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Reconstructie van botdefecten vormt een aanzienlijke uitdaging voor de clinicus. Al-
logeen, diepgevroren bot wordt voor deze indicatie vaak toegepast, ondanks de hoge 
kans op complicaties, ten gevolge van het necrotische aspect van dit type bottransplan-
taat. Dit proefschrift presenteert onderzoeken welke zijn verricht om inzicht te krijgen in 
de fysiologie van bottransplantatie en om technieken te vinden die angiogenese in bot 
en osteogenese kunnen verbeteren.

DEEL I: CHIRURGISCHE REVASCULARISATIE STRATEGIËN.

In hoofdstuk 2 wordt avasculaire necrose van carpaal bot gesimuleerd. Het doel van 
deze studie is om te bepalen of de chirurgische techniek, waarbij een autoloog ge-
steelde botspaan wordt geïmplanteerd, de potentie heeft om necrotisch bot te revita-
lizeren. Botdoorbloeding en botvolume veranderingen werden 4 weken na de operatie 
bepaald. Tevens werden röntgenologisch onderzoek, histomorphometrie, histologie 
en MRI verricht. Hieruit blijkt dat implantatie van een gesteelde bottransplantaat bot-
doorbloeding verbetert vergeleken met onbehandeld avasculair necrotisch bot. Een 
verbeterde doorbloeding correleert tevens met toegenomen bot remodelering, waarbij 
geen dimensionele veranderingen worden gevonden. MRI bevindingen waren normaal 
in necrotisch carpaal bot en afwijkend in behandeld carpaal bot, wat het nut van con-
ventionele MRI voor het beoordelen van avasculair necrotisch bot in twijfel brengt. De 
bevindingen van deze preklinische, korte termijn studie ondersteunen het toepassen 
van deze chirurgische techniek voor avasculaire necrose.

In hoofdstuk 3 wordt een rattenmodel gepresenteerd waarbij een conventioneel bot 
allotransplantaat in een groot defect van het femur wordt geïmplanteerd. Het doel van 
dit onderzoek is om te bepalen of chirurgische revascularisatie door middel van intra-
medullaire implantatie van een arterioveneuze bundel de kwantitatieve en kwalitatieve 
botdoorbloeding van een allotransplantaat kan verbeteren. Dit werd beoordeeld door 
meting van waterstof uitwas, capillaire densiteit en bloedvat volume na 16 weken. De 
resultaten werden vergeleken met onbehandelde conventionele allotransplantaten 
en met de fysiologische normaalwaarden van het contralaterale femur. Chirurgische 
revascularisatie geeft een signifi cante verhoging van kwantitatieve en kwalitatieve 
botdoorbloeding. Waterstof uitwas is hoger in het contralaterale femur (fysiologische 
normaalwaarde), vergeleken met chirurgisch gerevasculariseerde allotransplantaten, 
terwijl vaatvolume gelijk blijft en capillaire densiteit lager is. Onbehandelde allotrans-
plantaten hebben een kwalitatief en kwantitatief lagere botdoorbloeding dan de 
contralaterale normaal waarden, wat klinische bevindingen bevestigd. Dit onderzoek 
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toont aan dat chirurgische revascularisatie in staat is om een neocirculatie te creëren in 
bot allotransplantaten.

Hoofdstuk 4 weidt uit over de consequenties van chirurgische revascularisatie voor bot 
osteogenese en biomechanica. Chirurgische revascularisatie van bot allotransplantaten 
werd toegepast in een orthotoop rattenmodel. Bot remodelering werd beoordeeld door 
kwantitatieve histomorphometrie, histologie en micro-computer tomografi e van be-
handelde en onbehandelde allotransplantaten alsook contralaterale normaalwaarden. 
Tevens werd bot remodelering geanalyseerd, ter hoogte van de binnenste en buitenste 
cortex, om regionale verschillen te beoordelen voortvloeiend uit de toegepaste techniek 
met intramedullaire implantatie van een arterioveneuze bundel. Biomechanica werd 
gemeten door drie punts buiging van het gereconstrueerde femur. Botvorming en his-
tologische osteocytpopulatie zijn signifi cant hoger in chirurgisch gerevasculariseerde 
allotransplantaten. Botvorming in onbehandelde allotransplantaten blijft inferieur ten 
opzichte van contralaterale normaalwaarden, terwijl dit juist de normaalwaarden over-
treft in chirurgisch gerevasculariseerde allotransplantaten. Intramedullaire vaatbundel 
implantatie verhoogt de botvorming in zowel de binnenste als de buitenste corticale 
regio’s. Botvorming in de binnenste corticale regio’s is vijf maal hoger in chirurgisch 
gerevasculariseerde allotransplantaten vergeleken met contralaterale normaalwaarden. 
Biomechanische eigenschappen zijn lager in zowel chirurgisch gerevasculariseerde 
als onbehandelde allotransplantaten vergeleken met contralaterale normaalwaarden. 
Implantatie van een vaatbundel verandert de biomechanische eigenschappen van het 
gereconstrueerde femur niet. Deze gedetailleerde analyse biedt nieuwe inzichten in 
osteogenese en biomechanica in ossale reconstructies met conventionele allotrans-
plantaten. Chirurgische revascularisatie verbetert osteogenese zonder evident nadelig 
eff ect op biomechanische eigenschappen van het gereconstrueerde femur. Deze tech-
niek biedt mogelijkheden voor klinische toepassing bij reconstructie van segmentele 
botdefecten.

DEEL II: GROEI FACTOR GEMODULEERDE BOT 
REVASCULARISATIE.

In hoofdstuk 5 worden Fibroblast Groei Factor (FGF-2) en Vasculair Endotheliaal Groei 
Factor (VEGF) met een nieuwe methodiek toegepast in allotransplantaten. Het doel 
van deze studie was om te beoordelen of FGF-2 en VEGF solitair of gecombineerd bot 
angiogenese en osteogenese kunnen bevorderen. Groeifactoren werden ingekapseld 
in biologisch afbreekbare poly (D,L-lactide-coglycolide) micropartikels, waardoor een 
locale, continue en langdurige afgifte werd bereikt. In een rattenmodel met conven-
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tionele (diepgevroren) botallotransplantaten werd intramedullaire implantatie van 
een arteriovenezue bundel verricht. Vier groepen werden gecreëerd, waarbij microp-
artikels gevuld met fysiologisch zout (controle groep), FGF-2, VEGF of FGF-2 + VEGF 
werden toegediend. Na 4 weken werd angiogenese geanalyseerd door middel van 
botdoorbloeding en capillaire densiteit. Osteogenese werd gemeten met kwantitatieve 
histomorphometrie en histologie. Botdoorbloeding en bot remodelering zijn hoger in 
allotransplantaten die behandeld zijn met VEGF. Er wordt geen toename in angiogenese 
en osteogenese gevonden na toediening van FGF-2. Capillaire densiteit en histologi-
sche osteocytpopulatie worden niet beïnvloed door de toegepaste groeifactoren. FGF-2 
gecombineerd met VEGF leidt niet tot een synergetisch eff ect. Deze korte termijn re-
sultaten zijn veelbelovend en tonen aan dat met name VEGF, toegediend in biologisch 
afbreekbare micropartikels, de botdoorbloeding en remodelering in conventionele 
allotransplantaten verbetert.

In hoofdstuk 6 worden lange termijn resultaten van FGF-2 en VEGF toepassing voor 
conventionele allotransplantaten gepresenteerd. Hetzelfde rattenmodel zoals gepre-
senteerd in hoofdstuk 5 werd gebruikt met toediening van fysiologisch zout (controle 
groep), FGF-2, VEGF of FG-2 + VEGF. Het doel van deze studie was om lange termijn 
resultaten van langdurige en continue blootstelling aan FGF-2 en VEGF, solitair en ge-
combineerd, te bepalen. Na 18 weken werd botdoorbloeding door middel van waterstof 
uitwas en capillaire densiteit gemeten om de vascularisatie van de allotransplantaten te 
beoordelen. Osteogenese werd bepaald aan de hand van histologie, histomorphometrie 
en osteoblastische alkaline fosfatase activiteit. Lange termijn resultaten werden tevens 
vergeleken met de resultaten bij 4 weken. De toepassing van groeifactoren (FGF-2 en/
of VEGF) heeft geen invloed op de capillaire densiteit na 18 weken. Botdoorbloeding 
neemt toe als allotransplantaten worden behandeld met VEGF. Een geleidelijke toename 
in histologische osteocyt populatie van 4 naar 18 weken wordt gezien in alle allotrans-
plantaten, waarbij VEGF dit proces versnelt.

Bovendien zijn de lange termijn bot remodelering en osteoblastische activiteit 
het hoogst bij VEGF toediening. FGF-2 heeft geen evident eff ect op angiogenese of 
osteogenese, mogelijk veroorzaakt door een smal therapeutisch bereik van FGF-2. 
FGF-2 gecombineerd met VEGF toont goede angiogenese en osteogenese, echter deze 
overstijgen de resultaten van solitair VEGF niet, waardoor geen synergetisch eff ect van 
FGF-2 + VEGF is aangetoond. Deze studie bewijst dat toepassing van VEGF in biologisch 
afbreekbare micropartikels het potentieel biedt om een duurzame angiogenese en 
osteogenese op te wekken in conventionele allotransplantaten.

In navolging van de resultaten van hoofdstuk 6, werd in hoofdstuk 7 VEGF in biologisch 
afbreekbare poly (D,L-lactide-coglycolide) micropartikels toegepast in orthotoop 



Chapter 11

178

getransplanteerde conventionele allotransplantaten om de klinische situatie beter te si-
muleren en een gedetailleerde analyse te verrichten. Na 16 weken werden angiogenese 
en osteogenese in de binnenste en buitenste corticale regio’s bepaald. Tevens werden 
de gevolgen van VEGF toediening op de biomechanische eigenschappen van het gere-
construeerde femur gemeten en ook vergeleken met de fysiologische normaalwaarden 
van het contralaterale femur. VEGF toont geen duidelijk eff ect op botdoorbloeding 
in het orthotope rattenmodel, terwijl de osteocyten populatie en bot remodelering 
wel toenemen. Voornamelijk in de binnenste corticale regio’s is bot remodelering het 
hoogst, wat door de intramedullaire plaatsing van VEGF verklaard kan worden. Botvo-
lume en botdensiteit veranderen niet en biomechanische eigenschappen worden ook 
niet beïnvloed door VEGF in dit rattenmodel. Deze studie onderbouwt het osteogene 
potentieel van VEGF, terwijl er geen nadelige eff ecten op botvolume, botdensiteit en 
biomechanica werden gevonden. Het gepresenteerde orthotope rattenmodel en de 
toegepaste methodiek bieden een goede basis voor verder preklinisch onderzoek naar 
groeifactor-geïnduceerde incorporatie van bottransplantaten en verbeterde lange 
termijn resultaten.

DEEL III: BOT TRANSPLANTATIE FYSIOLOGIE

In hoofdstuk 8 wordt de dynamische fysiologie van gevasculariseerde bottransplantatie 
beschreven door middel van een nauwkeurige berekening van de afkomst van botcel-
len in getransplanteerde botsegmenten in een rattenmodel. In zowel gevasculariseerde 
isotransplantaten als gevasculariseerde allotransplantaten werd het aantal acceptorcel-
len (afkomstig van de ontvanger) relatief tot het aantal donorcellen (afkomstig van het 
transplantaat) berekend. Hiervoor werd een rattenmodel gebruikt waarbij een gevascu-
lariseerd botsegment van een vrouwelijke donor werd getransplanteerd naar een man-
nelijke ontvanger van dezelfde genetische afkomst (isotransplantaat, representatief voor 
autotransplantatie) of naar een mannelijke ontvanger van een verschillende genetische 
afkomst (allotransplantaat). Daarbij werd Tacrolimus immunosuppressiva toegediend 
gedurende twee weken en een arterioveneuze bundel intramedullair geïmplanteerd. 
Corticale regio’s met actieve bot remodelering werden geïdentifi ceerd met fl uorescente 
markering. Om de afkomst van cellen in regio’s met actieve bot remodelering te bepalen 
werden zowel aan de binnenste corticale als de buitenste corticale regio’s clusters met 
cellen geselecteerd door middel van laser microdissectie. Ook werd een groot specimen 
van een transverse sectie geselecteerd om de algehele celpopulatie te beoordelen. De 
verhouding van acceptor- en donorcellen werd gekwantifi ceerd door middel van reverse 
transcriptie polymerase kettingreactie, waaruit de relatieve Expressie Ratio (rER) wordt 
berekend. De rER beschrijft het relatieve aantal acceptorcellen (mannelijk) als ratio van 
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het totaal aantal cellen (vrouwelijk+mannelijk), waarbij een hoge ratio een dominante 
aanwezigheid (infl ux) van acceptorcellen in het transplantaat vertegenwoordigt. Ana-
lyse werd 4 en 18 weken na transplantatie verricht.

In zowel isotransplantaten als allotransplantaten bestaat na 4 weken de gehele celpo-
pulatie nog voornamelijk uit donorcellen (rER < 0.5). Na 18 weken bestaan isotransplan-
taten nog steeds merendeels uit donorcellen. Dit impliceert dat in gevasculariseerde 
bot autotransplantaten er initieel wel infl ux van acceptorcellen plaatvindt maar dat er 
over de langere termijn donorcellen nog overleven en dominant aanwezig blijven. Dit 
kan waarschijnlijk worden verklaard door de afwezigheid van een afstotingsreactie in 
isotransplantatie. In allotransplantaten waren wel merendeels acceptorcellen aanwezig 
na 18 weken (rER 0.75). Dit kan verklaard worden uit een combinatie van afstoting met 
apoptose van donorcellen en toegenomen infl ux van donorcellen in het transplantaat. 
In isotransplantaten was de rER het laagst in de buitenste corticale regio’s (0.25) na 4 
weken, wat geleidelijk toenam na 18 weken (rER 0.39). Ter hoogte van de binnenste 
corticale regio’s bleef de rER stabiel van 4 (rER 0.40) tot 18 weken (rER 0.36). In al-
lotransplantaten steeg de rER van 0.36 bij 4 weken tot 0.53 bij 18 weken in de binnenste 
corticale regio’s. In de buitenste corticale regio’s waren na 4 weken reeds merendeels 
acceptorcellen aanwezig (rER 0.55) en dit bleef stabiel tot 18 weken (0.59). De nieuwe 
methodiek zoals toegepast in deze studie biedt de kans om gedetailleerde fysiologische 
processen in bottransplantaten te kwantifi ceren. De resultaten bieden nieuwe inzichten 
in de dynamiek van donor,- en acceptor celpopulaties in gevasculariseerde autotrans-
plantaten en allotransplantaten.

In hoofdstuk 9 wordt de afkomst van botcellen beoordeeld in gevasculariseerde bot 
allotransplantaten die zijn behandeld met VEGF. De methodologie, zoals gepresenteerd 
in hoofdstuk 5 en 8, werden gecombineerd. VEGF werd in micropartikels in gevasculari-
seerde botallotransplantaten geïmplanteerd, samen met een arterioveneuze bundel en 
twee weken Tacrolimus immuunsuppresiva. Na 4 en 18 weken werd met fl uorescente 
markering en laser microdissectie de binnenste en buitenste corticale regio’s waarin bo-
tremodelering plaatsvindt, geselecteerd. De rER van deze regio’s werd middels reverse 
transcriptie polymerase kettingreactie bepaald. Ook de rER van de gehele cortex werd 
bepaald. VEGF leidt tot toename van de rER na 4 weken, waarbij acceptorcellen dominant 
aanwezig zijn vergeleken met onbehandelde transplantaten. Dit kan verklaard worden 
uit een toegenomen vascularisatie van het transplantaat en meer infl ux van acceptor 
cellen in het donor bot. Na 4 weken waren er in onbehandelde allotransplantaten in de 
buitenste corticale regio’s meer cellen van acceptor origine en in de binnenste regio’s 
meer cellen van donor origine dan in VEGF behandelde transplantaten. Na 18 weken 
was de rER niet substantieel toegenomen in VEGF behandelde transplantaten in zowel 
de binnenste als de buitenste regio’s. Kennis van de afkomst van botcellen in bot al-
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lotransplantaten en de beïnvloeding hiervan met groeifactoren, zoals VEGF, is essentieel 
voordat dergelijke groeifactoren toegepast kunnen worden in de klinische praktijk. 
Deze studie geeft een nauwkeurige beschrijving van de ruimtelijke en tijdsafhankelijke 
veranderingen in de afkomst van botcellen in allotransplantaten, die met VEGF zijn 
behandeld.




