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Dit proefschrift besteedt aandacht aan het effect van een chronische ontsteking op botweefsel.

In hoofdstuk 1 worden de karakteristieken en pathogenese van infl ammatoir darmlijden 

(infl ammatory bowel disease, IBD) en botontkalking (osteoporose) geïntroduceerd. IBD betreft 

een groep ontstekingsziekten die gekenmerkt wordt door een chronische, ongecontroleerde 

ontsteking van het darmweefsel. IBD bestaat hoofdzakelijk uit twee aandoeningen: de ziekte van 

Crohn (Crohn’s disease, CD) en Colitis Ulcerosa (ulcerative colitis, UC). Hoewel IBD voornamelijk 

een aandoening is van de darmen, kunnen ook andere organen aangedaan zijn, zoals bijvoorbeeld 

de botten en gewrichten. Osteoporose en osteopenie zijn twee ziektebeelden die gekenmerkt

worden door botverlies en komen relatief vaak voor in patiënten met IBD. Factoren die ten 

grondslag liggen aan botverlies in IBD patiënten zijn onder andere het slecht opnemen van 

essentiële voedingsstoffen (malabsorptie), vitamine D tekort, verstoringen van het calcium 

metabolisme, een tekort aan sekshormonen, een lage body mass index (BMI) en het gebruik 

van medicijnen die een negatieve invloed hebben op het skelet (bv. corticosteroïden). Sinds het 

ontstaan van een nieuw vakgebied, de osteo-immunologie (osteo=bot, immunologie=de leer van 

het afweersysteem), is duidelijk geworden dat ook het ontstekingsproces in IBD een belangrijke

rol speelt in het ontstaan van botverlies in IBD patiënten. Steeds meer en ingewikkeldere 

interacties tussen ontstekingsfactoren (cytokines) lijken betrokken te zijn in de pathogenese van 

IBD-geassocieerd botverlies. Kennis met betrekking tot botverlies in IBD patiënten is voornamelijk 

verkregen met behulp van het gebruik van diermodellen, of berust op extrapolaties van gegevens 

uit studies naar andere ontstekings-gerelateerde botziekten. Daarom is in dit proefschrift vanuit

een zo breed mogelijk perspectief onderzoek gedaan naar de pathogenese van botverlies in 

patiënten met IBD, in het bijzonder in patiënten met de ziekte van Crohn. De eerste doelstelling

van dit proefschrift was om het botmetabolisme van IBD patiënten op weefsel niveau te 

bestuderen. De tweede doelstelling was om het botmetabolisme van IBD patiënten op cel niveau 

te bestuderen.

 Hoofdstuk 2 beschrijft een histomorfometrische studie waarin botmassa en structuur, 

botaanmaak, botafbraak en osteocyt apoptose zijn bepaald in trans-iliacale botbiopten verkregen

van patiënten met de ziekte van Crohn in een rustige fase van hun ziekte. In vergelijking met 

data van leeftijd en geslacht gematchte gezonde controles vertoonden Crohn patiënten een 

verlaagde trabeculaire botmassa, die gekenmerkt werd door dunnere trabekels. De mate van 

botverlies was ernstiger in mannelijke Crohn patiënten dan in vrouwelijke patiënten, en werd 

bovendien gekenmerkt door verlies van hele trabekels. Het botverlies geassocieerd met de 

ziekte van Crohn bleek te worden veroorzaakt door een afname in de botaanmaak. Het aantal 

osteoclasten (botafbrekende cellen) en het oppervlak bedekt met deze cellen leek verlaagd in 

vergelijking tot de literatuur, en suggereerde daarmee tevens een afname in de botafbraak. Het 

aantal osteocyten (coördinerende botcellen) en hun mate van celdood was normaal, echter het 

percentage lege lacunes was verhoogd in Crohn patiënten. Lege lacunes zijn plekken in het bot 

waar voorheen osteocyten hebben gezeten en is daarmee een maat voor osteocyt apoptose 

in het verleden.  Daarom werd geopperd, dat de gevonden afname in bot remodellering (een 

gebalanceerd proces van botafbraak en botaanmaak) werd veroorzaakt door een verlaagde 

osteocyt viabiliteit in het verleden van de patiënten.
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Het gevonden botverlies in Crohn patiënten zou het gevolg kunnen zijn van ziektegerelateerde 

veranderingen in bepaalde eigenschappen (fenotype) van de osteoblast, een cel verantwoordelijk

voor de botaanmaak. Daarom zijn in hoofdstuk 3 verscheidene functionele kenmerken van 

botcellen van rustige Crohn patiënten bestudeerd. Deze celkweek studies toonden aan dat 

botcellen van Crohn patiënten een verminderd vermogen tot groeien hebben en dat zij een 

verstoorde ontwikkeling (maturatie) hebben ten opzichte van botcellen van gezonde controles. 

Botcellen van Crohn patiënten bleken een grotendeels onveranderde reactie te hebben op 

infl ammatoire cytokines, waarvan bekend is dat zij betrokken zijn bij de actieve fase van IBD. 

Daarom lijken ziekte-specifi eke, fenotypische veranderingen in botcellen verkregen van Crohn 

patiënten een nieuw inzicht te bieden in het begrip van CD-geassocieerd botverlies. Bovendien 

suggereert de onveranderde gevoeligheid voor infl ammatoire cytokines, dat botcellen van Crohn 

patiënten ontvankelijk blijven voor verhoogde spiegels van circulerende infl ammatoire cytokines, 

die vrijkomen tijdens periodes van ontstekingsactiviteit in Crohn.

 Niet alleen een aangedane osteoblast zelf, maar ook indirecte effecten van ontsteking op de 

osteoblast kunnen een oorzaak zijn voor het gevonden botverlies in Crohn patiënten. Daarom is in 

hoofdstuk 4 het effect van serum van IBD patiënten op botcellen bestudeerd. In vergelijking tot 

gepoold serum van gezonde controles, had serum van ongeveer een derde van de Crohn en Colitis 

patiënten, zowel in rustige als actieve fase van hun ziekte, een remmend effect op de proliferatie 

van botcellen. Serum van mannelijke patiënten remde de botcel proliferatie vaker dan serum van 

vrouwelijke IBD patiënten. Om te onderzoeken welke infl ammatoire factoren betrokken zijn bij de 

reductie van botcel proliferatie, is het cytokine/chemokine profi el van serum onderzocht. Van de 

174 geteste infl ammatoire factoren, waren de spiegels van IL-8, ICAM-1, Axl en IL-13 veranderd

in serum van IBD patiënten vergeleken met dat van de gezonde controle serum pool. Echter, 

deze eiwitten konden niet gelinkt worden aan het gevonden remmend effect van patiënten 

serum op de botcel proliferatie. Specifi eke bestudering van de serum cytokine spiegels in relatie 

tot de gevonden remming in cel proliferatie toonde een mogelijke rol aan voor CC-chemokines 

en hormonen, in het bijzonder voor MCP-1 (CCL2) en eventueel sekshormonen.

 Infl ammatoire factoren beïnvloeden niet alleen de groei en functie van osteoblasten, 

maar ook de vorming en activiteit van osteoclasten. Als gevolg zou een verhoogde osteoclast 

vorming verantwoordelijk kunnen zijn voor het botverlies geassocieerd met IBD. In hoofdstuk 5

is de vorming van osteoclasten uit perifeer bloed van rustige Crohn patiënten bestudeerd. 

Bovendien is de rol van lymfocyten (bloedcellen betrokken bij ontstekingsprocessen) en 

infl ammatoire cytokines in dit proces onderzocht. Wanneer gekweekt werd zonder de osteoclast 

vorming stimulerende cytokines M-CSF en RANKL bleken voorlopercellen uit perifeer bloed van 

Crohn patiënten meer osteoclasten te vormen dan voorlopercellen van gezonde controles. In dit 

proces van spontane osteoclast vorming bleken T cellen van cruciaal belang. In kweken waarin 

geen T cellen aanwezig waren werd namelijk in het geheel geen osteoclast vorming waargenomen. 

T cellen van Crohn patiënten hadden een hoger basaal expressie niveau van de infl ammatoire 

cytokines IL-6 en IL-17. Bovendien produceerden T cellen van Crohn patiënten meer IL-13 en IL-17 

in de kweek. Deze bevindingen tezamen suggereren een hoger activatie niveau van T cellen van 

Crohn patiënten dan van T cellen van gezonde controles. Een nieuwe bevinding in deze studie 
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was dat osteoclast vorming vooraf werd gegaan door de vorming van cel clusters in die kweken 

waar osteoclast voorlopercellen aanwezig waren. Cluster vorming werd geïnduceerd door de 

aanwezigheid van T cellen, echter uitsluitend in kweken van Crohn patiënten. Cluster vorming 

was sterk gecorreleerd met osteoclast vorming, wat er op lijkt te duiden dat interacties tussen 

osteoclast voorlopercellen en T cellen voorafgaan aan de vorming van osteoclasten. Zowel 

cluster vorming als osteoclast vorming waren gerelateerd aan de hoeveelheid IL-17 die in de kweek 

aanwezig was. Dit wijst op een mogelijk belangrijke rol voor IL-17 in osteoclast vorming in Crohn 

patiënten en als zodanig in CD-geassocieerd botverlies.

 Geïntrigeerd door de bevindingen uit hoofdstuk 2 en 5, is in hoofdstuk 6 het effect van 

risedronaat, een effectieve remmer van botafbraak, op de bot structuur en remodellering in rustige 

Crohn patiënten bestudeerd. Gedurende 2 jaar werden patiënten behandeld met ofwel risedronaat 

ofwel placebo (beiden in combinatie met calcium en vitamine D supplementatie), waarna de 

bot micro-architectuur en bot remodellering werden bepaald. Na 2 jaar bleek het botvolume 

van patiënten in zowel de risedronaat groep als in de placebo groep stabiel gebleven. De bot 

structuur, dat wil zeggen trabekeldikte, verbeterde alleen in risedronaat-behandelde patiënten. 

De bot remodellering werd aanzienlijk verlaagd door risedronaat behandeling en slechts matig 

verlaagd door calcium en vitamine D supplementatie. Deze bevindingen lijken er op te duiden dat 

risedronaat effectief is in het voorkomen van verder botverlies in rustige Crohn patiënten met een 

milde botaandoening.

 In hoofdstuk 7 zijn alle bevindingen uit dit proefschrift samengevat en gecombineerd tot 

een werkingsmechanisme van botverlies in IBD patiënten (zie voor een fi guur pagina 105). Het 

botverlies in IBD patiënten wordt veroorzaakt door een verminderde botvorming, welke het 

resultaat is van afwijkingen in zowel het aantal als de functie van osteoblasten. De afwijkingen

in de osteoblast van IBD patiënten lijken het gevolg te zijn van (sub)klinische ontstekingsprocessen. 

Ontstekingsfactoren spelen tevens een belangrijke rol in de vorming en functie van osteoclasten. 

De vorming van osteoclasten uit voorlopercellen in het bloed is verhoogd in IBD patiënten, en 

blijkt het resultaat van geactiveerde T cellen. Hoewel de functie van osteoclasten in IBD patiënten 

in de rustige fase van hun ziekte onveranderd lijkt, is het mogelijk dat tijdens de actieve fase van 

hun ziekte de daadwerkelijke afbraak van bot wél verhoogd is. Vervolgonderzoek is nodig om dit 

verder uit te zoeken. Daarnaast is voortzetting van dit onderzoek gewenst om de betrokkenheid 

van factoren en processen, die niet in dit proefschrift aan bod zijn gekomen, te bestuderen en 

daarmee het werkingsmechanisme van botverlies in IBD patiënten te completeren.
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