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Situering van het proefschrift  
 
Focale segmentale glomerulosclerose (FSGS), 
een chronische nierziekte, wordt gekenmerkt 
door schade aan de glomeruli, met mogelijke 
ontwikkeling van tubulointerstitiële fibrose en 
inflammatie tot gevolg.  Door het progressieve 
karakter van FSGS en de afwezigheid van een 
efficiënte behandeling is deze ziekte een 
wereldwijde economische last.   
Initieel onderzochten we de fibrotische 
veranderingen in het adriamycine-geïnduceerde 
experimenteel model van FSGS en toonden aan 
dat de expressie van CRBP-I (cellular retinol-
binding protein-I) verschillend is in gezonde en 
fibrotische nieren.   
Vervolgens bleek behandeling met valproïne 
zuur, een histone deacetylase (HDAC) inhibitor, 
een gunstig effect te hebben op de progressie 
van FSGS in ons experimenteel model.  Naast 
een preventieve behandeling werd ook met een 
uitgestelde behandeling gewerkt, om een meer 
realistische patiëntensituatie na te bootsen.  In 
beide omstandigheden kon valproïne zuur de 
progressie van de nierziekte en proteïnurie 
remmen, plus ook het verlies, de dedifferentiatie, 
apoptose en proliferatie van glomerulaire 
podocyten verhinderen.  Verder werd het effect 
van een andere HDAC inhibitor, trichostatine A, 
op FSGS bestudeerd en vergeleken met het effect 
van valproïne zuur.  Trichostatine A bleek minder 
efficiënt de proteïnurie te belemmeren, 
desalniettemin werd de nierschade wel 
verminderd.   
Tot slot kunnen wij besluiten dat HDACs een rol 
spelen in nierfibrose en dat de HDAC inhibitor, 
valproïne zuur, een therapeutisch potentieel heeft 
bij nieraandoeningen. 
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