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Nederlandse samenvatting

Ernstig groot en acuut bloedverlies en bloedvergiftiging (sepsis) leiden tot een 

zogenaamde ‘shock’ situatie en zijn belangrijke oorzaken van het acuut falen van 

organen (multi-orgaanfalen), bij  patiënten op de intensive care. Dit orgaanfalen draagt 

bij aan de hoge sterftekans van deze patiënten. Eén van de organen die acuut kan falen 

bij patiënten in shock is de nier. Dit wordt acuut nierfalen, in het Engels Acute Kidney 

Injury (AKI), genoemd. Op dit moment kunnen artsen op de intensive care de patiënten 

die acuut nierfalen hebben slechts ondersteunen, waaronder het verrichten van 

hemodialyse met dialyse apparaten. Er zijn geen geneesmiddelen beschikbaar om AKI te 

voorkomen of te behandelen omdat we onvoldoende de oorzaken van AKI begrijpen.  

Eén van de oorzaken van AKI is het veranderde gedrag van endotheelcellen die de 

binnenbekleding van bloedvaten vormen. Deze cellen voorkomen in een gezonde 

situatie dat bloedvaten lekken en regelen bij een ontsteking dat cellen van ons 

afweersysteem op de juiste plek in het lichaam terechtkomen om de ontstekingsprikkel 

op te ruimen. Daarnaast hebben endotheelcellen een belangrijke rol in de lokale 

bloedstolling. Al deze processen zijn ernstig gestoord bij patiënten met 

multi-orgaanfalen en ook bij patiënten met acuut nierfalen. Het onderzoek beschreven 

in dit proefschrift is gericht op het beter begrijpen van het gedrag van deze 

endotheelcellen in modellen van acuut nierfalen en bloedvatcelbiologie. Met de 

opgedane kennis hopen we uiteindelijk gerichte geneesmiddel-behandelingsmethoden 

te ontwikkelen om acuut nierfalen bij patiënten op de intensive care te voorkomen. 

Allereerst hebben we bestudeerd hoe de bloedvaten reageren op shock prikkels. In 

endotheelcelkweken in het laboratorium hebben we shock nagebootst en effecten van 

twee geneesmiddelen onderzocht die de activatie van de cellen kunnen remmen. 

Daarnaast hebben we muizen met verbloedingsshock behandeld met deze 

geneesmiddelen. We konden laten zien dat de geneesmiddelen in de celkweken en de 

muizen de activatie van de bloedvatenendotheelcellen konden remmen, maar ook dat de 

kleine bloedvaten in de nier,  longen, en lever verschillend reageren op zowel de 

ziekteprikkel als op de behandeling met de twee geneesmiddelen.  
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Om verder te focussen op de nier en endotheelcelgedrag in nierfalen in shock, hebben 

we verschillende bloedvatsegmenten uit weefselbiopten van de muizennieren gehaald 

door gebruik te maken van een microscoop uitgerust met een precisie-laser. Daarna 

hebben we in deze verschillende bloedvatsegmenten bestudeerd wat de gevolgen waren 

van shock en wat de behandeling met een van de twee geneesmiddelen voor effecten 

had. Dit deel van de studie maakte duidelijk dat elk bloedvatsegment een bloedvat-eigen 

gedrag vertoont en dat het gebruikte geneesmiddel bloedvatsegment specifieke effecten 

had. Wat tevens duidelijk werd is dat behandeling met een geneesmiddel vroeg na het 

ontstaan van shock moet starten, omdat moleculaire veranderingen in de 

nierbloedvaten snel na het begin van de shock plaatsvinden.  

Vervolgens hebben we onderzocht hoe bloedvergiftiging gerelateerde (septische) shock 

bloedvatendotheelcellen verandert en waarom dat gebeurt. Als we het moleculaire 

mechanismen van deze veranderingen begrijpen kunnen we wellicht met 

geneesmiddelen die op deze veranderingen aangrijpen proberen het falen van de nieren 

te voorkomen. In dit deel van ons onderzoek vonden we in endotheelcellen in 

muizennnieren en in celkweken in het laboratorium dat Interferon Regulatory Factor 1 

(IRF-1) wordt opgereguleerd onder invloed van lipopolysaccharide (LPS), een 

celwandproduct van bacteriën die geassocieerd is met het ontstaan van 

bloedvergiftiging gerelateerde shock.  IRF-1 is een molecuul dat betrokken is bij 

signaalverwerking in cellen, en in de endotheelcellen in het laboratorium leidt de LPS 

gemedieerde opregulatie van IRF-1 tot ontstekingsactivatie van die endotheelcellen. De 

route langs welke IRF-1 zijn werk doet in de cellen is anders dan de eerder door anderen 

blootgelegde ontstekingsactivatie-routes. Mogelijk helpt een gecombineerde blokkade 

van IRF-1 en die andere routes om de endotheelcellen gedurende het ontstaan van 

sepsis tot rust te laten komen. Dit moet verder worden onderzocht.   

In het laatste onderzoekshoofdstuk van dit proefschrift hebben we wat verder 

uitgezoomd en gekeken of er patronen te ontdekken zijn in de hierboven al even 

genoemde signaalverwerkingsmoleculen in endotheelcellen. Veel van deze moleculen 

behoren tot de familie van kinases, enzymen die door middel van fosforylering van hun 

eiwitsubstraten (vaak ook weer kinase enzymen) signalen doorgeven van de 

celmembraan naar de celkern. Kinase remmers vormen een belangrijke klasse van 
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geneesmiddelen die mogelijk bij kortdurende toepassing het onstaan van nierfalen in 

shock patienten kunnen voorkomen. Wij wilden weten welke 

signaalverwerkingsveranderingen zouden optreden in endotheelcellen die worden 

blootgesteld aan het bacteriële LPS en ons niet beperken tot één moleculair systeem 

zoals IRF-1, maar het geheel aan kinaseactiviteit bestuderen. Dit onderzoek is nog niet 

afgerond, maar het feit dat er in endotheelcellen veel kinase-veranderingen zichtbaar 

worden als de cellen worden blootgesteld aan LPS maakt ons nieuwsgierig. Of deze 

veranderingen ook in muizen en patiënten zullen optreden en of het bijsturen van die 

veranderingen zal leiden tot verbetering van orgaanfunctie in modellen van acuut 

nierfalen en in sepsis patiënten zal de toekomst ons leren. 

Samenvattend zijn in dit proefschrift onderzoeken beschreven naar mechanismen van 

acuut nierfalen zoals dat voorkomt bij patiënten met ernstig groot acuut bloedverlies en 

bloedvergiftiging (sepsis). We hebben ontdekt dat de kleinste bloedvaten in de nier 

verschillend reageren op de ziekte en verschillend reageren op geneesmiddelen. We 

hebben nieuwe moleculen in bloedvatendotheelcellen bestudeerd die mogelijk in de 

toekomst kunnen dienen als doelwit voor geneesmiddel-behandeling. Ons inzicht in de 

complexiteit van acuut nierfalen en het gedrag van bloedvaten is daarmee toegenomen. 

Of ons uiteindelijke doel, het vinden van geneesmiddelen om patiënten te beschermen 

tegen het krijgen van acuut nierfalen, daarmee dichterbij is gekomen zal 

vervolgonderzoek in verschillende modellen en in patienten moeten uitwijzen
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E. Ravasz Regan, P. Kümpers, W.C. Aird, G. P. van Nieuw Amerongen, J.G. Zijlstra, G. 
Molema and M. van Meurs. Intracellular RIG-I Signaling Regulates TLR4-Independent 
Endothelial Inflammatory Responses to Endotoxin. J Immunol. 2016 Jun 
1;196(11):4681-91. 
 
4. R. Li, A. Aslan, R. Yan, R.M. Jongman, J. Moser, P. J. Zwiers, H. E. Moorlag, J. G. Zijlstra, G. 
Molema, M.van Meurs. Histone deacetylase inhibition and IkappaB kinase/NF-kappaB 
blockade ameliorate microvascular pro-inflammatory responses associated with 
hemorrhagic shock/resuscitation in mice. Critical Care Medicine. 2015 Dec 
43(12):e567-80. 
 
 


	Appendices



