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Nederlandse samenvatting 

Gewrichtskraakbeen heeft een unieke structuur die zorgt voor een soepele en wrijvingsvrije beweging van de 

gewrichten. De biofysische eigenschappen van kraakbeen hangen grotendeels af van de biochemische 

samenstelling. Tijdens het ouder worden beïnvloeden de veranderingen die optreden in de 

kraakbeensamenstelling de functionaliteit en zodoende ook de biofysische eigenschappen. Omdat de 

levensduur toeneemt, komen leeftijd gerelateerde complicaties zoals kraakbeendegeneratie en osteoartritis 

steeds vaker voor. Deze aandoeningen kunnen pijn, handicaps en hulp-afhankelijkheid veroorzaken bij 

dagelijkse activiteiten die vervolgens leiden tot een verminderde kwaliteit van leven. Bovendien leiden ze tot 

hogere kosten van de gezondheidszorg. Het is daarom essentieel om meer te weten over leeftijdsgebonden 

veranderingen die in het weefsel optreden en hun effecten op de biofysische eigenschappen van het weefsel. 

Daarom had dit proefschrift twee hoofddoelen. Het eerste doel was om de biomechanische, diffusie en 

biochemische veranderingen in het condylaire kraakbeen van het temporomandibulaire gewricht (TMG) te 

onderzoeken. Hierbij hebben we de veroudering nagebootst door collageen crosslinks te induceren. Het 

tweede doel was om inzicht te krijgen in het effect van normale veroudering op biofysica (mechanisch en 

diffusie) en biochemische kenmerken van TMG condylair kraakbeen. 

Om biomechanische eigenschappen te onderzoeken was het nodig om de dikte van het kraakbeen te meten 

via een snelle, betrouwbare en niet-destructieve methode. Daarom is in het eerste experimentele hoofdstuk 

van dit proefschrift (Hoofdstuk 2) de ontwikkeling van een ex vivo werkwijze beschreven voor diktemeting 

van het TMG condylaire kraakbeen. Dit geschiedde met behulp van micro computed tomography (μCT). Met 

behulp van deze methode is een dikte-distributiekaart ontwikkeld die aantoonde dat het voorste gebied van 

varkens’ condylair kraakbeen het dunste gebied van de mandibulaire condylus is. De waarden verkregen met 

μCT kwamen overeen met waarden verkregen met behulp van histologie. Een derde methode, 

naaldpenetratie, overschatte de dikte als gevolg van de penetratie van de naald in de eerste laag 

subchondraal bot. Daarom hebben we de μCT-methode gebruikt voor de monsters die in de volgende 

experimentele hoofdstukken zijn geanalyseerd. 

In Hoofdstuk 3 hebben we een verouderingsachtig effect geïnduceerd door het aantal collagene crosslinks te 

verhogen gebruikmakend van verschillende concentraties ribose. Onder deze omstandigheden werden 50 

keer meer crosslinks gevonden met de hoogste concentratie van ribose. Een positieve correlatie werd 

gevonden tussen het niveau van collageen crosslinks en de kraakbeenstijfheid. Deze bevindingen zijn 

vergelijkbaar met die eerder zijn beschreven voor hyalien kraakbeen van andere gewrichten. De behandeling 

veranderde ook de oriëntatie en de organisatie van de collageenvezels in de oppervlakkige laag van het 

kraakbeen als gevolg van interfibrillaire bindingen. Dit resulteerde in het samen klonteren van 

collageenvezels en open gebieden tussen de vezels. Dit model, waarin ribose werd gebruikt om bepaalde 



aspecten van leeftijd gerelateerde veranderingen na te bootsen, zou dus kunnen worden gebruikt als een in 

vitro-model om leeftijdsgebonden mechanische veranderingen in de TMJ-condyle te bestuderen. 

Om het effect van crosslinking die optreedt bij natuurlijke veroudering op diffusie te verhelderen, 

induceerden we een verhoogd aantal crosslinks in collageen van kraakbeen afkomstig van jonge paarden 

(Hoofdstuk 4). Het effect van een verhoogde hoeveelheid collageen crosslinks op elektrostatische interacties 

en sterische hindering werd geanalyseerd met behulp van een neutraal en een negatief geladen 

contrastmiddel. Na ribose-incubatie van TMJ-kraakbeen van jonge paarden nam het aantal collagene 

crosslinks aanzienlijk toe; het aantal was zelfs hoger dan in kraakbeen van oude paarden (Hoofdstuk 5). Als 

gevolg hiervan nam de weefselstijfheid 1,5-voudig toe. Niettemin veranderde de diffusie niet voor het 

neutrale contrastmiddel noch voor het negatief geladen middel. De resultaten van dit onderzoek suggereren 

sterk dat collageen crosslinking in TMJ condylair kraakbeen de diffusie niet beïnvloedt. Echter, het verhoogt 

de stijfheid van het TMJ kraakbeen en dit geldt voor zowel paardachtigen als varkens (Hoofdstuk 3). 

Om het effect van normale veroudering op TMJ condylair kraakbeen te onderzoeken, verzamelden we 

kraakbeen van paarden van verschillende leeftijden. Dit kraakbeen werd zowel biochemisch als biofysisch 

onderzocht in Hoofdstuk 5. We toonden aan dat met het ouder worden, de diffusie van een neutraal 

contrastmiddel daalt als gevolg van een daling van het watergehalte in het weefsel, gelijktijdig met een 

toename van het gehalte aan collageen, en aantal crosslinks. Dit bevestigde het sterische hinderingseffect van 

met verouderen geassocieerde veranderingen op de diffusie van neutrale contrastmiddelen. 

Verrassenderwijs werd de diffusie van het negatief geladen contrastmiddel nauwelijks beïnvloed. Dit kan 

worden verklaard door een opmerkelijke verandering in de verdeling van glycosaminoglycanen (GAG's) in de 

weefselmatrix na veroudering. Het zou ook de onverwachte resultaten van weefselstijfheid kunnen verklaren: 

de stijfheid veranderde niet met het ouder worden, terwijl de hoeveelheid collagene crosslinks 15 keer 

toenam. GAG's dragen aanzienlijk bij tot de mechanische respons van kraakbeen; het lijkt erop dat het effect 

van een opmerkelijke verandering in GAG-verdeling het effect van de toegenomen hoeveelheid collageen-

crosslinks heeft verminderd. 

We concluderen dat de bijdrage van factoren die veranderen als gevolg van natuurlijke veroudering niet 

noodzakelijkerwijs gelijk is aan kunstmatig geïnduceerde veroudering door de hoeveelheid crosslinks te 

verhogen. Het lijkt er dus op dat mandibulair condylair kraakbeen in dit opzicht verschilt van hyalien 

kraakbeen. Van het laatste kraakbeen werd aangetoond dat er een positieve correlatie bestaat tussen het 

aantal collageen crosslinks en de stijfheid tijdens veroudering. Concluderend kan gesteld worden dat de 

studies beschreven in dit proefschrift een belangrijke bijdrage leveren aan onze kennis over het effect van de 

normale veroudering op biofysische (mechanisch en diffusie) en biochemische kenmerken van het TMG 

condylair kraakbeen. 


