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Chapter 8

NEDERLANDSE SAMENvATTING

Het zenuwstelsel van mensen en andere zoogdieren kan beschadigd raken als gevolg van ziekteprocessen 

of mechanische traumata. Stamcellen bieden mogelijkheden voor weefselregeneratie en celtherapie bij 

dergelijke aandoeningen. In dit proefschrift wordt onderzoek beschreven dat zich richt op het ontwikkelen 

van methodes om perifere zenuwschade te herstellen met behulp van stamcellen. Daarnaast wordt 

basaal onderzoek beschreven naar een nog niet eerder gekarakteriseerd eiwit, UGS148, in neurale 

stamcellen in het centraal zenuwstelsel.

In Hoofdstuk 1 wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende soorten stamcellen die in dit proefschrift 

aan de orde komen. Hierbij is er met name aandacht voor geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPS-

cellen). iPS-cellen zijn basale, pluripotente stamcellen met dezelfde eigenschappen als pluripotente 

embryonale stamcellen, maar zonder de praktische en ethische bezwaren van embryonale stamcellen. 

Deze iPS-cellen kunnen gegenereerd worden uit 'gewone' somatische cellen (lichaamscellen) door 

ze met behulp van een set genen die coderen voor specifieke pluripotentie-transcriptiefactoren 

terug te programmeren tot een basale stamceltoestand. iPS-cellen kunnen vervolgens (in principe in 

ongelimiteerde hoeveelheden) gedifferentieerd worden tot (vrijwel) elk mogelijk celtype, en in potentie 

toegepast worden voor het behandelen van een scala aan aandoeningen. Aangezien iPS-afgeleide cellen 

van de patiënt zelf afkomstig zijn, zal implantatie van dergelijke cellen niet leiden tot immunologische 

afstotingsreacties. 

Het creëren van iPS-cellen is een gecompliceerd proces. Een bekend probleem is dat het genereren van iPS-

cellen vaak inefficiënt verloopt. Sommige celtypes kunnen gemakkelijker worden teruggeprogrammeerd 

tot iPS-cel dan andere celtypes. In Hoofdstuk 2 wordt een celtype gebruikt, neurale crest stamcellen 

uit de haarfollikels van muizenharen, waarvan wij veronderstelden dat zij eenvoudiger (dat wil zeggen, 

met minder transcriptiefactoren) zouden kunnen worden teruggeprogrammeerd, aangezien enkele 

van de noodzakelijke transcriptiefactoren al in deze cellen tot expressie komen. (Soortgelijke endogene 

expressie bleek overigens ook aanwezig in neurale crest stamcellen van het maag-darmkanaal.) Dit bleek 

echter niet het geval; wij waren weliswaar in staat iPS-cellen te creëren uit de haarfollikelcellen, maar 

slechts met een efficiëntie die gelijk was aan die van fibroblasten, en met dezelfde set factoren. Dit wijst 

erop dat endogene expressie van iPS-transcriptiefactoren geen garantie is voor eenvoudigere inductie 

van pluripotentie.

iPS cellen kunnen, net als embryonale stamcellen, in vitro differentiëren tot alle mogelijke lichaamscellen, 

mits zij in een juiste sequentie blootgesteld worden aan de juiste cocktail van differentiatie - en 

groeifactoren. Er zijn op deze manier reeds vele protocollen ontwikkeld voor de succesvolle differentiatie 

van iPS-cellen tot zenuwcellen, hartcellen, levercellen, etc. In Hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe wij 

iPS-cellen (gegenereerd uit muizenfibroblasten) differentiëren tot Schwanncellen, de myeliniserende 

steuncellen van het perifeer zenuwstelsel. Na beschadiging van perifere axonen, zoals kan optreden bij 

een grote verwonding, zijn perifere zenuwcellen in staat opnieuw uit te groeien, mits de afstand die zij 

moeten overbruggen niet te groot is. Dit proces van regeneratie kan versneld en in goede banen geleid 

worden door implantatie van Schwanncellen. Lichaamseigen Schwanncellen kunnen niet 'geoogst' 

worden zonder lokaal functieverlies. iPS-technologie biedt de mogelijkheid tot het (ongelimiteerd) 

opkweken van autologe cellen. Wij beschrijven een methode om met hoge efficiëntie Schwanncellen 

te creëren uit iPS-cellen, door het combineren van specifieke kweekmethoden, groeifactoren, en FACS-

sorting. 

In Hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de factoren die een rol spelen bij het generen van 

Schwanncellen uit iPS-cellen. Meerdere onderzoeksgroepen zijn in staat geweest Schwanncellen te 

genereren uit embryonale stamcellen. Wij zetten in dit hoofdstuk uiteen welke technieken succesvol zijn 

gebleken bij embryonale stamcellen, en op welke manier deze toegepast kunnen worden bij iPS-cellen.

Indien men iPS-afgeleide Schwanncellen daadwerkelijk wil gebruiken voor het bevorderen van perifeer 

zenuwherstel, moeten deze cellen in een zenuwdefect geïmplanteerd worden. Om deze geïmplanteerde 

cellen te kunnen bestuderen en volgen, testen wij in Hoofdstuk 5 een techniek om Schwanncellen zichtbaar 

te maken nadat deze onderhuids in een zenuwgeleider zijn geïmplanteerd, namelijk bioluminescentie. De 

survival van geïmplanteerde Schwanncellen kon met deze methode vastgelegd worden. Bioluminescentie 

zou verder ontwikkeld kunnen worden tot een reportermethode om de expressie van specifieke genen in 

Schwanncellen tijdens het perifeer regeneratieproces te kunnen vervolgen. 

Cruciaal voor het gebruik van stamcellen is hun identificatie en isolatie aan de hand van specifieke 

markers. In Hoofdstuk 6 onderzoeken wij de expressie en mogelijke functie van het eiwit UGS148 in 

multipotente neurale stamcellen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat dit eiwit sterk tot expressie 

komt in multipotente stamcellen. Wij beschrijven dat UGS148 daarnaast een specifieke marker is 

voor tanycyten gelegen in de bodem en wand van de 3e hersenventrikel, een gebied dat steeds meer 

beschouwd wordt als een derde regio waar neurogenese plaatsvindt. Deze regio is des te interessanter 

aangezien het ook een rol speelt in het metabolisme. UGS148 is onder andere betrokken bij intracellulair 

transport van eiwitten naar de celmembraan en reguleert zo mogelijk de gevoeligheid van de stamcel 

voor factoren die betrokken zijn bij de proliferatie van stamcellen. 

Samengevat zijn iPS-cellen een belangrijke potentiële bron voor het genereren van autologe 

(lichaamseigen) Schwanncellen, die vervolgens voor perifeer zenuwherstel kunnen worden gebruikt (als 

alternatief voor een autoloog zenuwtransplantaat), of voor onderzoek aan Schwanncellen en Schwanncel-

gerelateerde aandoeningen. Echter, voordat iPS-cellen bij patiënten kunnen worden toegepast is het 

noodzakelijk dat deze volledig zonder risico's zijn. iPS-cellen worden gecreëerd met behulp van oncogene 

(kankerverwekkende) transcriptiefactoren; ook kan integratie en reactivatie in het gastheergenoom van 

de gebruikte DNA-fragmenten plaatsvinden. Dit kan tumorformatie in de hand werken. Steeds meer 

onderzoeken richten zich op het ontwikkelen van methodes om iPS-cellen te genereren zonder deze 

risico's, en inmiddels zijn er al goede alternatieven voorhanden. Toekomstig dierexperimenteel onderzoek 

zal moeten uitwijzen of iPS-afgeleide Schwanncellen inderdaad een verbeterde uitkomst geven bij herstel 

van perifeer zenuwletsel. Een potentiële nieuwe techniek is directe conversie van bindweefselcellen tot 

Schwanncellen. Directe conversie kan inmiddels al worden gebruikt voor het genereren van zenuwcellen, 

hartcellen en pancreascellen, maar is nog nooit voor Schwanncellen toegepast.
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