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Op 11 februari 2011 promoveerde Mikko Larsen aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam op het onderwerp gevascula-
riseerde botallotransplantatie met het proefschrift getiteld 
‘Composite tissue allotransplantation by modulation of im-
munosuppression’. Zijn promotor was prof. dr. M.J.P.F Ritt 
en zijn copromotor dr. H.A.H. Winters.

Dr. Larsen schrijft over zijn onderzoek:
In dit promotieonderzoek beschrijven we een nieuwe werk-
wijze van levend bot allotransplantatie gecombineerd met 
microvasculaire reparatie van de natente circulatie, implan-
tatie van gastheer-afgeleide arterioveneuze (AV) bundels, en 
kortetermijnimmunosuppressie. Onze hypothese was dat 
neoangiogenese vanuit de geïmplanteerde vaten de levens-
vatbaarheid en de bloedsomloop van de transplantaten zou 
handhaven na intrekking van de FK506-immunosuppressie 
(tacrolimus). Gevasculariseerde femorale allotransplantatie 
werd uitgevoerd tussen DA- en PVG-ratten. In aanvulling 
op microchirurgische anastomosen was een AV-bundel van 
het ontvangende dier ingeplant in de medullaire ruimte 
(figuur 1). Onafhankelijke variabelen waren doorgankelijk-
heid van de geïmplanteerde AV-bundel en het gebruik van 
twee weken FK-506 immunosuppressie. Geïmplanteerde 
vaten gaven na vier weken een aanzienlijk verbeterde capil-
laire dichtheid en botdoorbloeding in de immunosuppres-
siegroepen. Een lagere incidentie van spontane AV-bundel-
trombose werd gevonden met FK506-behandeling. Meer 
levensvatbare osteocyten werden gezien na vier weken wan-
neer de AV-bundel patent bleef. Na achttien weken was de 
botdoorbloeding en capillaire dichtheid significant groter bij 
immunosuppressieontvangers met een patente AV-bundel. 
Een validatie door vergelijking met isotransplantaten en con-
ventionele allografts werd vervolgens verricht, met analyse 
of donorspecifieke tolerantie had plaatsgevonden. Gepaarde 
vergelijking resulteerde in evaluatie van het AV-bundeleffect 
(geligeerd versus patent), de allogeniteit (isogenetisch versus 
allogene transplantaties), en van de levensvatbaarheid (al-
lotransplantaat versus allograft). De definitieve status van de 
bloedsomloop hing af van zowel de initiële graftlevensvat-
baarheid als de succesvolle ontwikkeling van een neoangio-
genetische circulatie. Corticale doorbloeding was het hoogst 
in allotransplantaten, intermediair in isotransplantaten en 
afwezig in andere. Capillaire proliferatie en vorming van 
nieuw bot waren het hoogst en gelijk bij de allo- en isotrans-
plantaten met patente AV-bundels, en minder bij andere 
dieren (figuur 2). Donor- en derde-typehuidtransplantaties 
werden verworpen. Dit bewijst immunocompetentie zonder 
donorspecifieke tolerantie.
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Figuur 1. Schematische weergave van de chirurgische techniek. (A) 
Donorprocedure; resectie van de femurdiafyse met de voedende vaten 
tot op het bot. (B) Microvasculaire anastomose bij de ontvanger; de 
lichte mismatch in de donor- en ontvangerdieren staat matching van 
iliacale vaten van de donor aan femorale vaten van de ontvanger toe. 
(C) AV-bundelimplantatie; het getransplanteerde bot ligt abdominaal 
subcutaan, en de saphenusvaten van de ontvanger met een kleine fas-
cielap worden zorgvuldig door het medullaire kanaal getrokken en aan 
de buikwand vastgemaakt.
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In volgende hoofdstukken wordt de rol onderzocht van an-
giogenetische cytokinelevering met biologisch afbreekbare 
micropartikels om het proces van neoangiogenese van de 
geïmplanteerde AV-bundel te verbeteren. Poly (D, L-lacti-
de-co-glycolide) micropartikels geladen met buffer, basic 
fibroblast groeifactor (FGF2), vasculaire endotheliale groei-
factor (VEGF), of beide werden intramedullair samen met 
een ontvanger-afgeleide AV-bundel geplaatst. FK-506 werd 
daags toegediend gedurende vertien dagen, daarna gestaakt. 
Na 28 dagen werd de botdoorbloeding gemeten met behulp 
van waterstof wash-out. Microangiografie, histologische en 
histomorfometrische analyses werden uitgevoerd. De ca-
pillaire dichtheid was groter in de FGF2+VEGF-groep dan 
de controlegroep, en een lineaire trend werd gevonden van 
controle, FGF2, VEGF, FGF2+VEGF. Botvorming was gro-
ter met VEGF en FGF2+VEGF. VEGF of FGF2 alleen ver-
hoogde de bloedtoevoer meer dan wanneer deze werden 
gecombineerd. De langetermijneffecten na een overlevings-
tijd van achttien weken, toonde een grotere botcirculatie in 
de FGF2+VEGF-groep dan controle- en VEGF-groepen. De 
capillaire dichtheid was groter in de FGF2-groep dan in de 
VEGF- en VEGF+FGF2-groepen. Botlevensvatbaarheid, his-
tomorfometrische analyse en meting van alkalische fosfatase 
verschilden niet significant tussen de groepen. We vonden 
dat lokale toediening van vasculaire en fibroblastgroeifacto-
ren de angiogenese en botcirculatie stimuleerde, maar dat de 
botgroei op de lange termijn niet versterkt werd. 

Verdere toepassing van de bevindingen van onze CTA-stu-
dies en de studies met biologisch afbreekbare micropartikels 
werd bij conventionele allografts getoetst. Dit is een tussen-
stap naar het gebruik van onze methode in een klinische 
setting. Rat femorale diafyse-allografts werden bevroren bij 
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Figuur 2. Calceïne en tetracycline gelabeld, methylmethacrylaat 5 µm-secties op 200X-vergroting voor histomorfometrische analyse. Dubbele fluores-
centie waargenomen zowel (a) aan de rand van het transplantaat als (b) binnen de corticale grenzen.

–80 0C en heterotoop getransplanteerd. Geleverd in microp-
artikels bleek VEGF een potente angiogene cytokine, die de 
doorbloeding van corticaal bot en de daaropvolgende botvor-
ming in bevroren allografts kon verhogen. 

De mechanismen die ten grondslag liggen aan succesvolle 
CTA, werden onderzocht met een nieuwe methode om het 
geslacht van geselecteerde cellen in ons model te bepalen. 
Real-time PCR werd uitgevoerd op DNA uit met laser-captu-
re-microdissectie gewonnen corticale botregio's om de om-
vang van chimerisme te bepalen in de botallotransplantaten. 
We vonden aanzienlijk transplantatiechimerisme in corti-
caal bot (77-97%). Ratten zonder immunosuppressie en met 
een patente AV-bundel bleken significant hoger chimerisme 
te hebben dan die met immunosuppressie en een geligeerde 
AV-bundel.

Overige hoofdstukken bespreken een model van microvascu-
laire knie-CTA in de rat met zowel natente pedikelreparatie 
als implantatie van gastheer-afgeleide AV-bundels, de ach-
tergrond voor de meting van de bloedstroom in zowel klini-
sche als experimentele situaties met de waterstof-wash-out-
methode, een validatie van deze methode door de corticale 
botcirculatiemetingen van radioactief gelabelde microparti-
kelbeknelling te vergelijken met die van waterstof wash-out, 
en als laatste een casereport om het belang te onderstrepen 
van aandacht voor de mogelijk fatale risico's in verband met 
de klinische toepassing van een CTA-procedure, ook die 
waarbij immuunsuppressie tijdelijk wordt toegepast.
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