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ALGEMENE SAMENVATTING 

Het onderzoeksveld van bot tissue engineering is een opkomend interdisciplinair 

onderzoeksveld, waarin principes uit de biologie en uit engineering worden toegepast 

gericht op de ontwikkeling van levensvatbare structuren voor het herstel en onderhoud van 

de functie van menselijk weefsel zoals bot. Binnen dit nieuwe interdisciplinaire 

onderzoeksveld wordt gebruik gemaakt van stamcellen, zoals uit menselijk vetweefsel 

verkregen mesenchymale stamcellen (hASCs), en op natuurlijke wijze of synthetische wijze 

verkregen materialen welke gevormd kunnen worden tot scaffolds. Wanneer een scaffold 
wordt geïmplanteerd in het lichaam (als een tijdelijke structuur) voorziet het in een sjabloon 

dat de lichaamseigen cellen in staat stelt te groeien en nieuw functioneel weefsel te vormen 

terwijl de scaffold geleidelijk wordt geresorbeerd. Recentelijk hebben wij een innovatief 

chirurgisch concept voorgesteld waarin de voordelen van tissue engineering voor het 

regenereren van de tussenwervelschijf en/of wervelfusie worden gebruikt. In deze één-staps 

chirurgische procedure is het van fundamenteel belang dat het oogsten, isoleren, installeren 

en het zaaien van stamcellen op een injecteerbare scaffold in een klinische setting 

plaatsvindt en binnen een korte tijdspanne. hASCs bieden een dergelijke bron van 

stamcellen. Zodra ASCs zijn geïmplanteerd op de locatie waar bot moet worden 

geregenereerd, is de aanhechting van het hASCs-scaffold construct aan het oppervlak van 

het defect nodig, alsmede botvorming en integratie van het nieuw geregenereerde bot met 

de micro-omgeving van het omgevende bot om normaal functioneel bot te geven. hASCs 

bevorderen de vorming van nieuw botweefsel in het botdefect door botachtige cellen te 

worden of door cellen aan te trekken en/of afscheiding van cellulaire factoren die bijdragen 

aan botvorming. hASCs moeten dus intensief interacteren met hun omgeving. Aan de 

andere kant zullen signaalfactoren die worden afgegeven door de omliggende bot micro-

omgeving waarschijnlijk het gedrag van de geïmplanteerde hASCs beïnvloeden en 

moduleren. Van fundamenteel belang voor succesvolle engineering van botweefsel is niet 

alleen het identificeren van mogelijke factoren die worden afgegeven door de nabij-gelegen 

gastheerbotcellen, die het gedrag van de geïmplanteerde hASCs moduleren, maar ook om 

inzicht te verkrijgen in de moleculaire en biologische gebeurtenissen die optreden in vivo en 

die leiden tot het afscheiden van zulke signaalmoleculen.   

Dit proefschrift richt zich op het verkrijgen van inzicht in het effect van de 

gastheerbotomgeving op de vervanging van een tissue engineering construct met hASCs 

voor wervelfusie door nieuw en gezond bot. De doelstelling was om moleculen te 

identificeren die betrokken zijn bij intercellulaire communicatie tussen osteocyten in het 

gastheerbot en de geïmplanteerde hASCs. Omdat de osteocyten over het unieke vermogen 
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beschikken om fysieke stimuli te vertalen in een biologische reactie, hebben we ons ook 

gericht op het vaststellen of belasting intercelcommunicatie beïnvloedt. 

In dit proefschrift worden de volgende wetenschappelijke vragen aan de orde gesteld: 

1. Hoe reageren osteocyten in het gastheerbot op mechanische stimulatie met 

betrekking tot de expressie van genen die coderen voor signaalmoleculen en de 

afgifte van dergelijke moleculen?  

2. Wat zijn de moleculaire mechanismen die leiden tot de afgifte van 

signaalmoleculen in reactie op belasting? 

3. Wat is de invloed van signaalmoleculen op de differentiatie van hASCs? 

4. Welke moleculaire mechanismen worden geactiveerd in ongedifferentieerde 

hASCs na stimulatie met deze signaalmoleculen? 

Om antwoorden te vinden op deze vragen hebben we eerst mogelijke signaalmoleculen 

geïdentificeerd, die van belang zijn in de fysiologische reactie van bot op mechanische 

belasting en die waarschijnlijk een relevante rol spelen in stamcel lineage commitering. 

Bone morphogenic proteins (BMPs) en Wnts zijn geïdentificeerd als signaalmoleculen die 

een sleutelrol spelen en die fundamenteel zijn voor het proces van bot remodellering. 
Tegelijkertijd zijn zij betrokken bij signaaltransductieroutes die stamceldifferentiatie,              

-proliferatie en -apoptose reguleren. Het is om deze reden dat BMPs en Wnts zich 

opwerpen als primaire doelwitten van signaalmoleculen die in potentie het gedrag van 

ongedifferentieerde hASCs kunnen moduleren. 

BMPs vertegenwoordigen een klasse van zeer belangrijke eiwitten voor het reguleren 

van cel-cel communicatie, celdifferentiatie en morfogenese van verscheidene organen. 

BMPs zijn veel bestudeerde groeifactoren vanwege hun relevantie in botregeneratie. 

Totnogtoe is het onduidelijk welke rol BMPs, specifiek BMP2 en BMP7, spelen in het proces 

van botmechanotransductie. In hoofdstuk 3 laten wij zien dat mechanische belasting door 

middel van pulserende vloeistofstroom BMP7 gen- en eiwitexpressie in menselijke 

osteocyten verhoogde. Dit wijst er op dat opregulatie van BMP7 een fysiologische respons 

van bot op mechanische belasting betreft. De door mechanische belasting geïnduceerde 

opregulatie van BMP7 in osteocyten is waarschijnlijk gemedieerd door de nucleaire receptor 

van vitamine D. Toekomstig onderzoek moet volledig aan het licht brengen waardoor de 

mechanische belasting tot de activering van de vitamine D receptor leidt en bepalen wat de 

rol van deze receptor tijdens het proces van bot mechanotransductie is. 

Wij hebben gevonden dat de basale niveaus van BMP2 eiwit beduidend hoger waren 

dan basale niveaus van BMP7 eiwit, maar de basale BMP2 niveaus werden niet veranderd 

in reactie op mechanische belasting in primaire menselijke botcellen. BMP2 is essentieel 

voor de rekrutering van beenmergcellen en initiële cel lineage commitering, terwijl BMP7 
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een relevante rol in het rijpingsproces van pre-osteoblasten in bot heeft. Onze bevindingen 

suggereren dat osteocyten constitutief BMP2 tot expressie brengen, waarschijnlijk om de 

toevloed van beenmergcellen en de commitering van pre-osteoblasten te beheren. BMP7, 

van de andere kant, wordt speciaal geproduceerd tijdens mechanisch geïnduceerde bot 

remodellering om pre-osteoblastgroei en -differentiatie te bevorderen. 

De Wnt/ -catenin signaaltransductie route is geïdentificeerd als één van de 

signaaltransductie routes die in reactie op mechanische belasting wordt geactiveerd, maar 

de moleculaire gebeurtenissen die tot activering van deze route in osteocyten leiden worden 

nog niet goed begrepen. In hoofdstukken 4, 5, en 7 tonen wij aan dat osteocyten reageren 

op mechanische belasting door middel van pulserende vloeistofstroom met de activering 

van de Wnt/ -catenin route en Wnt-productie. Wij laten zien dat de activering van Wnt/ -

catenin route plaatsvindt via een gezamenlijk mechanisme. De mechanische belasting 

resulteert in verhoogde productie van stikstofoxide (NO) evenals in activering van focal 

adhesion kinase (FAK) en de Akt signaaltransductie route, hetgeen resulteert in -catenin 

stabilisatie, gevolgd door translocatie van -catenin naar de nucleus, en expressie van -

catenin doelwitgenen zoals CD44, connexin 43, cyclin D1, en c-fos (hoofdstuk 5). De 

propagatie van dit signaal vindt plaats na inducering van Wnt-productie ten gevolge van 

mechanische belasting (hoofdstuk 4 en 6), die in reactivering van de Wnt/ -catenin 

signaaltransductie route resulteert (hoofdstuk 4). 

Wnts zijn betrokken bij de lineage commitering, proliferatie en apoptose van 

mesenchymale stamcellen. Wnts lijken belangrijk voor osteogene differentiatie van MSCs 

die uit beenmerg worden verkregen, maar de rol van deze moleculen in lineage commitering 

van MSCs van menselijk vetweefsel moet nog nader worden opgehelderd. Daarom 

veronderstelden wij dat Wnts belangrijke regulatoren van hASCs lineage commitering zijn. 

In hoofdstuk 6 onderzochten wij of Wnt3a en/of Wnt5a osteogene differentiatie van hASCs 

bevordert. Wij tonen aan dat Wnt3a er niet in slaagde om osteogene differentiatie van 

hASCs te induceren, hoewel het de Wnt canonieke route in deze cellen activeerde. Ter 

vergelijking, Wnt5a induceerde osteogene differentiatie van hASCs via de Wnt niet-

canonieke route. Een belangrijke component van de Wnt niet canonieke route is het lid van 

de Rho familie van kleine GTPases, ROCK. Deze route is van specifiek belang aangezien 

deze familie van kleine GTPases betrokken is bij cytoskelet veranderingen die worden 

geassocieerd met osteogene lineage commitering van stamcellen. Wij tonen aan dat Wnt5a 

osteogene differentiatie van hASCs via de Wnt niet canonieke route induceert door de 

organisatie van het cytoskelet te moduleren middels de activiteit van ROCK. Aldus hebben 

hASCs het potentieel om langs de osteogene lineage te differentiëren wanneer 

gestimuleerd met Wnt5a. 
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Nu we hebben laten zien dat mechanisch gestimuleerde osteocyten Wnts en BMPs 

produceren en er van uitgaande dat hASCs differentiëren langs de osteogene lineage 

wanneer gestimuleerd met BMPs of Wnts (hoofdstuk 6), veronderstellen we dat mechanisch 

gestimuleerde osteocyten, via afscheiding van BMPs en/of Wnts, osteogene differentiatie 

van hASCs bevorderen (hoofdstuk 7). 

Om onze hypothese te testen hebben we hASCs gekweekt met een geconditioneerd 

medium van PFF-gestimuleerde osteocyten. Helaas beïnvloedde het geconditioneerde 

medium van PFF-gestimuleerde osteocyten niet overduidelijk hASCs lineage commitering in 

onze experimentele set up. Onze resultaten waren enigszins onverwacht. Het is mogelijk 

dat we oplosbare factoren, geproduceerd door de osteocyten, hebben verdund tot 

concentraties die geen effecten teweegbrengen in hASCs. Het is aangetoond dat 10 ng/ml 

van commercieel beschikbare BMP2 en BMP7 en 50 ng/ml van commercieel beschikbare 

Wnt5a (hoofdstuk 6) nodig zijn om osteogene differentiatie in vitro te induceren. Het is 

onwaarschijnlijk dat een enkele episode van 1 uur PFF in vitro resulteert in de productie van 

dergelijk hoge concentraties van BMPs (hoofdstuk 3) of Wnts, hetgeen kan verklaren 

waarom we geen duidelijk effect van BMPs of Wnts op differentiatie van hASC 

observeerden. Aan de andere kant kunnen deze signaalfactoren, in het bijzonder BMPs, 

accumuleren en drempelniveaus bereiken die voldoende zijn om hASCs in vivo te 

beïnvloeden. 

 

Conclusie 
In dit proefschrift hebben we Wnts en BMPs geïdentificeerd als signaalmoleculen die 

worden afgescheiden door osteocyten in reactie op fysiologische mechanische belasting. 

We stellen nieuwe moleculaire mechanismen voor die na belasting leiden tot het afscheiden 

van deze signaalmoleculen. Bovendien laten we zien dat Wnts en BMPs osteogene 

differentiatie van hASCs bevorderen, hetgeen indiceert dat fysiologische mechanische 

belasting van osteocyten een lokale osteogene stimulus voor hASCs kan verschaffen.  

De resultaten die zijn beschreven in dit proefschrift dragen bij aan de opheldering 

van de interacties tussen botcellen en hASCs, die van fundamenteel belang kunnen zijn 

voor de ontwikkeling van stamcel-gebaseerde therapeutische strategieën. Een beter begrip 

van de mechanotransductie routes en hun regulerende factoren in de gastheerbotcellen is 

noodzakelijk voor de ontwikkeling van de toekomstige aanpak voor bot tissue engineering.  

 




