
Samenvatting  
 
Het onderzoek gepresenteerd in deze promotie studie bestaat eigenlijk uit twee delen: het 

eerste deel is gericht op de ontwikkeling van een nieuw discus degeneratie model en in het 

tweede gedeelte wordt dit model gebruikt om het therapeutische effect van een één-staps-

procedure te evalueren waarbij uit vetweefsel gewonnen (stam)cellen direct in de 

tussenwervelschijf worden geïnjecteerd. Om dit te evalueren hadden wij een model nodig 

van milde degeneratie. De vanuit de literatuur beschikbare modellen hadden allemaal hun 

beperkingen met betrekking tot onze vraagstelling: verschillen in grootte, de cel populatie en 

de ernst van de geïnduceerde degeneratie vergeleken met humane degeneratie. In 

Hoofdstuk 2 werd de celpopulatie in geitentussenwervelschijven op verschillende leeftijden 

geëvalueerd. Deze studie liet zien dat notochordaal cellen niet aanwezig zijn in de nuclei 

pulposi van volwassen geitentussenwervelschijven. Hetzelfde geldt voor humane 

tussenwervelschijven waaruit deze cellen na de tweede decade verdwijnen. In vorige studies 

van onze groep was ook al aangetoond dat er vergelijkbare mechanische krachten werken in 

geiten en humane wervelkolommen, en dat de grootte goed vergelijkbaar is. Gebaseerd 

hierop kozen we voor de geit om de injectie van Chondroïtinase ABC (CABC) te evalueren 

als middel om degeneratie op te wekken. Hiervoor werd het enzym direct in de nucleus 

pulposus van de geiten gespoten. Om de opgewekte degeneratie te analyseren werd het 

verlies van discushoogte geanalyseerd, de signaal intensiteit van de nucleus pulposus op 

MRI beelden, de veranderingen op macroscopische foto’s en op microscopische coupes. De 

tijd die nodig is om de degeneratie te laten ontwikkelen en de optimale concentratie enzym 

hiervoor werden bepaald met behulp van de studies beschreven in Hoofdstuk 3. Dit 

resulteerde in een nieuw model van milde discus degeneratie door 0.25 U/ml CABC direct in 

de geitentussenwervelschijven te injecteren. Deze concentratie zorgt ervoor dat er na twaalf 

weken milde discusdegeneratie is ontstaan in alle disci die geïnjecteerd zijn. De 

biochemische veranderingen en de veranderingen in genexpressie van deze enzymatisch 

gedegenereerde tussenwervelschijven worden beschreven in Hoofdstuk 4. Deze studie liet 



zien dat de ratio tussen proteoglycanen en collagenen ook vergelijkbaar is met humane 

tussenwervelschijven. Tevens was de expressie van genen betrokken bij catabole processen 

zoals MMP-13 en collageen type I verhoogd, terwijl de expressie van aggrecan juist verlaagd 

was. Om ook de ontwikkelingen na de termijn van twaalf weken in kaart te brengen werd er 

nog een studie verricht (Hoofdstuk 5) waarin de reproduceerbaarheid en de degeneratie 

ontwikkeling tot een half jaar onderzocht werd. Hiermee werd vastgesteld dat de methode 

betrouwbaar is en dat er geen spontaan herstel op treed binnen zes maanden. In tegendeel, 

de degeneratie nam toe want er ontwikkelden zich osteofyten en eindplaat defecten.  

Gebaseerd op bovenstaande studies concludeerden wij dat we een betrouwbaar en 

reproduceerbaar model voor milde degeneratie in een groot proefdier hadden ontwikkeld dat 

geschikt is voor ons tweede studie doel: de evaluatie van cel therapie voor 

discusdegeneratie. De meest recente ontwikkelingen op het gebied van discus regeneratie 

werden op een rijtje gezet in Hoofdstuk 6. Hierin word ook de theoretische haalbaarheid van 

een één-staps-procedure voor cel therapie beschreven naar analogie van een andere studie 

van onze groep waarin deze techniek wordt toegepast voor wervelfusie in een geiten model. 

Ook werd hierin additioneel benodigd onderzoek beschreven voordat mesenchymale 

stamcellen uit vetweefsel in een één-staps-procedure gebruikt zouden kunnen worden en 

bespreken we mogelijkheden zoals stam cel selectie uit de cel fractie die uit vetweefsel 

gewonnen kan worden, potentiële “triggers” voor differentiatie en mogelijke draagmaterialen 

voor deze cellen. In vitro experimenten lieten zien dat de benodigde specifieke triggers voor 

differentiatie al aanwezig zijn in de tussenwervelschijf zelf, en hierop voortbordurend 

hypothetiseerden wij dat simpele injectie van het celmengsel uit vet, waarin, onder andere, 

mesenchymale stamcellen, in de tussenwervelschijf al zou kunnen leiden tot regeneratie. In 

Hoofdstuk 7 beschrijven wij een experiment waarin deze cellen in twee verschillende 

concentraties in gedegenereerde tussenwervelschijven worden gespoten maar waarbij, 

onverwachts, een nadelige reactie optrad: een ernstige ontstekingsreactie gepaard gaand 

met osteofyt formatie, eindplaat destructie en massale infiltratie met ontstekingscellen 

resulterend in complete destructie van de anatomie van de tussenwervelschijf. In een 



additioneel experiment wordt SVF in zowel gezonde als gedegenereerde disci geïnjecteerd 

om te excluderen dat deze reactie wordt veroorzaakt door ons degeneratieve enzym 

(CABC). Verder werd SVF geïnjecteerd dat extra was gewassen met een speciale gradiënt 

die ontworpen is om rode bloed cellen te verwijderen. Deze wasstap voorkwam in bijna alle 

gevallen de ontstekingsreactie maar toch kon dit experiment nog niet definitief zeggen welke 

factor verantwoordelijk is voor de ontstekingreactie omdat er te veel onzeker waarden in het 

experiment zaten. Het belangrijkste punt van deze studie was dan ook dat we aantoonden 

dat deze ontstekingsreactie voorkomen kon worden. Verdere analyse van de disci uit dit 

tweede experiment liet ook zien dat als de ontstekingsreactie niet optrad, er wel een 

toegenomen expressie was van aggrecan. Ook werd PPAR-γ, een ´marker” voor uit vet 

afkomstige cellen, gedurende het hele experiment tot expressie gebracht in de disci, een 

teken dat maar geen bewijs voor het overleven van cellen afkomstig uit vetweefsel zoals 

stamcellen. Er wordt gedacht dat cel therapie het meest geschikt is voor mild 

gedegenereerde disci. De relatie met pijn van deze afwijking is echter maar beperkt. Daarom 

is preventie van de ontwikkeling van ernstige degeneratie een mogelijke toepassing. Een 

concreet voorbeeld van deze toepassing is de injectie van deze cellen in de disci naast een 

segment dat gefuseerd wordt. In de literatuur wordt gezegd dat deze disci een toegenomen 

risico lopen op het ontwikkelen van degeneratie maar anderen beweren dat deze 

degeneratie slechts een uiting is van de degeneratie die al op aan het treden was in de 

tussenwervelschijven. Hoofdstuk 8 analyseert de ontwikkeling van degeneratie in de 

tussenwervelschijven naast een gefuseerd segment. Deze unieke situatie geeft de 

mogelijkheid de ontwikkeling van degeneratie te onderzoeken in een gezonde niet 

gedegenereerde wervelkolom die toch gedeeltelijk gefuseerd is. Het aantal geiten en de tijd 

was echter te beperkt om harde uitspraken te kunnen doen maar in deze studie zagen wij 

wel degelijk een effect in de laagste tussenwervelschijf van de wervelkolom na fusie.  

Uiteindelijk wordt in Hoofdstuk 9 de belangrijkste algemene discussie punten in 

discusdegeneratie onderzoek besproken. Hierbij gaat het onder andere om de unieke 

structuur van de tussenwervelschijf, de grootste avasculaire structuur van het menselijk 



lichaam. Ook wordt de relevantie van diermodel onderzoek in zijn algemeenheid besproken 

waarbij het in mijn opinie essentieel is voor het bestuderen van zowel degeneratie als 

regeneratie maar waarbij er maar een beperkte waarde is van diermodellen met betrekking 

tot de kliniek aangezien discusdegeneratie maar matig correleert met lage rugpijn of ander 

klachten waar een patiënt zich bij en arts presenteert. 

 


