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In vitro wondgenezing van de huid en de orale mucosa;
de rol van speekselpeptiden en cytokines
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De huid vormt een eerste barrière van het lichaam met de buitenwereld. Het beschermt 
onder andere tegen waterverlies, zonlicht, ziekteverwekkers, kou en warmte. Zodra de huid 
beschadigd raakt, start het lichaam direct met het dichten van de wond. Hiervoor moet in 
de dermis (lederhuid) nieuwe weefselmatrix worden aangemaakt en moet de epidermis 
(opperhuid) hersteld worden (re-epithelialisatie). Dit gebeurt in verschillende fasen, waarbij 
fibroblasten (dermis) en keratinocyten (epidermis) belangrijke cellen zijn. In dit proces van 
wondgenezing zijn vele cytokines en chemokines betrokken; dit zijn stoffen waarmee cellen 
onderling communiceren. Ze zijn van belang bij het ontstekingsproces, maar ook bij migratie 
(verplaatsing van cellen) en proliferatie (vermeerdering door celdeling). Verschillende 
onderzoeken hebben laten zien dat wonden in de orale mucosa (bekleding van de mond) 
sneller genazen dan vergelijkbare wonden in de huid. Bovendien genazen de wonden in de 
orale mucosa met minder littekens dan de wonden in de huid. 

Moeilijk te genezen wonden zijn een groot probleem in onze maatschappij en ze 
beïnvloeden de kwaliteit van leven van miljoenen mensen. Moeilijk te genezen wonden 
zijn bijvoorbeeld open beenwonden, doorligwonden en diabetische wonden. Ze komen 
bij ongeveer 1% van de bevolking voor en bestaan vaak lange tijd. In de toekomst zullen 
deze wonden waarschijnlijk nog vaker voorkomen, omdat mensen steeds ouder worden en 
meer gezondheidsproblemen krijgen die het risico op deze wonden verhogen (vaatziekten 
en diabetes). Helaas is de behandeling van deze wonden nog niet optimaal. Daarom zijn 
er nieuwe alternatieven nodig, die betere behandeling tegen beheersbare kosten mogelijk 
maken. 

Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om te onderzoeken welke 
verschillen er bestaan in wondgenezing van de huid en orale mucosa. Daarnaast wilden 
we bepalen wat de rol van in speeksel voorkomende peptiden (histatines, LL-37) hierbij is, 
omdat de aanwezigheid van speeksel in de mond een cruciaal verschil is tussen de orale 
mucosa en de huid. We hebben dit onderzocht met behulp van verschillende menselijke 
weefselmodellen bestaande uit huidcellen en orale mucosacellen die in een laboratorium 
zijn gekweekt (in vitro). 

 In hoofdstuk 2 zijn in vitro methoden beschreven waarmee verschillen in de mobiliteit 
van cellen gedurende de wondgenezing kunnen worden onderzocht. Hierbij is gefocust op 
keratinocyten, melanocyten, fibroblasten en endotheelcellen, omdat dit de cellen zijn die in 
de huid een grote rol spelen in de wondgenezing. Er zijn verschillende typen weefselkweken 
gebruikt, zoals schematisch is weergegeven in figuur A, C, F en I van hoofdstuk 8 (H8). 

De ‘scratch assay’ (A) is een relatief simpele assay waarbij een kras wordt gemaakt in 
een enkele laag cellen, waarna gemeten kan worden hoever de cellen zich van de zijkant 
naar dit lege oppervlak bewegen. Ook kan hiermee bepaald worden of cellen zich individueel 
(fibroblasten) of als intacte groep cellen (endotheelcellen) over het oppervlak verplaatsen. 
Deze assay is in meerdere experimenten in dit proefschrift gebruikt.
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 Om de migratie en verdeling van fibroblasten in de dermis te onderzoeken en te 
bestuderen hoever keratinocyten en melanocyten zich over deze dermis uitbreiden, hebben 
we huidmodellen gekweekt die de menselijke huid beter nabootsen (figuur I, H8) dan de 
eerder genoemde simpele modellen (A, C en F). Met behulp van deze modellen kunnen 
huidbiologie, wondgenezing en potentiële nieuwe therapeutica voor het verbeteren van 
wondgenezing verder onderzocht worden. Het is hierbij belangrijk dat de complexiteit van 
de assay geschikt is voor de specifieke onderzoeksvraag. 

Tabel 1. Overzicht van de in vitro weefselkweken die zijn gebruikt in dit proefschrift 

 De cytokine CCL20 beïnvloedde de celdeling en migratie van keratinocyten niet, 
hoewel de secretie hiervan wel verhoogd was na het aanbrengen van een vrieswond, en 
ook de bijbehorende chemokine receptor (CCR6) wel aanwezig was op het oppervlak 
van gedifferentieerde keratinocyten in de bovenste laag van de epidermis.  Het is daarom 
mogelijk dat CCL20/CCR6 geen rol speelt in wondgenezing, maar wel in de bestrijding van 
pathogenen na het oplopen van een wond. 
 Met dit onderzoek hebben we laten zien dat het mogelijk is om autocriene (werkend op 
de eigen cel) en paracriene (werkend op een andere cel in de omgeving) mechanismes in de 
wondgenezing van elkaar te onderscheiden. Dit geeft ons en anderen mogelijkheden om in 
de toekomst gerichter nieuwe wondgenezingsstrategieën te ontwikkelen. 

Intrinsieke verschillen tussen wondgenezing in de huid en de orale mucosa
Er zijn meerdere verschillen tussen huid en orale mucosa die een verschil in wondgenezing 
kunnen geven: intrinsieke verschillen (die hun oorsprong hebben in het weefsel zelf) en 
extrinsieke verschillen (die hun invloed via de omgeving uitoefenen). In hoofdstuk 4 en 5 zijn 
intrinsieke verschillen in het wondgenezingsproces tussen huid en orale mucosa beschreven; 
de extrinsieke verschillen zijn beschreven in de hoofdstukken 4, 6 en 7.
 In hoofdstuk 4 is de scratch assay (figuur A, H8) gebruikt om uit te zoeken of 
mesenchymale stromale cellen (MSC’s), die uit drie verschillende weefsels zijn geïsoleerd 
(dermis, vetweefsel en gingiva (tandvlees)), verschillende migratieratio’s hadden. We hebben 
laten zien dat alle MSC types als individuele cellen migreerden en niet als een intacte groep. 
De migratie van MSC’s geïsoleerd uit dermis en vetweefsel was vergelijkbaar, terwijl MSC’s 
afkomstig uit gingiva twee keer zo veel migreerden als de MCS’s uit dermis en vetweefsel. 
 Vervolgens hebben we celproliferatie onderzocht (figuur B, H8). We hebben gevonden 
dat de proliferatiesnelheid van MSC’s afkomstig uit dermis en gingiva niet statistisch 
verschillend was. Daarentegen was de proliferatiesnelheid van MSC’s geïsoleerd uit vetweefsel 
lager in vergelijking met die uit zowel dermis als uit gingiva.  
 Het laatste proces dat onderzocht werd in dit hoofdstuk is contractie. Dit samentrekken 
van weefsel is onderdeel van het genezingsproces en zorgt ervoor dat het wondgebied 
kleiner wordt. We hebben bestudeerd of de verschillende MSC-types (afkomstig uit dermis, 
vetweefsel en gingiva) verschilden in hun vermogen om bindweefselmatrix samen te trekken 
(figuur D, H8). De drie MSC-types gaven vergelijkbare contractie van de collageengels en van 
de bindweefselsubstituten. We hebben ook weefselsubstituten gekweekt, waarop naast 
de MSC’s ook keratinocyten van het betreffende weefsel waren gekweekt (figuur H, H8) om 
contractie te onderzoeken. Hier vonden we dat, in tegenstelling tot de bindweefselsubstituten, 
de  weefselsubstituten met keratinocyten afkomstig uit de huid en MSC’s uit het vetweefsel, 
significant meer contractie gaven dan de gingiva weefselsubstituten of de weefselsubstituten 
met keratinocyten afkomstig uit de huid en MSC’s uit de dermis. Dit duidt erop dat in ons 
model de epidermale keratinocyten en MSC’s uit het vetweefsel specifieke informatie 
uitwisselen (crosstalk). Dit zou wel eens een centrale rol kunnen spelen in het ontstaan van 

Figuur
(H8) 

Complexiteit Omschrijving Type gebruikte cellen Hoofdstuk 

A Laag Scratch assay Fibroblasten, endotheel 
cellen

2, 4, 6

B Laag Celkweken van 1 laag identieke 
cellen (proliferatie, secretie)

Fibroblasten, 
keratinocyten

3, 4, 7

C Laag Chemotaxis, chemokinese Keratinocyten 2, 3

D Gemiddeld Bindweefsel substituten 
(contractie, myofibroblast 
differentiatie)

Mesenchymale stromale 
cellen

4

E Gemiddeld Celkweken van 1 laag cellen van 2 
verschillende celtypes (secretie)

Fibroblasten + 
keratinocyten

7

F Gemiddeld Sprouting assay (fibrine gel) Endotheelcellen 2

G Hoog Epitheel substituten met een 
vrieswond (allodermis)

Keratinocyten 3

H Hoog Weefsel substituten (matriderm) Mesenchymale stromale 
cellen  + keratinocyten

4

I Hoog Weefsel substituten (allodermis) Fibroblasten + 
keratinocytenlaag

5

In hoofdstuk 3 is onderzocht welke chemokine receptoren betrokken zijn bij regulatie van 
re-epithelialisatie na huidbeschadiging. Chemokine receptoren kunnen gezien worden als 
slot, waarbij de chemokines de sleutels zijn. De weefselmodellen uit figuur B, C en G zijn 
gebruikt (H8); B en C zijn relatief simpele modellen om celdeling en migratie te onderzoeken. 
G daarentegen, is een veel realistischer huidmodel, waarmee met een vrieswond de 
wondgenezing kan worden onderzocht. We hebben vijf receptoren geïdentificeerd (CCR1, 
CCR10, CXCR1, CXCR2 en CXCR3) die op het oppervlak van keratinocyten van de huid 
aanwezig waren. Deze receptoren waren al aanwezig in normale, niet-gewonde epidermis 
en na het toebrengen van een vrieswond werd het aantal niet verhoogd. De chemokines die 
specifiek binden aan deze receptoren (CCL14, CCL27, CXCL8, CXCL1 en  CXCL10) werden door 
keratinocyten uitgescheiden, en deze stimuleerden migratie en deling van keratinocyten.
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hypertrofische littekens (verdikte, rode littekens). Deze crosstalk vindt in mindere mate plaats 
tussen epidermale keratinocyten en dermale MSC’s en lijkt afwezig tussen keratinocyten 
en MSC uit gingiva. Onze observaties zijn in lijn met de klinische observatie dat er een 
grotere kans op een hypertrofisch litteken bestaat na diepe huidverwondingen (waarbij het 
vetweefsel bloot komt te liggen) en dat er nauwelijks littekens te zien zijn na verwonding van 
de orale mucosa. Hoe deze crosstalk precies werkt en welke stoffen erbij betrokken zijn, is 
nog onbekend; om dat te ontrafelen is meer onderzoek nodig. 
 In hoofdstuk 5 hebben we de wondgenezingscapaciteit van huid en gingiva 
substituten vergeleken. Beide weefselsubstituten (figuur I, H8) zijn volledig gekweekt volgens 
de nieuwe Europese wet ‘Advanced Therapy Medicinal Product’ die geldt voor alle medische 
producten gebaseerd op genentherapie, celtherapie en weefseltherapie. Er zijn al gekweekte 
huidsubstituten commercieel verkrijgbaar voor moeilijk te genezen wonden. Ook in de orale 
mucosa zijn er moeilijk te genezen wonden, zoals na het verwijderen van een tumor, na een 
operatie van een gespleten gehemelte of na een groot trauma. Hiervoor zijn echter nog geen 
gekweekte orale mucosa substituten commercieel beschikbaar. 

Zowel de huid als de gingiva substituten hadden een gedifferentieerde epitheellaag en 
een bindweefsellaag met fibroblasten, lijkend op het originele weefsel. De huid substituten 
hadden ongeveer evenveel cellagen als het originele biopt; in de gingiva substituten was het 
aantal cellagen minder dan in het originele biopt. 

Ook migratie en proliferatie van keratinocyten is onderzocht, omdat dit belangrijk is in 
wondgenezing. Gingiva substituten hadden meer epitheliale uitgroei (keratinocyt migratie) 
en een hoger percentage prolifererende keratinocyten (Ki-67 positieve cellen). 

We hebben ook de secretie van cytokines, chemokines en groeifactoren bepaald die 
een rol spelen in wondgenezing. Secretie van CCL2, CCL5, CCL27 en vasculaire endotheel 
groeifactor was vergelijkbaar tussen de huid en gingiva substituten. De gingiva substituten 
secreteerden veel meer IL-6, CXCL8 en hepatocyt groeifactor (HGF) dan de huid substituten. 
HGF heeft een anti-fibrotisch effect en verhoogt de celverplaatsing, waardoor het de kwaliteit 
van een litteken zou kunnen verbeteren. De verhoogde secretie van HGF door gingiva 
substituten kan bijdragen aan de van nature goede littekenkwaliteit in gingiva. 

Extrinsieke verschillen tussen wondgenezing in huid en orale mucosa: de rol van 
histatine peptiden uit speeksel

Eén van de grote extrinsieke verschillen tussen huid en orale mucosa is de aanwezigheid 
van speeksel in de mond. Speeksel bevat vele stoffen die wondgenezing kunnen bevorderen, 
waaronder histatines (Hst). In de hoofdstukken 4, 6 en 7 is de invloed van histatine op 
verschillende wondgenezingsprocessen onderzocht. 
 In hoofdstuk 4 is de scratch assay gebruikt om te bepalen wat de invloed van histatines 
was op de migratie van MSC die zijn geïsoleerd uit dermis, vetweefsel en gingiva. Stimulatie 
van MSC’s met histatines verhoogde de migratie van alle drie MSC-types. Verassend genoeg 
had histatine het grootste effect op migratie van MSC’s uit vetweefsel. Gingiva MSC’s hadden 

van nature al een hoge migratie, wat waarschijnlijk de reden is dat stimulatie met histatine 
weinig extra migratie gaf. Histatines beïnvloedden contractie niet, terwijl ze wel de migratie 
van MSC’s uit de huid stimuleerden. Daarom kan het wellicht gebruikt kan worden als 
therapeuticum om wondgenezing in de huid te bevorderen. 

Op eiwit gebaseerde therapeutica om wondgenezing te bevorderen (zoals histatines 
of cytokines) zullen worden afgebroken door proteases die aanwezig zijn in het wondbed. 
Daarom hebben we in hoofdstuk 6 getest of histatines, IL-6 en CXCL8 lang genoeg intact 
zouden blijven om hun migratie stimulerende activiteit uit te oefenen. Alle histatines en 
cytokines bleven tenminste 24 uur stabiel in een fysiologische zoutoplossing bij 37°C. 
Daarentegen was in de aanwezigheid van wondvocht de helft van de originele hoeveelheid 
Hst1 en Hst2 binnen 8 uur afgebroken. Een cyclische vorm van Hst1 en het minimaal actieve 
domein van Hst1 waren onder dezelfde omstandigheden veel stabieler, de cytokines IL-6 en 
CXCL8 waren nog stabieler. 

Om uit te zoeken of het noodzakelijk is om een significante concentratie van histatines 
en cytokines te hebben gedurende het gehele migratieproces, of dat dit alleen nodig is om 
migratie op te starten, hebben we nog meer scratch assays uitgevoerd. Hieruit bleek dat een 
puls van histatines of cytokines van 8 uur vanaf de start van de assay, aan het eind van de 
assay (96 uur) vergelijkbare migratie gaf met continue stimulatie met histatines of cytokines. 
Hieruit kunnen we concluderen dat langdurige stimulering van histatines en cytokines niet 
noodzakelijk is en dat afbraak daardoor minder kritiek is voor de stimulatie van migratie. 
 In hoofdstuk 7 is de inflammatoire en antimicrobiële reactie onderzocht van huid 
en gingiva fibroblasten en keratinocyten op histatines en op LL-37, een ander peptide dat 
aanwezig is in speeksel bij de mens (figuur B en E, H8). We vonden verhoogde secretie van IL-
1α, CCL20 en CCL27 door keratinocyten na blootstelling aan histatine en aan LL-37. De secretie 
van IL-6, CXCL1, CXCL8, CCL2 en CCL20 door fibroblasten was daarentegen niet verhoogd 
na blootstelling aan histatines en aan LL-37. Keratinocyten die samen met fibroblasten 
waren gekweekt en werden blootgesteld aan histatines en aan LL-37 scheidden meer van 
deze cytokines uit. Dit betekent dat zowel histatines als LL-37 een indirect inflammatoir en 
antimicrobieel effect hebben. 

In dit proefschrift zijn de verschillen in wondgenezing tussen de huid en orale mucosa 
verder ontrafeld. Daarnaast is onderzocht wat de invloed van histatines uit speeksel is op de 
verschillende processen tijdens de wondgenezing. Voorzichtigheid is geboden bij vertaling 
van in vitro experimenten naar de klinische situatie. We hebben geen negatieve effecten 
van histatines op de wondgenezing ontdekt, waardoor dit onderzoek de basis zou kunnen 
vormen voor de ontwikkeling van een klinische studie om de effectiviteit en veiligheid van 
histatines voor het bevorderen van de wondgenezing te onderzoeken. 




