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MECHANISCHE STIMULATIE VAN OSTEOCYTEN EN REGULERING VAN 
OSTEOCLASTOGENESE  

 

ALGEMENE SAMENVATTING 

Onder invloed van mechanische belasting past bot zich aan qua hoeveelheid, 

vorm en trabeculaire structuur. Hierdoor wordt een optimale weerstand tegen 

mechanisch falen bereikt met een minimale benutting van materiaal. Dit proces 

staat bekend als functionele adaptatie van bot, en vindt plaats tijdens het 

proces van botremodelering. Dit botremodeleringsproces wordt uitgevoerd door 

de botresorberende osteoclasten en de botvormende osteoblasten, die worden 

aangestuurd door de drukgevoelige osteocyten. Wanneer osteocyten 

mechanisch worden belast produceren ze factoren die de osteoclastvorming en 

-aantrekking remmen, terwijl onbelaste osteocyten minder osteoclast-

remmende factoren produceren. Celkweekexperimenten hebben aangetoond 

dat osteocyten hoge concentraties stikstofoxide (NO) produceren in reactie op 

mechanische stimulatie. NO speelt een rol bij de remming van de 

osteoclastactiviteit na mechanische belasting van bot alsmede bij de adaptieve 

botvorming in vivo. Het is grotendeels onbekend welke signaalmoleculen, al 

dan niet afhankelijk van NO, worden geproduceerd door mechanisch 

gestimuleerde osteocyten die de osteoclastogenese reguleren. 
In dit proefschrift wordt ingegaan op de vraag hoe mechanisch 

gestimuleerde osteocyten osteoclastvorming reguleren. Het doel was om 

signaalmoleculen aan te tonen die worden geproduceerd door mechanisch 

gestimuleerde osteocyten welke de osteoclastvorming reguleren. Omdat 

mechanogevoeligheid een vitale eigenschap van osteocyten is en uiteindelijk 

dus ook voor de beïnvloeding van de osteoclastvorming, hebben we ook als 

doel gesteld om moleculen te identificeren die de mechanogevoeligheid van 

osteocyten beïnvloeden.  
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In dit proefschrift werden de volgende vragen aan de orde gesteld: 

1. Heeft mechanische belasting van osteocyten een effect op de door 

osteocyten gestimuleerde vorming van osteoclasten middels “matrix 

extracellular phosphoglycoprotein” (MEPE)? 

2. Speelt “membrane-type matrix metalloproteinase-1” (MT1-MMP) een rol bij 

de respons van osteocyten op mechanische belasting? 

3. Heeft interleukine-1β (IL-1β) een effect op de door osteocyten gemoduleerde 

vorming van osteoclasten in de aan- of afwezigheid van mechanische 

belasting van osteocyten? 

4. Beïnvloed IL-6 de mechanorespons van osteocyten, en de communicatie 

tussen osteocyten met osteoblasten en/of osteoclasten? 

5. Reageren osteocyten in situ op mechanische stimulatie in een ex vivo 

mechanisch belastingsmodel van muizen fibulae? 

Wij hebben aangetoond dat MEPE die wordt geproduceerd door osteocyten 

na mechanische belasting, en we suggereren dat deze oplosbare factor tot 

remming van de osteoclastvorming leidt (Hoofdstuk 2). Osteoblast-achtige 

cellen scheiden belangrijke stoffen uit die verantwoordelijk zijn voor de 

osteoclastdifferentiatie, zoals “macrophage colony stimulating factor” (M-CSF) 

en “receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand” (RANKL). RANKL bindt 

aan zijn receptor, “receptor activator of nuclear factor kappa-B” (RANK), die 

zich aan het oppervlak van osteoclast voorlopers bevindt. Hierdoor worden 

deze voorlopers gestimuleerd om zich te committeren tot het osteoclast 

fenotype. RANKL activiteit kan worden geremd door binding aan 

osteoprotegerine (OPG). Deze oplosbare “decoy” receptor concurreert met 

RANK om RANKL. Wij vonden dat de genexpressie van MEPE werd verhoogd 

en dat de RANKL/OPG ratio afnam door mechanische belasting van 

osteocyten. We speculeren dat de door mechanische belasting geïnduceerde 

toename in genexpressie van MEPE verantwoordelijk was voor de toename in 

de OPG genexpressie die wij vonden. 

Osteocyten brengen MT1-MMP tot expressie, een membraangebonden 

metalloproteïnase dat betrokken is bij de pericellulaire proteolyse van 
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verschillende extracellulaire matrix eiwitten waaronder type I collageen. MT1-

MMP is een transmembraanmolecuul waarvan het extracellulaire domein 

associeert met extracellulaire matrixmoleculen, terwijl het intracellulaire domein 

fungeert als een modulator in celsignalering en daarbij moleculen zoals src en 

Akt activeert. MT1-MMP deficiëntie leidt tot een afname van de vorming van 

osteocytuitlopers, en beïnvloedt tevens de botmassa. Wij verwachtten dan ook 

dat MT1-MMP deficiënte osteocyten een verminderde mechanogevoeligheid 

bezitten. In hoofdstuk 3 tonen we aan dat MT1-MMP een tot nu toe onbekende 

rol speelt in het waarnemen van mechanische belasting (mechanosensing) door 

osteocyten. Wij hebben aangetoond dat “knockdown” van MT1-MMP de 

respons van osteocyten op mechanische stimulatie verhoogt. MT1-MMP 

deficiëntie lijkt de intrinsieke gevoeligheid van de osteocyten te beïnvloeden, 

omdat “knockdown” van MT1-MMP in osteocyten de grootte en het aantal van 

paxilline-positieve “focal adhesions” deed toenemen. “Focal adhesions” zijn 

belangrijke structuren betrokken bij het omzetten van extracellulaire 

mechanische signalen, zoals vloeistofschuifkracht, in een biologische respons 

middels activering van cytoplasmatische signaleringsmoleculen zoals PI3/Akt. 

Wij suggereren dat de grotere “focal adhesions” in MT1-MMP “knockdown” 

osteocyten zorgen voor meer celmembraangebonden β1 integrines en daarbij 

“strain” op osteocyten, met als mogelijk gevolg een veranderde respons van 

osteocyten op mechanische stimuli. 

De verhoogde NO productie door osteocyten in respons op 

mechanische stimulatie wordt geremd door IL-1β. Inflammatoire ziektes zoals 

reumatoïde artritis gaan vaak gepaard met verhoogde plasma- en synoviale 

vloeistofspiegels van IL-1β, en een verhoogde botafbraak door osteoclasten. 

Omdat IL-1β de respons van osteocyten op mechanische belasting beïnvloedt, 

hebben wij het effect van IL-1β bestudeerd op de osteocyt-gemoduleerde 

osteoclastogenese in de aan- of afwezigheid van mechanische belasting op 

osteocyten. Mechanische belasting in de afwezigheid van IL-1β verhoogde de 

genexpressie van “cystein rich protein 61” (CYR61/CCN1), een negatieve 

regulator van de osteoclastogenese. Wij laten zien dat IL-1β de 
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osteoclastogenese stimuleert, en dat mechanische belasting van osteocyten 

deze IL-1β geïnduceerde osteoclastogenese weer teniet doet (Hoofdstuk4). 

 IL-6 spiegels in serum van reumatoïde artritis patiënten zijn hoger dan 

in serum van gezonde individuen. Het is nog steeds niet duidelijk of IL-6 een 

cytokine is met een anabool dan wel een katabool effect op de botmassa. Het is 

ook niet bekend of IL-6 de respons van osteocyten op mechanische belasting 

beïnvloedt. Wij hebben onderzocht of IL-6 de productie van signaalmoleculen 

door mechanisch gestimuleerde osteocyten verandert, en of IL-6 de 

communicatie tussen osteoblasten en osteoclasten moduleert. Wij vonden dat 

IL-6 geen invloed uitoefende op het stimulerende effect van 

vloeistofschuifkracht op de NO productie en cyclooxygenase-2 (Cox-2) 

expressie door osteocyten. Een belangrijke bevinding was dat IL-6 de 

osteoclastvorming niet stimuleerde. Aan de andere kant veroorzaakte IL-6 dat 

osteocyten factoren produceerden die de proliferatie van osteoblasten 

stimuleren, maar de differentiatie remmen (Hoofdstuk 5). Onze resultaten 

suggereren dat IL-6 geen katabool, maar een anabool cytokine is. 

 Van verschillende moleculen, waaronder NO, is aangetoond dat ze de 

activiteit van osteoblasten en osteoclasten kunnen moduleren. Dit resultaat is 

gebaseerd op in vitro experimenten met waarin osteocyten werden gekweekt op 

plat, stijf substraat. Osteocyten in situ bevinden zich in een drie-dimensionale 

omgeving met een scala aan extracellulaire matrix componenten die de cellen 

omgeven. Het is niet geheel duidelijk hoe de osteocyten in situ de kleine 

mechanische stimuli die ontstaan tijdens lichamelijke activiteit kunnen omzetten 

in een sterke chemische respons. Om dit aan te tonen hebben we een ex vivo 

mechanisch belastingsmodel ontworpen om de respons van osteocyten in situ 

in muizen fibulae op mechanische belasting te bestuderen. In hoofdstuk 6 

tonen wij aan dat mechanische belasting van muizenfibulae de intracellulaire 

NO productie van osteocyten in situ deed toenemen. Met dit ex vivo fibula 

belastingsmodel kan mogelijk gedetailleerd onderzocht worden hoe osteocyten 

reageren op belasting onder fysiologische dan wel pathologische 

omstandigheden zoals osteoporose. 
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 In dit proefschrift tonen wij aan dat mechanisch gestimuleerde 

osteocyten signaalmoleculen produceren die de osteoclastogenese reguleren. 

Wij hebben MEPE en CYR61 geïdentificeerd als signaalmoleculen die worden 

geproduceerd door mechanisch gestimuleerde osteocyten en we suggereren 

dat deze moleculen de osteoclastogenese kunnen remmen. MT1-MMP 

“knockdown” verhoogde de respons van osteocyten op mechanische belasting. 

Dit laat een tot nu toe onbekende rol voor MT1-MMP zien in “mechanosensing” 

door osteocyten, wat van fundamenteel belang is voor de regulering van de 

osteoclastogenese. Verder laten we zien dat osteocyten in hun natuurlijke 

omgeving als respons op mechanische stimulatie reageren met een verhoogde 

NO productie. Onze resultaten suggereren dat IL-1β de osteoclastogenese 

verhoogt en dat mechanische belasting van osteocyten deze IL-1β-

geïnduceerde osteoclastogenese weer teniet doet. IL-6 daarentegen had geen 

effect op de respons van osteocyten op mechanische stimulatie noch op de 

osteoclastogenese, hetgeen suggereert dat IL-6 niet een katabool maar een 

anabool cytokine is. 

De resultaten beschreven in dit proefschrift dragen bij aan een beter 

begrip van de communicatie tussen mechanisch belaste osteocyten en 

osteoclasten. Onze resultaten dragen mogelijk ook bij aan nieuwe 

behandelingsmodaliteiten voor ziektes waar deze communicatie verstoord zou 

kunnen zijn, zoals osteoporose of osteopetrose. 


