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ALGEMENE DISCUSSIE EN SAMENVATTING 

De reconstructie van botdefecten die onder andere in de orthopedie en kaakchirurgie 

kunnen optreden als gevolg van letsel, kanker of ontsteking blijft een uitdaging. Bot tissue 

engineering is een veelbelovend alternatief voor het gebruik van autoloog bot in de 

reconstructie van botdefecten. Een combinatie van scaffolds, cellen (inclusief stamcellen) en 

fysische/mechanische en/of chemische stimuli wordt gebruikt voor het verbeteren of 

vervangen van bot.1 Scaffolds spelen een belangrijke rol in tissue engineering omdat zij voor 

een micro-omgeving zorgen waarin cellen prolifereren, differentiëren en zo het gewenste 

weefsel kunnen genereren. Momenteel is er een groot aantal botvervangers commercieel 

verkrijgbaar, die met wisselend succes worden gebruikt als scaffold voor de reconstructie van 

botdefecten.2 Botsubstituten kunnen worden onderverdeeld in autografts, allografts, 

xenografts, gedemineraliseerd bot, keramieken, polymeren en composieten.2 In dit 

proefschrift hebben we ons gericht op keramisch bifasisch calciumfosfaat (BCP), de 

natuurlijke polymeer fibrine, en kunsthars-gebaseerde composieten. Vetstamcellen (“adipose 

stem cells”, ASCs) zijn veelbelovend voor bot tissue engineering vanwege hun multipotentie.3 

Fibroblasten hebben ook aandacht gekregen vanwege hun dynamische “lineage potential”.4 

ASCs en fibroblasten kunnen worden gecombineerd met biomaterialen. De interactie tussen 

deze cellen en hun micro-omgeving leidt tot dynamische veranderingen in de samenstelling, 

stijfheid en vormgeving van de micro-omgeving. De cel-matrix interactie regelt processen 

zoals morfologie, aanhechting, migratie, differentiatie en genexpressie van de cel.5 

Het belangrijkste doel van dit proefschrift was om stamcelgedrag in/op biomaterialen 

te onderzoeken met mogelijke implicaties voor bot tissue engineering in orale regeneratieve 

geneeskunde. De interactie van stamcellen met biomaterialen is onderzocht door gebruik te 

maken van verschillende celtypen en biomaterialen voor bot tissue engineering. De 

doelstellingen van de studies gepresenteerd in dit proefschrift waren:  

1. Onderzoeken of er verschillen bestaan tussen humane ASCs (hASCs) gehecht aan 

nanocomposiet of micro-hybride composiet in hun respons op mechanische belasting 

door pulserende vloeistofstroom; 

2. Bestuderen van de mechanische aanpassing van fibrinenetwerken als gevolg van 

contractiele spanning gegenereerd door fibroblasten op microniveau; 

3. Testen van de osteogene en/of vasculaire differentiatie potentie van composieten 

bestaande uit hASCs gezaaid op BCP met een hydroxyapatiet (HA)/ß-tricalcium fosfaat (ß-

TCP) ratio van 60/40 (BCP60/40) of op BCP met een HA/ß-TCP ratio van 20/80 (BCP20/80), 

geïncorporeerd in fibrinegelen, alsmede het testen van de fibrineafbraak; 

4. Testen van het effect van hypoxie op de osteogene en/of vasculaire differentiatie potentie 

van composieten bestaande uit hASCs gezaaid op BCP60/40 of BCP20/80, geïncorporeerd 

in fibrinegelen, alsmede het testen van de fibrineafbraak; 
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5. Testen of er verschillen bestaan tussen de osteogene en/of angiogene potentie van 

BCP60/40 en BCP20/80 in patiënten die een sinusbodemelevatie ondergaan. 

 

Voor bot tissue engineering is het belangrijk dat stamcellen differentiëren tot botcellen en 

een botcel-achtige respons op mechanische belasting vertonen.6,7 Wij hebben gevonden dat 

hASCs, bij mechanische belasting door een pulserende vloeistofstroom, een botcel-achtige 

respons laten zien.7 Al eerder is aangetoond dat een pulserende vloeistofstroom de 

stikstofoxide productie verhoogt, wat mechanische aanpassing van bot impliceert, evenals de 

RUNX2 expressie, een transcriptiefactor die tot expressie komt in hASCs in de vroege fase van 

osteogene differentiatie.6,7 In hoofdstuk 2 werd de respons op een pulserende 

vloeistofstroom vergeleken van hASCs gezaaid op nanocomposiet met hASCs gezaaid op 

micro-hybride composiet. hASCs op nanocomposiet ten opzichte van hASCs op micro-

hybride composiet vertoonden een verschillende botcel-achtige respons. hASCs op 

nanocomposiet, maar niet op micro-hybride composiet, produceerden meer stikstofoxide in 

reactie op een pulserende vloeistofstroom, terwijl hASCs op micro-hybride composiet, maar 

niet op nanocomposiet, een verhoogde RUNX2 expressie in reactie op een pulserende 

vloeistofstroom vertoonden. De verschillen in respons van hASCs op mechanische belasting 

zijn waarschijnlijk te verklaren door de verschillen in samenstelling van de materialen. Cellen 

kunnen aan een materiaal hechten door middel van een eiwitlaag. Deze eitwitlaag hangt af 

van de onderliggende chemische samenstelling van het materiaal.8,9 In 

mechanogevoeligheidsstudies met hASCs zou daarom de onderliggende chemische 

samenstelling van de verschillende gebruikte materialen een belangrijke parameter kunnen 

zijn voor de respons op mechanische belasting van hASCs. Mechanische belasting had geen 

invloed op de gemiddelde celoriëntatie en vormindex van hASCs gehecht aan beide 

composieten. Het verschil in mechanogevoeligheid van hASCs gehecht aan de twee 

composieten zou belangrijke implicaties kunnen hebben voor bot tissue engineering in de 

orale regeneratieve geneeskunde, zoals de keuze van een materiaal om tandheelkundige 

materialen te fixeren of om een botdefect te sluiten. 

Fibrine dient als een voorlopige extracellulaire matrix voor cellen zoals fibroblasten.10 

Fibrinenetwerken vertonen een niet-lineaire mechanica en worden daardoor steeds 

resistenter tegen verdere vervorming.11-16 Fibroblasten kunnen mechanische eigenschappen 

van hun omringende substraat voelen en erop reageren door aan de matrix te trekken en 

tegelijkertijd de stijfheid en spanning van het omringende substraat actief te veranderen 

door toepassing van gelokaliseerde krachten in een mechanische “feedback loop”, de 

zogenoemde trekkrachten. Fibroblasten beïnvloeden de macromechanische eigenschappen 

doordat als gevolg van de gegenereerde samentrekkende spanning, actieve verstijving van 

fibrinenetwerken optreedt.17,18 In hoofdstuk 3 werd een 3D model gebruikt om de 

micromechanische eigenschappen te meten van fibrinenetwerken waarin al dan niet 
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fibroblasten waren gezaaid door middel van “one-particle” (één deeltje) passieve 

microreologie. Fibrinenetwerken waarin fibroblasten waren gezaaid vertoonden een 

verhoogde elastische modulus G’ en een verlaagde viskeuze modulus G’’ in vergelijking met 

fibrinenetwerken zonder fibroblasten op microniveau. Dit suggereert dat fibroblasten in 

fibrinenetwerken actief bijdragen aan veranderingen in visco-elastische micromechanische 

eigenschappen van fibrinenetwerken. Het lijkt er daarom op dat fibrinenetwerken zich 

aanpassen als gevolg van contractiele spanningen gegenereerd door fibroblasten. Deze 

gegevens hebben een brede toepassing voor een beter begrip van processen ter verbetering 

van wondgenezing, voor de behandeling van pathologisch weefselontwikkeling en voor 

tissue engineering toepassingen. Om de mechanische “feedback loop” tussen lokale 

matrixstijfheid en cel-gegenereerde contractiele spanningen verder te ontrafelen, moeten de 

visco-elastische eigenschappen van de celkern19 en het vermogen van de cel om tegen de 

matrix te duwen in acht worden genomen. Vervormingen van de celkern kunnen belangrijke 

gevolgen hebben voor de functie van de cel, zoals de organisatie en stijfheid van het 

cytoskelet. Door het genereren van drukkrachten kunnen deze vervormingen de cellen ook 

stimuleren om tegen de matrix te duwen. Om fibrinenetwerken waarin cellen zijn gezaaid 

binnen tissue engineering toe te kunnen passen zijn eerst meer studies zijn nodig die de 

onderliggende mechanismen van de nucleaire vervormingen onderzoeken; hoe de cellen 

tegen de matrix duwen en wat de gevolgen voor de cellulaire processen zijn. voor tissue 

engineering toepassingen. In de orale regeneratieve geneeskunde kan fibrine de genezing 

rondom implantaten verbeteren en in combinatie met een botsubstituut kan het de 

botregeneratie bij sinusbodemelevatie verhogen. De aanpassing van fibrine aan cel-

gegenereerde samentrekkende spanningen kan implicaties hebben voor sinusbodemelevatie. 

Na implantatie van fibrine in vivo kunnen cellen de fibrinegel binnendringen en actief de 

matrix verstijven. Dit kan het lokale weefselherstel en de weefselontwikkeling en -homeostase 

verbeteren en de lokale weefsels beschermen tegen scheuren onder hoge stress. 

Voor efficiënte scaffold remodelering is een BCP met een optimale ratio tussen HA en 

ß-TCP gewenst. BCP60/40 wordt succesvol in de kliniek gebruikt als alternatief voor autoloog 

bot in patiënten die een sinusbodemelevatie ondergaan.20-22 Het hoge HA percentage kan 

efficiënte scaffold remodelering belemmeren. Het is nog steeds onduidelijk of BCP20/80 

wenselijker is dan BCP60/40 en het is nog niet eerder getest in een klinisch humaan model. 

Een nieuw botsubstituut kan een raamwerk bieden voor de regeneratie en genezing van het 

gastheer bot en de bloedvatvorming. Osteogenese en angiogenese zijn nauw met elkaar 

verbonden processen en de vasculaire ontwikkeling moet geïnduceerd worden voordat 

osteogenese plaats kan vinden. Deze complexiteit was een grote uitdaging voor de 

“engineering” van levende en functionele botgraften.23,24 Cel-gebaseerde botconstructen 

kunnen worden gecombineerd met biomaterialen zoals fibrine om de vasculaire ontwikkeling 

te induceren. De cellulaire respons van cel-gebaseerde botconstructen in fibrine zal 



Algemene discussie en samenvatting 
 

127 
 

beïnvloed worden door veranderingen in de samenstelling van fibrine, die verschillende 

matrixstijfheden en architectonische eigenschappen geven, hetgeen de celdifferentiatie 

reguleert.25 Aangezien osteogenese en angiogenese cruciaal zijn voor botregeneratie in cel-

gebaseerde botconstructen gecombineerd met fibrine en omdat matrixafbraak de 

celdifferentiatie reguleert, werd de osteogene en/of vasculaire differentiatie potentie van 

composieten bestaande uit hASCs gezaaid op BCP60/40 in fibrinegelen (BCP60/40-

gebaseerde composieten) of op BCP20/80 in fibrinegelen (BCP20/80-gebaseerde 

composieten), alsmede de fibrineafbraak, in vitro onderzocht. In hoofdstuk 4 hebben we 

gevonden dat in vitro de osteogene en vasculaire differentiatie potentie alsmede de 

fibrineafbraak verhoogd was in BCP20/80-gebaseerde composieten in vergelijking met 

BCP60/40-gebaseerde composieten. Dit suggereert dat BCP20/80-gebaseerde composieten 

succesvoller kunnen zijn voor in vivo botophoging dan BCP60/40-gebaseerde composieten.  

Na implantatie van BCP60/40-gebaseerde composieten en BCP20/80-gebaseerde 

composieten in vivo, kunnen de beschadigde bloedvaten op de implantatieplek snel leiden 

tot een hypoxische micro-omgeving totdat neovascularisatie optreedt. In vitro simulatie van 

deze hypoxische micro-omgeving kan een realistisch scenario bieden hoe BCP-gebaseerde 

composieten hun functie kunnen behouden en hoe zij functioneel kunnen worden in vivo. 

Doordat de fysiologische zuurstofconcentratie in bot 1.3% kan zijn is het begrijpen van de rol 

van een hypoxische micro-omgeving essentieel voor de ontwikkeling van succesvolle tissue 

engineering strategieën, zoals botregeneratie.26 Daarom werd het effect van hypoxie op de 

osteogene en/of vasculaire differentiatie potentie van BCP60/40-gebaseerde composieten en 

BCP20/80-gebaseerde composieten bestudeerd, alsmede de fibrineafbraak. In hoofdstuk 5 

hebben we gevonden dat hypoxie de osteogene differentiatie potentie van gekweekte BCP-

gebaseerde composieten verlaagde, maar de vasculaire differentiatie potentie verhoogde 

zonder de fibrinegelafbraak te beïnvloeden. Deze in vitro resultaten impliceren dat in vivo 

geïmplanteerde BCP-gebaseerde composieten de productie van “vascular endothelial growth 

factor” kunnen verhogen, waardoor kieming en vaatvorming kunnen leiden tot een grotere 

overlevingskans van de cellen in deze composieten en stimulering van de botvorming kan 

optreden. 

Tenslotte kan de weefselreactie in vivo worden beïnvloed door de HA/ß-TCP ratio van 

BCP in patiënten die een sinusbodemelevatie ondergaan. Aangezien BCP20/80 nog niet 

eerder is getest in een klinisch humaan model werden patiënten die een sinusbodemelevatie 

ondergingen behandeld met BCP60/40 of BCP20/80 en werden de verschillen in osteogene 

en/of angiogene potentie van beide BCP-groepen onderzocht. In hoofdstuk 6 werd 

gevonden dat het gebruik van BCP20/80 ten opzichte van BCP60/40, resulteerde in een 

hoger bot- en osteoïdvolume aan de meest craniale kant van de biopten, maar er konden 

geen verschillen in vascularisatie worden waargenomen. De door BCP20/80 verhoogde 

osteogene potentie in patiënten die een sinusbodemelevatie ondergingen, kan te wijten zijn 
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aan een snellere bot remodelering of een vroegere start van de botmaturatie in BCP20/80-

behandelde patiënten. Dit toont aan dat BCP20/80 als scaffold voor botophoging in het 

sinusbodemelevatie model waarschijnlijk een beter resultaat oplevert dan BCP60/40. 

Hoofdstukken 4, 5, en 6 geven inzicht in de wenselijkheid van het toepassen van 

BCP20/80 in vergelijking met BCP60/40 in sinusbodemelevatie. Over het algemeen 

verhoogde BCP20/80, in vergelijking met BCP60/40, de botvorming en vasculaire 

differentiatie potentie in een BCP-gebaseerde composiet in vitro. In een humaan 

sinusbodemelevatie model verhoogde BCP20/80 in vergelijking met BCP60/40 de 

botvorming en angiogene differentiatie potentie. Hypoxie verhoogde de vasculaire 

differentiatie potentie in beide BCP-gebaseerde composieten in vitro. Dit suggereert dat de 

incorporatie van BCP20/80, in vergelijking met BCP60/40, in fibrinegel geïmplanteerd in 

patiënten die een sinusbodemelevatie ondergaan de angiogene differentiatie potentie kan 

verbeteren. Dit is cruciaal voor osteogenese en daarom kunnen BCP20/80 en BCP20/80-

gebaseerde composieten succesvoller zijn voor in vivo botophoging in sinusbodemelevatie 

dan BCP60/40 of BCP60/40-gebaseerde composieten. 

 

Concluderende opmerkingen 

In dit proefschrift hebben we het gedrag van hASCs en fibroblasten in/op nanocomposiet en 

micro-hybride composiet onderzocht, alsmede op BCP en in fibrine. We hebben aangetoond 

dat hASCs gezaaid op nanocomposiet en micro-hybride composiet een botcel-achtige 

respons vertonen op mechanische belasting door een pulserende vloeistofstroom in vitro. Er 

bleken echter verschillen te bestaan in de mechanogevoeligheid van hASCs op beide 

composieten, hetgeen belangrijk is voor de stamceldifferentiatie tot botcellen. In vitro passen 

fibrinenetwerken zich actief aan door fibroblast-gegenereerde samentrekkende krachten, wat 

in vivo belangrijk is om weefselvervorming tegen te gaan. hASCs op BCP20/80 

geïncorporeerd in fibrinegelen in vitro vertoonden een verhoogde osteogene en vasculaire 

differentiatie potentie en fibrinegelafbraak in vergelijking met hASCs op BCP60/40 

geïncorporeerd in fibrinegelen. Dit suggereert dat BCP20/80-gebaseerde composieten 

succesvoller kunnen zijn dan BCP60/40-gebaseerde composieten voor botophoging in vivo. 

Hypoxie verlaagde de osteogene differentiatie potentie van hASCs gekweekt op BCP60/40 of 

BCP20/80 geïncorporeerd in fibrinegelen. Echter hypoxie verhoogde de vasculaire 

differentiatie potentie. Deze in vitro resultaten impliceren dat BCP-gebaseerde composieten 

geïmplanteerd in vivo de productie van “vascular endothelial growth factor” kunnen 

verhogen resulterend in kieming en bloedvatvorming, hetgeen leidt tot een grotere 

overlevingskans van cellen in deze composieten en tot stimulering van de botvorming. 

Patiënten die een sinusbodemelevatie ondergingen met BCP20/80 lieten een verhoogde 

osteogene potentie zien in vergelijking met BCP60/40, maar er konden geen verschillen in 

angiogene potentie worden waargenomen. Dit toont aan dat BCP20/80 mogelijk beter is dan 
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BCP60/40 om als scaffold te fungeren voor botophoging in het sinusbodemelevatie model. 

De resultaten van deze en toekomstige studies zal belangrijke implicaties hebben voor bot 

tissue engineering in gebieden zoals de orthopedie en de kaakchirurgie. Dit geeft meer 

inzicht in stamcelgedrag in/op biomaterialen om tissue-engineering materialen te kunnen 

ontwikkelen voor botregeneratie. Hoewel er voor bot tissue engineering een overvloed aan 

cel-gebaseerde constructen is, zijn er meer langdurige preklinische en klinische studies nodig 

om de werking van de door ons ontwikkelde stamcel-gebaseerde composieten te kunnen 

beoordelen en om de onderliggende mechanismen van de vorming van bot te ontrafelen. De 

stamcel-gebaseerde composieten stimuleren de osteogenese en angiogenese en zijn daarom 

veelbelovend voor bot tissue engineering. Wereldwijd zullen patiënten voor de reconstructie 

van botdefecten hopelijk gaan profiteren van de stamcel-gebaseerde composieten.  

 

Toekomstige richtingen 

Een stamcel-gebaseerde composiet bestaande uit een vers geïsoleerde autologe stromale 

vasculaire fractie op BCP20/80 geïncorporeerd in een fibrinegel die osteogenese en 

angiogenese stimuleert, kan een interessant alternatief worden voor het gebruik van 

autoloog bot in tandheelkundige en orthopedische toepassingen. Voor de toekomstige 

onderzoeksrichtingen van bot tissue engineering in de orale regeneratieve geneeskunde 

zouden aspecten moeten worden overwogen als: 

1. Het fysiologische belastingsregime, zoals de tijdsduur van kweken voorafgaand aan 

mechanische belasting, een hogere/lagere grootte en/of frequentie, de duur van de 

stimulatie door mechanische belasting en/of post-incubatie van hASCs op nanocomposiet 

en micro-hybride composiet om te onderzoeken of er verschillen bestaan in de reactie op 

mechanische belasting van deze cellen op beide composieten.27,28 

2. De primaire cilium van hASCs op nanocomposiet en micro-hybride composiet, met name 

de lengte, aangezien deze cilium is geïmpliceerd als mechanosensor in verschillende 

celtypen waaronder hASCs. Osteogeen gedifferentieerde hASCs vertonen een langere cilia 

dan ongedifferentieerde hASCs.29 hASCs op micro-hybride composiet, maar niet op 

nanocomposiet, hebben het eerste stadium van osteogene differentiatie bereikt, hetgeen 

verschillen suggereert in de lengte van de primaire cilium. 

3. Het mechanisme van nucleaire vervorming in cellen in gelen en hoe deze cellen tegen een 

fibrinegel aanduwen om de mechanische “feedback loop” tussen cellen en matrix te 

ontrafelen. 

4. Het effect van hypoxie op de vorming van buisvormige structuren in BCP60/40-

gebaseerde composieten en BCP20/80-gebaseerde composieten na “co-culture” met 

primaire humane endotheelcellen. De productie van “vascular endethelial growth factor” in 

BCP60/40-gebaseerde composieten en BCP20/80-gebaseerde composieten onder hypoxie 
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was verhoogd hetgeen duidt op een toename in kieming en bloedvatvorming onder 

hypoxie. 

5. De vers geïsoleerde autologe stromale vasculaire fractie gezaaid op BCP met verschillende 

HA/ß-TCP ratios geïncorporeerd in een fibrinegel voor een “one-step” chirurgische 

ingreep in bijvoorbeeld sinusbodemelevatie. De stromale vasculaire fractie bestaat uit een 

heterogeen mengsel van cellen, zoals endotheelcellen en “lineage” voorlopercellen en zal 

passen in een “one-step” chirurgische ingreep. 

6. De juiste samenstelling van het stamcel-gebaseerde composiet om gebruikt te worden in 

bot tissue engineering voor bijvoorbeeld sinusbodemelevatie. De biomaterialen BCP 20/80 

en fibrine zijn hoopgevend voor het bewerkstelligen van botregeneratie in vivo. 
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