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Chapter 9

Nederlandse samenvatting

Tijdens dit promotieonderzoek hebben we het gebruik van stamcel technologieën onderzocht 
voor de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en het beter begrijpen van de ziekte 
‘Vanishing White Matter’ (VWM). Letterlijk vertaald betekent VWM ‘verdwijnende witte stof’, 
en dat beschrijft de pathologische achteruitgang in het centrale zenuwstelsel (CZS) van 
patiënten met deze ziekte.

Het centrale zenuwstelsel

Het CZS omvat de hersenen en het ruggenmerg, welke bestaan uit witte stof en grijze stof. In 
beide componenten zitten verschillende typen zenuwcellen: neuronen en glia cellen (zie ook 
hoofdstuk 1 figuur 1). Neuronen zijn de zenuwcellen die door middel van chemische stofjes 
en elektrische signalen met elkaar kunnen communiceren. Met hun ‘antennes’, dendrieten 
genaamd, vangen ze signalen op, en geven die weer door aan een volgende cel via een 
lange uitloper, het axon genaamd. Daarmee worden bijvoorbeeld spieren aangestuurd, en 
informatie van onze zintuigen, zoals oren en ogen, naar het CZS gestuurd. Om het axon te 
beschermen en de signaaloverdracht over een lange afstand sneller te laten verlopen, is 
het axon omgeven door een isolatielaagje: myeline. Myeline wordt gevormd wanneer een 
oligodendrocyt, een type glia cel, het celmembraan om een axon wikkelt. Eén oligodendrocyt 
kan meerdere axonen omwikkelen en beschermen. De grijze stof bestaat grotendeels uit 
de cellichamen van neuronen, terwijl de witte stof in het CZS voornamelijk wordt gevormd 
door de axonen, myeline en oligodendrocyten. De astrocyt is een ander belangrijk type glia 
cel. Deze groep stervormige cellen bestaat uit verschillende subtypes, zowel in de witte 
stof als in de grijze stof, en bekleedt diverse functies. Astrocyten spelen onder andere een 
rol in het vormen van verbindingen met andere cellen, het uitscheiden van stimulerende 
factoren, het opruimen van overtollige stofjes, en vormen samen met bloedvaten een dicht 
netwerk, om het CZS tegen invloeden van buitenaf te beschermen. Het CSZ bestaat dus 
uit verschillende typen hersencellen, die nauw met elkaar samenwerken om een optimaal 
functionerend brein en ruggenmerg te vormen. Ziekten waarin specifiek de witte stof is 
aangedaan heten ‘wittestofziekten’.

Vanishing White Matter

VWM is één van de meest voorkomende leukodystrofieën, een groep van zeldzame erfelijke 
wittestofziekten die zich vaak al op jonge leeftijd openbaren. VWM wordt veroorzaakt door 
een erfelijk probleem, een foutje (oftewel mutatie) in het genetisch materiaal (DNA) dat 
wordt overgedragen van ouder op kind. VWM-patiënten vertonen motorische problemen en 
epilepsie, gaan vaak snel achteruit, raken rolstoel gebonden, en overlijden soms al op jonge 
leeftijd. VWM komt voor bij jonge kinderen, maar er zijn ook baby’s, die een hele agressieve 



275

Nederlandse Samenvatting

vorm van de ziekte hebben, en volwassen patiënten, die meestal een langzamer verloop van 
de ziekte hebben. De diagnose wordt gesteld op basis van de symptomen, een hersenscan 
(magnetische resonantie imaging, MRI, zie ook hoofdstuk 1 figuur 2), en een genetische test.

In VWM-patiënten zorgen de erfelijke veranderingen voor duidelijke defecten in de 
oligodendrocyten en astrocyten: onvolgroeide (voorloper) cellen zijn in verhoogde aantallen 
aanwezig, waardoor hun functies in het brein niet goed worden uitgevoerd (zie ook hoofdstuk 
1 figuur 3). Wanneer de oligodendrocyten niet goed functioneren is er geen goede myeline 
om het axon, en kunnen de signalen van de neuronen niet goed worden doorgegeven. Ook de 
astrocyten werken niet goed en vormen onvoldoende littekenweefsel. Uiteindelijk ontstaan 
er letterlijk gaten in de witte stof, die worden opgevuld met hersenvocht. Het is niet bekend 
waarom juist deze glia cellen zo aangedaan zijn bij VWM-patiënten, aangezien de erfelijke 
mutaties in alle cellen van het lichaam zitten en daarin functies kunnen beïnvloeden en 
verstoren. Eerdere studies in muis modellen van VWM, die dezelfde erfelijke mutaties dragen 
en de humane ziekte nabootsen, suggereren dat de astrocyten als eerste aangedaan zijn. 
Astrocyten spelen een belangrijke rol bij het laten volgroeien van oligodendrocyten, via 
het aanmaken en uitscheiden van specifieke stofjes. Onderzoek binnen onze groep heeft 
aangetoond dat de processen die bij deze astrocyt functie zijn betrokken verstoord zijn in 
VWM.

Er is momenteel geen medicijn voor VWM, waardoor veel patiënten op jonge leeftijd 
overlijden. We proberen een beter inzicht in de ziekte te verkrijgen, en daarmee een 
therapie voor VWM te ontwikkelen. Een mogelijke behandeling zou een transplantatie van 
gezonde glia cellen kunnen zijn om daarmee de zieke glia te vervangen. Eerdere studies 
in muismodellen met myeline defecten hebben laten zien dat dergelijke transplantaties in 
enkele gevallen de schade in de hersenen kunnen herstellen. Sommige muizen kunnen 
na deze transplantaties beter lopen en worden ouder. Echter zijn deze studies nog niet 
uitgevoerd in muizen die model staan voor een humane wittestofziekte. Het is daarom van 
belang deze behandelstrategieën te onderzoeken in modellen die de ziekte VWM nabootsen.

Stamceltechnieken

Het is erg lastig om te onderzoeken wat er precies misgaat met de glia cellen in de hersenen 
van VWM-patiënten. Je kunt immers niet zomaar de hersenen open maken en er een stukje 
uit halen. Na het overlijden kan het brein van de patiënten wel onderzocht worden. Het 
nadeel is dat de ziekte dan al in een vergevorderd stadium is, en veel hersenweefsel al is 
verdwenen, waardoor het moeilijk is om te herleiden wat er precies gaande was. Onderzoek 
in een eerder stadium van de ziekte is daarom nodig. Wij hebben het gebruik van stamcellen 
onderzocht, die ons de mogelijkheid gaven om de verstoorde ontwikkeling van glia cellen 
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te onderzoeken. Daarnaast hebben we onderzocht of deze cellen gebruikt kunnen worden 
voor een transplantatie therapie.

Humane embryonale stamcellen (hESCs) worden 5 dagen na de bevruchting in het 
embryo in de baarmoeder ontwikkeld. In dit vroege stadium zijn de stamcellen pluripotent, 
wat betekent dat ze nog elk onderdeel van het lichaam kunnen vormen, zo ook een 
hersencel. Deze cellen zijn in het verleden geïsoleerd uit een embryo, en kunnen we in het 
laboratorium opkweken omdat ze zich oneindig blijven vermenigvuldigen. Recentelijk is er 
een nieuwe techniek ontwikkeld, waarbij volwassen cellen, zoals bijvoorbeeld huidcellen, 
met laboratoriumtechnieken kunnen worden teruggedrongen naar een pluripotent 
stamcelstadium. Deze zogenaamde geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSCs) hebben 
dezelfde eigenschappen als hESCs. Na het opkweken kan je de ontwikkeling van deze 
stamcellen naar een bepaald type cellen sturen (differentiëren), door stofjes toe te voegen die 
in de baarmoeder deze ontwikkeling stimuleren. Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk 
om neuronen, oligodendrocyten en astrocyten in een kweekbakje te maken van huidcellen. 
Deze recente iPSC technologie is revolutionair. We hebben geen embryo’s meer nodig voor 
het verzamelen van pluripotente stamcellen, aangezien ze van huidcellen gemaakt kunnen 
worden. Maar het grootste voordeel is dat ze van patiënten te maken zijn. Op deze manier kan 
je de cellen van patiënten bestuderen in het laboratorium om te onderzoeken wat het defect 
of ziekte mechanisme is. Daarnaast kunnen we er medicijnen op testen, en ze gebruiken 
voor transplantatiedoeleinden ter regeneratie van beschadigd weefsel in de patiënt. Doordat 
de cellen door het lichaam worden herkend als ‘eigen’, zullen ze minder snel worden af 
gestoten. Gezien afstoting een van de grote complicaties is van stamceltherapie, is deze 
iPSC technologie een enorme stap voorwaarts.

Onderzoek in dit proefschrift

In dit proefschrift hebben we iPSCs op diverse manieren gebruikt om VWM beter te begrijpen 
en een transplantatie therapie te ontwikkelen (zie ook hoofdstuk 1 figuur 5). In elk hoofdstuk 
behandelen we een stukje van het onderzoek.

Cellen zitten nooit geïsoleerd in een brein, maar worden omgeven door andere cellen, 
chemische stofjes die uitgescheiden worden door die cellen, eiwitten, moleculen en 
voedingsstoffen aangevoerd door de bloedsomloop. Bij elkaar noemen we dit de micro-
omgeving van een cel. Deze heeft invloed op de differentiatie van ontwikkelende cellen, 
wat we proberen na te bootsen en bestuderen in het laboratorium. Afwijkingen in deze 
micro-omgeving kunnen van groot belang zijn bij ziektes. In hoofdstuk 2 hebben we een 
literatuurstudie gedaan, waarbij we beschrijven hoe de micro-omgeving in het CZS de 
ontwikkeling en het functioneren van oligodendrocyten beïnvloedt. Kennis hierover is van 
groot belang om goede laboratorium protocollen te maken om deze cellen te differentiëren 
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van iPSCs, en is van invloed op ziektes waarbij de oligodendrocyten zijn aangedaan, zoals 
VWM en andere wittestofziekten.

Ook al zijn er verschillende protocollen beschikbaar voor ‘generieke astrocyten’, in VWM 
lijken specifiek de witte stof astrocyten aangedaan te zijn. Het is daarom belangrijk om deze 
cellen te kunnen maken in het lab. In hoofdstuk 3 hebben we protocollen ontwikkeld voor de 
differentiatie van iPSCs naar specifieke witte en grijze stof-achtige astrocyten. Deze cellen 
hebben we vergeleken tussen VWM-patiënten en gezonde controles, en tussen muizen 
met en zonder VWM-ziektemutaties. We hebben hiermee bevestigd dat specifiek de witte 
stof-achtige astrocyten zijn aangedaan in VWM, en presenteren een laboratorium model 
om cellulaire afwijkingen in VWM verder te bestuderen.

In hoofdstuk 4 hebben we een transplantatie uitgevoerd in de hersenen van het 
muismodel met VWM, door implantatie van glia voorloper cellen die gemaakt zijn van 
pluripotente stamcellen. Onze resultaten lieten zien dat 8 maanden na de transplantatie 
de getransplanteerde cellen goed geïntegreerd waren in het brein. De muizen vertoonden 
echter nog geen verbetering in hun loopgedrag of andere pathologische kenmerken in 
VWM. Opvallend was dat de meeste cellen waren gedifferentieerd naar oligodendrocyten. 
Aangezien steeds meer studies wijzen naar astrocyt-afwijkingen in VWM, kan dit de 
uitblijvende verbeteringen verklaren. Op dit moment worden de transplantaties herhaald 
met humane astrocyten gemaakt van stamcellen.

Ook al zijn de problemen in de hersenen van VWM-patiënten in kaart gebracht, weinig is 
nog bekend over of en hoe het ruggenmerg, een ander belangrijk component van het CZS, 
is aangedaan. In hoofdstuk 5 hebben we gekeken naar het ruggenmerg in VWM. In deze 
studie hebben we de plakjes ruggenmerg gebruikt van gezonde mensen en VWM-patiënten, 
alsmede van gezonde muizen en muizen met VWM-mutaties. Met moleculaire technieken 
hebben we eiwitten zichtbaar gemaakt in deze plakjes, en hebben zo kunnen zien dat de 
astrocyten in het VWM-ruggenmerg zeer ernstig aangedaan zijn. Ons onderzoek toont aan 
dat in toekomstige behandelingen ook het ruggenmerg moet worden meegenomen.

Tijdens de differentiatie van pluripotente stamcel naar zenuwcel gaan de cellen door een 
stadium van vroege voorloper cellen, neurale stamcellen genoemd (NSCs). Dit is een type 
cel dat al een beetje gedifferentieerd is naar zenuwcel, maar in theorie nog alle zenuwcellen 
kan worden (inclusief neuronen, astrocyten en oligodendrocyten). Er zijn veel verschillende 
manieren in het laboratorium om deze NSCs te maken, waarbij er combinaties van chemische 
stofjes worden toegevoegd om dit proces te sturen. Echter is het niet goed bekend wat het 
verschil is tussen deze groepen NSCs. In hoofdstuk 6 hebben we verschillende soorten 
NSCs gemaakt. Vervolgens hebben we vergeleken welke eiwitten en genetische kenmerken 
deze NSCs hebben, welke regionale identiteit ze hebben (bijvoorbeeld voorkant van het 
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brein of ruggenmerg), en hoe goed ze kunnen differentiëren in neuronen of astrocyten. We 
hebben gezien dat er grote verschillen zijn tussen de groepen NSCs, die blijven bestaan na 
het verder differentiëren van deze cellen. Daarom is het belangrijk om goed na te denken 
welk protocol je gebruikt om deze NSCs, en dus je uiteindelijke cel van interesse, te maken.

Behalve de beschreven route om zenuwcellen te maken, namelijk huidcellen terugbrengen 
naar pluripotente stamcel, en deze vervolgens door te differentiëren naar NSCs, is er ook 
een directe manier om NSCs van huidcellen te maken. Deze manier heet transdifferentiatie. 
Daarbij wordt niet met chemische stofjes de hersenontwikkeling nagebootst, maar worden 
de huidcellen direct geforceerd richting geïnduceerde NSCs (iNSC). Het voordeel hiervan 
is dat het sneller is, en dat de cellen niet door een pluripotent stadium hoeven, wat een 
risico kan vormen voor de ontwikkeling van tumoren na transplantatie. In hoofdstuk 7 
hebben we de differentiatie van iNSCs naar astrocyten getest, en deze cellen vervolgens 
getransplanteerd in muizen. Ook al was het lastiger om astrocyten te maken van deze cellen 
dan van iPSCs, en waren er maar een klein aantal cellen terug te vinden in het brein na de 
transplantatie, de iNSC techniek heeft veel potentie voor toekomstige toepassingen.

Vervolgonderzoek

Onderzoek staat nooit stil en is nooit af, en ook dit onderzoek zal zich nog in vele richtingen 
verder ontwikkelen in de toekomst. Al bestaat de iPSC technologie voor menselijke cellen pas 
sinds 2007, in de relatief korte tijd die sindsdien verstreken is zijn er al grote vooruitgangen 
geboekt. Veelbelovende nieuwe mogelijkheden zijn nog steeds in ontwikkeling, en kunnen 
ook voor VWM-onderzoek worden toegepast. Zo komen er steeds veiligere en efficiëntere 
manieren om iPSCs te genereren. Ook wordt steeds beter bekend dat astrocyten en 
oligodendrocyten uit subfamilies bestaan die qua uiterlijk en functionaliteit erg van elkaar 
verschillen, en verschillend zijn aangedaan in ziekten. Het is belangrijk om te weten 
welke subtypen van belang zijn en hoe deze subfamilies ontstaan tijdens de embryonale 
ontwikkeling. Daarbij is het essentieel om te weten welke omgevingsfactoren hierbij een rol 
spelen, zodat we dit proces goed kunnen nabootsen in het laboratorium. Het ontwikkelen 
van laboratorium modellen van VWM en andere ziekten is daarbij een grote stap vooruit 
voor het beter begrijpen van ziekte mechanismen, en voor het testen van medicijnen in 
de toekomst. Daarnaast is het voor de ontwikkeling van een transplantatie therapie erg 
belangrijk om te weten hoe we de juiste populatie cellen kunnen genereren en testen, 
hoeveel cellen nodig zijn, en waar in het CNS (inclusief ruggenmerg) en op welke tijdspunten 
we moeten transplanteren. Voor het terug transplanteren van de patiënt-eigen cellen is 
genetische correctie van de erfelijke VWM-mutatie essentieel. Op dit moment maakt het 
gentherapieveld ook grote ontwikkelingen door. Verder is het veld van transdifferentiatie nog 
relatief jong, en worden hier nog grote vooruitgangen verwacht, zoals het direct genereren 
van glia cellen, die weer voor diverse doeleinden kunnen toegepast.
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Het lijkt soms alsof we nog een lange weg te gaan hebben voordat we tot een behandeling 
van VWM kunnen komen. Maar gezien de snelheid waarmee dit onderzoekveld zich 
ontwikkelt, de nieuwe inzichten die we verkrijgen door de lopende onderzoeken, en de 
positieve resultaten die worden behaald in klinische testen met stamcel transplantaties 
voor andere leukodystrofieën, is er goede hoop op behandeling van VWM in de toekomst.

9
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