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Do you find things are moving 
Just a little too fast 
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General abstract 

Bone is a dynamic tissue that constantly remodels to adapt its structure to 

external mechanical loading. Bone remodeling is mediated by bone 

formation and bone resorption, two major processes that are tightly 

balanced. The cells responsible for bone resorption are the so-called 

osteoclasts. The formation of these bone resorbing osteoclasts in vivo is a 

multistep process orchestrated by cells of the osteoblast lineage (bone lining 

cells) that provide the proper signals to osteoclast precursors. In an early 

stage of osteoclast formation, adhesion between bone lining cells and 

osteoclast precursors occurs and is established via an interaction involving 

intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) on bone lining cells and 

leukocyte function-associated antigen-1 (LFA-1) on osteoclast precursors. 

M-CSF and RANKL, cytokines expressed by the osteoblast-like cells, then 

further stimulate the osteoclast precursors towards the osteoclast lineage. In 

this process migration is an essential step for both the precursors and the 

osteoclast itself. Yet, the dynamics of cell migration throughout osteoclast 

formation is largely unknown. 

Differentiated osteoclasts are characterized as mitochondria-rich 

cells, a feature required to meet the energy demands during their bone 

resorbing activity. Although the huge number of these organelles is a 

recognized characteristic of osteoclasts, surprisingly little is known about 

their biogenesis during osteoclast differentiation. In this thesis we 

investigated the role of cell-cell interactions in several aspects of osteoclast 

formation, osteoclast migratory behavior and the genesis of mitochondria in 

these cells.  

In chapter 2  we analyzed the expression of ICAM-1 on both 

human osteoblast-like cells and osteoclast precursors at different time points 

during osteoclastogenesis. We found that in the co-culture the protein 

expression on osteoclast precursors strongly increases whereas the 

osteoblast-like cells become ICAM-1 negative. Moreover, ICAM-1 on 

osteoclast precursors clusters and this clustered ICAM-1 is found to be 

associated with F-actin. The clusters are distributed at the baso-lateral 

membrane and remain present for several days. We suggest that ICAM-1 of 

bone lining cells is mainly involved in the initial adhesion of osteoclast 

precursors to bone lining cells. Clustered ICAM-1 and its association with F-

actin on osteoclast precursors on the other hand suggest an involvement of 

this molecule in cell movement at a later stage. These findings led us to 
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hypothesize that cell-cell interactions influence the expression of genes 

during osteoclastogenesis. 

In chapter 3  we investigated the effect of cell-cell interactions on 

the mRNA expression of adhesion molecules and molecules involved in 

osteoclast differentiation. We further analyzed the formation of 

multinucleated, tartrate resistant acid phosphatase (TRACP) positive cells. 

Interestingly, gene expression of ICAM-1 and of osteoclastogenesis-related 

genes was highly up-regulated in the co-culture and reflected a synergistic 

increase due to direct cell-cell interaction. Subsequently, we analyzed the 

number of osteoclast-like cells that were formed in the co-culture and found 

that these numbers are significantly augmented compared to mono-cultures. 

These data indicate that cell-cell adhesion between osteoclast precursors 

and osteoblast-like cells significantly modulates the cellular response leading 

to an increase in expression of osteoclast differentiation genes and the 

ultimate formation of osteoclasts.  

Based on these findings, we wondered whether a stimulation of the 

supporting osteoblast-like cells could indirectly lead to an increase in 

osteoclast formation. In chapter 4  we show that a short pre-incubation of 

these cells with IL-1β increased the adhesion of PBMCs. mRNA expression 

of ICAM-1, macrophage colony stimulating factor (M-CSF) and IL-1β itself 

was highly increased. Pre-incubation with IL-1β further favors retraction of 

the osteoblast-like cells and concomitantly increased the formation of 

TRACP+ multinucleated cells. These findings show that a short pre-

stimulation of only 6 hours of the supporting fibroblasts is sufficient to result 

in a significantly increased osteoclastogenesis at a much later time point, 21 

days. 

Cell-cell interactions during osteoclastogenesis also play a pivotal 

role in the migration of osteoclast precursors to the bone surface. It has been 

shown that the retraction of osteoblast-like cells is a prerequisite for the 

osteoclast precursors to migrate. In chapter 5  we investigated migratory 

behavior of osteoclast precursors at different time points. At an early time 

interval during differentiation, the cells migrated further away from their initial 

position compared to the later stage. At this later time point the cells were 

still highly motile, but did not travel long distances. We next monitored 

isolated osteoclasts and showed for the first time that osteoclasts can 

undergo fission and generate a number of functional multinucleated 

compartments. Besides, also compartments that contained apoptotic nuclei 
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were shed from the osteoclast. Together, these findings suggest important 

migratory activities during osteoclastogenesis: First, the osteoclast precursor 

explores the environment in search for fusion partners whereas in a later 

stage the osteoclast precursor moves in a much more localized area, 

possibly preparing for an interaction with neighboring cells. The osteoclast 

splitting up into several multinucleated cells could suggest that this is 

needed to simultaneously control bone resorption at different sites. In 

addition, fission provides a means to shed apoptotic nuclei.  

In chapter 6  we investigated the biogenesis and activity of 

mitochondria during osteoclastogenesis. More specifically, we determined 

the role of M-CSF and receptor activator of nuclear factor kappa B ligand 

(RANKL), important cytokines during osteoclastogenesis, in these 

processes. Based on mRNA expression profiles, we could distinguish 

macrophage and osteoclast differentiation in the M-CSF and M-CSF/RANKL 

cultures, respectively, and found a differential up-regulation of mitochondria-

related genes during these processes. Differences between mitochondria in 

those two cell types also existed at the morphological level. The 

mitochondria of the osteoclasts were larger and more mitochondria were 

formed per cytoplasmic surface area in this culture compared to the other 

cultures. On the other hand, it was M-CSF that strongly stimulated the 

mitochondrial activity per cell and increased the percentage of cells with a 

high mitochondrial activity.  

In conclusion, the data presented in this thesis show the 

importance of cell-cell interactions between osteoclast precursors and bone 

lining cells during osteoclast formation. They increase the gene expression 

of osteoclastogenesis-related genes and they regulate the migration 

dynamics of the different cell types. In addition, they also augment the 

ultimate formation of multinucleated osteoclasts. The important role of the 

supporting osteoblast-like cells in osteoclastogenesis has been further 

underlined by the results on the role of M-CSF in the biogenesis of 

mitochondria during this process and, finally, the intriguing finding of 

osteoclasts that undergo fission opens new paths for investigation. 
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Ga niet weg op een goede morgen 
Ga niet weg op een slecht moment 

 
Ga niet weg – Jeroen Zijlstra  
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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 
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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 
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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 
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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.  
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Color Figures 

Chapter 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And the seasons they go ‘round and ‘round 
And the painted ponies go up and down 

 
The circle game – Joni Mitchell 

 



 

154 

 
 
Chapter 2, figure 1 . ICAM-1 increases in a co-culture of osteoblasts and  
osteoclast precursors .  
 

 
 
Chapter 2, figure 2 . ICAM-1 in a co-culture reveals a baso-lateral local ization of 
the molecule on osteoclast precursors.   



Color Figures – Chapter 2 
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Chapter 2, figure 3 . ICAM-1 co-localizes with filamentous actin during I CAM-1 
clustering. .  
 

 
 

Chapter 2, figure 4 . ICAM-1 clusters in mono-cultures of PBMCs in the 
presence or absence of M-CSF and RANKL.  
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Color Figures  

Chapter 3 + 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I always said you could make it 
Just don’t forget that I said it 

 
Will anything happen? - Blondie 
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Chapter 3,  figure 4. Osteoclast formation is highl y up-regulated in co-culture 

compared to mono-culture 



Color Figures – Chapter 3 +4 
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Chapter 4, figure 1 . IL-1β stimulates adhesion of PBMCs to periodontal 
ligament fibroblasts.  

 
 
Chapter 4, figure 4 . IL-1β stimulated fibroblasts favors retraction and the 
subsequent formation of osteoclasts    
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Color Figures  

Chapter 5 + 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You say you dye your hair black since you were seventeen 
And you say it goes well with your eyes so green 

 
1 2 3 apple tree – Herman Dune 
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Color Figures – Chapter 5 + 7 
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Chapter 5, figure 5 . Mature osteoclasts can get rid of apoptotic nuclei by 
fission .  
 
 

 
Chapter 7, figure 1. An adapted model of osteoclast  formation.   
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Recept voor chocomousse 

Ingrediënten (voor 4 personen): 

 

150 g pure Côte d’Or chocolade 

4 eieren 

1 zakje vanillesuiker 

3 eetlepels boter 

1 dl slagroom 

45 g poedersuiker  

 

Bereidingswijze: 

 

- Laat de chocolade au bain-marie smelten. Wacht tot de chocolade bijna 

volledig gesmolten is voor je ze omroert anders ontstaan er kristallen. 

 

- Voeg beetje bij beetje de boter toe en doe dit mengsel in een grote 

mengkom. Doe de eierdooiers in een (andere) mengkom en doe er de 

vanillesuiker bij. Mix tot het mengsel lichtgeel en schuimig wordt. Meng het 

onder de gesmolten chocolade. 

 

- Klop de room goed stijf en meng deze ook onder de chocolade.  

 

- Klop de eiwitten stijf en voeg op het laatst de poedersuiker toe.  

 

- Meng eerst 1/3e van de eiwitten onder het chocolademengsel. Roer daarna 

de rest van de eiwitten er voorzichtig onder.  

 

- Zet enkele uren in de koelkast.  

 

Smakelijk! 




