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ALGEMENE SAMENVATTING 
 
Bot is een levend weefsel en is in staat om zijn massa en structuur aan te 
passen  aan  de mechanische  omstandigheden.  Verhoogde mechanische 
belasting resulteert in een toename in botmassa en mineraaldichtheid in 
vivo,  terwijl bekend  is dat verlaagde belasting  resulteert  in een afname 
van  botformatie,  mineraalgehalte  en  botmatrix  eiwit  productie.  Dit 
proces staat bekend als functionele adaptatie van bot, en op deze wijze 
ontstaan botten die bestand zijn tegen breken, maar die tegelijkertijd uit 
een  minimum  aan  botmateriaal  bestaan.  Adaptatie  van  bot  aan  de 
veranderende  mechanische  belasting  wordt  verkregen  tijdens  het 
gecompliceerde proces van botremodellering. Men neemt tegenwoordig 
algemeen  aan  dat  bot  mechanische  belasting  signaleert  middels  het 
cellulaire netwerk  van osteocyten  in de botmatrix,  en dat de belasting 
wordt  waargenomen  via  een  belasting‐geïnduceerde  interstitiële 
vloeistofstroom  in het  lacuno‐canaliculaire netwerk rond de osteocyten. 
De  osteocyten  produceren  signaalmoleculen  die  de  activiteit  van 
effectorcellen, de osteoclasten en osteoblasten, kunnen reguleren en dit 
resulteert vervolgens in een optimale botmassa en botstructuur. 

Dit  proefschrift  onderzocht  de  rol  van  mechanische  belasting  op 
verschillende  aspecten  van  botadaptatie  op  cellulair  niveau,  zoals 
gebeurt tijdens een orthodontische tandverplaatsing. Osteocyt apoptose 
reguleert  waarschijnlijk  botremodellering  door  osteoclasten  aan  te 
trekken.  Stikstofoxide  (NO)  is  een  belangrijk  signaalmolecuul  dat 
vrijkomt  als  reactie  op  mechanische  belasting.  Het  wordt  door 
osteocyten  geproduceerd  door  de  activiteit  van  constitutief  endotheel 
stikstofoxide  synthase  (eNOS)  en/of  door  induceerbaar  stikstofoxide 
synthase (iNOS). Onze hypothese was dat de osteocyten een belangrijke 
rol spelen tijdens de adaptatie van bot op mechanische belasting, en dat 
dit botadaptatie proces wordt gereguleerd door NO. Om deze hypothese 
te  testen  hebben  we  ons  gericht  op  de  volgende  wetenschappelijke 
vragen: 
 
1.  Is  er  een  relatie  tussen  osteocytdichtheid,  botremodellering 

parameters, geslacht en osteoporose? 
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2.  Wordt  tumor  necrosis  factor‐α‐geïnduceerde  apoptose  in 
osteocyten  geïnhibeerd  door  mechanische  stimulatie  van  een 
vloeistofstroom,  en  wordt  de  inhibitie  van  osteocyt  apoptose 
gemedieerd door belasting‐geïnduceerde NO productie? 

3.  Welke apoptose‐gerelateerde genen veranderen hun expressie  ten 
gevolge  van  een  fysiologische  mechanische  belasting  door  een 
pulserende vloeistofstroom in osteocyten, en wordt de verandering 
van  de  apoptose‐gerelateerde  genen  gemedieerd  door  belasting‐
geïnduceerde NO productie? 

4.  Zijn mechanisch‐gestimuleerde  osteocyten  in  staat  om  osteoclast 
formatie  en  botresorptie  te  moduleren  door  oplosbare  factoren 
zoals NO? 

5.  Stimuleert  orthodontische  belasting  constitutief  eNOS  en/of 
induceerbaar iNOS in osteocyten in ratten? 

 
Om  antwoord  te  krijgen  op  deze  vragen  hebben we  de  relatie  tussen 
osteocytdichtheid,  botremodellering  parameters,  geslacht  en 
osteoporose  onderzocht.  We  hebben  aangetoond  dat  het  aantal 
osteocyten  ingebed  in  de  botmatrix  afhankelijk  is  van  het  geslacht,  en 
verschilt  tussen  gezonde  personen  en  patiënten  met  osteoporose 
(Hoofdstuk  2).  Bij  osteoporotische  patiënten werd  een  afname  van  de 
bot‐turnover  gezien  en werden  veranderingen  van  de  architectuur  van 
het  bot  waargenomen  die  kenmerkend  zijn  voor  osteoporose.  Deze 
bevindingen  lijken  te bevestigen dat bij patiënten met osteoporose de 
functie  van  osteoblasten  is  verstoord.  Bij  vrouwelijk  patiënten  met 
osteoporose  kan  de  afname  in  het  aantal  osteocyten  gerelateerd  zijn 
aan gebrekkige botremodellering en dit  leidt tot verminderde botmassa 
en botsterkte (Hoofdstuk 2). 

Apoptose  van  osteocyten  is  waarschijnlijk  het  signaal  voor  het 
aantrekken  van  osteoclasten.  Osteoclasten  worden  gestuurd  naar 
apoptotische osteocyten, en dit suggereert een belangrijke regulerende 
rol voor osteocyt apoptose  tijdens botremodellering, zoals ook gebeurt 
na applicatie van een orthodontische kracht. We hebben tumor necrosis 
factor‐α‐geïnduceerde  osteocyt  apoptose  onderzocht  na  applicatie  van 
een  pulserende  vloeistofstroom  (PFF)  (Hoofdstuk  3). Om  aan  te  tonen 
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dat NO apoptose kan reguleren, werd het vrijkomen van NO geïnhibeerd 
door  NG‐Nitro‐L‐Arginine  Methyl  Ester  (L‐NAME).  We  hebben 
aangetoond  dat  vloeistofschuifspanning  tumor  necrosis  factor‐α‐
geïnduceerde apoptose specifiek  in osteocyten kan  inhiberen, maar niet 
in osteoblasten of periostale  fibroblasten. Het  inhiberende effect werd 
gedeeltelijk  gemedieerd  door  NO.  Dit  suggereert  een  regulerende  rol 
voor  osteocyt  apoptose  in  osteoclastische  botresorptie  tijdens 
botremodellering  zoals  gebeurt  na  applicatie  van  een  orthodontische 
kracht (Hoofdstuk 3). 

Het  is onbekend welke apoptose‐gerelateerde genen hun expressie 
veranderen  na  een  fysiologische  mechanische  belasting.  We  hebben 
apoptose‐gerelateerde  genexpressie  onderzocht  na  PFF  in  osteocyten, 
osteoblasten  en  fibroblasten  (Hoofdstuk  4).  Om  aan  te  tonen  dat  NO 
apoptose‐gerelateerde  genexpressie  in  osteocyten  kan  reguleren, 
hebben we het vrijkomen van NO geïnhibeerd door L‐NAME. We hebben 
genexpressie van Bcl‐2, caspase‐3, p53 en c‐Jun onderzocht omdat deze 
genen  een  sleutelrol  spelen  tijdens  cel  apoptose.  We  hebben 
aangetoond  dat  PFF  Bcl‐2  genexpressie  stimuleert  en  caspase‐3 
genexpressie  inhibeert.  p53  en  c‐Jun  genexpressie  veranderde  niet  in 
osteocyten  na  PFF.  Inhibitie  van  NO  door  L‐NAME  voorkwam  de  PFF‐
gemedieerde  veranderingen  in  Bcl‐2  en  caspase‐3  genexpressie  in 
osteocyten. Dit suggereert dat NO gedeeltelijk verantwoordelijk  is voor 
de  belasting‐geïnduceerde  inhibitie  van  osteocyt  apoptose  door 
veranderingen in Bcl‐2 en caspase‐3 genexpressie (Hoofdstuk 4). 

De  transmissie  van  oplosbare  factoren  van  osteocyten  via  de 
pericellulaire vloeistof naar andere botcellen kan essentieel zijn om een 
gewenste  antwoord  te  krijgen  op  mechanische  stimulatie.  Grondig 
onderzoek  naar  de  effecten  van  het  geconditioneerde  medium  van 
mechanisch‐gestimuleerde  osteocyten  op  osteoclast  formatie  en 
activiteit  draagt  bij  om  de  kennis  van  oplosbare  factoren,  vrijgegeven 
door osteocyten in de pericellulaire vloeistof, uit te breiden. We hebben 
onderzocht  of  mechanisch‐gestimuleerde  osteocyten  in  staat  zijn  om 
osteoclast formatie en botresorptie te moduleren via oplosbare factoren 
(Hoofdstuk  5).  Om  aan  te  tonen  dat  NO  osteoclast  formatie  en 
botresorptie  kan  reguleren,  werd  het  vrijkomen  van  NO  geïnhibeerd 
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door L‐NAME. We hebben aangetoond dat osteocyten onderworpen aan 
PFF  osteoclast  formatie  en  resorptie  kunnen  inhiberen  via  oplosbare 
factoren, en dat het vrijkomen van deze oplosbare factoren gedeeltelijk 
afhankelijk  is  van de  activatie  van NO  in osteocyten  na  PFF. Het  bleek 
dat  de  osteocyten  gevoeliger  zijn  voor  PFF  dan  osteoblasten  of 
periostale  fibroblasten wat betreft de productie van oplosbare  factoren 
die osteoclast formatie en botresorptie beïnvloeden (Hoofdstuk 5). 

Orthodontische  tandverplaatsing  wordt  gekenmerkt  door  een 
opeenvolgende  reactie  van  parodontale  weefsels  op  biomechanische 
krachten. Onze hypothese was dat eNOS en  iNOS het antwoord van de 
weefsels  op  orthodontische  kracht  reguleren,  en  daarom  hebben  we 
eNOS en  iNOS expressie onderzocht  in osteocyten tijdens een applicatie 
van  een  orthodontische  kracht  in  een  rattenmodel  (Hoofdstuk  6). 
Immunohistochemische  kleuring  heeft  aangetoond  dat  aan  de 
tensiezijde de eNOS‐positieve osteocyten toenamen vanaf 24 uur, terwijl 
de  iNOS  positieve  osteocyten  min  of  meer  gelijk  bleven.  Aan  de 
compressiezijde was er al na 6 uur een  toename van de  iNOS‐positieve 
ostecyten,  terwijl  de  eNOS‐positieve  osteocyten  na  24  uur  toenamen. 
Dit suggereert dat eNOS botformatie aan de tensiezijde medieert, terwijl 
iNOS  ontsteking‐geïnduceerde  botresorptie  aan  de  compressiezijde 
medieert.  Het  lijkt  dat  zowel  eNOS  als  iNOS  botremodellering  tijdens 
applicatie van een orthodontische kracht reguleert (Hoofdstuk 6). 
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