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Addendum 

Nederlandse samenvatting 

De mond is een gedeelte van het lichaam dat het zwaar te verduren heeft; bacteriële toxinen, 

mechanische stress door o.a. het kauwen van voedsel, en schadelijke stoffen uit bijvoorbeeld 

drank, sigarettenrook en voeding vormen een bedreiging voor het mondweefsel. Speeksel 

beschermt de mond op diverse manieren. Het is een smeermiddel dat helpt tegen schade door 

mechanische stress, het vormt een dun laagje over de zachte weefsels in de mond dat werkt 

als een barrière tegen bacteriële toxinen en schadelijke stoffen, het bevat antimicrobiële 

peptiden die micro-organismen tegen gaan en het werkt als een buffer om de pH in de mond 

constant te houden. Speeksel is een complexe vloeistof die naast water en elektrolyten een 

heel scala aan eiwitten, peptiden en lipiden bevat. De meest voorkomende peptiden in 

speeksel zijn de histatinen, waarvan histatine 5 het meest bestudeerd is vanwege haar anti-

candida activiteit. Een andere histatine die veel voorkomt in humaan speeksel is histatine 1 

(Hst1). Het heeft vele functies toebedeeld gekregen, waaronder het binden van tannines (uit 

o.a. wijn en thee), bescherming van het tandglazuur en een mogelijke rol in wondgenezing. 

Maar de exacte werking van Hst1 op de weefsels in de mond waar het mee in aanraking komt 

was nog onbekend, en dat is dan ook het onderwerp van dit proefschrift. 

In hoofdstuk 2 laten we zien dat Hst1 de cel hechting op substraten en aan andere cellen 

bevordert. Door middel van “time-lapse” fasecontrastmicroscopie konden we zichtbaar maken 

dat hechtende cellen in de aanwezigheid van Hst1 significant beter hechten en sneller spreiden 

op een oppervlak. Zowel epitheelcellen als fibroblasten reageren op Hst1. We laten zien dat 

het effect van Hst1 specifiek is, aangezien andere histatinen of een “scrambled” versie van het 

peptide (waarin de aminozuurvolgorde compleet veranderd is) de cel hechting niet 

bevorderen. De fosfaatgroep in Hst1 bleek wel een rol te spelen bij cel hechting, maar niet 

essentieel te zijn voor het effect, aangezien een Hst1 zonder fosfaatgroep minder effectief was 

maar ten opzichte van de controle nog steeds een duidelijke verbetering in de cel hechting liet 

zien. Daarnaast hebben we gevonden dat Hst1 de epitheliale barrièrefunctie in een 

darmepitheel cellijn, genaamd Caco-2, versterkt. De mond en de darmen bevatten een grote 

hoeveelheid bacteriën en de barrièrefunctie is daarom in deze organen erg belangrijk. 

In hoofdstuk 3 vervolgen we ons onderzoek naar het effect van Hst1 op cel adhesie. We laten 

zien dat endotheelcellen ook gevoelig zijn voor Hst1, aangezien in aanwezigheid van Hst1 

endotheelcellen sneller hechten en spreiden op hun substraat (dat kan van alles zijn, het hangt 



ervan af waarop de cellen zijn uitgezaaid, bijvoorbeeld glas of kweekplastic). Met behulp van 

een Transwell assay zagen we dat de passage van fluorescente moleculen van verschillende 

groottes door een laag cellen minder was als de cellen voorbehandeld waren met Hst1. Dit 

geeft aan dat Hst1 de endotheel barrière verbetert, en dit effect werd bevestigd in 

epitheelcellen. Ook laten we zien dat Caco-2 cellen behandeld met Hst1 beter bestand zijn 

tegen translocatie van de bacterie Streptococcus Suis. Het is intrigerend dat een speekseleiwit 

invloed heeft op de cel hechting en barrière functie van zo veel verschillende celtypes, en 

daarom gingen we op zoek naar het werkingsmechanisme van Hst1 op hechting tussen cellen. 

We ontdekten dat activatie van E-cadherine en opregulatie van Zonula Occludens-1, twee 

junction eiwitten betrokken bij de hechting van cellen, plaatsvindt wanneer epitheelcellen 

behandeld worden met Hst1. Daarbij zagen we dat een marker voor cel differentiatie, 

Apolipoproteine A-IV, meer tot expressie wordt gebracht als cellen worden behandeld met 

Hst1. Differentiatie en barrière vorming zijn beide processen waarin de transitie van 

epitheliale naar mesenchymale cellen (EMT) en het tegenovergestelde proces (MET) 

plaatsvindt. Omdat Hst1 zowel differentiatie als barrière vorming stimuleert was onze 

hypothese dat Hst1 een MET-factor is. Om dit te testen hebben we orale kankercellen 

gekweekt als sferoïden, een soort bolletjes van cellen die aan elkaar vast zitten. Dit is een 

versimpeld model voor een tumor. Deze sferoïden hebben we geplaatst in kweekplaten en we 

hebben EMT-factoren (epidermale groeifactor (EGF) en transforming groeifactor bèta 

(TGFβ)) toegevoegd om de uitgroei van tumoren te simuleren: de sferoïde verliest haar 

compacte vorm en cellen migreren weg van de sferoïde. Opmerkelijk genoeg bleek dat 

sferoïden die tijdens het kweken behandeld waren met Hst1 compacter bleven van vorm. Dit 

is een indicatie dat Hst1 een MET-factor zou kunnen zijn, aangezien het de effecten van 

EMT-factoren juist tegen gaat, en zou Hst1 een rol kunnen spelen bij het tegengaan van de 

uitgroei van tumoren. Een patent van Yaguchi en Kawakami uit 2013 claimt dat Hst1 gebruikt 

kan worden als een marker voor metastase bij sommige vormen van kanker. Meer onderzoek 

is nodig om te bepalen hoe deze waarneming samenhangt met onze resultaten. 

In hoofdstuk 4 beschrijven wij een mogelijke toepassing van Hst1 in de tandheelkunde. Cel-

substraat hechting is essentieel in tand implantologie, aangezien botcellen van de kaak en 

epitheelcellen en fibroblasten van het zachte weefsel moeten hechten aan het implantaat om 

het stevig vast te zetten, een proces genaamd implantaat integratie. Onze hypothese was dat 

Hst1 hierbij een positieve rol kan spelen, vanwege het stimulerende effect op cel hechting. 

We bestudeerden cel hechting op titanium, een veelgebruikt materiaal voor implantaten, met 



behulp van fluorescentie microscopie. Daarbij hebben we een methode ontwikkeld om cel 

hechting aan een titanium oppervlak te bestuderen. We sputterden titanium op glas, een 

techniek die een zeer dun doorzichtig laagje titanium (van 4 – 8 nm dikte) creëert. Hierdoor 

kunnen we time-lapse fasecontrastmicroscopie gebruiken om het gedrag van de cellen in real-

time te volgen. We lieten zien dat cellen ook beter hechten op titanium in aanwezigheid van 

Hst1, en studies in proefdieren en mensen zijn nodig om te testen of Hst1 ook klinisch 

toepasbaar is. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een protocol voor het “scratch assay” dat ook wel 

wondgenezingsassay wordt genoemd. Hierbij is de snelheid van het sluiten van een 

aangebrachte wond of snede in een dunne laag cellen een maat voor migratie van cellen. We 

hebben het zo aangepast dat het nu ook het “sferoïde- assay” bevat dat in hoofdstuk 3 wordt 

gebruikt. Het scratch assay is wereldwijd een veelgebruikte techniek die ook op onze afdeling 

regelmatig wordt gebruikt, en onze ervaringen en de problemen waar wij en collega’s 

tegenaan liepen hebben we gebruikt om een gedetailleerd protocol te ontwikkelen. Het bevat 

suggesties voor voorbereidende en additionele experimenten, om de meest voorkomende 

problemen op te lossen, en een handleiding voor onze eigen gratis beschikbare software om 

de verkregen data mee te analyseren. 

In hoofdstuk 6 bediscussiëren we onze bevindingen in bredere zin en geven we een overzicht 

van de effecten van Hst1 op cel-substraat hechting, barrièrefunctie en het mogelijke 

werkingsmechanisme achter deze effecten. Ook gaan we in op de mogelijke functies van Hst1 

bij gezondheid en ziekte. Zoals beschreven in dit proefschrift, denken we nu dat Hst1 de 

epitheliale integriteit in stand houdt door het verbeteren van de barrièrefunctie. Daarnaast 

denken we dat Hst1 helpt bij het (opnieuw) hechten van cellen aan de tanden. De diverse 

stressoren in de mond kunnen de weefsels, waaronder het zachte weefsel rondom te tanden, 

beschadigen. Als cellen die aan de tand vastzitten losraken, moeten ze zo snel mogelijk 

opnieuw hechten om te voorkomen dat micro-organismen het lichaam binnen dringen. Hst1 

zou deze hechting kunnen bevorderen. Ook wordt in hoofdstuk 6 de rol van Hst1 in 

verschillende typen van EMT/MET besproken en een wordt een mogelijke rol in ziektes zoals 

diabetes, orale mucositis, gingivale (tandvlees) overgroei en orale kanker bediscussieerd. Tot 

slot geven we suggesties voor mogelijke klinische toepassingen van Hst1. 


