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CHAPTER 9

INTRODUCTIE

Wondgenezing, fibrose en de vreemdlichaamsreactie hebben twee belangrijke celtypen 
gemeen, macrofagen en fibroblasten. Alle drie processen starten met schade aan het 
weefsel gevolgd door ontsteking (inflammatie) en vervolgens weefselherstel.

MACROFAAG POLARISATIE EN ACTIVATIE 

Macrofagen komen voor in de meeste weefsels in het lichaam, hetzij als weefsel-
macrofagen of als monocyt-gedifferentieerde macrofagen verkregen na infiltratie in 
het weefsel na schade. Monocyten zijn afkomstig van myeloïde voorlopercellen uit het 
beenmerg en worden uitgescheiden in het perifere bloed. Wanneer er schade ontstaat 
zullen deze monocyten migreren door het endotheel van een bloedvat, differentiëren 
naar macrofagen, en verder migreren naar het aangedane weefsel. Hier hebben 
macrofagen verschillende functies zoals fagocytose van bacteriën en/of cel resten, het 
regelen van de ontstekingsreactie, het opnieuw opbouwen van de extracellulaire matrix 
(ECM) en het bijdragen aan doorbloeding door angiogenese en neovascularisatie. 
 Macrofagen zijn zeer dynamische cellen, ze nemen een bepaald fenotype aan 
wat gestuurd wordt door de omgeving waar ze zich in bevinden. Het is zelfs zo dat 
macrofagen binnen enkele uren hun activatie en polarisatie status kunnen veranderen, 
hetgeen macrofaag typering erg bemoeilijkt. Er zijn verschillende macrofaag 
activatie- of fenotypes beschreven welke worden verdeeld in twee grote groepen, 
M1 en M2 macrofagen. M1 macrofagen zijn betrokken bij het ontstekingsproces, 
ze zijn inflammatoir, scheiden verschillende inflammatoire signaalstoffen uit en zijn 
verantwoordelijk, door het uitscheiden van enzymen, voor het afbreken van de ECM. In 
tegenstelling tot M1 macrofagen zijn M2 macrofagen betrokken bij het helingsproces 
na schade. Ze stimuleren angiogenese, proliferatie van fibroblasten, en aanmaak van 
ECM door fibroblasten en myofibroblasten, waardoor ze bijdragen aan het sluiten van 
de wond.

WONDGENEZING

Wondgenezing kan worden onderverdeeld in vier overlappende fasen, namelijk: 
bloedstolling (hemostase), ontsteking (inflammatie), proliferatie en uitrijping (maturatie).

Direct na weefselschade wordt het bloeden tegengegaan (hemostase) door 
vaatvernauwing en het vormen van een bloedstolsel welke grotendeels bestaat uit 
trombocyten, erytrocyten, fibrine en fibronectine. Geactiveerde trombocyten scheiden 
signaalstoffen uit welke neutrofielen, monocyten en fibroblasten aantrekken naar het 
aangedane weefsel. 

Na het stoppen van de bloeding infiltreren neutrofielen binnen enkele minuten 
de wond, dit is de start van de inflammatiefase. Deze neutrofielen zorgen voor het 
opruimen van cel resten, vreemdlichaamsmateriaal en bacteriën door middel van 
degranulatie en fagocytose. Tevens scheiden neutrofielen inflammatoire signaalstoffen 
uit welke monocyten aantrekken. Deze monocyten migreren door het endotheel en 
differentiëren in het weefsel naar hoofdzakelijk M1 macrofagen, wat na 2 tot 5 dagen 
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het meest overheersende celtype is. De belangrijkste functie van M1 macrofagen in 
wondgenezing is het verwijderen van cel resten, bacterie-gevulde neutrofielen en 
overgebleven bacteriën.  Tevens scheiden M1 macrofagen inflammatoire signaalstoffen 
en enzymen (welke nodig zijn voor het veranderen/knippen van de ECM) uit waardoor 
meer macrofagen en fibroblasten worden aangetrokken/infiltreren naar het wondbed. 
Wanneer de wond schoon en gestabiliseerd is begint de proliferatiefase. Hier gaan de 
M1 macrofagen in apoptose of veranderen hun activatie status naar M2 macrofagen. 
Deze M2 macrofagen zorgen ervoor dat het inflammatoire milieu veranderd naar een 
regeneratief milieu, waarbij ze fibroblast infiltratie en proliferatie, ECM degradatie 
en angiogenese reguleren en stimuleren. De aangetrokken fibroblasten delen 
en differentiëren mede door de uitgescheiden factoren van M2 macrofagen naar 
myofibroblasten. Myofibroblasten produceren nieuw ECM, granulatieweefsel genoemd 
(welke grotendeels bestaat uit collageen type I en III). Dit granulatieweefsel is nodig voor 
cel ingroei en het vormen van nieuwe bloedvaten.

De laatste fase in wondgenezing is de maturatiefase en kan weken tot jaren 
duren. Hier wordt het eerder gevormde granulatieweefsel omgezet in rijpe ECM of 
litteken weefsel. Deze fase bestaat voornamelijk uit het afbreken van collageen type III 
en synthese van collageen type I door fibroblasten en myofibroblasten. Het afbreken van 
collageen type III gebeurd door enzymen welke uitgescheiden worden door macrofagen 
en fibroblasten. Uiteindelijk wordt er een weefsel gevormd dat vergelijkbaar is met 
gezond weefsel hoewel een normale weefselsterkte niet wordt bereikt. 

FIBROSE

Een verminderde of pathologische genezingsreactie leidt tot excessieve depositie 
en een slecht gevormde ECM, fibrose genaamd. Bij het ontstaan van fibrose speelt 
de inflammatiefase van het genezingsproces een belangrijke rol. Normaliter gaan M1 
macrofagen in apoptose nadat ze het wondbed hebben schoongemaakt van cel resten 
en bacteriën, of de cellen veranderen hun activatie status naar M2 macrofagen. Echter 
wanneer de inflammatie chronisch wordt (door nieuwe schade en/of langdurige infectie) 
treedt weefselvernietiging en weefselherstel simultaan op. M1 macrofagen zorgen 
ervoor dat nieuwe macrofagen migreren naar het aangedane weefsel en scheiden 
enzymen uit welke de ECM degraderen. Aanwezige M2 macrofagen zorgen er juist voor 
dat fibroblasten en myofibroblasten worden aangezet tot ECM productie en depositie. 
Hierdoor ontstaat er een abnormale verschuiving in de balans van ECM degradatie en 
depositie, in het voordeel van depositie. Het teveel aan ECM wordt gecross-linked door 
(myo)fibroblasten waardoor het niet meer afbreekbaar is en het weefsel stijver wordt. Dit 
zorgt voor het behouden van geactiveerde fibroblasten en myofibroblasten waardoor er 
nog meer ECM geproduceerd wordt. Uiteindelijk kan dit proces leiden tot orgaan falen. 
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DE VREEMDLICHAAMSREACTIE

Implanteren van een biomateriaal of medische hulpmiddel zorgt altijd voor een 
reactie van het immuunsysteem, de zogenaamde vreemdlichaamsreactie. Hoe de 
vreemdlichaamsreactie verloopt is afhankelijk van het geïmplanteerde materiaal, maar 
in het algemeen kunnen er drie overlappende fasen worden waargenomen, namelijk de 
beginfase, de progressiefase en de resolutiefase. 

Het begin van de vreemdlichaamsreactie is het introduceren van een 
biomateriaal in het lichaam. Na injecteren of implantatie van het materiaal begint 
er een genezingsreactie zoals beschreven in de sectie wondgenezing (hemostase 
en inflammatie).  Direct na implantatie adsorberen verscheidene eiwitten aan het 
biomateriaal, wat uiteindelijk leidt tot een voorlopige (tijdelijke) matrix. Neutrofielen 
migreren naar het gebied van implantatie, worden geactiveerd, interacteren met 
de genoemde matrix en scheiden inflammatoire stoffen uit welke zorgen voor een 
influx van macrofagen. De macrofagen zorgen voor het verwijderen van cel resten en 
bacteriën en het aantrekken van andere macrofagen en fibroblasten zoals gezien wordt 
in het wondgenezingproces. Echter door het geïmplanteerde biomateriaal vindt er in 
de vreemdlichaamsreactie een transitie plaats van acute inflammatie naar chronische 
inflammatie. De geïnfiltreerde macrofagen scheiden inflammatoire stoffen uit waardoor 
er nog meer macrofagen worden aangetrokken naar het biomateriaal. Deze macrofagen 
proberen het geïmplanteerde materiaal te infiltreren en te degraderen, door middel van 
fagocytose en het uitscheiden van enzymen. Tijdens dit proces kunnen macrofagen 
gaan fuseren waardoor meerkernige reuscellen worden gevormd. Deze meerkernige 
reuscellen leveren op hun beurt ook weer een bijdrage aan het degraderen van het 
biomateriaal. Voor succesvolle degradatie of integratie van het biomateriaal met het 
omliggende weefsel zijn zowel M1 en M2 macrofagen van belang. Is het materiaal 
niet afbreekbaar dan worden fibroblasten geactiveerd en zullen deze cellen zorgen 
voor het vormen van een kapsel rond het biomateriaal. Hierdoor wordt het materiaal 
afgeschermd van het lichaam. Dit kapsel is van cruciaal belang voor het functioneren 
van het biomateriaal, wanneer het gevormde kapsel te dik is kan het materiaal niet meer 
interacteren met het omliggende weefsel. Dit kan leiden tot deformatie, mechanische 
stress en uiteindelijk tot falen van het implantaat. Wanneer het biomateriaal afbreekbaar 
blijkt zal er na verloop van tijd een normale wondgenezing optreden.
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DIT PROEFSCHRIFT   

Macrofagen en fibroblasten zijn uitermate belangrijk in wondgenezing, fibrose en 
de vreemdlichaamsreactie. Na schade migreren macrofagen door de ECM naar het 
aangedane gebied, eenmaal daar aangekomen kunnen ze verschillende fenotypes 
aannemen (M1 of M2). M1 macrofagen worden geassocieerd met inflammatie en M2 
macrofagen met weefselherstel en regeneratie. Echter moet wel gerealiseerd worden dat 
macrofagen in al deze processen een reeks van fenotypes kunnen aannemen (hoofdstuk 
4). Fibroblasten en myofibroblasten maken nieuwe ECM tijdens wondgenezing, fibrose en 
de vreemdlichaamsreactie. In laatstgenoemde zijn (myo)fibroblasten verantwoordelijk 
voor kapsel formatie om een biomateriaal. Voordat fibroblasten geactiveerd worden, 
zoals beschreven in de secties wondgenezing, fibrose en de vreemdlichaamsreactie, zijn 
er vele macrofagen aanwezig in deze processen. Ondanks dit gegeven is er zeer weinig 
bekend over macrofaag polarisatie/activatie, macrofaag ECM interactie en de invloed 
van macrofagen op fibroblasten in wondgenezing, fibrose en in het verloop van de 
vreemdlichaamsreactie. Daarom hebben we in dit proefschrift inzicht gegenereerd in 
deze verschillende onderwerpen. 

M1 (pro-inflammatoire) en M2 (regeneratieve) macrofagen scheiden verschillende 
signaalstoffen uit. In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht hoe de uitgescheiden 
signaalstoffen van M1 en M2 macrofagen de activatie, differentiatie, ECM depositie 
en contractie van fibroblasten beïnvloeden. We laten zien dat door M2 macrofagen 
uitgescheiden signaalstoffen celdeling van fibroblasten stimuleert. Tevens laten we 
zien dat deze signaalstoffen fibroblasten niet aanzetten tot myofibroblast differentiatie. 
Nog interessanter is dat uitgescheiden signaalstoffen van M1 macrofagen zorgen voor 
pro-inflammatoire fibroblasten welke naast inflammatoire signaalstoffen ook enzymen 
uitscheiden die ervoor zorgen dat de ECM wordt afgebroken. Hierdoor kunnen we 
aannemen dat ook fibroblasten bijdragen aan het ontstekingsmilieu. De signaalstoffen 
van M2 macrofagen zorgen er juist voor dat een pro-inflammatoire fibroblast omgezet 
wordt naar zijn initiële fenotype waardoor de fibroblast zijn inflammatoire status verliest. 
We kunnen aannemen dat M2 macrofagen in staat zijn om een ontstekingsproces 
snel om te zetten naar een regeneratief proces tijdens wondgenezing en fibrose. In 
hoofdstuk 3 laten we zien dat macrofagen in staat zijn om hun eigen fenotype binnen 
enkele uren te veranderen wanneer ze in contact komen met andere uitgescheiden 
signaalstoffen, met andere woorden een M1 macrofaag wordt een M2 macrofaag 
wanneer de M1 macrofaag in contact komt met signaalstoffen van de M2 macrofaag 
en vice versa.  Dit fenomeen geldt ook voor pro-inflammatoire fibroblasten. Daarom 
concluderen we dat zowel macrofagen als fibroblasten zeer dynamische cellen zijn 
en dat hun activatie wordt beïnvloed door het micro-milieu. Dit micro-milieu is zeer 
belangrijk, het kan ervoor zorgen dat macrofagen en fibroblasten aangestuurd worden 
richting een normaal genezingsproces of juist richting fibrose.

Na schade of het implanteren van een biomateriaal in het lichaam, migreren 
macrofagen naar het beschadigde weefsel, waardoor de cellen constant in aanraking 
zijn met de ECM. In hoofdstuk 3 laten we zien dat verschillende ECM componenten 
(fibronectine en collageen type I) geen invloed hebben op macrofaag aanhechting, 
polarisatie naar M1 en M2 macrofagen en re-polarisatie (van een M1 naar een M2 
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macrofaag en vice versa).  Wij concluderen dat de ECM geen grote rol speelt in macrofaag 
dynamiek hoewel we moeten realiseren dat in het lichaam de ECM niet alleen bestaat 
uit fibronectine en collageen type I. De ECM in het lichaam is vele malen complexer en 
kan zelfs verschillen per orgaan. Hierdoor is het extreem moeilijk om de exacte rol van 
complete ECM te bepalen op macrofaag activatie en polarisatie.

In hoofdstuk 4 hebben we in ratten onderzocht welke types macrofagen 
voorkomen na het implanteren van een biomateriaal. Hiervoor hebben we verschillende 
immunohistochemische kleuringen gevalideerd en gebruikt. Tot onze verrassing zien we 
geen M1 macrofagen rond of in het biomateriaal in het verloop van de tijd. Wel zijn er, 
zowel in het biomateriaal als in de directe omgeving, een aantal M2 macrofagen te zien. 
Echter een meerderheid aan macrofagen (> 70%), welke te zien zijn in het biomateriaal 
en in de directe omgeving, brengen geen M1 of M2 markers tot expressie. Het is zeer 
waarschijnlijk dat deze macrofagen een tussenliggend (tussen M1 en M2), of zelfs een 
geheel ander, fenotype hebben. Meer onderzoek is nodig om de verschillende fenotypes 
van macrofagen tijdens de vreemdlichaamsreactie in kaart te brengen. 

Tijdens fibrose en kapselformatie om een biomateriaal wordt de ECM gecross-
linked met als gevolg een verstijving van het weefsel. Het is reeds bekend dat dit een 
groot effect heeft op de activatie van (myo)fibroblasten. Echter tot op heden was er 
niets bekend over het effect van verschillende ECM stijfheden op macrofaag activatie en 
polarisatie, ondanks dat dit cruciaal kan zijn in fibrose en de vreemdlichaamsreactie. In 
hoofdstuk 5 hebben we daarom een in vitro model ontwikkeld waarin we gemakkelijk 
en efficiënt verschillende stijfheden kunnen combineren met ECM componenten. 
In hoofdstuk 6 en 7 laten we zien dat stijfheden, welke worden gezien in normale 
wondgenezing en in fibrose, in combinatie met de ECM componenten collageen type 
I en fibronectine, geen invloed hebben op macrofaag polarisatie. Hierdoor kunnen we 
concluderen dat de verschillende weefselstijfheden geen invloed hebben op macrofaag 
polarisatie en dat deze polarisatie voornamelijk tot stand komt door uitgescheiden 
signaalstoffen. Echter in hoofdstuk 7 laten we zien dat macrofaag fusie (meerkernige 
reuscel formatie), één van de kenmerken van de vreemdlichaamsreactie, afhankelijk is 
van verschillende stijfheden (namelijk 12 kPa en 26 kPa). Ondanks dat de verschillende 
stijfheden geen invloed hebben op macrofaag polarisatie zet het wel aan tot meerkernige 
reuscel formatie, wat impliceert dat de stijfheid van een biomateriaal en/of het gevormde 
kapsel kan aanzetten tot macrofaag fusie wat uiteindelijk belangrijk is voor het verloop 
van de vreemdlichaamsreactie . 
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TOEKOMST PERSPECTIEVEN 

Hoewel sommige vragen betreffende macrofaag en fibroblast interactie beantwoordt 
zijn in dit proefschrift, zijn er nog vele vragen onbeantwoord gebleven, vooral met 
betrekking tot macrofaag polarisatie en fusie in de vreemdlichaamsreactie.  Er zal meer 
onderzoek verricht moeten worden naar de aanwezigheid van verschillende macrofaag 
fenotypen en meerkernige reuscellen tijdens de humane vreemdlichaamsreactie. 
Uiteraard is dit lastig maar wanneer biomaterialen niet functioneren en verwijderd 
moeten worden uit het lichaam (bijvoorbeeld lekkende borstimplantaten) kan het kapsel 
en omliggende weefsel meer inzicht geven in welke macrofaag fenotypen aanwezig zijn. 
Tevens kan worden gekeken of er reuscellen gevormd zijn. Dit geeft een indicatie welke 
macrofaag fenotypes en/of reuscellen betrokken zijn bij de vreemdlichaamsreactie 
tegen bijvoorbeeld siliconen in mensen. 

In hoofdstuk 7 hebben we laten zien dat twee stijfheden aanzetten tot macrofaag 
fusie (respectievelijk 12 kPa en 26 kPa). Hoe en waarom deze stijfheid-geïnduceerde 
macrofaag fusie tot stand komt en welke markers/eiwitten belangrijk zijn voor fusie 
wordt momenteel onderzocht in onze onderzoeksgroep met behulp van microarrays. 
Met behulp van deze techniek kunnen duizenden genen worden vergeleken, wat 
uiteindelijk zal leiden tot een selectie van genen (en dus eiwitten) die specifiek betrokken 
zijn bij macrofaag fusie. 






