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Algemene Samenvatting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga niet weg op een goede morgen 
Ga niet weg op een slecht moment 

 
Ga niet weg – Jeroen Zijlstra  



Algemene samenvatting 

Bot is een dynamisch weefsel dat continu haar structuur aanpast aan de externe mechanische 

belasting. Dit proces is afhankelijk van botvorming en botafbraak, twee belangrijke processen die 

in een nauw evenwicht staan. De cellen die verantwoordelijk zijn voor botafbraak zijn de 

zogenaamde osteoclasten. De vorming van deze botafbrekende meerkernige cellen is een 

proces dat bestaat uit verschillende stappen waarbij cellen van de osteoblastlijn (botrandcellen) 

de osteoclastvoorlopers van de juiste signalen voorzien. In een vroeg stadium van 

osteoclastvorming treedt er hechting tussen de botrandcellen en de osteoclastvoorlopers op. Dit 

vindt plaats door een interactie tussen het cel-cel hechtingsmolecuul ICAM-1 op de botrandcellen 

en de tegenpool LFA-1 op de osteoclastvoorlopers. M-CSF en RANKL, signaalmoleculen die tot 

expressie worden gebracht door de botrandcellen, stimuleren de osteoclastvoorlopers in hun 

differentiatie tot osteoclast. Uiteindelijk zullen osteoclastvoorlopers fuseren tot een meerkernige 

osteoclast. Tijdens deze processen speelt migratie een essentiële rol voor zowel de 

osteoclastvoorlopers als de osteoclast zelf; een activiteit van de cellen waar tot op heden 

nauwelijks aandacht aan besteed is. 

Gedifferentieerde osteoclasten worden gekenmerkt als mitochondriënrijke cellen, een 

eigenschap die nodig is om aan de energiebehoefte tijdens botafbraak te voldoen. Ondanks het 

feit dat het hoge aantal mitochondriën een bekende eigenschap is van osteoclasten, is er 

verrassend weinig bekend over hun biogenese tijdens osteoclastdifferentiatie.  

In deze thesis onderzochten we de rol van cel-cel interacties tijdens verschillende 

aspecten van osteoclastogenese, het migratiegedrag van osteoclasten en de vorming van 

mitochondriën in deze cellen.  

In hoofdstuk 2 analyseerden we de expressie van ICAM-1 op zowel humane 

osteoblastachtige cellen als osteoclastvoorlopers op verschillende tijdspunten tijdens 

osteoclastvorming. We vonden dat in de co-kweek de eiwitexpressie op osteoclastvoorlopers 

sterk verhoogd werd terwijl de osteoblastachtige cellen hun ICAM-1 expressie in de tijd verloren. 

Verder bleek dat ICAM-1 op de osteoclastvoorlopers clusterde en dat dit geclusterde ICAM-1 

geassocieerd was met het cytoskeleteiwit F-actine. De clusters waren verdeeld over de baso-

laterale membraan en bleven aanwezig gedurende meerdere dagen. Op basis van deze 

bevindingen suggereren we dat ICAM-1 op botrandcellen vooral betrokken is bij de initiële 

hechting van osteoclastvoorlopers aan botrandcellen terwijl het geclusterde ICAM-1 en de 

associatie met F-actine op de osteoclastvoorlopers een betrokkenheid van dit molecuul in 

celbeweging tijdens een later stadium suggereert. De waarnemingen tonen aan dat cel-

celinteracties de gen- en eiwitexpressie tijdens osteoclastvorming beïnvloeden.  

In hoofdstuk 3 onderzochten we het effect van cel-celinteracties op de mRNA 

expressie van aanhechtingsmoleculen en van eiwitten die betrokken zijn bij de differentiatie van 

osteoclasten. We bepaalden tevens de vorming van meerkernige, TRACP-positieve cellen 

(osteoclasten). De genexpressie van ICAM-1 en van genen betrokken bij osteoclastvorming was 

sterk synergistisch gestegen in de co-kweek en dit effect werd uitsluitend gevonden indien de 

cellen met elkaar in direct contact waren. Vervolgens bleek het aantal osteoclasten gevormd in 

de co-kweek significant hoger dan in de mono-kweken. Deze data tonen aan dat cel-celhechting 

en de daarop volgende communicatie tussen osteoclastvoorlopers en osteoblastachtige cellen de 



cellulaire respons sterk beïnvloeden, resulterend in een stijging in genexpressie en een hoger 

aantal osteoclasten.  

 Het is bekend dat tijdens infectieziekten zoals parodontitis de vorming van 

osteoclasten stijgt. In vitro kan de situatie na infectie nagebootst worden door IL-1β, een 

signaalmolecuul dat de ontstekingsreactie regelt, aan de kweken toe te voegen. We vroegen ons 

vervolgens af of een stimulering van de ondersteunende osteoblastachtige cellen met IL-1β zou 

kunnen leiden tot een verhoging in osteoclastvorming. In hoofdstuk 4 laten we zien dat een korte 

pre-incubatie van deze cellen met IL-1β niet alleen leidt tot een verhoogde hechting van 

voorlopers, maar tevens de mRNA expressie van ICAM-1, M-CSF en IL-1β sterk stimuleert. Een 

pre-incubatie met IL-1β stimuleerde daarenboven de terugtrekking van de osteoblastachtige 

cellen en verhoogde tegelijkertijd de vorming van osteoclasten. Deze bevindingen tonen aan dat 

een korte stimulering van de ondersteunende osteoblastachtige cellen gedurende 6 uur 

voldoende is om een verhoogde osteoclastogenese op een later tijdstip, te weten 21 dagen, tot 

stand te brengen. 

Cel-celinteracties tijdens osteoclastogenese spelen ook een prominente rol bij het 

migratiegedrag van osteoclastvoorlopers naar het botoppervlak. Het is aangetoond dat de 

terugtrekking van osteoblastachtige cellen een vereiste is voor de osteoclastvoorlopers om naar 

het oppervlak te migreren. In hoofdstuk 5 onderzochten we het bewegingspatroon van 

osteoclastvoorlopers op verschillende tijdspunten tijdens osteoclastvorming. Gedurende een 

vroeg tijdsinterval tijdens differentiatie migreerden de cellen verder weg van hun initiële positie 

vergeleken met een later tijdstip. Op dit latere tijdspunt waren de cellen nog steeds erg 

beweeglijk, maar bleven ze min of meer op dezelfde plek. We volgden vervolgens geïsoleerde 

osteoclasten en toonden aan dat osteoclasten in staat zijn zich te splitsen en op deze manier een 

aantal functionele, meerkernige compartimenten te genereren. Behalve deze, werden er ook 

compartimenten met apoptotische kernen afgesplitst van de osteoclast. Al deze bevindingen 

samen suggereren belangrijke migratie-activititeiten tijdens osteoclastogenese. De 

osteoclastvoorloper verkent de omgeving op zoek naar geschikte fusiepartners terwijl tijdens een 

later stadium de osteoclastvoorloper zich in een meer gelokaliseerde omgeving beweegt, 

mogelijk om zich zo voor te bereiden op een interactie met de nabijgelegen cellen. De 

mogelijkheid van de osteoclast om zich op te splitsen in meerdere functionele compartimenten 

zou kunnen suggereren dat dit mechanisme nodig is om botafbraak te controleren op 

verschillende plaatsen tegelijkertijd. Daarenboven voorziet dit mechanisme in een mogelijkheid 

om apoptotische kernen te verwijderen. 

 In hoofdstuk 6 onderzochten we de biogenese en de activiteit van 

mitochondriën tijdens osteoclastvorming. Meer specifiek bepaalden we hierin de rol van M-CSF 

en RANKL. Gebaseerd op de mRNA expressieprofielen waren we in staat om macrofaag en 

osteoclast differentiatie te onderscheiden in respectievelijk de M-CSF en de M-CSF/RANKL 

kweken. De beide kweekomstandigheden beïnvloedden de expressie van genen op een 

wezenlijk andere manier; suggererend dat de vorming en activiteit van mitochondriën in 

macrofagen en osteoclasten verschillend van elkaar verloopt. Verschillen tussen mitochondria in 

deze twee celtypes waren ook aanwezig op een morfologisch niveau. De mitochondriën van de 

osteoclasten waren groter en er werden meer mitochondriën per cytoplasmaoppervlak gevonden 

in deze kweek vergeleken met de andere kweken. M-CSF bleek de mitochondriale activiteit per 



cel sterk te stimuleren en het percentage cellen met een hoge mitochondriale activiteit sterk te 

verhogen. Aangezien RANKL en M-CSF door de botrandcellen tot expressie gebracht worden, 

suggereren deze data dat de cel-celinteractie ook sturend is bij de vorming van de mitochondriën 

van osteoclasten. 

De bevindingen zoals weergegeven in deze thesis tonen het belang van cel-

celinteracties aan tussen osteoclastvoorlopers en osteoblastachtige cellen/botrandcellen tijdens 

osteoclastvorming. De interactie leidt tot een verhoging van de genexpressie van 

osteoclastogenese-gerelateerde genen en tot een regulering van de migratiedynamiek van de 

verschillende celtypes. Daarenboven stimuleren ze de uiteindelijke vorming van meerkernige 

osteoclasten.  

De belangrijke rol van de ondersteunende osteoblastachtige cellen tijdens 

osteoclastogenese werd nog verder onderstreept door de resultaten over de rol van M-CSF in de 

biogenese van mitochondriën tijdens dit proces. De fascinerende bevinding dat osteoclasten 

kunnen splitsen in meerdere functionele eenheden werpt een geheel nieuw licht op het 

functioneren van deze botafbrekende cellen.  

 


