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Chapter S

 Veel nierziekten worden gekarakteriseerd door een ontstekingscompo-
nent die in belangrijke mate bijdraagt aan de uiteindelijke verbindweefseling van 
de nieren, leidend tot eind stadium nierfalen, ongeacht het onderliggende gron-
dlijden. Een ontstekingsreactie heeft vele componenten, de twee componeten 
die in dit proefschrift besproken worden zijn cellulaire infiltratie en activatie van 
het complement systeem. Het belang van cellulaire ontstekingsinfiltraten en 
complement activatie in nefrologische aandoeningen is al eerder aangetoond. 
Massale infiltratie van leukocyten kan bijvoorbeeld worden gezien bij ischemie/
reperfusie en bij acute en chronische transplantaat rejectie. Meer subtiele infil-
tratie van bijvoorbeeld macrofagen en T-cellen kan worden gezien in diabetische 
nefropathie. Activatie van het complement systeem is een belangrijke compo-
nent in de schade die ontstaat na ischemie/reperfusie als ook bij acute en chro-
nische afstoting na niertransplantatie. Daarnaast zijn er nefrologische aandoe-
ningen zoals C3 glomerulopathie en hemolytisch uremisch syndroom die kunnen 
ontstaan door defecten in de regulatie van het complement systeem. Gebrek aan 
regulatie van complement activatie op tubulus epitheel is ook een van de mech-
anismen waardoor er tubulaire schade optreedt bij proteïnurie. In het algemeen 
betekent dit dat remming van de ontstekingsreactie bij nierziekten de cellulaire 
activatie verlaagt en verbindweefseling vertraagt en de nieren daardoor langer 
hun functie behouden, wat uiteraard belangrijk is voor nierpatiënten.
 Ontstekingsreacties worden uitgevoerd door ons immuunsysteem, 
bestaande uit een aangeboren en een verworven deel, die beiden weer onderver-
deeld kunnen worden in een cellulair en een humoraal deel. De aangeboren im-
muniteit kan snel worden aangezwengeld, maar is relatief aspecifiek en daardoor 
vaak niet bij machte een infectie voldoende te verwijderen. De humorale tak van 
de aangeboren immuniteit bestaat voornamelijk uit het complement systeem. 
Het complement systeem is een eiwit cascade die aan pathogenen bindt en ze 
zo beter herkenbaar maakt voor de cellulaire tak van het immuunsysteem, maar 
complement kan zelf ook pathogenen doden. De cellulaire tak van de aangeboren 
immuniteit bestaat o.a. uit granulocyten, macrofagen, dendritische cellen en NK 
cellen. Deze cellen kunnen, o.a. met behulp van het complement systeem, patho-
genen doden, maar zijn hier minder effectief in dan het verworven immuunsys-
teem. Echter is de verworven immuniteit afhankelijk van de aangeboren immu-
niteit om een goede respons tegen pathogenen te organiseren. Zo opsoniseren 
macrofagen en dendritische cellen de pathogenen, lyseren deze en presenteren 
de eiwitten aan cellen van het verworven immuunsysteem. Zodoende worden 
macrofagen en dendrieten ook wel antigen presenterende cellen genoemd. Deze 
antigenen stimuleren B-cellen (humoraal) en T-cellen (cellulair) tot de productie 
van antigen specifieke antilichamen en cytotoxische T-cellen. Omdat antilicha-
men en cytotoxische T-cellen veel specifieker pathogenen aan kunnen vallen zijn 
ze beduidend  effectiever. 
 Leukocyt migratie van de circulatie naar een infectiehaard of gebied met 
weefselschade is een belangrijk proces in de ontstekingsreactie. Vanuit de plek 
des onheils produceren o.a. epitheel cellen en weefselmacrofagen cytokines en 
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chemokines, stoffen die bedoeld zijn om het endotheel te activeren en leukocyt-
en naar zich toe te lokken. Deze chemokines worden gebonden door heparan 
sulfaat proteoglycanen (HSPGs) aan de basolaterale kant van het endotheel en 
worden zo getransporteerd naar de apicale kant waar ze leukocyten, die circuler-
en in de bloedsomloop, kunnen activeren. Geactiveerd endotheel gaat onder inv-
loed hiervan selectines, adhesiemoleculen en chemokines tot expressie brengen. 
L-selectine op leukocyten kan binden aan HSPGs op endotheel en faciliteert het 
rollen en daardoor afremmen van de leukocyt. Chemokines binden aan HSPGs 
op het endotheel waar ze worden gepresenteerd aan de leukocyten. Die gaan 
in reactie op deze stimulus integrines activeren. Binding van deze integrines 
aan intercellular adhesion molecule (ICAM) en vascular cell adhesion molecule 
(VCAM) op het endotheel zorgt ervoor dat de leukocyt zich stevig kan binden aan 
de endotheelcel, dit wordt gevolgd door de transmigratie van de leukocyt door 
de endotheel laag. Eenmaal aan de basolaterale zijde van het endotheel moet de 
leukocyt zijn weg vinden naar de plaats van ontsteking. Hierbij wordt de leuko-
cyt geholpen door een concentratiegradiënt van chemokines geproduceerd door 
geactiveerd epitheel en weefsel macrofagen. Deze gradiënt wordt gestabiliseerd 
doordat de chemokines binden aan HSPGs. Hiermee zijn HSPGs een spil in de 
migratie van leukocyten van de circulatie naar de plaats van de ontstekingsreac-
tie. Eenmaal aangekomen bij de ontstekingshaard blijkt het complementsysteem 
inmiddels ook al geactiveerd te zijn. Beschadigde lichaamscellen en/of pathoge-
nen zijn hierdoor bedekt met eiwitten van het complementsysteem die bijdragen 
aan celdood en opruiming van deze beschadigde cellen en pathogenen. Ook veel 
componenten van het complementsysteem kunnen een binding aangaan met 
HSPGs, die daarmee een herkenningsmotief kunnen vormen voor complemen-
tactivatie.
 HSPGs vormen een klasse proteoglycanen betaande uit een eiwitkern met 
daaraan gekoppelde lineaire polysacchariden die zijn opgebouwd uit repeteren-
de disacchariden, de heparan sulfaat ketens. De heparan sulfaat zijketens kunnen 
zeer variabel worden gesulfateerd op diverse posities in de disaccharides. Deze 
sulfateringspatronen worden bepaald door sulfotransferases in het Golgi appa-
raat van de cel en bepalen daarmee welke eiwitten kunnen binden aan heparan 
sulfaten en welke niet. HSPGs maken deel uit van de bekleding van de celmem-
braan en van de extra cellulaire matrix (ECM), ook wel bindweefsel genoemd. Er 
wordt ook onderscheid gemaakt in membraangebonden en ECM HSPGs. Soorten 
HSPGs die voorkomen op het celmembraan zijn syndecan en glypican en HSPGs 
die voorkomen in de ECM zijn perlecan, agrin en collageen XVIII. Onder ‘normale’ 
fysiologische omstandigheden zijn HSPGs o.a. belangrijk in het onderhouden van 
cel-cel contact, initiëren van endocytose en het samenbrengen van ligand en re-
ceptor op het cel membraan. Echter kan de sulfatering van HSPGs onder bep-
aalde omstandigheden dermate aangepast worden dat deze een ander binding-
sprofiel krijgen. Pro-inflammatoire en pro-fibrotische omstandigheden kunnen 
leiden tot de aanmaak van sulfotransferases in cellen, dit leidt vervolgens tot een 
zwaardere sulfatering van de HSPGs. Dit zorgt voor andere bindingscapaciteiten 
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en een andere functie, bijvoorbeeld in de migratie van leukocyten en binden van 
complementfactoren.
 Dit proefschrift concentreert zich op het belang van weefsel HSPGs op 
cellulaire ontstekingsinfiltraten en de activatie van het complement systeem 
en of ontsteking in de nier en complementactivatie geremd kunnen worden 
op basis van heparan sulfaat gebaseerde therapie. Het eerste deel van 
het proefschrift gaat voornamelijk over de rol van HSPGs in leukocyt migratie 
en of dit een doelwit kan zijn voor therapeutisch ingrijpen in ontstekingsgeme-
dieerde nefrologische aandoeningen. In hoofdstuk 2 is samengevat wat er tot nu 
toe bekend is over de invloed van glycanen op leukocyt migratie en complement 
activatie. We bediscussiëren de aanwijzingen dat de alternatieve complement 
route stimulator properdine, heparan sulfaten aan de apicale zijde van tubuluse-
pitheelcellen kan herkennen en binden. Zo kan properdine dienen als patroon 
herkenningsmolecuul en het complement systeem activeren op het epitheel. 
Daarnaast wordt uitvoerig de rol van gefucosyleerde glycanen aan de basolater-
ale zijde van tubulus epitheel besproken in de collectin-11 gemedieerde activatie 
van de lectine complement route. Ook wordt de rol van glycanen besproken als 
liganden van selectines en chemokines in de leukocyt migratie vanuit de bloed-
somloop naar het interstitium.
 In de afgelopen jaren is de rol van ontsteking in diabetische nefropathie 
steeds duidelijker geworden. Er is echter nog weinig bekend over de invloed van 
HSPGs op de ontwikkeling van schade in diabetische nefropathie. Daarom is in 
hoofdstuk 3 gekeken naar het effect van endotheliale NDST1 deficiëntie op di-
abetische nefropathie. Het enzym NDST1 voorziet HS van N-sulfaten. Door het 
ontbreken van N-sulfaten kunnen ook andere sulfotransferases de HS ketens niet 
herkennen, waardoor HS ongesulfateerd blijft en daardoor niet functioneel is. 
We lieten zien dat diabetische muizen met een endotheliale Ndst1 deficiëntie 
minder macrofagen in het interstitium en de glomerulus laten zien ten opzichte 
van wildtype muizen. Daarnaast lieten we zien dat in NDST1 deficiënte muizen 
er minder MBL complement depositie plaatsvindt langs de glomerulaire capil-
lairwand. Omdat ontsteking en fibrose zijn sterk met elkaar verbonden zijn heb-
ben we ook gekeken naa de depositie van collageen. Deze was verlaagd in het 
interstitium en de glomeruli van de NDST1 deficiënte dieren, evenals het aantal 
myofibroblasten, de cellen die collageen produceren. Echter leidden deze ver-
schillen niet tot een vermindering van de proteïnurie van de NDST1 deficiënte 
dieren. Desalniettemin lijken endotheliale HSPGs een belangrijke rol te spelen in 
de ontwikkeling van ontsteking en fibrose in diabetische nefropathie en kunnen 
derhalve als doelwit voor therapie getest worden.
 Hoofdstuk 3 laat het belang van endotheliale HSPGs in ontsteking zien. 
Het is uit dit hoofdstuk echter niet goed op te maken of dit effect voornamelijk 
door de apicale of de basolaterale HSPGs komt. Daarom is in hoofdstuk 4 gekek-
en naar een ischemie/reperfusie (I/R) model waarbij de muizen deficiënt zijn 
in collageen XV of XVIII of beide. Collageen XV en XVIII worden beide geclas-
sificeerd als proteoglycaan, collageen XVIII is een HSPGs, terwijl de gebonden 
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glycosaminoglycanen (GAGs) van collageen XV van variabele GAG soorten zijn. 
Muizen deficiënt in beide collageen soorten vertoonden een lagere plasma ure-
umconcentratie 5 dagen na I/R en minder neutrofiel en macrofaag infiltratie in 
het interstitium op respectievelijk 1 en 5 dagen na I/R. Daarnaast liet een histolo-
gische beoordeling zien dat in de dubbel mutant er minder tubulaire schade was 
5 dagen na de I/R. Naast de accumulatie van leukocyten was ook de expressie 
van pro-inflammatoire factoren, zoals VCAM-1, gereduceerd in de dubbel mu-
tant muis. Eerder werk door onze groep liet al zien dat subendotheliale HSPGs, 
monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1) en L-selectine bindende entiteiten 
werden tijdens een inflammatoir proces. Dit hoofdstuk laat zien dat MCP-1 en 
L-selectine binden aan de HS zijketens van collageen XVIII en dat MCP-1 binding 
aan collageen XVIII de migratie van leukocyten kan stimuleren. Interessant is ech-
ter dat pro-inflammatoire factoren als MCP-1 en tumor necrosis factor α (TNF-α) 
op eiwit niveau sterker tot expressie komen in de dubbele mutant, terwijl deze 
verminderde ontsteking liet zien. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat col-
lageen XV en XVIII een rol spelen in excretie van deze cytokines middels vesicles. 
Alhoewel er op dit gebied weinig bekend is in de literatuur, is het aannemelijk 
dat HSPGs in vesicles een rol spelen bij het versmelten van de membraan van 
de vesicle en de membraan van de cel. Concluderend laat dit hoofdstuk zien dat 
HSPGs in de basaal membraan van het endotheel een belangrijke rol spelen in de 
transmigratie van leukocyten. 
 In hoofdstuk 5 is met de kennis uit de vorige 2 hoofdstukken geprobeerd 
ontsteking te remmen in een rat transplantatie model met een op GAG geba-
seerde therapie. Met dagelijkse subcutane injecties met het hoog gesulfateerde 
heparine proberen we op het nierendotheel de interactie tussen HSPGs en 
chemokines en selectines te remmen. Omdat heparine een sterke anticoagu-
lant is hebben we 2 extra groepen geïncludeerd die worden behandeld met de 
non-anticoagulante heparines; glycol-split heparine en N-acetylated heparine. 
Behandeling met de non-anticoagulante heparine glycol-split heparine result-
eert in een afname van de hoeveelheid trans migrerende leukocyten vanuit de 
circulatie. Deze remming van de ontsteking wordt echter niet opgevolgd door 
een verbetering van de nierfunctie. Sterker nog, de nierfunctie lijkt achteruit te 
gaan in de glycol-split heparine behandelde dieren. Dubbel kleuring van de lym-
fevaten en leukocyten geeft hier een mogelijke verklaring voor. Deze kleuring laat 
namelijk zien dat in de glycol-split heparine behandelde dieren de hoeveelheid 
leukocyten in de lymfe vaten toegenomen is, wat kan leiden tot een sterkere afs-
totingsreactie. Kleuring voor een van de belangrijkste chemokines voor migratie 
naar lymfevaten, CCL21, laat zien dat dit chemokine in de glycolsplit heparine 
groep rond lymfevaten nauwelijks aan te kleuren is, terwijl in de vehicle behan-
delde groep CCL21 sterk aanwezig is rond lymfevaten. Dit kan er op duiden dat 
glycol-split heparine de CCL21 bindt, welke daardoor verder kan verspreiden en 
beter functioneert door clustering van CCL21. Normaal gesproken bindt CCL21 
aan HSPGs rond de lymfevaten. Hoofdstuk 5 laat o.a. zien dat glycol-split hepa-
rine de CCL21 van HSPGs af kan halen door met een sterkere affiniteit te binden. 
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Eerder is al bewezen dat binding van CCL21 aan HS en heparine leidt tot cluster-
ing, waardoor de functionaliteit van CCL21 verhoogd wordt, wat de resultaten uit 
hoofdstuk 5 zou kunnen verklaren. Dit hoofdstuk laat zien dat GAG gebaseerde 
therapie kan werken, maar dat specificiteit voor bepaalde liganden belangrijk is 
om ongewenste effecten zoveel mogelijk te beperken.
 Het tweede deel van dit proefschrift gaat over de rol van HSPGs in com-
plement activatie en de mogelijkheid van GAG gebaseerde therapie om comple-
ment activatie te remmen. Hoofdstuk 6 is een review over de bekende interacties 
tussen complement en HSPGs en een opsomming van de plaatsen waar GAGs aan 
kunnen grijpen in het complement systeem om deze te remmen. Het comple-
ment systeem bestaat uit 3 routes. De klassieke (CP), lectine (LP) en alternatieve 
(AP) route. De CP en LP worden beide geïnitieerd door patroon herkenningsmol-
eculen, C1q voor de CP en MBL, ficolines en collectins voor de LP. Activatie van 
aan deze patroon herkenningsmoleculen  gebonden serine proteasen leidt tot de 
omzetting van C4 en C2 in de C3 convertase C4bC2a. Omzetting van C3 in C3a en 
C3b leidt tot activatie van de AP en resulteert via de omzetting van C5 in het cel 
lysis inducerende terminale complement complex. De AP kan ook worden geac-
tiveerd door spontane omzetting van C3 en door binding van properdine, een AP 
stabilisator aan GAGs en DNA. Er zijn van alle complement routes interacties met 
GAGs bekend en hoofdstuk 6 bediscussieert de mogelijkheid tot het remmen van 
complement activatie middels GAGs. 
 Onze groep heeft eerder laten zien dat binding van properdine aan HSPGs 
op het tubulus epitheel een belangrijke rol speelt in de complement activatie op 
dit tubulus epitheel onder proteïnurische omstandigheden. In hoofdstuk 7 laten 
we zien dat deze binding gedeeltelijk plaatsvindt aan syndecan-1. Daarnaast lat-
en we zien dat C3 remmer compstatin en AP remmer Salp20 beide de AP kunnen 
remmen maar dat Salp20 tevens de binding van properdine aan proximaal tubu-
lus epitheliale cellen (PTECs) kan remmen maar compstatin niet. Dit laat zien dat 
de binding van properdine aan PTECs niet afhankelijk is van initiële C3 depositie, 
zoals eerder gesuggereerd door andere onderzoekers. Hieruit kan ook gecon-
cludeerd worden dat properdine een patroon herkenningsmolecuul is, aangez-
ien properdine zonder hulp aan HSPGs kan binden. We hebben tevens laten zien 
dat Salp20 properdine binding aan C3b én HSPGs kan remmen. Het is eerder 
aangetoond dat de bindingsplaatsen van HSPGs en C3 op properdine dichtbij el-
kaar liggen maar niet hetzelfde is. Dit laten wij indirect ook zien, aangezien C3 
de binding van properdine aan HSPGs niet kan remmen, en vice versa HSPGs de 
binding van properdine aan C3 niet kunnen remmen. Dat Salp20 zowel de bind-
ing van properdine aan C3 als HSPGs kan remmen betekent dat de remming van 
properdine tweeledig  is, wat gunstig is voor het therapeutisch potentieel. Een 
obstakel dat nog overwonnen moet worden is het feit dat Salp20 een tekeneiwit 
is en dus hoog immunogeen. Het definiëren van de SALP20 bindingsepitoop en 
hier een niet immunogeen small-molecule analoog van maken zou een goede 
optie kunnen zijn voor verdere ontwikkeling. 
 In de inleiding van het proefschrift laten we zien dat specifieke comple-
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ment routes betrokken zijn bij bepaalde nefrologische aandoeningen. Echter 
zijn de complement remmers van nu niet specifiek voor een van de drie routes 
maar remmen in plaats daarvan het gehele complement systeem. In hoofdstuk 8 
testen we een groot aantal GAGs en gerelateerd polysachariden voor hun com-
plement route specifieke inhibitie capaciteit. Het blijkt dat heparines doorgaans 
alledrie de  routes remmen maar dat heparine fragmenten specifiekere LP rem-
mers worden naarmate ze kleiner worden en volledig LP specifiek zijn als ze de 
lengte van een tetrasacharide hebben. HS van verschillende bronnen zijn voor-
namelijk LP remmers met ook een matig remmende werking op de CP en AP. De 
remming van heparine (oligosachariden) vindt plaats door de remming van de 
MASP enzymen en niet via de remming van de binding van MBL aan mannan. 
Proeven met verschillend gesulfateerde heparine tetrasachariden laten zien dat 
ook hier de sterkte van sulfatering van belang is; sterker gesulfateerde tetras-
achariden remmen  de LP beter. We laten niet alleen zien dat heparine en HS 
MASPs  kunnen binden, maar tonen ook aan dat het MBL/MASP complex aan 
geïmmobiliseerde HSPGs kan binden. Dit suggereert dat HSPGs in vivo mogelijk 
als aanlegsteiger kan functioneren voor het MBL/MASP complex en dat HSPGs 
kunnen dienen als eerste bindingsplaats voor LP activatie. Dubbelkleuring voor 
collageen XVIII en MBL in het eerder gebruikte NDST1 deficiënte diabetische ne-
fropathie model bevestigen deze bevindingen. Dit hoofdstuk laat zien dat de LP 
specifiek met kleine HS/heparine oligosaccharides is te remmen en dat HSPGs 
mogelijk een bindingsplaats vormen voor het MBL/MASP complex. 
 In de algemene discussie in hoofdstuk 9 concluderen we dat het remmen 
van de chemokine/HSPG interactie en het remmen van het complement systeem 
in nefrologische aandoeningen goede opties zijn om verder te onderzoeken. Of 
het remmen hiervan het makkelijkst is met GAGs is de vraag. GAGs zoals hep-
arine zijn eerder met succes ingezet in de kliniek, echter blijkt uit hoofdstuk 5 
dat specificiteit voor een ligand belangrijk is om ongewenste activiteit van de 
GAG te voorkomen. Het inhiberen van de chemokine/HSPG interactie is al vak-
er succesvol gebleken in experimentele studies. Zo is siRNA om GAG sulfatering 
te remmen al effectief gebleken in elastase geïnduceerd pulmonair emfyseem 
en zijn MCP-1 neutraliserende spiegelmers al effectief gebleken in een klinische 
trial voor diabetische nefropathie. Experimentele testen met GAGs in niertrans-
plantatie hebben ook positieve resultaten laten op de nierfunctie. Zo heeft de 
laag moleculair gewicht heparine reviparine al laten zien de leukocyt migratie te 
kunnen remmen en te resulteren in een verbeterde nierfunctie. In complement 
gemedieerde aandoeningen, en met name tubulaire schade door proteïnurie 
zouden GAGs een goede therapeutische entiteit kunnen zijn vanwege de goede 
uitscheiding in de urine, goedkope productie en jarenlange ervaring met GAG 
gebaseerde medicatie. Echter is de remming van de AP met Salp20 ook veelbe-
lovend. Salp20 heeft al in meerdere experimentele modellen laten zien de AP te 
kunnen remmen en de functie te kunnen verbeteren. Concluderend kan worden 
gesteld dat de resultaten van het remmen van de chemokine/HSPG interactie 
om ontsteking en fibrose te onderdrukken en het remmen van complement met 
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GAGs veelbelovend zijn. Echter zijn er nog de nodige problemen m.b.t. onder 
andere specificiteit en immunogeniciteit die overkomen moeten worden.
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