecteren moet het adenovirus eerst aan de cel binden en daarna met deze cel 
samensmelten. Het adenovirus bindt normaliter aan speciale eiwitten op de cellen (adenovirus-
receptoren). Deze receptoren zijn in de nier niet zo overvloedig aanwezig, waardoor de effectiviteit van 
gentherapie met adenovirus niet optimaal is. Door nu het adenovirus dusdanig te modificeren dat het 
niet alleen aan adenovirus-receptoren kan binden, maar ook aan andere eiwitten die wél overvloedig 
aan de buitenkant van niercellen aanwezig zijn, namelijk integrines, kan het virus voor nieren veel 
infectieuzer worden gemaakt. Wij hebben onderzocht of een dergelijk veranderd adenovirus, het RGD-
gemodificeerd adenovirus (Ad-RGD), geschikt is als vector voor efficiënte en selectieve infectie van de 
nieren van ratten. Dit hebben wij niet alleen onderzocht in gezonde ratten, maar ook in ratten die een 
nierziekte hebben ontwikkeld na inspuiten van het voor de nieren schadelijke adriamycine. Adriamycine 
zorgt er bij ratten voor dat het filter van de nieren gaat lekken en dat eiwitten met de urine verloren gaan 
(proteïnurie). Hierna treedt steeds verdere achteruitgang van de nierfunctie op en deze dieren vormen 
hierdoor een goed model voor nierziekten bij de mens. Uit het onderzoek van hoofdstuk 3 is gebleken 
dat bij zowel gezonde ratten als bij ratten met proteïnurie, Ad-RGD goed in staat was de nieren te 
infecteren. Met name bepaalde bindweefselcellen, de (myo)fibroblasten, bleken geïnfecteerd te zijn en 
de infectie was 14 dagen na de injectie van het virus nog steeds aantoonbaar. Er waren geen 
verschillen in de mate van infectie, het tijdsbeloop en de lokalisatie van de infectie tussen de gezonde 
en de ratten met proteïnurie. Uit deze experimenten concluderen wij dat Ad-RGD, na injectie via de 
nierarterie, een efficiënte vector is voor gentherapie in de nier en de fibroblasten als doelwitcel heeft. 
Omdat de fibroblasten een belangrijke rol spelen bij de verbindweefseling van de nieren (fibrose), biedt 
de specificiteit voor fibroblasten nieuwe perspectieven voor Ad-RGD bij de behandeling van nierfibrose. 
Dit is voor het eerst dat efficiënte en selectieve infectie van fibroblasten in de nier niet alleen 
beschreven is in gezonde ratten, maar ook in ratten met proteïnurie. 

Recent is ontdekt dat het RAAS naast Ang II ook nog uit andere hormonen bestaat. Eén daarvan is 
angiotensine-(1-7) [Ang(1-7)]. Van Ang(1-7) wordt verondersteld dat het de effecten van Ang II 
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tegengaat. Het zou een soort natuurlijke tegenhanger van het schadelijke Ang II zijn. Ang(1-7) zou 
daarom heel goed toegepast kunnen worden bij nierziekten, bijvoorbeeld door middel van gentherapie. 
Van Ang(1-7) wordt beweerd dat het in het niervaatbed zorgt voor vaatverwijding. Ang(1-7) kan dit doen 
enerzijds door de vaatvernauwing door Ang II te voorkomen door te voorkomen dat Ang II aan de 
receptoren kan binden en anderzijds doordat Ang(1-7) zelf vaatverwijding geeft door stimulatie van 
eigen Ang(1-7)-receptoren en door de productie van een direct vaatverwijdend stofje (stikstofmonoxide, 
NO). Echter, deze data worden door andere onderzoekers tegengesproken. De exacte rol van Ang(1-7) 
in het niervaatbed is dus niet goed duidelijk. Daarom worden in hoofdstuk 4 de effecten van Ang(1-7) in 
verschillende experimentele opstellingen, waarmee verschillende delen van het niervaatbed worden 
onderzocht, met elkaar vergeleken. In alle bestudeerde modellen had Ang(1-7) zelf geen enkel effect op 
het vaatbed. Wanneer nierslagadertjes of een hele nier uit een rat geïsoleerd werden en in een 
proefopstelling gebracht (in vitro), ging Ang(1-7) het vaatvernauwende effect van angiotensine II (Ang II) 
inderdaad tegen. Echter, in het intacte proefdier (in vivo) had Ang(1-7) geen effect op de door Ang II 
geïnduceerde vaatvernauwing. Ang(1-7) blokkeert dus het effect van Ang II in vitro, maar heeft geen 
belangrijke functie bij de normale regulatie van het niervaatbed in vivo. Het tegengaan van het effect 
van Ang II door Ang(1-7) wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het blokkeren van Ang II receptoren door 
Ang(1-7). Voor dit effect waren hoge concentraties Ang(1-7) nodig. Dit is ook te verwachten, omdat 
Ang(1-7) ongeveer een factor 1000 minder sterk bindt aan de AT1-receptor dan aan de Ang(1-7)-
receptor. In vivo worden dergelijke hoge concentraties waarschijnlijk niet bereikt na intraveneuze infusie 
van Ang(1-7). De in vivo effecten van Ang(1-7) die in de literatuur beschreven zijn worden inderdaad 
gemedieerd door de Ang(1-7)-receptor. Het is daarom belangrijk om de distributie en de rol van de 
Ang(1-7)-receptor in het niervaatbed te onderzoeken, alhoewel de functie van deze receptor in de 
regulatie van het niervaatbed beperkt blijkt te zijn. Belangrijker nog is, zoals Brunner en Gavras in hun 
redactioneel commentaar bij dit werk schreven, dat “additionele in vitro data die de rol van Ang(1-7  
ondersteunen niet als afdoende dienen te worden beschouwd om de huidige in vivo resultaten tegen te 
spreken, enzij basale tekortkomingen in deze studies over het hoofd gezien zijn. De uitdaging blijft om 
solide en overtuigende langetermijndata te presenteren die een vasoactief effect van fysiologische 
concentraties Ang(1-7  laten zien. Dit bewijs is heden ten dage niet beschikbaar”. 

Alhoewel Ang(1-7) geen belangrijke rol heeft in de normale regulatie van de functie van het 
vaatbed van gezonde nieren, kan het best zo zijn dat Ang(1-7) wel een belangrijke functie heeft in een 
zieke nier. Omdat adenovirus het skeletspierweefsel zeer efficiënt kan infecteren, vormt intramusculaire 
injectie van adenovirus een elegante manier om langdurige blootstelling aan een transgen te 
bewerkstelligen met een enkelvoudige injectie. Met deze techniek zijn de therapeutische mogelijkheden 
van gentherapie met een adenovirus dat een gen voor Ang(1-7) bij zich draagt [Ad-Ang(1-7)] 
onderzocht in het adriamycine model voor nierziekte met proteïnurie. Tot onze grote verbazing 
verlaagde niet alleen Ad-Ang(1-7) maar ook het controle virus de proteïnurie. Vervolgens hebben wij dit 
proteïnurieverlagende effect van adenovirus verder onderzocht (hoofdstuk 5). Intramusculaire injectie 
van adenovirus verlaagde de proteïnurie met 30-35% met een vertraging van 24-48 uur. Dit effect was 
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aanwezig onafhankelijk van het ingebouwde transgen en het was geassocieerd noch met het gebruik 
van narcose, noch met een daling van de bloeddruk of het lichaamsgewicht. Tevens bleven de 
nierfunctie en de microscopische structuur intact na injectie van adenovirus. Het effect was minder 
prominent na herhaalde intramusculaire injecties. Het proteïnurieverlagende effect van adenovirus was 
onafhankelijk van de dosis oftewel de hoeveelheid geïnjecteerd virus, en meer uitgesproken na 
intraveneuze toediening. UV-bestraling van adenovirus, dat het DNA in het virus vernietigt, deed het 
proteïnurieverlagende effect volledig verdwijnen. Vanwege de vertraagde respons, het kleinere effect na 
herhaalde toediening, het grotere effect na intraveneuze injectie, de aanwezigheid van het effect 
onafhankelijk van het ingebouwde transgen en de afwezigheid van een effect na vernietiging van het 
DNA is een immunologische reactie op nieuw aangemaakte viruseiwitten het meest plausibele 
werkingsmechanisme. Aangezien het proteïnurieverlagende effect van adenovirus aanzienlijk is en 
reproduceerbaar, moeten de therapeutische toepassingen van het onderliggend mechanisme bij 
nierziekten met proteïnurie verder onderzocht worden. 

Door de onverwachte resultaten na toediening van controle adenovirus zijn de mogelijkheden van 
Ang(1-7) voor de behandeling van nierziekten nog steeds onduidelijk. Daarom wordt in hoofdstuk 6 
onderzocht of infusie van Ang(1-7) de proteïnurie kan verlagen en of Ang(1-7) bijdraagt aan de 
nierfunctiebeschermende effecten van de ACE-remmer lisinopril. In tegenstelling tot lisinopril verlaagde 
Ang(1-7) de proteïnurie en de bloeddruk niet. Ook kon de Ang(1-7)-antagonist, A779, het proteïnurie- 
en bloeddrukverlagende effect van de ACE-remmer niet tegengaan. Dit toont aan dat Ang(1-7) geen 
belangrijke rol speelt in de nierfunctiebeschermende effecten van ACE-remmers bij door adriamycine 
veroorzaakte nierziekte. Deze data staan in sterk contrast met eerdere publicaties dat Ang(1-7) 
bijdraagt aan het bloeddrukverlagende effect van RAAS-remming. 

Dit proefschrift focust op gentherapie en de optimalisatie van RAAS-blokkerende behandeling bij 
nierziekten met proteïnurie. Aanvullend onderzoek heeft twee andere opties belicht die zijn opgenomen 
in appendices. In de eerste appendix (hoofdstuk 9) wordt onderzocht of RAAS-remmende behandeling 
verbeterd kan worden door het tijdstip van inname te veranderen. In eerder onderzoek hebben wij 
aangetoond dat ACE-remmers, wanneer deze in de ochtend worden ingenomen, overdag een sterkere 
verlaging van de proteïnurie geven dan 's nachts. Daarom hebben wij onderzocht of de inname van de 
langwerkende ACE-remmer trandolapril op een ander tijdstip van de dag deze nachtelijke 
therapieresistentie kan overwinnen. In dit onderzoek met 14 nierpatiënten, die nog meer dan 1 gram 
eiwit in hun urine hadden, ondanks dat ze met RAAS-remmers werden behandeld, werd trandolapril 's 
morgens, 's avonds of 2 maal daags gedoseerd. Echter, de proteïnurie bleek gelijk te zijn gedurende 
alle doseringsregimes. De rol van het innametijdstip op het proteïnurieverlagende effect van ACE-
remmers blijkt dus beperkt te zijn. Voor de kliniek betekent dit dat eenmaal daagse dosering van de 
langwerkende ACE-remmer trandolapril het optimale proteïnurieverlagende effect geeft. 

Een andere optie voor de optimalisatie van nierfunctiebeschermende therapie is onderzocht in 
hoofdstuk 10 en betreft de interactie van het RAAS met de belangrijkste bindweefselvormende 
groeifactor bij nierziekten, transforming growth factor-ß (TGF-ß). Van TGF-ß weten we dat het de 
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respons van bloedvaten op Ang II kan remmen. In dit onderzoek wordt aangetoond dat TGF-ß het 
aantal Ang II receptoren verlaagt, waarschijnlijk doordat er minder Ang II receptoren gemaakt worden. 
In situaties met verhoogde concentraties TGF-ß kan de respons op Ang II door deze interactie 
aanzienlijk verminderd zijn. Dit moleculaire mechanisme kan, wanneer het verder gekarakteriseerd 
wordt, mogelijk toegepast worden om nieuwe strategieën te ontwikkelen om het aantal Ang II 
receptoren te verminderen als alternatief voor RAAS-remmende therapie. 

 
Aanbevelingen 
Concluderend laat dit proefschrift zien dat gentherapie met adenovirus als vector een haalbare strategie 
is bij nierziekten met proteïnurie en, onverwachts, ook zelf toegepast kan worden bij de behandeling 
van proteïnurie. In dit perspectief blijkt de waarde van Ang(1-7) als kandidaat-gen beperkt te zijn. 
Aangezien RGD-gemodificeerd adenovirus specifiek de fibroblasten in het bindweefsel infecteert, kan 
interventie in de bindweefselvormende rol van deze cellen de verslechtering van de nierfunctie bij 
chronische nierziekten een halt toe roepen. Bovendien moet het onverwachte proteïnurieverlagende 
effect van adenovirus zelf verder onderzocht worden, omdat het een volledig nieuwe strategie op kan 
leveren voor de behandeling van chronische nierziekten. Onderzoek moet zich daarom richten op het 
op naam brengen van de proteïnurieverlagende factor in dit effect en op het werkingsmechanisme. 
Alhoewel de rol van Ang(1-7) in nierziekten met proteïnurie beperkt blijkt te zijn, kan het de moeite 
waard zijn om de therapeutische toepassing van Ang(1-7) te onderzoeken in andere modellen voor 
nierziekte. Onderzoek naar een andere aanpak van de proteïnurieverlagende behandeling blijft echter 
van het grootste belang. Wijziging van het doseringsregime van ACE-remmers is niet effectief, maar de 
verlaging van het aantal Ang II receptoren door TGF-ß kan een nieuw werkingsmechanisme zijn. De 
precieze rol van deze interactie vergt echter nader onderzoek. 

Dit proefschrift lost het probleem van progressie naar eindstadium nierfalen bij chronische 
nierziekten niet op, maar het kan bijdragen aan onze kennis en begrip van resistentie voor de huidige 
behandelingen en nieuwe wegen openen voor de optimalisatie van nierfunctiebeschermende therapie. 
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