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SAMENVATTING

Aangeboren afwijkingen van de nieren en urinewegen zijn de voornaamste oorzaak 

van eindstadium nierfalen op de kinderleeftijd. De functionele mononier is een 

belangrijke aandoening binnen het uitgebreide palet van aangeboren afwijkingen van 

de nieren en de urinewegen. Een mononier kan bij de geboorte ontstaan, maar kan 

ook worden verworven omdat één nier op de kinderleeftijd afunctioneel is geraakt. Bij 

beide typen functionele mononier lijkt er inderdaad een verhoogd risico te bestaan op 

chronisch nierfalen op latere leeftijd. Desalniettemin zijn er geen klinische richtlijnen 

beschikbaar voor deze patiëntengroep en ontbreekt een gestandaardiseerde wijze om 

deze kinderen te volgen.

In dit proefschrift onderzoeken wij de prognose van kinderen met een functionele 

mononier. Wij doen dit door de volgende onderzoeksvragen te stellen:

1. Wat is het voorkomen van de functionele mononier op de kinderleeftijd?

2. In hoeveel kinderen met een functionele mononier kunnen tekenen van nierschade 

worden aangetoond?

3. Wat zijn de risicofactoren voor het ontwikkelen van nierschade bij kinderen met een 

functionele mononier?

4. Zijn de standaard gebruikte klinische meetmethoden, zoals het schatten van de nier-

functie en het meten van de bloeddruk, toepasbaar bij kinderen met een functionele 

mononier?

5. Welke genetische factoren spelen een rol in het ontstaan van de functionele mono-

nier?

De achtergronden van dit proefschrift zijn beschreven in Hoofdstuk 1. Hier wordt 

een overzicht gegeven van de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken naar afname van 

functioneel nierweefsel bij dieren en mensen. Bovendien beschrijft dit hoofdstuk het 

mechanisme van glomerulaire hyperfiltratie. De langetermijneffecten van glomerulaire 

hyperfiltratie vormen de belangrijkste gedachte waarom kinderen met een functionele 

mononier mogelijk nierschade ontwikkelen. Ook stellen wij een klinische richtlijn voor 

om de gezondheidstoestand van kinderen met een functionele mononier te evalueren.

Hoofdstuk 2 bespreekt de opgestelde onderzoeksvragen en beschrijft beknopt welke 

methoden zijn gebruikt om deze vragen te beantwoorden.

In Hoofdstuk 3 hebben wij, door de bestaande wetenschappelijke literatuur op een 

systematische manier te ordenen, het voorkomen van bijkomende aandoeningen van 

de nieren en de urinewegen van kinderen met eenzijdige afwezigheid van nierweefsel 

(nieragenesie) in kaart gebracht. Nieragenesie is een belangrijke oorzaak voor de func-

tionele mononier van het aangeboren type. Uit onze analyse blijkt dat 1 op de 3 kinde-

ren bijkomende afwijkingen in de nieren en urinewegen heeft naast de nieragenesie. 
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Bovendien heeft 31% van de kinderen afwijkingen in andere organen zoals het hart en 

de darmen. Tevens hebben wij het wereldwijde voorkomen van nieragenesie berekend. 

Eenzijdige nieragenesie komt ongeveer bij 1 op de ~2.000 geboorten voor.

Op eenzelfde wijze als in Hoofdstuk 3 hebben wij het bestaan van bijkomende 

aandoeningen van de nieren en urinewegen en andere orgaansystemen bestudeerd bij 

patiënten met eenzijdige multicysteuze nierdysplasie (Hoofdstuk 4). Naast eenzijdige 

nieragenesie is de multicysteuze nierdysplasie de andere uitingsvorm van een aange-

boren functionele mononier. Uit onze analyse blijkt dat deze aandoening ongeveer 1 op 

de 4.300 geboorten voorkomt. Bovendien heeft 31% van de aangedane kinderen bijko-

mende aangeboren afwijkingen van de nieren en urinewegen, terwijl 15% afwijkingen 

heeft in andere organen.

In Hoofdstuk 5 hebben wij onderzocht hoeveel kinderen met een functionele 

mononier tekenen hadden van nierschade. Onze definitie van nierschade betrof de 

aanwezigheid van hoge bloeddruk en/of de aanwezigheid van eiwitten in de urine op 

het moment van het onderzoek. Wanneer kinderen medicijnen gebruikten tegen hoge 

bloeddruk of tegen eiwit in de urine, dan werd dit ook beschouwd als nierschade. Door 

klinische gegevens over deze kinderen te verzamelen, kon worden beschreven dat 32% 

van hen tenminste één uitingsvorm van nierschade heeft. Bovendien blijkt de nierfunc-

tie vanaf het begin van de puberteit bij deze kinderen langzaam af te nemen. Met name 

wanneer bijkomende afwijkingen van de nieren en urinewegen aanwezig waren, blijkt 

deze verslechtering van de nierfunctie extra uitgesproken.

Hoofdstuk 6 bespreekt de verschillen tussen individuen met een functionele mono-

nier en volwassenen die een nier hebben afgestaan ter donatie. De goede prognose van 

deze nierdonoren wordt vaak vergeleken met kinderen met een functionele mononier. 

Deze vergelijking is niet correct, omdat een functionele mononier, in tegenstelling tot de 

overgebleven nier van gezonde volwassen nierdonoren, voortkomt uit een aanlegstoor-

nis van de urinewegen. Dit betekent dat de functionele mononier zelf ook verstoord kan 

zijn in haar aanleg.

Eventueel aanwezige risicofactoren bij patiënten helpen hun dokters om in een vroeg 

stadium een inschatting te maken welke kinderen met een functionele mononier een 

hoger risico hebben op nierschade, en bij welke kinderen een lager risico bestaat. Wij 

hebben deze risicofactoren opgesteld in de grootste groep van kinderen met een func-

tionele mononier ter wereld. In Hoofdstuk 7 hebben wij aangetoond dat toenemende 

leeftijd, de aanwezigheid van bijkomende afwijkingen aan de nieren en urinewegen 

en een geringere nierlengte een groter risico op nierschade inhouden. Ook een laag 

geboortegewicht en een ziektegeschiedenis met urineweginfecties lijken de prognose te 

verslechteren. Bovendien blijkt 50% van de kinderen op een mediane leeftijd van 15 jaar 

tenminste een van de tekenen voor nierschade te hebben. Dit is een zorgelijk gegeven 

wanneer in ogenschouw wordt genomen dat de nier van deze patiënten nog het gehele 
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leven adequaat moet functioneren. Het lijkt dus zeer belangrijk om de gezondheidstoe-

stand van deze kinderen gedurende het leven te evalueren.

Het is bekend dat jongens vaker afwijkingen van de nieren en urinewegen hebben 

dan meisjes. Het is echter niet bekend of er geslachtsverschillen bestaan in de prognose 

van de functionele mononier. Dit wordt besproken in Hoofdstuk 8, waar wij geen ver-

schillen hebben kunnen aantonen in de aanwezigheid van nierschade tussen jongens 

en meisjes.

Het meten van de ware nierfunctie is kostbaar, arbeidsintensief en vereist een infuus 

bij het kind. Deze test is daarom niet standaard beschikbaar in de dagelijkse praktijk. Om 

dit te ondervangen worden doorgaans schattingsformules voor de nierfunctie gebruikt. 

Deze formules zijn echter ontwikkeld voor kinderen met twee nieren, en het is daarmee 

onduidelijk of zij toepasbaar zijn bij kinderen met een functionele mononier. In Hoofd-

stuk 9 hebben wij zes veelgebruikte schattingsformules voor de nierfunctie getest in 

deze patiëntengroep door de schattingen te vergelijken met de ware nierfunctiemeting. 

Vijf van de zes formules bleken nauwkeurig genoeg om de nierfunctie van kinderen met 

een functionele mononier te schatten.

De bloeddruk is een belangrijke maatstaf voor het ontwikkelen van nierfalen bij kin-

deren met een functionele mononier. Door 24-uurs bloeddrukmetingen te verrichten, 

zijn de bloeddrukprofielen over de dag en nacht van deze kinderen bepaald (Hoofdstuk 

10). Bovendien vergeleken wij deze bloeddrukprofielen met de normaal gebruikte 

bloeddrukmeting op de polikliniek. Om een verhoogde bloeddruk tijdig te signaleren, 

lijkt het belangrijk te zijn om regelmatig 24-uurs bloeddrukmetingen te verrichten bij 

deze kinderen.

Het ontstaan van de functionele mononier wordt toenemend toegeschreven aan 

afwijkingen in het erfelijk materiaal (DNA). Het is echter zeer moeilijk gebleken om 

het complexe netwerk van genetische afwijkingen van aangeboren afwijkingen van 

de nieren en urinewegen te ontrafelen. Hoofdstuk 11 beschrijft de beperkingen in het 

verrichten van genetische studies voor deze aandoening en presenteert aanbevelingen 

voor toekomstig onderzoek.

In Hoofdstuk 12 bestuderen wij de structurele afwijkingen in het erfelijk materiaal bij 

kinderen met beide typen functionele mononier. Door de aanwezigheid van deleties en 

duplicaties (respectievelijk afwezigheid en verdubbeling van delen van het erfelijk ma-

teriaal) in het DNA van deze kinderen te onderzoeken, is het mogelijk om een genetische 

oorzaak te vinden in 14% van de patiënten met een functionele mononier. Hoewel dit op 

het eerste oog de minderheid van de onderzochte kinderen betreft, is deze bevinding 

van een zeer grote toevoegende waarde voor onze huidige opvattingen over genetische 

nierafwijkingen. Zo maakt onze analyse het mogelijk om zogenaamde kandidaatgenen 

aan te wijzen die mogelijk een rol spelen in het ontstaan van de functionele mononier. 
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Daarmee vormen onze bevindingen een belangrijke stap in het in kaart brengen van de 

ontstaanswijze van de functionele mononier.

In Hoofdstuk 13 worden onze studieresultaten in een breder perspectief geplaatst en 

worden er tevens voorstellen gedaan voor toekomstige onderzoeken bij kinderen met 

een functionele mononier. Bovendien bevat dit hoofdstuk de belangrijkste conclusies 

van dit proefschrift:

1. Het voorkomen van de aangeboren functionele mononier wordt onderverdeeld in 

eenzijdige nieragenesie: 1 op ~2.000 geboorten; en eenzijdige multicysteuze nier-

dysplasie: 1 op ~4.300 geboorten.

2. Op 9-jarige leeftijd heeft 1 op de 3 kinderen met een functionele mononier tekenen 

van nierschade.

3. Risicofactoren voor het ontwikkelen van nierschade bij kinderen met een functionele 

mononier zijn leeftijd, de aanwezigheid van aangeboren afwijkingen van de nieren 

en urinewegen en een geringere nierlengte.

4. De nierfunctie bij kinderen met een functionele mononier dient geschat te worden 

door middel van een schattingsformule die gebruik maakt van laboratoriumwaarden 

van creatinine en cystatine C in het bloed. Als cystatine C niet kan worden bepaald, 

dan kan de herziene standaard schattingsformule van Schwartz et al. worden ge-

bruikt. De creatinineklaring in 24-uurs urine is echter niet precies genoeg om de 

nierfunctie te voorspellen. Het is bovendien belangrijk om de bloeddruk van deze 

patiëntengroep te bepalen met regelmatige 24-uurs bloeddrukmetingen.

5. Structurele afwijkingen (deleties en duplicaties) in het erfelijk materiaal zijn een 

relatief veel voorkomende oorzaak voor de functionele mononier. Door middel van 

een systematische analyse kunnen bovendien nieuwe genen worden gevonden die 

van belang zijn in de ontwikkeling van een functionele mononier.


