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Samenvatting 

Fibroblasten zijn de meest voorkomende cellen in zachte bindweefsels en spelen een 

sleutelrol bij de homeostase van deze weefsels. De cellen zijn verantwoordelijk voor een 

continue ombouw (afbraak en synthese) van de componenten die de extracellulaire matrix 

vormen. Een goede regulatie van de metabole activiteit van fibroblasten is cruciaal voor de 

instandhouding van zachte bindweefsels en daarmee voor het functioneren van het organisme 

als geheel. Hoe de activiteit van de cellen gemoduleerd wordt, is vooralsnog grotendeels 

onbekend. Algemeen wordt aangenomen dat bij dit proces groeifactoren en cytokinen een 

voorname rol spelen. Sluitend bewijs voor de veronderstelling dat deze factoren onder alle 

omstandigheden van belang zijn, ontbreekt echter. Recentelijk is aangetoond dat ook 

componenten van de extracellulaire matrix (collagenen en niet-collagene eiwitten) fibroblast 

activiteit kunnen beïnvloeden. In dit proefschrift is dit nader onderzocht. Daarbij is in het 

bijzonder aandacht besteed aan de modulatie van een belangrijke groep van enzymen die 

betrokken zijn bij de afbraak van de extracellulaire matrix: de matrix metalloproteinases 

(MMPs). 

In de eerste twee hoofdstukken (Hoofdstukken 2 en 3) werd gebruik gemaakt van 

bindweefsel-explantaten (periosteum van calvaria). Dit modelsysteem bood de mogelijkheid 

de reactiepatronen van fibroblasten die omgeven zijn door hun eigen matrix te bestuderen. 

Het onderzoek toonde aan dat gelatinase A (MMP-2) van belang is bij de afbraak van 

collageen. De collagenases (MMP-1, -8, -13) daarentegen bleken bij dit proces niet of 

nauwelijks betrokken te zijn (Hoofdstuk 2). 

In Hoofdstuk 3 staat het mechanisme dat betrokken is bij de expressie en activering 

van MMP-2 in het explantaat-model centraal. Alhoewel er verondersteld wordt dat 

groeifactoren en cytokinen de modulatie van MMP-2 initiëren, blijken cellen in 

weefselverband niet door deze componenten aangezet te worden tot een veranderde productie 

van dit enzym. Een reactie van deze cellen op de groeifactoren en cytokinen werd echter wel 

gevonden na isolatie van de cellen uit het weefsel. De resultaten toonden verder aan dat 

MMPs, en in het bijzonder de actieve fractie van deze enzymen, betrokken zijn bij de 

expressie en activering van MMP-2. 

De bevindingen van Hoofdstukken 2 en 3 geven aan dat de activiteit van fibroblasten 

(bijv. modulatie van MMPs) in weefselverband wezenlijk anders is dan die van geïsoleerde 

cellen, suggererend dat de extracellulaire matrix betrokken is bij de modulatie. In de 
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Chapter 9  

Hoofdstukken 4, 5 en 6 is dit nader onderzocht door de reactiepatronen te bestuderen van 

fibroblasten die gekweekt zijn op de veel voorkomende collageen typen I, III en V. 

In de Hoofdstukken 4 en 5 is aangetoond dat deze collagenen in staat zijn de expressie 

en activering van collagenase, gelatinase A en stromelysine (MMP-1, -2 en -3, 

respectievelijk) te moduleren. Verrassend was de vondst dat lage concentraties collageen de 

expressie en activering van MMP-2 stimuleerden, terwijl de vorming van MMP-1 en -3 werd 

geremd. Een andere bevinding was dat, in vergelijking met type I en III collageen, type V 

collageen een zeer gematigd effect had op de modulatie van de verschillende MMPs. Tevens 

bleek dat de expressie van MMP-1 en -2 afhankelijk was van een interactie tussen de 

fibroblast en het collageen via ßi-integrine. Het intracellulaire signaal werd gestuurd door de 

activiteit van tyrosine kinases, proteïne kinase A en proteïne kinase C. Deze bevindingen 

tonen aan dat collagenen een belangrijke rol kunnen spelen bij de modulatie van enzym 

expressie en activiteit. 

Aangezien fibroblasten geen homogene celpopulatie vormen, is het denkbaar dat 

naast verschillen geïnduceerd door de omgevende matrix ook intrinsieke verschillen een rol 

spelen in de modulatie van hun activiteit. In Hoofdstuk 5 is aangetoond dat verschillende 

fibroblast populaties (periosteum, parodontaal ligament (PDL) en gingivale fibroblasten) 

verschillen vertonen in de hoeveelheid MMPs die, onder invloed van de collagenen, tot 

expressie gebracht worden. Alhoewel de drie populaties in grote lijnen vergelijkbaar 

reageerden op de collagenen, bleken gingivale fibroblasten meer MMP-1 en MMP-3 tot 

expressie te brengen en PDL fibroblasten meer MMP-2. Vergelijk van deze data met 

literatuur gegevens over collageenombouw van de verschillende weefsels, ondersteunen onze 

visie dat MMP-2 een belangrijke rol speelt bij de afbraak van collageen tijdens de 

fysiologische ombouw. 

Naast het effect van de collagenen op de modulatie van MMPs, is in Hoofdstuk 6 

aangetoond dat de drie typen collageen celproliferatie stimuleren. Ook nu bleek dat type V 

collageen de respons van de fibroblasten anders beïnvloedde. Terwijl bij de geteste 

concentraties de collageen typen I en III de celproliferatie stimuleerden, hadden hogere 

concentraties van type V collageen een remmend effect. Ondanks dit verschil in 

reactiepatronen bleken de enzymen, die verantwoordelijk zijn voor de intracellulaire signaal

overdracht, dezelfde te zijn. In alle gevallen waren tyrosine kinases en proteïne kinases 

betrokken bij de collageen-gestimuleerde celproliferatie. Betrokkenheid van proteïne kinase 

A of C kon niet worden aangetoond. 
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Samenvatting 

De bevindingen gepresenteerd in dit proefschrift tonen aan dat componenten van de 

extracellulaire matrix, in ieder geval type I, III en V collageen, van doorslaggevend belang 

kunnen zijn bij de modulatie van de activiteit van Fibroblasten. Zowel de proliferatie als de 

expressie van MMPs blijken gestuurd te kunnen worden door de aard en hoeveelheid 

collageen dat in contact staat met de fibroblast. Verondersteld wordt dat onder normale 

omstandigheden relatief geringe hoeveelheden collageen in direct contact staan met de 

fibroblasten, hetgeen resulteert in een relatief geringe proliferatie en een lage expressie van 

enzymen. Indien echter beschadiging van het weefsel optreedt en er meer collageen 

herkenbaar wordt voor de fibroblasten zou dat kunnen leiden tot verhoogde proliferatie en 

enzymniveaus. 
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