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SAMENVATTING 

 

Cellulaire mechanismen van acuut nier falen in ratten. 

 

In dit proefschrift zijn verschillende cellulaire mechanismen onderzocht 

die bijdragen aan het ontstaan van acuut nierfalen (ARF) en daarnaast is het 

moleculaire werkingsmechanisme van een Rho kinase remmer en een V2-

receptor agonist bestudeert in respectievelijk ischemie-reperfusie (I/R) en 

endotoxisch ARF. I/R van de nier wordt gekenmerkt door een verminderde 

endotheel-afhankelijke vaatverwijding en microvasculaire ophoping van 

witte bloedcellen wat bijdraagt aan een verminderde bloedstroom en 

zuurstofgebrek, uiteindelijk leidt dit tot ARF. Ondanks de bestaande 

therapieën is een verminderde bloedstroom naar de nier een van de 

hoofdoorzaaken van nier schade en acute necrose van de niertubuli.  

In hoofdstuk 3 zijn technieken ontwikkeld om een kwantitatieve 

analyse te kunnen maken van digitale 3D-beelden en hebben we ontdekt dat 

er sprake is van microvasculaire schade in de nieren van ratten na I/R die 

gekenmerkt wordt door fragmentatie van het F-actine cytoskelet in 

microvasculaire endotheelcellen. De beschreven methoden van digitale 

beeld analyse van weefselpreparaten in deze studie laten zien dat na I/R van 

de nier duidelijke veranderingen in de structuur van het F-actine cytoskelet 

optreden in microvasculaire endotheelcellen. Het F-actine neemt af in 

hoeveelheid en in grote en neemt toe in aantal wat duidt op fragmentatie. 

Deze veranderingen kunnen leiden tot een sterk verhoogde permeabiliteit 

van de microcirculatie en het loslaten van endotheelcellen in de 

microcirculatie waardoor tijdens reperfusie de bloedstroom belemmert raakt 

en de schade aan het nierweefsel toeneemt. Dit leidt vervolgens tot een 

verminderde filtratie van het bloed waardoor afvalstoffen zoals creatinine 

zich ophopen in het bloed, de ophoping van creatinine in bloed correleert 

aan de ernst van de structuur veranderingen in het F-actine cytoskelet van 

microvasculaire endotheelcellen. Daar komt bij dat ineenstorting van het F-

actine cytoskelet wordt gezien als een belangrijk moleculair proces dat op 

zichzelf voldoende is om geprogrammeerde celdood van endotheelcellen te 

initiëren. Uiteindelijk kan schade aan het microvasculaire endotheel in de 

acute fase van ischemisch nierfalen leiden tot het verlies van 

microvasculaire bloedvaatjes in de buitenste ring van het niermerg, wat leidt 



 

tot incompleet herstel, gedeeltelijk functieverlies of op de lange termijn 

verlies van nierfunctie.  

In hoofdstuk 4 hebben we de rol van Rho kinase bestudeerd in de 

regulatie van endotheliaal stikstof oxide synthase (eNOS) in nierarteriën die 

zijn blootgesteld aan I/R. In deze studie hebben we aangetoond dat remming 

van Rho kinase tijdens I/R van de nier in staat is om de bloedstroom 

volledig te herstellen door de activiteit van het eNOS te behouden. 

Remming van Rho kinase tijdens I/R van de nier resulteerde in een toename 

van de bloedstroom en NO-gemediëerde acetylcholine (ACh) reactie van 

nierarterien. Deze verbeterde vaatverwijdende reactie was geassocieerd met 

een toename van gefosforyleerd eNOS en VASP eiwit. In de daarop 

volgende studie zijn we dieper ingegaan op het mechanisme van Rho kinase 

afhankelijke regulatie van eNOS activiteit na I/R van de nier. In het 

bijzonder hebben we de relatie tussen Rho kinase afhankelijke eNOS 

verdeling, veranderingen in Golgi complex morfologie en ophoping van 

witte bloedcellen bestudeert. Dit is de eerste studie die laat zien dat een 

verminderde eNOS activiteit na I/R samengaat met een Rho kinase 

afhankelijke herverdeling van het eNOS eiwit in de endotheelcellen en dat 

het Golgi complex, wat dienst doet als een eNOS distributie centrum, sterk 

afgenomen is in omvang. Daarbij laten onze resultaten zien dat de capaciteit 

van Rho kinase om eNOS activiteit te reguleren een belangrijke factor is in 

het voorkomen van witte bloedcel ophoping in de microcirculatie van de 

nier na I/R.  

Verminderde eNOS activiteit als gevolg van Rho kinase activatie in 

renale I/R kan het gevolg zijn van cyclooxygenase (COX) gemediëerde 

vorming van reactieve zuurstof deeltjes (ROS). In hoofdstuk 6 is de rol van 

COX en Rho kinase onderzocht in de regulatie van bloedstroom, de 

productie  van ROS in het arteriële endotheel en de vasculaire reactiviteit na 

I/R van de nier. Deze studie heeft aangetoond dat in vivo een COX remmer 

niet in staat was om de nierdoorbloeding te laten toenemen of om de ROS 

concentratie in het arteriele endotheel te laten afnemen na I/R van de nier, 

echter, het in vivo gebruik van een COX remmer verbeterde de endotheel 

afhankelijke vaatverwijding. Dit is in tegenstrijd met de resultaten behaald 

met de Rho kinase remmer. In deze groep nam de bloedstroom toe, de ROS 

concentratie in het arteriële endotheel nam af en de endotheel afhankelijke 

vaatverwijding verbeterde zonder toediening van de COX remmer 



 

diclofenac. Dit onderzoek heeft aangetoond dat COX niet betrokken is bij de 

activatie van Rho kinase en daaruit volgende vorming van ROS, afname van 

de bloedstroom en endotheel afhankelijke vaatverwijding na I/R van de nier 

in ratten. 

 In hoofdstuk 7 is het moleculaire mechanisme onderzocht dat leidt 

tot het verlies van urine concentrerend vermogen tijdens endotoxine shock 

in de rat. Deze studie heeft laten zien dat ratten met een endotoxine shock in 

vergelijking met controle dieren, een verhoogde productie van waterige 

urine hebben, dit duidt op een verlies van urine concentrerend vermogen van 

de nier, iets wat regelmatig gebeurt bij mensen in septische shock die 

uiteindelijk een ARF ontwikkelen. In de aanwezigheid van verhoogde 

vasopressine (AVP) spiegels en een verlaagde concentratie gradiënt in de 

nier papil, zou deze observatie verklaard kunnen worden door een defect in 

de V2-receptor signaal transductie wat samengaat met een veranderde 

aquaporine 2 (AQP2) lokalisatie in de verzamelbuizen van de nier. 

Krachtige stimulatie met de selectieve V2-receptor agonist, desmopressine, 

veranderde niets aan de AQP2 lokalisatie, maar was wel in staat om de 

opname van natrium te stimuleren waardoor de concentratie gradiënt in de 

punt van de nier papil toeneemt en de urine minder waterig werd. 

Samengevat, toont dit onderzoek aan dat tijdens endotoxine shock in ratten, 

AVP wel wordt gemaakt maar de nier niet in staat is daarop te reageren, dit 

gaat samen met een verminderde en veranderde lokalisatie van AQP2 en een 

verlaagde concentratie gradiënt in de nier. De selectieve V2-receptor 

agonist, desmopressine, verhoogd de concentratiegradiënt, waardoor de nier 

beter in staat is de urine te concentreren, er minder water uitgescheiden 

wordt en intravasculair volume behouden blijft.  

 ARF veroorzaakt door verminderde perfusie als gevolg van 

veranderingen in vaatfunctie (I/R) of een vermindering in intravasculair 

volume (endotoxine shock) is geassocieerd aan hoge mortaliteit cijfers in de 

intensive care units. In dit proefschrift zijn nieuwe inzichten verworven in 

de moleculaire mechanismen en therapeutische potentie van een Rho kinase 

remmer en een V2-receptor agonist in respectievelijk I/R en endotoxine 

shock geïnduceerd ARF. Deze farmaceutica bieden een mogelijkheid om de 

progressie van ARF af te zwakken en het herstel te bevorderen, hopelijk zal 

in de nabije toekomst de therapeutische toepassing verder onderzocht 

worden. 


