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nEDERlAnDSE SAMEnvATTInG
De mond is een gedeelte van het lichaam dat het zwaar te verduren heeft; bacteriële toxinen, 
mechanische stress door o.a. het kauwen van voedsel, en schadelijke stoffen uit bijvoorbeeld 
drank, sigarettenrook en voeding vormen een bedreiging voor het mondweefsel. Speeksel 
beschermt de mond op diverse manieren. Het is een smeermiddel dat helpt tegen schade door 
mechanische stress, het vormt een dun laagje over de zachte weefsels in de mond dat werkt als 
een barrière tegen bacteriële toxinen en schadelijke stoffen, het bevat antimicrobiële peptiden 
die micro-organismen tegen gaan en het werkt als een buffer om de pH in de mond constant 
te houden. Speeksel is een complexe vloeistof die naast water en elektrolyten een heel scala 
aan eiwitten, peptiden en lipiden bevat. De meest voorkomende peptiden in speeksel zijn  
de histatinen, waarvan histatine 5 het meest bestudeerd is vanwege haar anti-candida activiteit. 
Een andere histatine die veel voorkomt in humaan speeksel is histatine 1 (Hst1). Het heeft 
vele functies toebedeeld gekregen, waaronder het binden van tannines (uit o.a. wijn en thee), 
bescherming van het tandglazuur en een mogelijke rol in wondgenezing. Maar de exacte werking 
van Hst1 op de weefsels in de mond waar het mee in aanraking komt was nog onbekend, en dat 
is dan ook het onderwerp van dit proefschrift.

In hoofdstuk 2 laten we zien dat Hst1 de cel hechting op substraten en aan andere cellen 
bevordert. Door middel van “time-lapse” fasecontrastmicroscopie konden we zichtbaar maken 
dat hechtende cellen in de aanwezigheid van Hst1 significant beter hechten en sneller spreiden 
op een oppervlak. Zowel epitheelcellen als fibroblasten reageren op Hst1. We laten zien dat 
het effect van Hst1 specifiek is, aangezien andere histatinen of een “scrambled” versie van het 
peptide (waarin de aminozuurvolgorde compleet veranderd is) de cel hechting niet bevorderen. 
De fosfaatgroep in Hst1 bleek wel een rol te spelen bij cel hechting, maar niet essentieel te zijn 
voor het effect, aangezien een Hst1 zonder fosfaatgroep minder effectief was maar ten opzichte 
van de controle nog steeds een duidelijke verbetering in de cel hechting liet zien. Daarnaast 
hebben we gevonden dat Hst1 de epitheliale barrièrefunctie in een darmepitheel cellijn, 
genaamd Caco-2, versterkt. De mond en de darmen bevatten een grote hoeveelheid bacteriën 
en de barrièrefunctie is daarom in deze organen erg belangrijk.

In hoofdstuk 3 vervolgen we ons onderzoek naar het effect van Hst1 op cel adhesie. We 
laten zien dat endotheelcellen ook gevoelig zijn voor Hst1, aangezien in aanwezigheid van Hst1 
endotheelcellen sneller hechten en spreiden op hun substraat (dat kan van alles zijn, het hangt 
ervan af waarop de cellen zijn uitgezaaid, bijvoorbeeld glas of kweekplastic). Met behulp van 
een Transwell analyse zagen we dat de passage van fluorescente moleculen van verschillende 
groottes door een laag cellen minder was als de cellen voorbehandeld waren met Hst1. Dit geeft 
aan dat Hst1 de endotheel barrière verbetert, en dit effect werd bevestigd in epitheelcellen. Ook 
laten we zien dat Caco-2 cellen behandeld met Hst1 beter bestand zijn tegen translocatie van 
de bacterie Streptococcus Suis. Het is intrigerend dat een speekseleiwit invloed heeft op de cel 
hechting en barrière functie van zo veel verschillende celtypes, en daarom gingen we op zoek 
naar het werkingsmechanisme van Hst1 op hechting tussen cellen. We ontdekten dat activatie 
van E-cadherine en opregulatie van Zonula Occludens-1, twee junction eiwitten betrokken bij 
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de hechting van cellen, plaatsvindt wanneer epitheelcellen behandeld worden met Hst1. Daarbij 
zagen we dat een marker voor cel differentiatie, Apolipoproteine A-IV, meer tot expressie 
wordt gebracht als cellen worden behandeld met Hst1. Differentiatie en barrière vorming 
zijn beide processen waarin de transitie van epitheliale naar mesenchymale cellen (EMT) en 
het tegenovergestelde proces (MET) plaatsvindt. Omdat Hst1 zowel differentiatie als barrière 
vorming stimuleert was onze hypothese dat Hst1 een MET-factor is. Om dit te testen hebben 
we orale kankercellen gekweekt als sferoïden, een soort bolletjes van cellen die aan elkaar vast 
zitten. Dit is een versimpeld model voor een tumor. Deze sferoïden hebben we geplaatst in 
kweekplaten en we hebben EMT-factoren (epidermale groeifactor (EGF) en transforming 
groeifactor bèta (TGFβ)) toegevoegd om de uitgroei van tumoren te simuleren: de sferoïde 
verliest haar compacte vorm en cellen migreren weg van de sferoïde. Opmerkelijk genoeg 
bleek dat sferoïden die tijdens het kweken behandeld waren met Hst1 compacter bleven van 
vorm. Dit is een indicatie dat Hst1 een MET-factor zou kunnen zijn, aangezien het de effecten 
van EMT-factoren juist tegen gaat, en zou Hst1 een rol kunnen spelen bij het tegengaan van  
de uitgroei van tumoren. Een patent van Yaguchi en Kawakami uit 2013 claimt dat Hst1  
gebruikt kan worden als een marker voor metastase bij sommige vormen van kanker. Meer 
onderzoek is nodig om te bepalen hoe deze waarneming samenhangt met onze resultaten.

In hoofdstuk 4 beschrijven wij een mogelijke toepassing van Hst1 in de tandheelkunde. 
Cel-substraat hechting is essentieel in tand implantologie, aangezien botcellen van de kaak en 
epitheelcellen en fibroblasten van het zachte weefsel moeten hechten aan het implantaat om 
het stevig vast te zetten, een proces genaamd implantaat integratie. Onze hypothese was dat 
Hst1 hierbij een positieve rol kan spelen, vanwege het stimulerende effect op cel hechting. We 
bestudeerden cel hechting op titanium, een veelgebruikt materiaal voor implantaten, met behulp 
van fluorescentie microscopie. Daarbij hebben we een methode ontwikkeld om cel hechting aan 
een titanium oppervlak te bestuderen. We sputterden titanium op glas, een techniek die een 
zeer dun doorzichtig laagje titanium (van 4 – 8 nm dikte) creëert. Hierdoor kunnen we time-
lapse fasecontrastmicroscopie gebruiken om het gedrag van de cellen in real-time te volgen. We 
lieten zien dat cellen ook beter hechten op titanium in aanwezigheid van Hst1, en studies in 
proefdieren en mensen zijn nodig om te testen of Hst1 ook klinisch toepasbaar is.

Hoofdstuk 5 beschrijft een protocol voor de “scratch analyse” die ook wel wondgenezingstest 
wordt genoemd. Hierbij is de snelheid van het sluiten van een aangebrachte wond of snede in 
een dunne laag cellen een maat voor migratie van cellen. We hebben het protocol zo aangepast 
dat het nu ook de “sferoïde analyse” bevat die in hoofdstuk 3 wordt gebruikt. De scratch analyse 
is wereldwijd een veelgebruikte techniek die ook op onze afdeling regelmatig wordt toegepast, 
en onze ervaringen en de problemen waar wij en collega’s tegenaan liepen hebben we gebruikt 
om een gedetailleerd protocol te ontwikkelen. Het bevat suggesties voor voorbereidende en 
additionele experimenten, om de meest voorkomende problemen op te lossen, en een handleiding 
voor onze eigen gratis beschikbare software om de verkregen data mee te analyseren.

In hoofdstuk 6 bediscussiëren we onze bevindingen in bredere zin en geven we een 
overzicht van de effecten van Hst1 op cel-substraat hechting, barrièrefunctie en het mogelijke 
werkingsmechanisme achter deze effecten. Ook gaan we in op de mogelijke functies van Hst1 bij 
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gezondheid en ziekte. Zoals beschreven in dit proefschrift, denken we nu dat Hst1 de epitheliale 
integriteit in stand houdt door het verbeteren van de barrièrefunctie. Daarnaast denken we dat 
Hst1 helpt bij het (opnieuw) hechten van cellen aan de tanden. De diverse stressoren in de mond 
kunnen de weefsels, waaronder het zachte weefsel rondom te tanden, beschadigen. Als cellen die 
aan de tand vastzitten losraken, moeten ze zo snel mogelijk opnieuw hechten om te voorkomen 
dat micro-organismen het lichaam binnen dringen. Hst1 zou deze hechting kunnen bevorderen. 
Ook wordt in hoofdstuk 6 de rol van Hst1 in verschillende typen van EMT/MET besproken 
en een wordt een mogelijke rol in ziektes zoals diabetes, orale mucositis, gingivale (tandvlees) 
overgroei en orale kanker bediscussieerd. Tot slot geven we suggesties voor mogelijke klinische 
toepassingen van Hst1.
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Het was een lange reis, maar het is eindelijk klaar! Dit proefschrift is tot stand gekomen met 
de hulp en (mentale) ondersteuning van velen, en ik ben iedereen die het mede mogelijk heeft 
gemaakt heel erg dankbaar. In het bijzonder wil ik een aantal mensen persoonlijk bedanken.

Allereerst dank aan mijn promotoren en co-promotoren, Jan Stap, Jan Bolscher, Enno en Eric. 
Enno en Jan Bolscher, bedankt dat jullie iets in mij zagen tijdens de sollicitaties en mij de kans 
hebben gegeven om op dit project te werken. Ook bedankt voor alle discussies en de kritische 
blik op onze artikelen, mede daardoor hebben we ze steeds zonder veel revisies gepubliceerd 
gekregen bij de tijdschriften van onze eerste keus. Jan Stap, wij kwamen elkaar pas later in het 
project tegen omdat ik bij jou met de time-lapse microscoop aan de slag ging. Jij hebt me zoveel 
geleerd en we hebben samen veel stimulerende wetenschappelijke discussies gehad, zonder jou 
had ik het niet gekund. Daarnaast hebben we ook genoeg andere leuke dingen gedaan en tijdens 
vele lunches over onderwerpen gekletst als reizen, wandelen, boeken en politiek. Ik ben heel blij 
dat je weer helemaal gezond bent en heb vooral tijdens jouw afwezigheid gemerkt hoeveel steun 
ik aan je had en hoe ik dat miste. Eric, jouw deur stond altijd open en je stimuleerde me om 
door te gaan ook als ik het even niet meer zag zitten. Meetings met jou waren altijd interessant 
en ook zeker met de financiële en administratieve kant van het project (die ook erg belangrijk is, 
anders had ik het geen 7 jaar volgehouden) heb je enorm geholpen. De overige leden van mijn 
promotiecommissie wil ik ook graag bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift en 
het opponeren tijdens mijn verdediging. En Przemek, mijn onofficiële co-promotor, bij jou kon 
ik ook altijd terecht voor advies, tijdens Jans ziekte hebben Eric en jij mij erdoorheen geholpen.

Daarnaast natuurlijk ook alvast heel veel dank aan mijn paranimfen Alicia en Lianne! Fijn dat 
jullie mij willen helpen met de afsluiting van mijn promotie.

Mijn kamergenootjes en collega’s door de jaren heen, zowel op de ACTA als op het AMC, we 
steunden elkaar en maakten het werk leuk, en ook daarbuiten deden we leuke activiteiten samen.

My colleagues at the ACTA and VUMC: Tjitske, Heinze, Nivedita, Sabrina, Sanne, Mireille, 
Grace, Aek, Denise, Silvie, Andrei, Margreet, Wim, Marianne it was a pleasure working with 
you. Kamran, Petra, jullie stonden altijd voor ons klaar, Toon, Henk en Floris onze gesprekken 
bij de koffieautomaat waren altijd een leuke onderbreking van de dag. Vincent, bedankt 
voor jouw steun in moeilijke tijden. Ton Bronckers, heel hartelijk dank voor alle hulp met  
de immunohistochemie en voor het beschikbaar stellen van de mooie coupes. Dongmei, thank 
you for the cell lines and for the discussions and support. Teun, Ton Schoenmaker, Ineke, 
Jenny, Ilona, Greetje, Sepanta, Alejandra and I’m sure many others, thank you for your wisdom, 
support and gezelligheid. Sepanta, it was very nice to have you at the AMC sometimes, it’s 
always good to talk to you and I hope you survived all those long nights behind the microscope!
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At the AMC, my roommates Venkat and Lianne, I had so much fun with you guys and we 
helped each other through a lot of late nights at the office. Our room felt a bit like home, with 
our own tea collection, fruits and treats. And you made every birthday a great surprise and 
a day to remember. You guys are the best and I will miss you! Laura, you have a very special 
place in my heart and I am so glad I met you. Not only did we become very good friends, but 
we even managed to publish a beautiful paper in the FASEB journal! Emilie and Kuba, I’m very 
glad to have met you towards the end of my PhD and I will always remember our fun dinners at 
Przemek’s place. Jacob, Henk, Ron Hoebe, Ron van Noorden, Wikky, Daisy, Per, Nicole, Anita, 
Ilse, Anne-Eva, Ingeborg, Bahar, Arthur, Marcel and everyone else from our department / 
the 3rd floor, thank you for all the help you gave me and for making my time at the AMC more 
pleasant. Wikky en Daisy, ook heel erg bedankt voor alle coupes die jullie voor me hebben 
gekleurd, en Henk bedankt voor de hulp met de EM. Jacob bedankt voor het kritisch lezen van 
mijn manuscripten. And the Reits group, Alicia, Anita, Katrin, Sabine, Anne and Karen, it was 
great fun working with you and having dinners together with our significant others . Alicia 
you have become a real friend and even though we don’t see each other enough, I have so many 
good memories with you! Let’s hang out more in the future.

Ook alle andere collega’s van het AMC die mij geholpen hebben wil ik heel hartelijk bedanken, in 
het bijzonder Dave en Babu. Dave, bedankt voor de geweldig interessante discussies en de hulp  
met mass spec experimenten. De receptor hebben we nog niet ontdekt, maar we kunnen wel met 
enige zekerheid zeggen dat histatine-1 bindt aan het cytoskelet. Babu, you helped me with so 
many experiments! It’s a pity we didn’t get to publish together, but I’m glad to have met you and 
I learned a lot from you. Other friends at the AMC: Jeffrey, Lauren and Rajiv, we go way back 
and it was so nice to see you again! 

Special thanks to my students Sofie, Wessel and David, it was a pleasure to be your supervisor 
and I hope I have taught you something useful.

I would like to thank all my (future) co-authors: Laura, Anne-Eva, Ron, Kamran, Wouter, 
Przemek, Jan Bolscher, Enno, Jan Stap, Annette, Wessel, Gang, Daniel and Eric, we did it!

I especially want to thank all my friends that stood by me during the last 7 years, in good and 
in bad times, in particular Fredrik, Thijs, Eelco, Emma, Kim, Liviu, Musa, Bastian, Anouk, 
Jeroen, Rosa, Nanette, Marielle, Ingrid, Gerard, Judith, Mark, Gijs, Nikkie, Isaac, Marta, 
Montse, Shawn, Anke, Seb, Nicole, Philippe, Eva, Yann, Sebastiaan, Nele, Ben and Christine. 
My dear Fredrik, you were by my side during most of my PhD and I am very grateful for all 
your love and support. Nicole and Anke, I don’t get to see you as often as I would like, but you 
are amongst my best friends and especially during our amazing new year’s party in 2016 you 
motivated me to not give up and make the best of it. Thijs, wij kennen elkaar al bijna zo lang 
als ik me kan herinneren en ook al luisterde ik niet altijd naar je, je hebt me veel geholpen met 
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de planning en door tactieken vanuit het bedrijfsleven op het promotietraject toe te passen. 
Emma en Kim, jullie zijn de liefste vriendinnetjes! Liviu, I am so glad to have gotten to know 
you during the end of 2016 which was a very hard time for me. I am not sure if you helped me 
or distracted me from my work, but I know you pulled me through it.

Iris en Corinne, ik wil jullie speciaal bedanken, omdat jullie mij toen het nodig was met veel 
liefde hebben opgevangen. Het was erg gezellig om een tijdje bij jullie te logeren.

Als laatste wil ik nog mijn familie bedanken: mijn ouders, Ellie en Tim, bedankt dat jullie mij 
ruim 33 jaar geleden op de wereld hebben gezet ;) Marion, zonder jou had ik de middelbare 
school niet af kunnen maken, bedankt dat ik bij jou heb mogen wonen en dat je er altijd voor me 
bent geweest met jouw eindeloze energie en enthousiasme, je bent als een tweede moeder voor 
me. Mijn broertje en zusje, Koen en Nina, en de rest van mijn familie, ik hou van jullie, bedankt! 

Dit boekje is voor jullie, ik ben er trots op.
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