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ALGEMENE SAMENVATTING 
Dit proefschrift beschrijft enige aspecten van heterogeniteit tussen osteoclasten die 
aanwezig zijn in verschillend gelokaliseerde botten. Er werd gestart met het 
analyseren van de vorming van meerkernige osteoclasten. Dit proces werd 
zichtbaar gemaakt met behulp van life-cell imaging (Hoofdstuk 2). Met behulp van 
deze techniek werd aangetoond hoe extreem plastisch en vervormbaar de 
osteoclast is. Zichtbaar werd dat gedurende osteoclastvorming  fusie van cellen 
met één kern regelmatig plaatsvond, maar daarnaast was ook fusie van twee 
meerkernige cellen zichtbaar evenals fusie tussen een een- en een meerkernige 
cel. Verder konden we een verrassend fenomeen vastleggen: osteoclasten bleken 
na fusie ook weer op te kunnen splitsen in meerdere cellichamen waarbij de 
kernen verdeeld werden. Dit proces dat fission wordt genoemd, begon met het 
uiteengaan van delen van de cel waarbij zeer dunne cytoplasmatische 
verbindingen de twee delen nog met elkaar verbonden. Deze cytoplasmatische 
verbindingen werden steeds dunner en braken uiteindelijk. Op de plaats waar de 
verbinding brak was vaak een kleine mononucleaire cel aanwezig die van 
monocytaire afkomst bleek te zijn, net zoals de osteoclast. Door deze fusie en 
fission kan osteoclast heterogeniteit ontstaan. Ook zouden deze processen een rol 
kunnen spelen bij het afstoten en verwijderen van apoptotische kernen, of kan het 
een rol spelen bij het verwijderen van niet functionele eenheden. 

De analyse van verschillende muizenstammen waarbij een bepaald gen was 
uitgeschakeld, leverde krachtig bewijs voor de aanwezigheid van bot-specifieke 
osteoclasten. Het meest spectaculair waren de data afkomstig van muizen waarbij 
3 van de 5 isovormen van de anion exchanger-2 ontbraken (Ae2 of SLC4a2, zie 
Hoofdstuk 3). Anion exchangers hebben als functie om in de cel de zuurgraad 
(pH) constant te houden. Dit is met name van belang voor cellen die zelf zuur 
uitscheiden zoals cellen van de nier, in de maagwand en ook de osteoclasten.  

Wij vonden dat de pijpbeenderen van de Ae2 knock-out muizen osteopetrotisch 
(te veel bot) waren, en konden aantonen dat dit kwam door inactiviteit van de 
osteoclasten in die botten. Maar tot onze verbazing waren de tanden van deze 
muizen gewoon doorgebroken, suggererend dat de osteoclasten aanwezig in het 
kaakbot wel actief zijn. En inderdaad bleken in de kaak en in het schedeldak de 
osteoclasten een normale activiteit te bezitten. Dit kon worden verklaard doordat 
de osteoclasten aanwezig in het schedeldak naast Ae2 nog een andere 



Chapter 9  

174 

 

iontransporter konden gebruiken, nl. SLC4a4. Op deze manier compenseerden de 
osteoclasten aldaar de afwezigheid van Ae2. 

In Hoodstuk 4 werden osteoclasten onderzocht afkomstig van muizen die het 
lysosomaal membraan geasssocieerde eiwit, LAMP-2, missen. Dit eiwit is één van 
de meest voorkomende eiwitten in het lysosomale membraan. Omdat de 
functionele botafbrekende unit, te weten de “ruffled border”, van de osteoclast 
wordt gevormd door fusie van lysosomale membranen en dit eiwit dus ook ruim 
aanwezig is in deze borstelzoom, werd verondersteld dat dit LAMP-2 ook hier een 
belangrijke rol zou kunnen spelen. Wonderbaarlijk genoeg werden osteoclasten  
normaal gevormd en vertoonden ze normale activiteit. Dit werd aangetoond door 
osteoclastvorming en botafbraak te onderzoeken in aanwezigheid van de 
groeifactoren M-CSF en RANKL. Echter, er werden geen meerkernige 
osteoclasten gevormd wanneer osteoclastvoorlopercellen samen werden gekweekt 
met LAMP-2 deficiënte osteoblasten. Het is bekend dat in vivo de vorming van 
meerkernige osteoclasten afhankelijk is van de RANK-RANKL interactie, waarbij 
RANK zich op de pre-osteoclast membraan bevindt en RANKL op de 
osteoblastmembraan. Gevonden werd dat er aanzienlijk minder RANKL op de 
osteoblastmembraan aanwezig was bij de LAMP-2 deficiënte osteoblasten. 
Hierdoor kon de essentiële interactie tussen RANK en RANKL niet plaatsvinden en 
konden er geen osteoclasten gevormd worden.  

De vraag is hoe LAMP-2 betrokken kan zijn bij de expressie van RANKL aan de 
membraan. Het is bekend dat LAMP-eiwitten een rol spelen bij het transport van 
andere eiwitten naar de celmembraan en daarom veronderstellen wij dat LAMP-2 
een vergelijkbare rol speelt bij transport van RANKL naar de plasmalmembraan.  

Ontstekingen zorgen voor een verhoogde botafbraak, zoals kan worden 
waargenomen bij parodontitis en rheumatoide arthritis. Tijdens deze ontstekingen 
is het ontsteking-gemedieerde cytokine IL-1β in hoge concentraties aanwezig. 
Bekend is dat osteoclasten door IL-1β kunnen worden geactiveerd. Wij 
hypothetiseerden  dat de osteoclastvoorlopers van de verschillende botten 
verschillend op dit IL-1β zouden kunnen reageren. In Hoofdstuk 5 laten we zien 
dat er uit osteoclastvoorlopercellen geïsoleerd uit schedeldak en pijpbeenderen 
allebei grotere en actievere osteoclasten gevormd worden onder invloed van IL-1β. 
Er is echter wel een verschil. De schedeldakosteoclast kweken vertonen een IL-1β 
dosis-afhankelijke toename in genexpressie van IL-1β en ook van de receptor voor 
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IL-1β; IL-1R2. Deze receptor wordt ook wel decoy receptor genoemd, hetgeen 
inhoudt dat er na binding van IL-1β aan deze receptor geen signalen worden 
doorgegeven. Dit zou uiteindelijk kunnen resulteren in uitdoving van de ontsteking. 
Dat de osteoclasten afkomstig uit beide botten toch groter en actiever werden, 
komt mogelijk doordat de andere receptor IL-1R1 die wel signalen doorgeeft, al 
eerder tot expressie kwam.  

Verschillende studies hebben aangetoond dat de botafbraak remmende 
bisfosfonaten als bijeffect osteonecrose van de kaak kunnen veroorzaken. 
Waarom dit fenomeen met name in de kaak optreedt is onbekend. Hoofdstuk 6 
beschrijft de respons van verschillende osteoclasten en hun voorlopers op 
bisfosfonaten. Wij laten zien dat  osteoclast-voorlopercellen in de kaak meer 
bisfosfonaten opnemen dan die uit de pijpbeenderen, maar dat ook de anti-
apoptose genen Bcl-2 en Bcl-xl hoger tot expressie kwamen in de kaak. Dit zou er 
op kunnen wijzen, dat de kaakcellen minder snel in apoptose gaan onder invloed 
van bisfosfonaten. 

 

CONCLUSIE 
De data gepresenteerd in dit proefschrift geven nieuwe inzichten in 
overeenkomsten en verschillen tussen osteoclasten aanwezig in verschillende 
botten. Zo hebben de schedeldakosteoclasten de mogelijkheid om naast de anion-
exchanger Ae2 ook de ion transporter SLC4a4 te gebruiken. Deze mogelijkheid 
bestaat niet voor de osteoclasten aanwezig in de pijpbeenderen. Een ander 
verschil tussen de verschillende osteoclasten was de reactie op IL-1β. 
Schedeldakosteoclasten brengen in reactie op IL-1β meer IL-1β tot expressie 
alsmede de remmende receptor IL-1R2. Deze twee bevindingen laten zien dat de 
schedeldakosteoclasten over meer mogelijkheden beschikken om zowel de 
cellulaire zuurgraad alsmede de respons op IL-1β te reguleren. Verder werd een 
verschil in respons op bisfosfonaten aangetoond; bevindingen die mogelijk kunnen 
leiden tot een beter begrip  over het voorkomen van osteonecrose van de kaak. 
Ten slotte werd zichtbaar gemaakt hoe osteoclasten fuseren, maar ook zich weer 
op kunnen splitsen in kleinere eenheden. In hoeverre het laatstgenoemde proces 
verschillend is bij verschillende osteoclasten verdient nader onderzoek.  
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