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Recente ontwikkelingen op het gebied van stamcelonderzoek hebben tot verrassende nieuwe 
inzichten en therapeutische mogelijkheden geleid, respectievelijk voor de medische biologie 
en voor de regeneratieve geneeskunde. Met name de mogelijkheid om induced pluripotente 
stamcellen (iPSCs) te genereren uit somatische cellen (b.v. huidfibroblasten of cellen aanwezig 
in urine) van patiënten met verschillende pathocellulaire aandoeningen, heeft een uniek 
gereedschap geboden om die aandoeningen in celkweek na te bootsen, ze uitgebreid en 
gedetailleerd te bestuderen en een breed scala van nieuwe drugs op uit te testen. Voor de 
regeneratieve geneeskunde kunnen patiënt-eigen iPSCs een onuitputtelijke bron bieden van 
nieuwe cellen/weefsels die, zonder afstotingsverschijnselen, getransplanteerd kunnen 
worden ter vervanging van ziek of beschadigd weefsel. Toepassing van de nieuwe 
mogelijkheden van de CRISPR/Cas9 gene-editing technologie kan daarbij zorgen voor 
correctie van het gemuteerde gen dat aanleiding is tot het ontstaan van de aandoening. In dit 
proefschrift worden beide toepassingsmogelijkheden van de iPSC technologie verder 
onderzocht: hun gebruik als bron voor celtransplantatie voor het herstellen van myeline-
schade in de hersenen van MS (multiple sclerose) patiënten en hun gebruik om het 
pathogene mechanisme dat ten grondslag ligt aan het ontstaan van SCA3 (spinocerebellaire 
ataxie) te doorgronden in kweken van de aangedane (patiënt-eigen) zenuwcellen. In 
hoofdstuk 1 geven wij een uitgebreide inleiding over de iPSC technologie en beschrijven hoe 
de reprogrammering van normale somatische cellen, m.b.v. de geforceerde expressie van een 
4-tal transcriptiefactoren, tot de embryonale stamcel-achtige iPSCs in zijn werk gaat. Wij gaan 
verder in op hoe deze technologie gebruikt kan worden voor “disease modeling in a dish”, 
leidend tot nieuwe inzichten in de cellulaire en moleculaire mechanismes achter het ontstaan 
van allerlei complexe aandoeningen. Een belangrijk voordeel van het gebruik van iPSCs is dat 
allerlei diermodellen die in biomedisch onderzoek gebruikt worden voor het zo goed mogelijk 
nabootsen van die aandoeningen veel minder nodig zijn. De iPSC technologie heeft ook 
geleid tot de ontwikkeling van procedures waarbij somatische cellen direct 
gereprogrammeerd worden tot een ander somatisch celtype (“transdifferentiation”) zonder de 
intermediaire vorming van iPSCs. Hoofdstuk 1 sluit af met de omschrijving van de 
vraagstellingen die aan het onderzoek in dit proefschrift ten grondslag liggen: kan 
reprogrammering van somatische cellen via de iPSC technologie en wellicht via directe 
transdifferentiatie gebruikt worden voor de ontwikkeling van een celvervangingstherapie 
voor MS en kan de iPSC technologie gebruikt worden om de pathologie van MS en die van 
een andere neurologische aandoening, SCA3, te doorgronden? 

Het mogelijk gebruik van iPSCs als bron voor te implanteren autologe myeline-vormende 
cellen die remyelinisatie kunnen bewerkstelligen in MS hersenlaesies is onderzocht en 
beschreven in hoofdstuk 2. Tijdig herstel van de myeline-schede rond de uitlopers (axonen) 
van zenuwcellen (neuronen) via cellulaire transplantaties kan ervoor zorgen dat deze 
neuronen niet verloren gaan, daarbij neurologisch functie-uitval, karakteristiek voor MS, 
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voorkomend. Er is tot nu toe geen enkele therapeutische ingreep beschikbaar waarmee 
remyelinisatie bij MS patiënten gestimuleerd kan worden, terwijl demyelinisatie en 
neuronenverlies toch de belangrijkste oorzaken zijn van de meest invaliderende symptomen 
van MS. Wij hebben iPSCs gegenereerd uit humane huidfibroblasten en, na verificatie van hun 
pluripotentie, gedifferentieerd tot oligodendrocyte precursor cellen (OPCs), voorlopercellen 
van oligodendrocyten, de eigenlijke myeline-producerende cellen in het centraal 
zenuwstelsel. In in-vitro experimenten, waarbij we rattenneuronen samen kweekten met de 
iPSC-OPCs, konden we laten zien dat deze iPSC-OPCs na een aantal dagen inderdaad myeline-
schedes konden vormen rondom de axonen die vanuit de neuronen gevormd waren. Om te 
testen of deze iPSC-OPCs dat ook konden doen na implantatie in het centraal zenuwstelsel 
met MS-achtige laesies, hebben we gebruik gemaakt van een aantal diermodellen voor MS.  
Allereerst in 2 muismodellen voor MS, waarbij op 2 verschillende wijzen MS-achtige laesies in 
het zenuwstelsel werden geïnduceerd, i.e. d.m.v. toediening van een demyeliniserend toxine 
of door opwekking van experimentele auto-immuun encephalomyelitis (EAE) middels 
subcutane injectie van myeline-componenten. Wij toonden aan dat de geïmplanteerde iPSC- 
OPCs in beide MS diermodellen migreerden naar de MS-laesies en daar bijdroegen tot de 
remyelinisatie van “naakte” axonen, d.w.z. axonen die hun myeline-schede waren kwijtgeraakt 
in het nagebootste MS ziekteproces. Opvallend was dat de implantatie van iPSC-OPCs in het 
EAE muismodel voor MS snel resulteerde in een algehele verbetering van de klinische 
verschijnselen, een effect wat toegeschreven lijkt te kunnen worden aan neurotrofines, 
immunomodulerende en ontstekingsremmende factoren geproduceerd door de 
geïmplanteerde OPCs; de secretie van deze factoren en hun effect op klinische verschijnselen 
waren reeds in eerdere onderzoeken waarin OPCs en NSCs (neurale stamcellen) 
geïmplanteerd werden in EAE dieren, beschreven.  De volgende stap in ons onderzoek naar 
de mogelijke klinische toepassing van OPC-implantaties bij MS patiënten, was het 
implanteren van humane iPSC-OPCs in een nonhumaan primatenmodel voor MS, het 
marmoset EAE model. Dit marmoset MS model, ontwikkeld in het BPRC te Rijswijk, vertoont 
hetzelfde ziekteverloop, dezelfde klinische symptomen en dezelfde vorming van 
hersenlaesies als patiënten in het secondaire progressieve stadium van MS. Onze 
intracerebrale implantatie-experimenten met humane iPSC-OPCs in de MS marmosets 
toonden ook in dit primatenmodel de capaciteit van de iPSC-OPCs om selectief te migreren 
naar demyelinisatie-laesies alwaar ze bijdroegen aan nieuwe myeline-vorming. De proof-of-
principle opzet van ons MS marmoset implantatie-onderzoek was noodgedwongen 
kleinschalig en slechts van een beperkte duur, i.e. tot maximaal 40 dagen na de intracerebrale 
injecties van de iPSC-OPCs. Daardoor was het niet mogelijk om de langere termijn effecten 
van de implantaties op de ontwikkeling van de EAE ziektescores te bestuderen. Het 
nauwkeurig volgen van het lot van de geïmplanteerde iPSC-OPCs over een lange termijn is 
cruciaal voordat een trial met autologe iPSC-OPC implantatie therapie voor MS patiënten 
gepland kan worden. Essentiële vragen over de stabiliteit van de geïmplanteerde iPSC-OPCs 
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(stabiele differentiatie?, optreden van dedifferentiatie?, genoom instabiliteit?) en het risico op 
tumorformatie zullen afdoend beantwoord moeten worden. Ook de overleving en de 
functionaliteit van de iPSC-OPCs en de daaruit gematureerde oligodendrocyten in de 
vijandige ontstekingsomgeving van het MS brein zal moeten worden vastgesteld. Wellicht 
kan met nieuwe gene-editing technieken er voor gezorgd worden dat de geïmplanteerde 
iPSC-OPCs resistent zijn tegen de specifieke MS pathogene factoren en de daarmee gepaard 
gaande celstress. Hoewel ontegenzeggelijk nog een groot aantal hindernissen genomen 
moeten worden, is autologe iPSC-OPC implantatie tot nu toe de enige therapeutische 
benadering die direct gericht is op myeline-reparatie en neuronenprotectie bij MS patiënten; 
de urgentie daarvan is evident daar, nogmaals,  demyelinisatie en neuronenverlies toch de 
belangrijkste oorzaken zijn van de meest invaliderende symptomen van MS. 
 
In hoofdstuk 3 doen wij verslag van onze pogingen om iPSCs te genereren uit huidbiopten 
van verschillende type MS patiënten en die vervolgens te differentiëren tot functionele OPCs 
en oligodendrocyten. Buiten het gebruik van deze cellen ten behoeve van implantatie-
doeleinden, kunnen deze cellen ons wellicht meer inzicht geven in de etiologie van MS.  
Immers, naast het idee dat MS primair als een auto-immuun ziekte beschouwd dient te 
worden waarin agressieve immuuncellen de hersenen binnendringen en secundair een 
heftige abnormale respons op myeline-componenten teweegbrengen, is in de laatste jaren 
het idee ontstaan dat MS wellicht primair een neurodegeneratieve ziekte is die slechts 
secondair tot een afwijkende immuunrespons leidt. Het primaire optreden van 
neurodegeneratie en myeline-beschadiging/verlies en een afwijkende immuunrespons lijkt 
daarbij in belangrijke mate te berusten op intrinsieke, genetische verschillen tussen 
(verschillende types) MS patiënten en gezonde personen. Zogenaamde GWAS, genome-wide 
association studies, bij grote groepen MS patiënten, hebben een groot aantal risico-genen aan 
het licht gebracht die geassocieerd lijken met moleculaire en cellulaire mechanismes 
betrokken bij het ontstaan van MS. De bij MS patiënten gevonden risico-gen mutaties 
betroffen niet alleen immuunrespons gerelateerde genen, maar ook genen betrokken bij het 
celmetabolisme van neuronen en oligodendrocyten en bij oligodendrocyte differentiatie en 
maturatie. De iPSC technologie is bij uitstek geschikt om intrinsieke verschillen tussen 
neuronen, OPCs en oligodendrocyten en de consequenties daarvan in detail te onderzoeken. 
Buiten onderzoek naar hun celmetabolisme en functionaliteit, kan onderzocht worden hoe 
deze van MS patiënten -via iPSCs- afkomstige neurale cellen reageren op kleine stress signalen 
die dagelijks optreden in de hersenen en in hoeverre ze daarin afwijken van dezelfde via iPSC 
verkregen cellen van gezonde personen. Indien inderdaad intrinsieke, genetische verschillen 
ontdekt worden tussen neurale (maar ook immuun) cellen van MS patiënten en die van 
gezonde personen, kan deze in-vitro technologie gebruikt worden om nieuwe drugs te 
ontwikkelen en te testen, uiteindelijk leidend tot een “personalized” farmaceutische therapie. 
Wij hebben huidbiopten verkregen van 2 verschillende type MS patiënten (“relapsing 
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remitting” en “primaire progressieve” MS patiënten) zowel als van een aantal gezonde 
controles (zelfde leeftijd, zelfde geslacht) en zijn er in een eerste kleinschalige opzet in 
geslaagd om iPSCs te genereren en te differentiëren tot functionele OPCs en neuronen. Op 
het moment dat er een voldoende aantal iPSCs-OPCs/neuronen van een voldoende aantal 
verschillende MS patiënten en controles beschikbaar zijn, kunnen uitgebreide vergelijkende 
analyses verricht worden naar intrinsieke, functionele verschillen.  
 
De iPSC-technologie heeft ook geleid tot andere toepassingen van het reprogrammeren van 
somatische cellen door middel van geforceerde expressie van celtype-specifieke 
transcriptiefactoren. Er zijn protocollen ontwikkeld waarmee bijvoorbeeld fibroblasten direct 
geconverteerd konden worden in neuronen, cardiomyocyten of hepatocyten. Een mogelijk 
zeer interessante toepassing van een dergelijke directe celconversie voor MS zou het direct 
omzetten kunnen zijn van reactieve astrocyten rondom MS hersenlaesies in functionele 
oligodendrocyten die meteen ter plekke kunnen bijdragen aan remyelinisatie. In hoofdstuk 4 
beschrijven wij onze pogingen om reactieve muizenastrocyten in-vitro direct te converteren 
tot functionele OPCs door middel van transfectie van specifieke oligodendrogene 
transcriptiefactoren. Met een combinatie van de 3 transcriptiefactoren Sox10, Olig2, en Zfp536 
aangevuld met Ezh2, een (epigenetische) regulator van gentranscriptie, zijn wij er in geslaagd 
om astrocyten inderdaad te converteren in OPCs. Deze geïnduceerde OPCs (iOPCs) bleken 
identiek aan normale muizenOPCs en konden zich verder ontwikkelen tot functionele 
myeline-vormende oligodendrocyten in-vitro. Vervolg onderzoek zal moeten aantonen of het 
direct converteren van astrocyten in-situ, i.e. rondom MS laesies in de hersenen, tot 
functionele oligodendrocyten haalbaar is. Hoewel ook bij deze technologie met direct 
geconverteerde cellen, net als bij iPSC cellen, nog een groot aantal hindernissen betreffende 
stabiliteit en veiligheid genomen moeten worden voordat klinische toepassing in zicht komt, 
zijn de razendsnelle ontwikkelingen in de efficiëntie van celreprogrammering en in effectieve, 
celspecifieke in-situ gentransfectie-methodieken aanleiding tot optimisme voor deze nieuwe 
experimentele therapeutische benadering voor het herstel van myeline bij MS patiënten. 

Het laatste deel van dit proefschrift betreft de toepassing van iPSCs in onderzoek naar 
pathogene mechanismes achter het ontstaan van 2 neurodegeneratieve polyQ 
aandoeningen, i.e. spinocerebellar ataxia type 3 (SCA3) en de ziekte van Huntington. Beide 
aandoeningen berusten op de aanwezigheid van extra vermenigvuldiging van CAG tripletten 
respectievelijk in het gen coderend voor ataxine-3 en het gen coderend voor huntingtine. 
Deze mutaties leiden tot lange glutamine ketens in beide eiwitten (vandaar de aanduiding 
polyQ aandoeningen), die daardoor gevoeliger zijn voor aggregatie.  Hoewel deze eiwitten in 
vrijwel alle cellen tot expressie komen, blijken, om nog onbekende redenen, alleen neuronen 
gevoelig voor aggregatie van deze polyQ eiwitten leidend tot hun degeneratie. De iPSC 
technologie is bij uitstek geschikt om cellulaire aggregatie processen van deze eiwitten in 
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detail te bestuderen in neuronen van SCA-3 en Huntington patiënten met verschillende 
aantallen CAG repeats in de desbetreffende genen. In hoofdstuk 5 beschrijven wij het 
genereren van iPSCs uit huidfibroblasten van SCA-3 patiënten en van patiënten met de ziekte 
van Huntington en de differentiatie van deze patiënten iPSCs in neuronen, via intermediaire 
neurale stamcellen (NSCs). In geen van de cellen (iPSCs, NSCs of neuronen) gegenereerd van 
de patiënten trad spontane eiwit-aggregatie op. Echter, indien de patiënten neuronen 
ernstige cel stress ondergingen door middel van blootstelling aan een hoge dosis van de 
excitatoire neurotransmitter L-glutamaat, trad eiwit-aggregatie op; blootstelling van de 
andere patiënten celtypes (iPSCs en NSCs) aan glutamaat resulteerde niet in eiwit-
aggregaatvorming. Verder onderzoek naar de mogelijke rol van chaperones in het optreden 
van eiwit-aggregatie liet zien dat, in tegenstelling tot iPSCs en NSCs, de expressie van de anti-
amyloidogene chaperone DNAJB6 in neuronen bijna volledig afwezig is. Onze aanvullende 
experimenten suggereerden dat de lage/afwezige expressie van DNAJB6 een cruciale factor is 
in de overgevoeligheid van neuronen voor poly-Q gemedieerde ataxine-3 en huntingtine 
eiwit-aggregatie en wellicht ook voor het optreden van eiwit-aggregatie, o.a. van prionen, 
amyloid beta en a-synucleine, in andere neurodegeneratieve aandoeningen. 

Het onderzoek in dit proefschrift, samengevat en bediscussieerd in hoofdstuk 6, heeft de 
unieke potentie van de iPSC technologie laten zien voor het doorgronden van cellulaire en 
moleculaire mechanismes in neurodegeneratieve aandoeningen doordat normaliter 
ontoegankelijke patiënt-eigen neurale cellen nu in grote aantallen voor gedetailleerd 
onderzoek ter beschikking komen. Deze toepassing, naast de mogelijkheid tot het genereren 
van vrijwel onbeperkte hoeveelheden van allerlei nieuwe autologe celtypes (al dan niet met 
gencorrectie) afkomstig van individuele patiënten ten bate van celvervangende implantaties, 
maakt de iPSC technologie, ontwikkeld door Shinya Yamanaka en beloond met de Nobelprijs 
voor Geneeskunde in 2012, tot een van de meest innoverende biomedische ontwikkelingen 
van de laatste 3 decennia.  
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