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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
 
 

‘Regeneratieve geneeskunde van de nier – het maken van membranen met levende niercellen en 
het reguleren van de afgifte van medicijnen tegen ontstekingen in de nier’ luidt de titel van mijn 
proefschrift vrij vertaald in het Nederlands. Al snel zullen verschillende vragen opkomen, zoals 
‘Wat betekent dit? Waarom is dit belangrijk? Wat zijn de resultaten van dit onderzoek?’ Deze 
vragen worden hieronder beantwoord. 

Verslechtering van de nierfunctie verloopt langzaam, maar gebeurt bij iedereen 
gedurende het ouder worden. Gelukkig ontwikkelt niet iedereen een chronische nierziekte. 
Helaas kan de diagnose ‘chronische nierziekte’ pas laat worden gesteld. Dit zorgt ervoor dat er 
niet vroegtijdig in het ziekteproces ingegrepen kan worden. Daardoor is er binnen afzienbare 
tijd een niervervangende therapie nodig. Niertransplantatie is een levensreddende oplossing 
waar patiënten lang profijt van hebben, maar is helaas vaak niet mogelijk omdat er een tekort 
aan orgaandonoren is. Daarom ondergaan chronische nierpatiënten vaak eerst dialysetherapie. 
Dialyse is ook levensreddend maar op de lange termijn werkt dit niet voldoende omdat niet alle 
toxische stoffen uit het bloed van de patiënten verwijderd kunnen worden. Hierdoor is de 
kwaliteit van leven van dialysepatiënten verminderd. Er zijn er dus duidelijk nieuwe 
behandelmethoden nodig die de functie van de nier duurzaam en mogelijk ook in een vroeger 
stadium kunnen herstellen. 

Het doel van het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift was om in de toekomst 
voor nierpatiënten nieuwe therapieën te kunnen ontwikkelen gebruikmakend van regeneratieve 
geneeskunde. In de regeneratieve geneeskunde worden, cellen, biomaterialen of bioactieve 
factoren/medicijnen, of een combinatie van deze, gebruikt om een weefsel, een orgaan of een 
functie in het lichaam te herstellen. In dit onderzoek heb ik twee nieuwe strategieën onderzocht. 
In de eerste strategie zijn nieuwe membranen ontworpen om niercellen op te kweken met het 
doel een niercel-gebaseerd membraan te maken wat in de toekomst gebruikt zou kunnen 
worden om de dialyse te verbeteren. Dit is een in-vitro aanpak, wat inhoudt dat de cellen in een 
kweekbakje in het laboratorium gekweekt en onderzocht zijn. In de tweede strategie is 
onderzocht of het mogelijk is om medicijnen gereguleerd af te geven vanuit een dragermateriaal 
wat geïmplanteerd is onder het nierkapsel. Dit is een in-vivo aanpak waarin de mogelijke 
weefselreactie tegen het dragermateriaal, en de medicijnafgifte uit dit materiaal, zijn onderzocht 
in een diermodel. Voor beide strategieën zijn biomaterialen gebruikt die gemaakt zijn van 
supramoleculaire polymeren.  

Supramoleculaire polymeren zijn opgebouwd uit kleinere bouwstenen die bij elkaar 
gehouden worden door gerichte, niet-covalente interacties. Door verschillende bouwstenen te 
gebruiken kunnen de eigenschappen van deze supramoleculaire biomaterialen gemakkelijk 
aangepast worden. Zo zijn er voor de synthetische membranen met niercellen, supramoleculaire 
polymeren gebruikt die bestaan uit een polymeer gemengd met verschillende bioactieve 
peptidesequenties. Op deze manier kon er een zogenaamd bioactief membraan gemaakt 
worden. Als dragermateriaal voor de gereguleerde medicijnafgifte is een hydrogel gebruikt 
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waarin gemakkelijk een medicijn geladen kon worden, en welke eenvoudig geïnjecteerd kon 
worden onder het nierkapsel. 

In dit proefschrift zijn de verschillende facetten van dit onderzoek beschreven. De eerste 
twee hoofdstukken geven inzicht in het gebied van de regeneratieve geneeskunde met 
betrekking tot de nier (hoofdstuk 1), en inzicht in de supramoleculaire chemie en biomaterialen 
(hoofdstuk 2). In hoofdstukken 3 en 4 wordt de eerste strategie beschreven, namelijk het maken 
van de niercel-gebaseerde membranen. Menselijke nierepitheelcellen zijn geïsoleerd uit 
donornieren, en hun karakteristieken zijn in vitro bestudeerd. Epitheelcellen in de nier bekleden 
de binnenkant van de niertubulus, en vormen op die manier een barrière tussen de pre-urine en 
het omliggende weefsel met bloedvaten. Er is onderzocht hoe deze nierepitheelcellen 
functioneren op de supramoleculaire membranen. Het onderzoek beschreven in hoofdstuk 3 
toont aan dat de nierepitheelcellen één cellaag dikke gepolariseerde monolagen kunnen vormen 
op de supramoleculaire membranen in vitro. Dit is in tegenstelling tot dezelfde cellen die op 
commerciële membranen multilagen vormen, en daardoor op deze commerciële membranen 
niet goed kunnen functioneren. In de nier vormen de epitheelcellen namelijk ook een monolaag 
en kunnen op die manier efficiënt stoffen transporteren. De introductie van bioactiviteit in deze 
membranen door middel van verschillende peptidesequenties, die afgeleid zijn van 
verschillende extracellulaire matrix eiwitten, is beschreven in hoofdstuk 4. We hebben laten zien 
dat nierepitheelcellen als gepolariseerde monolagen 19 dagen lang op deze bioactieve 
supramoleculaire membranen gekweekt kunnen worden. Op de niet-actieve supramoleculaire 
membranen verloren deze cellen na deze lange kweekperiode hun monolaag-integriteit. Dit laat 
zien dat de introductie van bioactiviteit belangrijk is in het behouden van een monolaag-
structuur en van de nierepitheelcel-functie. Deze experimenten leggen een basis voor het 
gebruik van dergelijke membranen in een biologische kunstnier (welke gebruikt zou kunnen 
worden in een dialyseopstelling waarbij het niercel-gebaseerde membraan achter het 
conventionele dialysemembraan geplaatst wordt) of in een testsysteem voor het meten van 
nefrotoxiciteit.  

In het onderzoek beschreven in hoofdstuk 5 werd onderzocht welke bron van cellen er 
gebruikt zou kunnen worden om naast epitheelcellen ook endotheelcellen te kweken aan de 
andere kant van de supramoleculaire membranen. Endotheelcellen vormen grote bloedvaten en 
capillairen. Als bronnen is er gekeken naar endotheelvoorlopercellen die geïsoleerd zijn uit het 
bloed van nierpatiënten, en naar endotheelcellen die geïsoleerd zijn uit donornieren. De 
endotheelvoorlopercellen uit het bloed van nierpatiënten lieten een verminderde hechting en 
celdeling zien op verschillende materialen, en zijn daardoor minder geschikt om te gebruiken in 
een biologische kunstnier. De endotheelcellen van de donornieren hechtten en deelden goed op 
de supramoleculaire materialen. Dit laat zien dat donornieren wellicht een goede bron zijn van 
endotheelcellen die gebruikt zouden kunnen worden in een biologische kunstnier. 

De al eerder genoemde tweede strategie is een nieuw concept om gereguleerd en locaal 
medicijnen af te geven in de nier. Dit in-vivo concept is beschreven in hoofdstukken 6, 7 en 8. In 
hoofdstuk 6 is de weefselreactie beschreven na implantatie van drie verschillende 
supramoleculaire hydrogelen onder het nierkapsel van ratten. De weefselreactie tegen alle drie 
de hydrogelen was mild, en er was minimale schade aan de niercortex zichtbaar. De verschillen 
in weefselreactie tussen de verschillende hydrogelen kon gerelateerd worden aan de fysisch-
chemische eigenschappen van de hydrogelen. De twee sterke hydrogelen waren twee weken na 
implantatie niet afgebroken. De weefselreactie tegen de sterke, meer flexibele hydrogel vond 
plaats op het grensvlak tussen het nierweefsel en de hydrogel, terwijl de sterke, stuggere 
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hydrogel ook lichte schade in het nierweefsel induceerde. De derde hydrogel die zwakker en 
zachter was dan de twee hierboven beschreven hydrogelen, degradeerde binnen een aantal 
dagen. Deze zachtere hydrogel liet een minimale weefselreactie zien die vergelijkbaar was met 
de referentienieren waarin alleen het nierkapsel losgemaakt was. De sterke, langzaam 
degraderende hydrogelen zouden in de toekomst gebruikt kunnen worden voor de afgifte van 
medicijnen gemaakt van organische verbindingen gedurende lange tijd. De zachte, snel 
afbreekbare hydrogel kan gebruikt worden voor kortdurende afgifte van eiwitachtige 
medicijnen. 

In het onderzoek beschreven in hoofdstuk 7 werd de derde, snel degraderende hydrogel 
gebruikt als dragermateriaal voor het BMP7 eiwit. BMP7 is een eiwitachtig medicijn wat invloed 
heeft op de infiltratie van ontstekingscellen, en op cellen (myofibroblasten) die een rol spelen in 
fibrose (bindweefselvorming). Deze zachte hydrogel kon gemakkelijk beladen worden door de 
hydrogel in een waterige oplossing te mengen met het BMP7. Dit alles zonder gebruik te maken 
van organische oplosmiddelen. Deze formuleringsprocedure zorgt ervoor dat de biologische 
activiteit van het BMP7 eiwit behouden blijft. Na implantatie was het duidelijk te zien dat de 
locale afgifte van BMP7 vanuit het nierkapsel leidde tot het oplossen van de lichte schade in de 
niercortex (die veroorzaakt was door het losmaken van het nierkapsel). Slechts zeer weinig 
myofibroblasten werden gedetecteerd. Dit resultaat onderschrijft het voorstel dat de intrarenale, 
subcapsulaire toediening van een medicijn afgegeven uit een hydrogel dragermateriaal mogelijk 
is. De therapeutische effectiviteit van deze intrarenale, subcapsulaire BMP7 toediening werd 
getest in een ziektemodel, waarin ischemie/reperfusie schade was aangebracht in ratten nieren. 
Een duidelijke reductie in het aantal ontstekingscellen en myofibroblasten was zichtbaar in de 
nieren waarin de BMP7 beladen hydrogelen waren geïmplanteerd. Dit laat zien dat deze 
methode bruikbaar en effectief is in het reduceren van acute ontsteking en beginnende fibrose. 
Deze intrarenale medicijnafgifte methode zou in de toekomst gebruikt kunnen worden voor 
niertransplantatie patiënten, die in hun donornieren post-operatieve ischemie/reperfusie 
schade ontwikkelen. 

Samengevat, heb ik in dit proefschrift twee mogelijke strategieën, welke in de toekomst 
wellicht toegepast zouden kunnen worden bij nierpatiënten, gebruikmakend van renale 
regeneratieve geneeskunde, laten zien en onderzocht. In de in-vitro aanpak zijn niercel-
gebaseerde membranen gemaakt, en in de in-vivo strategie is locale afgifte van een medicijn uit 
een dragermateriaal geïmplanteerd onder het nierkapsel onderzocht. De eerste strategie zou 
toegepast kunnen worden om conventionele dialysetechnieken te verbeteren, en de tweede 
aanpak zou gebruikt kunnen worden voor niertransplantatie patiënten. 

Tot slot wil ik benadrukken dat het van essentieel belang is dat, om dit relatief 
fundamentele onderzoek in de klinische praktijk te brengen, er nauwe samenwerking is tussen 
onder andere artsen, ingenieurs, scheikundigen en biologen. Gebeurt dit niet, dan zal (dit) 
regeneratieve geneeskunde onderzoek slechts een wetenschappelijke oefening, i.e. a scientific 
curiosity, blijven. 
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