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SPIER EN BOT, 
EEN GEMEENSCHAPPELIJKE WERELD?

Biologische routes in spier- en botadaptatie 
aan mechanische belasting
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De natuurlijke levensduur onder onze bevolking neemt toe, evenals het aantal mensen met 
chronische aandoeningen, die bijvoorbeeld te wijten zijn aan overgewicht of een sedentaire 
levensstijl. Een verminderde mobiliteit en fysieke activiteit bij deze bevolkingsgroep resulteren 
vaak in verlies van spiermassa en sterkte, evenals verminderde botmassa en structuur. 
Voldoende lichaamsbeweging kan deze negatieve effecten tegengaan. Echter, voor mensen 
met een verminderde mobiliteit is voldoende lichaamsbeweging niet altijd haalbaar. Daarom zijn 
alternatieve behandelingen nodig om bot- en spiermassa te behouden. Dit vereist inzicht in de 
mechanismen hoe bot en spier reageren op mechanische belasting, waardoor aanpassing van 
bot- en spiermassa mogelijk is.
 Gedurende lichamelijke activiteit worden spier- en botweefsel blootgesteld aan 
verhoogde mechanische belasting. Dit leidt tot biologische aanpassing van zowel bot- en 
spiermassa als ook bot- en spierstructuur. Deze functionele aanpassing resulteert in een hogere 
krachtgenererende capaciteit van de spier, en een verbeterde weerstand van het bot tegen 
mechanisch falen. In bot zorgt bot-remodellering voor de omvorming en / of vervanging van bot. 
Bot-remodellering maakt het mogelijk dat het bot zich aanpast aan de mechanische omgeving. 
In dit proces coördineren drukgevoelige osteocyten de osteoclasten, die bot resorberen, en 
osteoblasten, die bot aanmaken. In spieren worden mechanische stimuli door spiervezels en hun 
satellietcellen vertaald in biochemische signalering cascades. Dit resulteert in veranderingen in 
eiwitproductie in het spierweefsel en een toename van de spiervezelgrootte.
 Het proces waarbij een mechanische prikkel wordt omgezet in een biochemisch 
signaal noemen we mechanotransductie. Hoewel de tot nu toe bekende mechanotransductie-
mechanismen in spier en bot veel met elkaar gemeen lijken te hebben, verschillen ze ook in een 
aantal opzichten. Bovendien wordt verondersteld dat de botten en spieren een operationele 
eenheid vormen en dat niet alleen een mechanische interactie, maar ook een biochemische 
interactie tussen spier en bot bestaat. Het doel van dit proefschrift was tweevoudig: 1) Het 
vaststellen of, in reactie op mechanische belasting, biochemische communicatie tussen 
spiercellen en botcellen mogelijk is. Dit werd gedaan door middel van het identificeren van door 
botcellen geproduceerde signaalmoleculen die spiercellen kunnen beïnvloeden en vice versa. 2) 
Het identificeren van nieuwe biochemische routes die mogelijk betrokken zijn bij de aanpassing 
van botmassa en spiervezelgrootte in reactie op mechanische belasting.
 De belangrijkste anabole en metabole factoren die de spiervezelgrootte beïnvloeden zijn 
“insulin-like growth factor I” (IGF-I Ea), “mechano-growth factor” (MGF), myostatine, “vascular 
endothelial growth factor” (VEGF) en “hepatocyte growth factor” (HGF). In hoofdstuk 2 hebben 
we aangetoond dat MLO-Y4 osteocyten mRNA van VEGF, HGF, IGF-I Ea, en MGF, maar niet 
van myostatine tot expressie brengen. Verder tonen we aan dat mechanische belasting in de 
vorm van een pulserende vloeistofstroom (PFF) het mRNA en/of de eiwit-afgifte van IGF-I Ea, 
MGF, VEGF, en HGF door MLO-Y4 osteocyten stimuleert. Onze resultaten suggereren dat IGF-I 
Ea, MGF, VEGF, en HGF mogelijke kandidaten zijn voor de biochemische communicatie tussen 
osteocyten en spiercellen. Hoewel de expressie van IGF-I Ea, MGF, en myostatine door MLO-Y4
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osteocyten zeer laag of afwezig is, is het bekend dat deze eiwitten de activiteit van osteoblasten 
en osteoclasten sterk beïnvloed. De hoge expressie niveaus van IGF-I Ea, MGF, en myostatine 
in spiercellen, in combinatie met het lage expressie niveau in MLO-Y4 osteocyten suggereren 
dat groeifactoren die in spieren tot expressie worden gebracht invloed kunnen uitoefenen op 
biochemische routes in botcellen.
 Van sommige eiwitten die zowel in botcellen als in spiercellen tot expressie worden 
gebracht, namelijk COX-2, BMP, en Wnt signaling eiwitten, is bekend dat zij een belangrijke 
rol spelen in de aanpassing van de botmassa en -structuur aan mechanische belasting. Echter, 
van enkele cruciale botmassa regulerende eiwitten, zoals “receptor activator of nuclear factor 
kappa-B ligand” (RANKL), is niet bekend of zij in spieren worden gemaakt. In hoofdstuk 3 
tonen we aan dat cyclische uni-axiale rek van C2C12 spiercellen de expressie van COX-2 en Wnt 
signaling eiwitten als ook  RANKL beïnvloedt. Aangezien mechanische belasting op spiercellen 
de expressie van deze typische bot-anabole en bot-katabole eiwitten verandert, kunnen deze 
eiwitten een rol spelen in de regulatie van de spiervezelgrootte, also ook een effect hebben op 
de bot-remodelering via paracriene en endocriene signaling.
 In reactie op mechanische belasting produceren skeletspieren talrijke groeifactoren en 
cytokinen die in de bloedcirculatie komen en vervolgens botcellen kunnen bereiken. In hoofdstuk 
4 laten we zien dat onbelaste myotubes eiwitten uitscheiden die de osteoclastvorming remmen. 
Verder tonen we aan dat mechanisch belaste spiercellen eiwitten tot expressie brengen, onder 
andere IL-6, die deze remming tegengaan. Deze resultaten suggereren dat in vivo spier-
geproduceerde groeifactoren en/of cytokinen botstofwisseling zouden kunnen beïnvloeden.
 Mechanotransductie is cruciaal voor de adaptatie van bot- en spiermassa aan mechanische 
belasting. Dit proefschrift laat zien hoe fysiologisch relevante en op dit moment onbekende 
informatie wordt verkregen door de extrapoloatie van kennis van bot-mechanotransductie naar 
spier-mechanotransductie en vice versa. In hoofdstuk 5 zien we dat afschuifspanning, een 
mechanische stimulus die uitgebreid bestudeerd is in bot, ook biologisch relevant in skeletspieren 
kan zijn. Afschuifspanning, in de vorm van PFF, op spiercellen activeert biochemische routes 
zoals NO-productie, en verandert de expressie van spier anabole en metabole factoren. De 
afschuifspanning-geïnduceerde NO-productie door spiercellen vereist een intacte glycocalyx en 
functionele “rek-activerende-ionen-kanalen” (SACs). Afschuifspanning kan dus biochemische 
routes activeren in skeletspieren via membraangebonden mechanoreceptoren. Momenteel 
wordt aangenomen dat in bot de afschuifspanning de belangrijkste mechanische prikkel is voor 
osteocyten in reactie op mechanische belasting. Door vervorming van de belaste bot matrix 
ervaren osteocyten ook rek. In tegenstelling tot osteocyten worden osteoblasten op het oppervlak 
van de botmatrix waarschijnlijk niet blootgesteld aan een hoge vloeistofschuifspanning maar aan 
een rekbelasting. In hoofdstuk 6 tonen we aan dat MC3T3-E1 osteoblasten gevoeliger zijn voor 
trekbelasting dan MLO-Y4 osteocyten met betrekking tot de expressie van IGF-I Ea, wat een 
belangrijke anabole groeifactor in bot en in skeletspieren is. Dit suggereert dat de stimulatie 
van IGF-I Ea expressie in osteocyten waarschijnlijk wordt veroorzaakt door vloeistofstroming 
in de canaliculi in plaats van rekbelasting. Gedurende lichaamsbeweging kunnen meerdere 
mechanische stimuli (bijvoorbeeld rekspanning en afschuifspanning) biochemische routes
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in bot- en spiercellen activeren. Het is daarom belangrijk om de effecten van deze stimuli in 
spiercellen en botcellen te bestuderen. Dit zal leiden tot meer inzicht in de biochemische routes 
en mechanische eigenschappen betrokken bij de mechanotransductie in zowel spier als bot.
 Omdat onze bevolking steeds ouder wordt en een sedentaire levensstijl aanhoudt, zal de 
prevalentie van musculo-skeletale aandoeningen toenemen. Dit leidt tot een verminderde kwaliteit 
van leven en brengt hoge kosten met zich mee. Om de gezondheid van ons bewegingsapparaat te 
behouden, is een lichamelijk actieve leefstijl van groot belang. Biochemische spier-bot-interacties 
die ontstaan in reactie op mechanische belasting vragen om een nieuwe therapeutische aanpak 
voor de preventie van musculo-skeletale aandoeningen. Dergelijke benaderingen moeten zich 
bij voorkeur richten op skeletspierweefsel en botweefsel als één eenheid, omdat de aanpassing 
van spierweefsel en botweefsel in reactie op mechanische belasting in grote mate vergelijkbaar 
is. De resultaten in dit proefschrift onderschrijven de hypothese dat biochemische communicatie 
tussen spier en bot tijdens lichamelijke activiteit bestaat. Dit tezamen met nieuwe inzichten in de 
moleculaire routes betrokken bij spier- en botaanpassing aan mechanische belasting verbetert 
onze kennis over hoe spier- en botcellen mechanische belasting voelen, hoe deze cellen 
reageren op mechanische belasting, en hoe een biochemische interactie zou kunnen bestaan 
tussen spieren en botten. Deze inzichten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van therapieën 
en trainingprogramma’s om de bestaande botmassa te handhaven en de winst van nieuwe 
botmassa te stimuleren bij mensen die osteoporose en sarcopenie ontwikkelen.


	Proefschrift_Juffer_V3.1 VUDARE 133
	Proefschrift_Juffer_V3.1 VUDARE 134
	Proefschrift_Juffer_V3.1 VUDARE 135
	Proefschrift_Juffer_V3.1 VUDARE 136

