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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit proefschrift richtte zich op 

de ontwikkeling van bot uit het kaakkopje van het varken tussen 

geboorte en vroege volwassenheid en het effect hiervan op de sterkte 

van het bot op microniveau. Het eerste doel was om de normale 

ontwikkeling van structuur en samenstelling van het bot uit het kaakkopje 

te beschrijven en te kwantificeren omdat deze tot voor kort grotendeels 

onbekend waren. Het tweede doel was om te onderzoeken of deze 

leeftijdsgerelateerde veranderingen de micromechanische 

eigenschappen van het bot bepalen.   

In hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling van enerzijds de 

microarchitectuur en anderzijds de mineralisatiegraad en haar locale 

verdeling in trabeculair bot beschreven. De microarchitectuur van het bot 

bleek het meest te groeien en te ontwikkelen vóór de leeftijd van 40 

weken. Deze leeftijd komt overeen met het einde van de adolescentie bij 

varkens. De ontwikkeling van de onderzochte variabelen volgde het 

algemene groeipatroon van het lichaam en van de onderkaak. Binnen de 

afzonderlijke botbalkjes werd een grote spreiding in de 

mineralisatiegraad gevonden met een lagere mineralisatiegraad aan het 

oppervlak dan in het midden van de botbalkjes. Deze heterogeniteit 

bleek toe te nemen met de leeftijd. Dit leidde tot de conclusie dat de 

meeste groei en ontwikkeling in het kaakkopje van het varken plaatsvindt 

vóór het einde van de adolescentie. De mineralisatiegraad en haar locale 

variatie, zoals beschreven in dit hoofdstuk, suggereren dat het 

varkenskaakkopje een hoge mate van botombouw heeft, die gedurende 

de ontwikkeling afneemt.  
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   Hoofdstuk 3 beschrijft de leeftijdsgerelateerde veranderingen in 

de hoeveelheid collageen en haar stabiele dwarsverbindingen, of cross-

links, in zowel trabeculair als corticaal bot. Mede gebaseerd op 

resultaten uit hoofdstuk 2 was de hypothese dat het aantal stabiele 

cross-links toeneemt na de adolescentie. Deze hypothese bleek niet 

correct te zijn. De grootste veranderingen in het aantal stabiele cross-

links bleken zich voor te doen vóór het einde van de adolescentie. De, 

ook op hogere leeftijd, relatief lage hoeveelheid cross-links doet 

vermoeden dat het bot zich blijft ombouwen. 

Het tweede doel van het onderzoek was de bepaling van de 

micromechanische effecten van de hierboven beschreven, met leeftijd 

variërende, veranderingen. Het verband tussen het aantal stabiele cross-

links, zoals pentosidine, hydroxylysylpyridinoline en lysylpyridinoline, en 

de weefselstijfheid van trabeculair en corticaal bot wordt beschreven in 

hoofdstuk 4. Uit het onderzoek bleek dat 51% van de variantie in 

gemiddelde botweefselstijfheid wordt verklaard door de gemiddelde 

mineralisatiegraad. Na correctie voor deze variabele bleken de 

bestudeerde cross-links de verklaarde variantie in botweefselstijfheid niet 

te verbeteren. De conclusie was dan ook dat de invloed van de bewuste 

cross-links op de botweefselstijfheid zeer klein, zo niet afwezig, is. 

 In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe zowel de mineralisatiegraad 

als de botweefselstijfheid zeer locaal werden gemeten, te weten op 5 

locaties over de breedte van afzonderlijke botbalkjes met een 

gemiddelde doorsnede van iets meer dan 0,1 mm. Opnieuw werden 

grote locale variaties gemeten in zowel mineralisatiegraad als 

botweefselstijfheid. De gemiddelde mineralisatiegraad bleek 55% van de 

variantie in de gemiddelde botweefselstijfheid te verklaren. Wanneer 
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echter alle individuele datapunten in ogenschouw werden genomen, 

bleek de locale mineralisatiegraad slechts 7% van de variantie in 

botweefselstijfheid te verklaren. Dit suggereert dat de locale 

mineralisatiegraad minder belangrijk is voor de botweefselstijfheid dan 

tot nu toe was aangenomen. Om het effect van collageen op de 

micromechanische eigenschappen van bot grondiger te bestuderen, 

werd in een experimentele opzet geprobeerd het aantal pentosidine 

cross-links in trabeculair bot uit het kaakkopje te verhogen met behulp 

van ribose (hoofdstuk 6). Daarna werd gekeken wat het effect hiervan is 

op de botweefselstijfheid. De hypothese was dat een hoger aantal 

pentosidine cross-links tot een hogere botweefselstijfheid zou leiden en 

dat dit effect groter zou zijn in gedemineraliseerde botsamples dan in 

niet-gedemineraliseerde stukjes bot. De botsamples die behandeld 

waren met ribose bleken 200 tot 300 keer meer pentosidine cross-links 

te hebben dan de controlegroep. Dit hoger aantal pentosidine cross-links 

veranderde echter de botweefselstijfheid niet. De data uit deze 

experimentele studie suggereren dat cross-links binnen en tussen 

collageenmoleculen geen grote rol spelen in de stijfheid van bot. 

 Hoofdstuk 7 bevat een review waarin de huidige kennis met 

betrekking tot bot is beschreven en waarin, naast resultaten van 

anderen, de resultaten uit voorgaande hoofdstukken zijn bediscussieerd. 

In het hetzelfde hoofdstuk is de beschikbare kennis in een klinische 

context geplaatst. Er werd geconcludeerd dat er behoefte is aan meer 

translationeel onderzoek naar gevolgen van ziekte en tandheelkundige 

ingrepen op de microarchitectuur en micromechanische eigenschappen 

van het kaakkopje. Ook blijkt er een gebrek aan kennis te bestaan met 

betrekking tot veroudering en de effecten van collageen op botsterkte. 
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 Aan de in dit proefschrift beschreven resultaten kunnen de 

volgende conclusies worden verbonden: 

• het kaakkopje van het varken heeft een hoge mate van botombouw, die 

aanhoudt na de adolescentie; 

• een hoge mate van botombouw houdt verband met een laag aantal 

stabiele cross-links en een lage mineralisatiegraad met een aanzienlijke 

heterogeniteit; 

• de mechanische eigenschappen van het kaakkopje verbeteren 

gedurende de adolescentie en zijn optimaal gedurende de 

volwassenheid;  

• de locale mineralisatiegraad lijkt geen cruciale rol te spelen in de 

botweefselstijfheid, hetgeen tot nu wel werd aangenomen; 

• de heterogeniteit in mineralisatiegraad is een belangrijke parameter 

wanneer het belang van de mineralisatiegraad voor de mechanische 

eigenschappen van bot bestudeerd wordt; 

• de invloed van collageen en haar cross-links op de micromechanische 

eigenschappen van bot lijkt niet zo te groot te zijn als eerder in de 

literatuur gesuggereerd is; 

• de resultaten in dit proefschrift zijn in lijn met de recente stelling dat 

collageen relevant is voor de taaiheid en treksterkte van bot, maar niet 

voor het opvangen van drukkrachten op het bot; 

• het kaakkopje past zich aan bij veranderende belastingen. 

 


