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bottransplantaties

Reconstructie van botdefecten vormt een aanzienlijke uitda-
ging voor de clinicus, waarbij een multidisciplinaire bena-
dering essentieel is. Meerdere types bottransplantaten kun-
nen worden toegepast mede afhankelijk van de dimensies 
en locatie van het defect. Allogeen, diepgevroren bot wordt 
vaak toegepast voor grote defecten, maar is zeer vatbaar voor 
complicaties zoals infectie, fractuur en non-union ten ge-
volge van het necrotisch aspect van dit type bottransplantaat. 
Lokale transpositie van een gesteelde botspaan kan worden 
toegepast om kleine defecten te reconstrueren. Deze tech-
niek wordt ook toegepast bij avasculaire necrose van carpaal 
bot, hoewel het effect hiervan nog minimaal kan worden 
ondersteund met basaal onderzoek. In de toekomst zal het 
gebruik van gevasculariseerde allotransplantaten voor grote 
botdefecten mogelijk worden, onder de voorwaarde dat het 
risico op bijwerkingen van de benodigde immuunsuppres-
siva de winst van het gebruik van dit type bottransplantaat 
niet overstijgt. 

In het proefschrift van Wouter Willems worden nieuwe dier-
modellen en een nieuwe methodologie gepresenteerd waar-
mee de fysiologie van voorgenoemde types bottransplanta-
ten tot in detail kan worden beoordeeld. Tevens introduceert 
Willems in zijn proefschrift nieuwe technieken om botdoor-
bloeding en botremodelering in conventionele bottransplan-
taten te herstellen. Deze preklinische studies leveren nieuwe 
aanknopingspunten voor toekomstige reconstructieve be-
handelstrategieën.

chirurgische revascularisatietechnieken

In het eerste deel van het proefschrift worden chirurgische 
technieken bestudeerd die kunnen worden ingezet om de 
doorbloeding van necrotisch bot te verbeteren. Avasculaire 
necrose van het lunatum werd gesimuleerd in een honden-
model om te bepalen of implantatie van een lokaal gesteelde 
botspaan de potentie heeft om necrotisch bot te revitalizeren 
(figuur 1). Botdoorbloeding door middel van cerium gelabel-
de micropartikels werd vier weken na de operatie bepaald. 
Tevens werden kwantitatieve histomorfometrie, histologie, 
volume- en demensionele metingen en MRI verricht. Uit de 
resultaten blijkt dat implantatie van een gesteelde bottrans-
plantaat de botdoorbloeding verbetert vergeleken met onbe-
handeld avasculair necrotisch bot. Een verbeterde doorbloe-
ding correleert tevens met toegenomen botremodelering, 
waarbij geen collaps werd gevonden. MRI-bevindingen wa-
ren normaal in necrotisch carpaal bot en afwijkend in behan-
deld carpaal bot, wat het nut van conventionele MRI voor het 
beoordelen van avasculair necrotisch bot in twijfel brengt. 
De bevindingen van deze preklinische, kortetermijnstudie 
ondersteunen het toepassen van deze chirurgische techniek 
voor avasculaire necrose.
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Figuur 1. Hondenmodel waarbij avasculaire necrose wordt gesi-
muleerd in beide polsen door verwijdering van het radiocarpale 
bot en devitaliseren in vloeibaar stikstof. Aan één zijde wordt 
een lokaal gesteelde botspaan geïmplanteerd in het necrotische 
carpale bot (gebaseerd op de 2,3 intercompartimentele suprare-
tinaculaire arterieën met retrograde doorbloeding). De contrala-
terale zijde dient als controlegroep. 
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allotransplantaten. Dit onderzoek toont aan dat chirurgische 
revascularisatie in staat is om een neocirculatie te creëren 
in necrotische bot-allotransplantaten, waarbij de botnieuw-
vorming verbetert zonder nadelige effecten op de biomecha-
nica. Deze resultaten ondersteunen klinische toepassing van 
deze techniek bij reconstructie van segmentele botdefecten.

modulering van botvascularisatie met 
 groeifactoren

Vervolgens werd bestudeerd of groeifactoren die betrokken 
zijn in het botremodeleringsproces toegepast kunnen wor-
den in conventionele bottransplantaten met als doel de door-
bloeding en botnieuwvorming te herstellen. De fibroblast 
groeifactor (FGF-2) en de vasculaire endotheliale groeifactor 
(VEGF) werden geselecteerd en met een nieuwe methodiek 
toegepast in allotransplantaten. Groeifactoren werden in-
gekapseld in biologisch afbreekbare poly (D,L-lactide-cogly-
colide) micropartikels, waardoor een lokale, continue en 
langdurige afgifte werd bereikt. In een rattenmodel met con-
ventionele (diepgevroren) botallotransplantaten werd intra-
medullaire implantatie van een arterioveneuze bundel ver-
richt, waaruit de mate van, door groeifactoren geïnduceerde 
angiogenese kon worden bepaald. Vier groepen werden ge-
creëerd, waarbij micropartikels gevuld met fysiologisch zout 
(controlegroep), FGF-2, VEGF of FGF-2 + VEGF werden 
toegediend. Na vier en achttien weken werd angiogenese 
geanalyseerd door middel van botdoorbloeding en capillai-
re densiteit. Osteo genese werd gemeten met kwantitatieve 
histomorfometrie, histologie en osteoblastische alkalinefos-
fatase activiteit. Een geleidelijke toename in histologische 
osteocytpopulatie van vier naar achttien weken wordt gezien 
in alle allotransplantaten, waarbij VEGF dit proces versnelt. 
Ook de botdoorbloeding en overige metingen van botremo-
delering zijn hoger in allotransplantaten die behandeld zijn 
met VEGF. Er wordt geen toename in angiogenese en os-
teogenese gevonden na toediening van FGF-2, wat verklaard 
kan worden door het smalle therapeutisch bereik van FGF-2. 
FGF-2 gecombineerd met VEGF toont goede angiogenese 
en osteogenese, deze overstijgen echter de resultaten van 
solitair VEGF niet, waardoor geen synergetisch effect van 
FGF-2 + VEGF is aangetoond in dit rattenmodel. Deze resul-
taten zijn veelbelovend en tonen aan dat met name VEGF, 
toegediend in biologisch afbreekbare micropartikels, de bot-
doorbloeding en remodelering in conventionele allotrans-
plantaten verbetert. 
In navolging van deze resultaten werden de biologisch af-
breekbare micropartikels met VEGF toegepast in een or-
thotoop rattenmodel waarbij een groot botdefect werd ge-
reconstrueerd met een conventioneel allotransplantaat met 
vervolgens toediening van VEGF intramedullair. Na zestien 
weken werden angiogenese en osteogenese in de binnenste 
en buitenste corticale regio’s bepaald. Tevens werden de 
gevolgen van VEGF-toediening op de biomechanische ei-
genschappen van het gereconstrueerde femur gemeten en 
ook vergeleken met de fysiologische normaalwaarden van 
het contralaterale femur. VEGF toont geen duidelijk effect 
op botdoorbloeding in het orthotope rattenmodel, terwijl 
de osteocytenpopulatie en botremodelering wel toenemen. 

Vervolgens werd een rattenmodel gecreëerd waarin een 
grote reconstructie van een diafysair botdefect werd verricht 
door implantatie van een diepgevroren segment allogeen bot 
en fixatie met plaat en schroeven (figuur 2). Het doel van 
dit onderzoek was om te bepalen of chirurgische revascula-
risatie door middel van intramedullaire implantatie van een 
arterioveneuze bundel de kwantitatieve en kwalitatieve bot-
doorbloeding van het bottransplantaat kan verbeteren. Dit 
werd beoordeeld door meting van waterstofuitwas, capillaire 
densiteit en bloedvatvolume na zestien weken. De resulta-
ten werden vergeleken met onbehandelde conventionele al-
lotransplantaten en met de fysiologische normaalwaarden 
van het contralaterale (onbehandelde) femur. Implantatie 
van een arterioveneuze bundel resulteert in hogere kwanti-
tatieve en kwalitatieve doorbloeding door de gehele cortex. 
Allotransplantaten zonder implantatie houden een lagere 
doorbloeding, ook ten opzichte van de contralaterale femora, 
wat de hoge kans op complicaties, zoals deze worden aan-
getroffen in de kliniek, bevestigt. Analyse van botnieuwvor-
ming werd verricht door kwantitatieve histomorfometrie, 
histologie en microcomputertomografie. Tevens werden re-
gionale verschillen in botnieuwvorming tussen de binnenste 
en buitenste corticale regio’s bepaald. Biomechanica werd 
gemeten door driepuntsbuiging van het gereconstrueerde 
femur. Implantatie van een arterioveneuze vaatbundel leidt 
tot een verbetering van botnieuwvorming, voornamelijk ter 
hoogte van de binnenste corticale regio’s, alwaar de vaat-
bundel het meest direct van invloed is. Botnieuwvorming 
in onbehandelde allotransplantaten blijft inferieur ten op-
zichte van contralaterale normaalwaarden, terwijl dit juist 
de normaalwaarden van de behandelde allotransplantaten 
ver overtreft. Implantatie van een vaatbundel verandert de 
biomechanische eigenschappen van het gereconstrueerde 
femur niet, waarbij deze waarden in beide groepen lager blij-
ven ten opzichte van contralaterale normaalwaarden. Deze 
gedetailleerde analyse biedt nieuwe inzichten in osteogenese 
en biomechanica in ossale reconstructies met conventionele 

Figuur 2. Orthotoop rattenmodel waarbij een groot diafysair 
defect wordt opgevuld met een diepgevroren allotransplantaat 
en gefixeerd met plaat, schroeven en nylon. De arterie en vene 
saphena magna wordt als een fascie lap vrijgeprepareerd en 
intramedullair geïmplanteerd.
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taat) in het bottransplantaat berekend. Hiervoor werd een rat-
tenmodel gebruikt waarbij een gevasculariseerd botsegment 
van een vrouwelijke donor werd getransplanteerd naar een 
mannelijke ontvanger van dezelfde genetische afkomst (iso-
transplantaat, representatief voor autotransplantatie) of naar 
een mannelijke ontvanger van een verschillende genetische 
afkomst (allotransplantaat) (figuur 3). Daarbij werd tacroli-
mus immunosuppressiva toegediend gedurende twee weken 
en een arterioveneuze bundel intramedullair geïmplanteerd. 
Corticale regio’s met actieve botremodelering werden ge-
identificeerd met fluorescente markering. Om de afkomst 
van cellen in regio’s met actieve botremodelering te bepalen, 
werden zowel aan de binnenste corticale als de buitenste cor-
ticale regio’s clusters met cellen geselecteerd door middel van 
lasermicrodissectie. Ook werd een groot specimen van een 
transverse sectie geselecteerd om de algehele celpopulatie 
te beoordelen. De verhouding van acceptor- en donorcellen 
werd gekwantificeerd door middel van reverse transcriptie 
polymerase kettingreactie, waaruit de relatieve expressieratio 
(rER) wordt berekend. De rER beschrijft het relatieve aantal 
acceptorcellen (mannelijk) als ratio van het totaal aantal cellen 
(vrouwelijk+mannelijk), waarbij een hoge ratio een dominan-
te aanwezigheid (influx) van acceptorcellen in het transplan-
taat vertegenwoordigt. Analyse werd vier en achttien weken 
na transplantatie verricht. In zowel isotransplantaten als al-
lotransplantaten bestaat na vier weken de gehele celpopula-
tie nog voornamelijk uit donorcellen (rER < 0,5). Na achttien 
weken bestaan isotransplantaten nog steeds merendeels uit 
donorcellen. Dit impliceert dat in gevasculariseerde bot-auto-
transplantaten er initieel wel influx van acceptorcellen plaats-
vindt maar dat er op de lange termijn donorcellen overleven 
en dominant aanwezig blijven. In allotransplantaten waren 
wel merendeels acceptorcellen aanwezig na achttien weken 
(rER 0,75). Dit kan verklaard worden uit een combinatie 
van afstoting met apoptose van donorcellen en toegenomen 
influx van donorcellen in het transplantaat. Gedetailleerde 
analyse van binnenste en buitenste corticale regio’s vertoont 
subtiele regionale veranderingen in het verloop van de tijd, 
mede beïnvloed door de doorbloeding van de bottransplan-
taten. Tevens werd onderzocht welk effect het toedienen 
van VEGF op celverplaatsing heeft in allotransplantaten. De 
toegenomen doorbloeding intramedullair blijkt te resulte-
ren in een toename van de rER na vier weken, waarbij meer 
acceptorcellen aanwezig zijn vergeleken met onbehandelde 
allotransplantaten. Kennis van de afkomst van botcellen in 
bot-allotransplantaten en de beïnvloeding hiervan met groei-
factoren, zoals VEGF, is essentieel voordat dergelijke groei-
factoren toegepast worden in de klinische praktijk. Dankzij de 
nieuwe methodiek zoals gepresenteerd in deze studie is het 
mogelijk om deze fysiologische processen in bottransplanta-
ten te kwantificeren. De resultaten bieden nieuwe inzichten 
in de dynamiek van donor-, en acceptorcelpopulaties in gevas-
culariseerde auto transplantaten en allotransplantaten. 
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Voornamelijk in de binnenste corticale regio’s is botremo-
delering het hoogst, wat door de intramedullaire plaatsing 
van VEGF verklaard kan worden. Botvolume en botdensiteit 
veranderen niet en biomechanische eigenschappen worden 
ook niet beïnvloed door VEGF in dit rattenmodel. Deze stu-
die onderbouwt het osteogene potentieel van VEGF, terwijl 
er geen nadelige effecten op botvolume, botdensiteit en bio-
mechanica werden gevonden. Het gepresenteerde orthotope 
rattenmodel en de toegepaste methodiek bieden een goede 
basis voor verder preklinisch onderzoek naar groeifactorge-
induceerde incorporatie van bottransplantaten en verbete-
ring van langetermijnresultaten. 

fysiologie van bottransplantatie

De fysiologische processen die volgen na transplantatie van 
gevasculariseerde bot-, auto-, en allotransplantaten zijn nog 
niet volledig opgehelderd. Door middel van een nauwkeurige 
berekening van de afkomst van botcellen in getransplanteer-
de botsegmenten in een rattenmodel werd bepaald in welke 
mate er celverplaatsing plaatsvindt na bottransplantatie. In zo-
wel gevasculariseerde isotransplantaten als gevasculariseerde 
allotransplantaten werd het aantal acceptorcellen (afkomstig 
van de ontvanger) relatief tot de totale populatie botcellen 
(acceptorcellen en donorcellen; afkomstig van het transplan-

Figuur 3. (A) Ratmodel met gevasculariseerde allotransplanta-
tie. (B) Transverse segmenten van het bottransplantaat waarbij 
specifieke regio’s worden geselecteerd. (C) Regio’s met botnieuw-
vorming zijn gelabeld met fluorescente markers waardoor deze 
met laser microdissectie (Veritas Laser Capture Microdissection 
System) worden geanalyseerd. (D) DNA-extractie om de rela-
tieve expressieratio (rER) te bepalen met de reverse transcriptase 
polymerase kettingreactie op het SRY-gen en het ‘Cyclophilin 
housekeeper’-gen.


