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Samenvatting 

Humane embryonale stamcellen (hESC) hebben de laatste jaren voor heel wat opwinding 

gezorgd binnen het gebied van de regeneratieve geneeskunde. Deze ongespecialiseerde cellen 

zijn immers in staat te differentiëren naar alle mogelijke celtypes en ze kunnen zichzelf 

oneindig blijven vernieuwen in vitro. Ze leveren een potentiële celbron om de genezing van 

allerlei soorten aandoeningen mogelijk te maken. Daar het in cultuur houden van hESC heel 

arbeidsintensief is en men voor klinische toepassingen altijd grote hoeveelheden cellen 

tezelfdertijd nodig heeft, is er nood aan een methode waarbij hESC efficiënt langdurig kunnen 

bewaard worden. Een oplossing hiervoor is cryopreservatie, waarbij cellen bewaard worden 

op heel lage temperatuur in vloeibare stikstof. Tijdens het cryopreservatieproces van cellen 

probeert men door toevoeging van cryoprotectoren aan het invriesmedium de schade door 

zich vormende ijskristallen zoveel mogelijk te beperken, wat de opstart en expansie van de 

cellen na ontdooien bevordert. De methode die hiervoor momenteel in het labo gebruikt wordt, 

geeft een wisselende opstart en expansie na ontdooien. De ideale methode is dus tot op de dag 

van vandaag nog niet gevonden. 

 

In deze masterproef werden hESC-kolonies en hESC-‘single cells’ ingevroren via ‘fast 

freezing’ en ‘slow freezing’. Er werden verschillende combinaties en concentraties van 

cryoprotectoren experimenteel uitgetest. Naast het uittesten van de invriesmethode, werd ook 

de ontdooimethode onderzocht. Om het slagen van een methode na te gaan, werd op 

regelmatige tijdstippen het aantal kolonies geteld die aanwezig waren in de cultuur na 

ontdooien. Indien dit aantal hoog lag, werden er nog verdere passages gemaakt om de 

expansiecapaciteit van de gecryopreserveerde hESC na te gaan. 

 

De resultaten schommelden heel sterk, naargelang de gebruikte methode en cryoprotectoren. 

Bovendien waren de resultaten niet altijd eenduidig. Toch was er een trend op te merken: 

combinaties waarbij hydroxyethyl starch (HES) gebruikt werd, leverden een hoger aantal 

kolonies na ontdooien en gaven aanleiding tot expansie. 

 

Men kan besluiten dat er best gewerkt wordt met een combinatie van intracellulaire 

(dimethylsulfoxide of ethyleen glycol) en extracellulaire cryoprotectoren (HES) omdat dit het 

evenwicht rondom de hESC stabiliseert tijdens het cryopreservatieproces. Zowel bij hESC-

kolonies als bij gedissocieerde ‘single cells’ geniet de combinatie van 5% DMSO met 5% 

HES de voorkeur. 
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1 Inleiding 

1.1 Humane embryonale stamcellen 

1.1.1 Oorsprong en eigenschappen 

Humane embryonale stamcellen (hESC) worden verkregen uit blastocysten van 4 of 5 dagen 

oude embryo’s (Figuur 1). De blastocyst is opgebouwd uit drie verschillende structuren: het 

trofoblast, het blastocoel en de inner cell mass (ICM) (1). Men bekomt hESC door deze ICM 

via immunochirurgie te isoleren uit de embryo’s (2) en in vitro te laten uitgroeien op een 

feederlaag van muis embryonale fibroblasten (MEFs). Deze fibroblasten zijn geïnactiveerd 

door bestraling of door behandeling met mitomycine en geven ongekende ondersteunende 

stoffen af aan het medium die de hESC ongedifferentieerd houden en laten groeien (1, 3). 

 

Figuur 1: isolatie van de ICM uit de blastocyst en uitgroei tot hESC-kolonies op MEFs. 

hESC hebben drie specifieke eigenschappen waardoor ze zich onderscheiden van andere 

celtypes. Ze kunnen voor een lange periode blijven delen en zichzelf vernieuwen, ze zijn niet 

gespecialiseerd en ze kunnen aanleiding geven tot gespecialiseerde celtypes afkomstig uit de 

drie kiemlagen van het embryo (1, 2, 4-13). Deze eigenschap wordt omschreven als 

pluripotentie (2, 6, 14). Pluripotente hESC worden gedefinieerd door een set van merkers: 

Oct-4, Nanog, Sox2, SSEA-3 (stage-specific embryonic antigen), SSEA-4, Tra-1-60 (tumor 

rejection antigen) en Tra-1-81. Verder worden ze gekenmerkt door een hoge expressie van het 

telomerase en alkalisch fosfatase (2-6, 13-19). Deze set van transcriptiefactoren, 

oppervlaktemerkers en enzymen wordt gebruikt om hESC-kolonies te screenen op hun 

pluripotentie. 

1.1.2 Culturen, feeders en media 

Momenteel worden de meeste hESC-lijnen, zoals hoger vermeld, nog gekweekt op MEFs 

(Figuur 2). De densiteit van de MEFs is belangrijk om een optimale groei te verkrijgen. Bij te 

dunne uitzaaiing secreteren ze onvoldoende ondersteunende factoren om de hESC 

ongedifferentieerd te houden en zelfvernieuwing te promoten. Als de MEFs echter te dens 
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liggen, dan gaan ze de groei en vasthechting van de hESC gaan hinderen en overmatig 

nutriënten en zuurstof uit het medium opgebruiken (12). 

             

Figuur 2: hESC-kolonies op een feederlaag van MEFs met (A)VUB02-kolonies en (B) VUB02-‘single cells’. 

hESC zijn kolonievormende cellen, die niet goed zouden overleven en spontane differentiatie 

vertonen wanneer ze volledig gedissocieerd worden naar ‘single cells’. Ze groeien het best 

wanneer ze omringd zijn door andere hESC-kolonies. Die secreteren immers bepaalde 

factoren met een positief effect op zowel hun eigen groei als op de groei van de naburige 

kolonies. Daarom mag men de platen niet te dun uitzaaien. Langs de andere kant is het ook 

niet goed om kolonies te dicht opeen of te dens te laten groeien omdat ze zo zorgen voor 

uitputting van de nutriënten en andere factoren in het medium en sneller celdood en 

differentiatie veroorzaken (12, 17). hESC worden onder standaard omstandigheden op 

mechanische wijze gesplitst door ze te versnijden met behulp van getrokken glazen pipetten, 

zoals te zien is in Figuur 3. Een alternatieve manier van splitsen, die door bepaalde 

onderzoekers wordt toegepast, is het volledig gedissocieerd laten propageren van de hESC 

met stoffen zoals trypsine. Dit wordt omschreven als enzymatische splitsing maar heeft 

voorlopig een nog wisselend resultaat. Zoals eerder vermeld, zorgt dit voor spontane 

differentiatie, maar geeft ook aanleiding tot afwijkingen van het karyotype na verschillende 

passages. Ook is er al gesuggereerd dat enzymatische dissociatie tot ‘single cells’ aanleiding 

geeft tot aneuploïdie en dat men dus best passages kan maken in kleine celklompjes (12). In 

deze masterproef werd er echter wel gewerkt met een experimenteel verkregen ‘single cell’-

cultuur die gesplitst werd met ‘cell dissociation solution’ en die op dat moment stabiele 

passages en expansie vertoonde. 

Het is dus duidelijk dat hESC heel gevoelig zijn aan hun omgeving en kunnen beïnvloed 

worden door medium, temperatuur, CO2-gehalte, pH en aanhechting. Bovendien zijn ze ook 

gevoelig voor specifieke factoren die gepaard gaan met routinematige handelingen, zoals 

mechanische stress, verwijderen van het cultuurmedium, gebruikte groeifactoren, splitsen van 

cellen bij het maken van een passage en natuurlijk ook invriezen en ontdooien. Wanneer de 

A B 
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omgevingsfactoren niet meer binnen hun normaal bereik vallen, observeert men een bepaalde 

mate van celdood (10, 20, 21). 

             

Figuur 3: versnijden van hESC-kolonie (A): versneden kolonie (B): losgepipetteerde kolonie. 

Het ideale hESC-medium is goedkoop, gemakkelijk in gebruik en bestaat enkel uit volledig 

gedefinieerde componenten die niet van dierlijke oorsprong zijn, en dit volgens de ‘good 

manufacturing practice’ (GMP) richtlijnen. Verder moet het medium ook goede celgroei 

toelaten en accumulatie van genetische en epigenetische wijzigingen in de celcultuur 

minimaliseren (11). Het gebruik van serum in hESC-media wordt in vraag gesteld, daar het 

een complexe dierlijke mengeling is van componenten die zowel voordelig als schadelijk 

kunnen zijn voor de cellen. Bovendien kunnen verschillende batchen van serum sterk 

verschillen in de mogelijkheid om de proliferatie van ongedifferentieerde hESC te 

ondersteunen. Serum vervangen door exact gekende en gedefinieerde componenten zou 

experimentele variatie verminderen (6, 22). Er wordt al ‘serum replacement’ (SR) gebruikt bij 

de aanmaak van media, maar dit bevat nog steeds bepaalde dierlijke componenten. 

In ideale omstandigheden zou men enkel cultuurmedia en feeders gebruiken die volledig 

bestaan uit humane of artificiële componenten. Voor toekomstige klinische doeleinden zal het 

dus nodig zijn om cellijnen te ontwerpen in xeno-vrije omstandigheden volgens de GMP-

norm voor patiëntveiligheid. Het gebruik van dierlijke feeders en media verhoogt immers het 

risico op pathogeenoverdracht (17, 22). Het maken van passages op mechanische wijze, zou 

ook ideaal zijn, daar er dan geen extra toevoegingen gebeuren, maar dit is te arbeidsintensief. 

Een feeder-vrije cultuur of een feeder bestaande uit een humane extracellulaire matrix zou het 

plaatje helemaal volledig maken (22). 

1.1.3 Immunocompatibiliteit en stabiliteit 

hESC worden verondersteld hun genetische integriteit te behouden, maar af en toe ziet men 

toch chromosomale afwijkingen opduiken, die kunnen accumuleren in de populatie (5, 8). 

Frequent voorkomende aneuploidieën zijn trisomie 12 en 17 en deze karyotypische 

A B 
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abnormaliteiten zouden in de hand gewerkt kunnen worden door enzymatische dissociatie (8). 

Ook trisomie 13 is al geobserveerd, net zoals afwijkingen aan chromosoom 2 en 12 (3). Men 

vermoedt echter dat onstabiele karyotypes niet lang overleven in cultuur, behalve indien er 

door de mutatie een voordeel op het gebied van proliferatie is opgetreden. Dit gaat dan 

gepaard met een zekere vorm van selectiedruk, waarbij mutaties die de overleving van de 

cellen bevorderen sterker geselecteerd zullen worden. Deze mutaties kunnen dan de 

pluripotente eigenschappen van de hESC aantasten. Er zijn nog geen nadelen aan deze cellen 

gevonden, maar karyotypische analyse zal toch routinematig moeten uitgevoerd worden 

aangezien abnormaliteiten geassocieerd zijn met carcinogenese (5, 7, 12). 

1.1.4 Potentieel en toekomstperspectieven 

hESC werden voor de eerste maal verkregen in 1998 door de onderzoeksgroep van James 

Thomson en korte tijd later werden deze experimenten herhaald en bevestigd door Reubinoff 

et al. (19, 23). Dit ging gepaard met een grote opwinding binnen het domein van de 

regeneratieve geneeskunde en tissue engineering (4, 5, 15-17, 20, 21, 24, 25). Regeneratieve 

geneeskunde is het herstellen of aanvullen van beschadigde of uitgeputte populaties van 

cellen of weefsels. Dit kan gebeuren aan de hand van hESC die geïnduceerd worden om te 

differentiëren naar het vereiste celtype waarbij ze één of meerdere functies van een bepaald 

weefsel of orgaan reproduceren (1, 12, 25). Tissue engineering kan leiden tot een oplossing 

voor het tekort aan donorweefsels en –organen. Daarnaast kunnen hESC gebruikt worden 

voor celtherapie (1, 4, 11, 15-17, 20, 23, 24). hESC die in een bepaalde richting differentiëren, 

kunnen een hernieuwbare bron van cellen leveren om aandoeningen zoals de ziekte van 

Parkinson, de ziekte van Alzheimer, brandwonden, multiple sclerose, diabetes, reumatoïde 

artritis en hartziekten te behandelen (1-3, 7, 10, 14, 17, 18). Eenmaal er meer duidelijkheid is 

in de signalen die specifieke genen aan- of afzetten om de differentiatie van hESC te 

beïnvloeden, zal dat voor meer opheldering zorgen in de humane ontwikkeling en bijdragen 

tot belangrijke inzichten in processen zoals onvruchtbaarheid, spontane 

zwangerschapsonderbreking en aangeboren defecten (1, 11). Dit kan leiden tot het gebruik 

van hESC om nieuwe geneesmiddelen te testen om abnormale processen, gekoppeld aan 

bepaalde ziektebeelden, te genezen (1, 4, 11, 15-17, 24). 

Er is al heel veel vooruitgang geboekt en men is de laatste 10 jaar al veel te weten gekomen 

over hESC, maar stamcelonderzoek roept nog steeds veel nieuwe vragen op (1). Er zal dan 

ook nog veel onderzoek nodig zijn om de ideale omstandigheden te vinden voor het in cultuur 

houden van hESC en vooraleer men kan overgaan tot klinische toepassingen. Om te beginnen 
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moet men volledig de oorsprong, karakteristieken en mogelijkheden van hESC begrijpen. Er 

is meer inzicht nodig in de interacties tussen hESC en de omgevende componenten in het 

weefsel die mee zorgen voor groei en differentiatie van deze hESC (2, 25). Tevens dienen ook 

de technieken voor derivatie, expansie, manipulatie en cryopreservatie van deze cellen 

geoptimaliseerd te worden (4, 16, 24). Om hESC succesvol te kunnen gebruiken in klinische 

toepassingen, zijn volgende zaken van essentieel belang. De cellen moeten extensief 

prolifereren en homogeen differentiëren in het gewenste celtype. Ze moeten ook overleven in 

de ontvanger na transplantatie, zich integreren in het omliggende weefsel en hun functie naar 

behoren uitoefenen gedurende de rest van het leven van de ontvanger. Het is ook heel 

belangrijk dat ze de ontvanger op geen enkele manier schade berokkenen (1). 

Om klinische toepassingen mogelijk te maken, moet men op elk moment kunnen beschikken 

over grote hoeveelheden hESC om deze dan te laten differentiëren in het gewenste celtype. 

Aangezien het in cultuur houden van hESC heel arbeidsintensief en tijdsrovend is, is men al 

lang op zoek naar andere manieren om de cellen gemakkelijk en voor lange tijd te kunnen 

bewaren, zodanig dat ze ter beschikking zijn wanneer nodig. De ideale oplossing hiervoor is 

cryopreservatie. Verschillende onderzoeksgroepen houden zich dan ook bezig met deze vraag, 

maar tot op de dag van vandaag is de ideale methode nog steeds niet gevonden. 

1.2 Cryopreservatie 

Cryopreservatie is een proces waarbij cellen bewaard worden door ze af te koelen tot heel 

lage temperaturen, dikwijls in vloeibare stikstof (-196°C). Bij deze lage temperaturen wordt 

alle biologische activiteit, inclusief de biochemische reacties die tot celdood zouden leiden, 

gestopt (26, 27). Er bestaan verschillende methoden om dit te doen, maar zoals eerder 

vermeld, heeft men tot op de dag van vandaag nog steeds niet de ideale methode voor het 

invriezen van hESC gevonden. Het grote probleem bij cryopreservatie is de plotse vorming 

van intra- en extracellulaire ijskristallen. Dit leidt tot structurele schade aan de cellen met 

verlies van celviabiliteit en metabole activiteit (24, 26, 27). Om deze problemen te voorkomen, 

wordt er gebruikt gemaakt van een invriesmedium waaraan één of meerdere cryoprotectoren 

worden toegevoegd. Deze minimaliseren of voorkomen dat de cellen schade oplopen bij 

blootstelling aan lage temperaturen (26). 

1.2.1 Algemene principes cryopreservatie 

Er bestaan twee mogelijke vriesprocessen voor de cryopreservatie van cellen: ‘slow freezing’ 

en ‘fast freezing’. In ‘slow freezing’ protocols worden de cellen langzaam afgekoeld 
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vooraleer ze in vloeibare stikstof ondergedompeld worden. Hierbij laat men de cellen 

gedurende 1 uur koelen in de dampfase van vloeibare stikstof met een afkoelsnelheid tussen 

de 0,5 en 10°C per minuut. Wanneer een celsuspensie traag afkoelt, ontstaat er zowel intra- 

als extracellulaire ijsvorming met gevaar voor celschade. Door het traag afkoelen van de 

cellen in aanwezigheid van cryoprotectoren, kunnen de cellen dehydrateren met behoud van 

hun evenwicht met de deels bevroren extracellulaire oplossing waardoor het risico op 

beschadiging door intracellulaire ijsvorming vermindert (26, 27). 

Bij ‘fast freezing’ methoden worden de cellen onmiddellijk ondergedompeld in vloeibare 

stikstof (26, 27). Deze procedure gaat gepaard met vitrificatie van de cellen. Vitrificatie wordt 

gedefinieerd als het glasachtig worden van ondersteunende oplossingen en levende cellen, 

waarbij ijskristalvorming wordt vermeden door de aanwezigheid van hoge concentraties 

cryoprotectoren (3, 4, 6, 7, 13, 15, 17, 18, 26). Hierbij wordt het gebied van -5°C tot -15°C 

waar de ijskristalvorming voornamelijk plaats grijpt heel snel doorlopen waardoor er minder 

celschade kan optreden (17, 18, 27). Bij vitrificatie dient een hoge concentratie cryoprotector 

gebruikt te worden. Cryoprotectoren zijn echter schadelijk voor de cellen, zeker in hoge 

concentraties. Door de snelle koeling wordt de tijd van blootstelling aan deze stoffen ingekort 

waardoor de toxische effecten afnemen (4, 15, 17, 18). 

Niet enkel het invriesprotocol is belangrijk, ook de ontdooiprocedure kan een invloed hebben 

op de overleving van de cellen. Het is ten eerste aangeraden om bij het ontdooien de cellen 

niet bloot te stellen aan temperaturen hoger dan de fysiologische temperatuur (37°C). Ook 

moet het proces snel genoeg gebeuren om vorming van nieuwe ijskristallen te vermijden. 

Immers, tijdens de tijd die nodig is om het smeltpunt te bereiken, kan er nog verdere 

ijsvorming optreden. Hierbij gaan kleine, onschadelijke intracellulaire ijskristallen die 

gevormd zijn tijdens het invriezen, samen komen en grotere, wel schadelijke partikels vormen.  

Door de aanwezigheid van grote intracellulaire ijskristallen tijdens dit proces, wordt het 

evenwicht aan water intra- en extracellulair verstoord, wat leidt tot een grote influx van water 

met zwelling en mogelijks barsten van de cellen tot gevolg (Figuur 4A). Het gebruik van 

cryoprotectoren zorgt voor een balans en uitwisseling met water wat zwelling van de cellen 

vermindert (Figuur 4B). Te trage en onvolledige verwijdering van cryoprotectoren na 

ontdooien, kan echter aanleiding geven tot differentiatie en residuele toxische effecten 

veroorzaken (18, 26, 28). 

‘Slow freezing’ heeft als belangrijkste voordelen het eenvoudig gebruik, de lage kost en de 

grote hoeveelheden cellen die tezelfdertijd in één vial kunnen ingevroren worden. Vooral dit 

laatste is heel interessant met het oog op klinische toepassingen (6, 9). Vitrificatie heeft als 
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grootste nadeel dat er slechts kleine hoeveelheden cellen per vial ingevroren kunnen worden 

(6, 15, 16). Ook is het succes van slagen bij vitrificatie zeer afhankelijk van de expertise van 

de onderzoeker waarbij een strikte timing en kleine hoeveelheden volume vereist zijn om 

goede resultaten te verkrijgen (9). 

 

Figuur 4: schematische weergave van de gebeurtenissen die optreden bij het ontdooien van cellen (A) 

zonder of (B) in de aanwezigheid van cryoprotector. 

1.2.2 Cryoprotectoren 

Het gewenste beschermende effect van de cryoprotectoren ontstaat door hun eigenschap om 

waterstofbruggen te vormen met watermoleculen waardoor ze de vorming van water-water 

bindingen verminderen en hiermee ook ijskristalvorming. Ze verlagen het vriespunt van de 

gebruikte oplossing. Er zijn zowel intracellulaire (dimethylsulfoxide (DMSO), ethyleenglycol 

(EG) en glycerol) als extracellulaire (polyvinyl pyrrolidone, hydroxyethyl starch (HES), 

dextranen, polyethyleenglycol en suikers) cryoprotectoren beschikbaar. De stapsgewijze 

toevoeging van een intracellulaire cryoprotector zorgt ervoor dat het water gradueel de cel 

verlaat en dat de cryoprotector de cel binnenkomt via osmose. Bij de meeste cryoprotectoren 

gebeurt dit langzaam omwille van hun relatief hoog moleculair gewicht. Cellen die in contact 

komen met cryoprotectoren willen de hoge concentratie aan extracellulaire oplossing 

verdunnen en water verlaat daardoor snel de cellen. Hierdoor krimpen de cellen. De 

cryoprotector komt dan traag de cel binnen en herstelt hiermee het evenwicht. Na een tijdje 

bereiken de cellen weer hun normale grootte (Figuur 5) (26, 28). 
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Figuur 5: schematische weergave van de gebeurtenissen die optreden bij cellen wanneer ze ingevroren 

worden (A) zonder en (B) in de aanwezigheid van een cryoprotector. 

De verwijdering van de cryoprotector is een nog gecompliceerdere gebeurtenis. Water gaat 

immers de cel binnendringen om de cryoprotector te verdunnen met een snelheid die hoger is 

dan de snelheid waarmee de cryoprotector de cel kan verlaten. Door het toepassen van een 

stapsgewijs verdunningsproces tijdens het ontdooien kunnen de cellen terugkeren naar hun 

normale fysiologische condities (18, 26). Alle intracellulaire cryoprotectoren penetreren 

gemakkelijk celmembranen en zijn potentieel toxisch voor hESC. Het niveau van toxiciteit is 

afhankelijk van de tijd van blootstelling aan de cryoprotector en van de temperatuur (26, 28). 

Hieruit blijkt dat het niet eenvoudig is om een optimale combinatie tussen verschillende 

cryoprotectoren te vinden. De ideale cryoprotector reageert op een gunstige manier met de 

cellen, is niet toxisch, heeft een beschermende functie zowel tijdens invriezen als ontdooien 

en vervangt het aanwezige water (7). 

Zowel bij ‘slow freezing’ als bij ‘fast freezing’ is er sprake van cryoprotectoren, maar men 

mag niet uit het oog verliezen dat ze in beide processen een verschillende rol spelen. Bij ‘slow 

freezing’ dienen ze als osmotische buffer, terwijl ze bij ‘fast freezing’ mee zorgen voor het 

glasachtig worden van de hele structuur (27). 

1.2.3 Literatuur 

In 2001 onderzochten Reubinoff et al. (4) als eersten of het protocol dat succesvol gebruikt 

werd voor de cryopreservatie van embryo’s ook toegepast kon worden op hESC. Hierbij 

maakt men gebruik van ‘fast freezing’ en van twee cryo-oplossingen. De eerste oplossing 

bevat 10% DMSO en 10% EG, de tweede bevat 20% DMSO, 20% EG en 0.5 M sucrose. De 
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resultaten waren positief en dit protocol geldt tot op de dag van vandaag nog steeds als 

standaardprotocol in veel laboratoria. In dit protocol maakt men gebruik van de ‘open pulled 

straw’ methode (OPS) waarbij de cellen echter in rechtstreeks contact komen met de vloeibare 

stikstof (4). Andere protocols zijn verschenen met wisselend succes en er wordt nog steeds 

gestreefd naar verbetering. Het gebruik van 5% DMSO met 50% foetaal kalf serum (FCS) en 

10% EG als cryoprotectoren resulteerde in een hoge graad van overleving waarbij de cellen 

werden ingevroren met ‘slow freezing’ en waarbij er op een snelle manier ontdooid werd (6). 

Men zag ook een hoge graad van overleving bij het bewaren van hESC na ontdooien op 4°C. 

Deze onderzoeksgroep zag dat het merendeel van de cellen onmiddellijk na ontdooien viabel 

was, maar dat ze afstierven eenmaal ze bewaard werden in een incubator van 37°C (24). 

Verder kwamen ze ook tot de conclusie dat het afsterven van de cellen gebeurde door 

apoptose en niet door necrose, zoals lang gedacht werd. Bij een vitrificatiestudie met strootjes 

werden een hogere recovery rate en lagere graad van differentiatie aangetoond (18). Hierbij 

kon men echter geen grote hoeveelheden per keer invriezen. Met behulp van een cell strainer 

werden er grotere klompjes uit de populatie geselecteerd, waarbij vitrificatie van deze grote 

hoeveelheden hESC na ontdooien heel goede resultaten gaf, vergelijkbaar met de OPS 

methode (15). Om contaminatie vanuit de vloeibare stikstof of door FCS te voorkomen, werd 

het gebruik van humaan serum albumine en gesloten strootjes onderzocht (17). Men zag na 

ontdooien zeer weinig differentiatie en een hoge graad van recovery. Opnieuw konden er 

slechts kleine hoeveelheden cellen ingevroren worden, maar de onderzoekers menen wel dat 

hun methode zeer bruikbaar kan zijn voor het invriezen en bewaren van vroege passages of 

cellijnen die niet in grote aantallen vereist zijn (17). 

Eén van de grote nadelen aan hESC is dat ze heel gevoelig zijn voor dissociatie wat echter 

vereist is bij het maken van passages, bij expansie en bij cryopreservatie. Verschillende 

groepen hebben daarom onderzoek uitgevoerd met de ROCK-inhibitor Y-27632 (p160-Rho-

associated coiled-coil kinase) om de lage overleving van hESC door apoptose tegen te gaan. 

De ROCK-inhibitor blokkeert apoptose niet letterlijk, maar geeft tijd aan de cellen om 

belangrijke cel-cel contacten te herstellen en zo te ontsnappen aan celdood geïnitieerd door 

het ontbreken van deze cel-cel contacten (10, 16, 20, 29-31). De resultaten waren overal 

positief, maar er zijn toch nog een aantal struikelblokken. Ten eerste wordt het algemeen 

gebruik sterk bemoeilijkt door de kostprijs. ROCK-inhibitor is een zeer dure stof. Bovendien 

is het effect van de ROCK-inhibitor nog niet goed onderzocht, zeker wat betreft de effecten 

van langdurige blootstelling aan hESC. Vandaar dat in dit onderzoeksproject geen ROCK-

inhibitor zal gebruikt worden. 
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1.2.4 Problemen 

De reden waarom hESC het proces van invriezen en ontdooien niet goed overleven is niet 

helemaal duidelijk. Eén van de mogelijke oorzaken van celdood is de beschadiging van de 

cellen door ijskristalvorming in het cytoplasma. Tijdens het trage invriezen zijn er 

verscheidene bronnen van stress die inwerken op de hESC en die bijdragen tot het verlies van 

pluripotentie, zoals osmotische stress, stress aan gapjuncties, extracellulaire matrix en 

celtransportsystemen of verstoring van organellen. Dit kan aanleiding geven tot het afsterven 

van de cellen (9, 13, 24, 28). Natuurlijk zijn er ook nog andere parameters die een invloed 

zouden kunnen hebben op viabiliteit en differentiatie van hESC na invriezen en ontdooien. De 

koloniegrootte beïnvloedt waarschijnlijk overleving aangezien cellen die verspreid 

voorkomen geen kolonies gaan vormen. Het behoudt van goede cel-cel contacten en cel-

substraat aanhechting zou kritisch kunnen zijn voor de optimalisatie van het 

cryopreservatieproces. Ook kan een aanpassing van de snelheid van invriezen en ontdooien 

intra- en extracellulaire ijsvorming beïnvloeden (7). Tezelfdertijd kan men ook zeggen dat 

cryopreservatie op zichzelf bepaalde veranderingen kan introduceren, zoals bevordering van 

differentiatie door cryoprotectoren, mechanische en osmotische stress en andere chemische en 

fysische factoren (21). 

Men moet er ook rekening mee houden dat de hESC best niet in direct contact komen met de 

vloeibare stikstof, aangezien dit aanleiding kan geven tot contaminatie en infectie van de 

cellen (3, 13, 15, 17, 26). Zo weet men dat bepaalde virussen, zoals hepatitis B kunnen 

overleven in de vloeibare stikstof, net zoals bacteriën, fungi en dierlijke cellen. Het is ook 

mogelijk dat er crosscontaminatie optreedt tussen cellen van verschillende cellijnen 

ingevroren in het vat met vloeibare stikstof (17). 

Hoewel hESC verondersteld worden van oneindig te kunnen blijven delen en dat ontdooide 

stalen kunnen blijven expanderen totdat het gewenst celaantal bereikt is, heeft deze lage 

viabiliteit toch een aantal nadelen. Zo zal de tijd tussen het ontdooien van het staal en het 

starten van een experiment alsmaar toenemen, waardoor het eventuele klinische gebruik 

uitgesteld wordt. Transport tussen verschillende labo’s wordt bovendien ook sterk bemoeilijkt 

door de gevaren die optreden bij het transporteren van stikstof (7). 

1.2.5 Toekomstperspectieven 

Goed werkende methodes voor het invriezen en ontdooien van hESC zouden de efficiëntie 

voor het bewaren van zowel vroege passages van cellijnen als ook van specifieke klonen 

ontwikkeld uit de originele stamcellijnen toelaten. Bovendien zou een goede 
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cryopreservatieprocedure er voor zorgen dat hESC-banken kunnen opgericht worden (4, 6, 7, 

9, 13). Het zou ook toelaten om op een vlotte manier cellen uit te wisselen tussen 

verschillende onderzoekscentra. Dit zou de samenwerking verhogen en het gebruik van cellen 

voor onderzoek en klinische doeleinden zou gemakkelijker worden (4, 6, 9, 18). 

 

Veel oplossingen zijn mogelijk, maar de vraag blijft natuurlijk of er ooit een eenvoudige, 

goede methode voor de cryopreservatie van hESC zal gevonden worden, zonder dat er een 

duidelijk beeld gevormd is van de gebeurtenissen die celdood en differentiatie initiëren na 

invriezen en ontdooien (21). De moeilijkheid in het ontwikkelen van 

cryopreservatieprocedures met hoge overlevingskansen wordt duidelijk als men denkt aan de 

vijandige omgeving waarin de cellen terecht komen gedurende het invriesproces: een 

temperatuursdaling van 37°C naar -196°C, meer dan 95% waterverlies uit de cel, een 

veranderende elektrolytoplossing binnen en buiten de cel, toevoeging van geconcentreerde 

organische solventen die de cellen binnendringen, intercalatie van ijskristallen waardoor de 

cellen mechanisch vervormd worden, ijsvorming in de cellen en verstoring van intracellulaire 

structuren (28). 

1.2.6 Doelstelling 

Het is dus duidelijk dat er nog veel werk zal nodig zijn vooraleer de cryopreservatie van 

hESC helemaal op punt staat. In het laboratorium waar het onderzoek voor deze masterproef 

uitgevoerd wordt, worden de invries- en ontdooiprocedure voor hESC, gebaseerd op het 

protocol van Reubinoff (4), gevolgd. Deze procedures geven echter een lage en variabele 

opbrengst na ontdooien. Het doel is om een protocol te ontwerpen dat zorgt voor een stabiele, 

hoge opbrengst aan cellen. Om dit te bereiken worden hESC ingevroren en ontdooid op 

verschillende manieren aan de hand van verschillende invries- en ontdooimethodes en 

verschillende combinaties van cryoprotectoren. De cellen worden, indien mogelijk, na 

ontdooien een aantal passages gekweekt en de kolonie-aantallen worden nauwkeurig geteld en 

bijgehouden om de expansiecapaciteit te evalueren. 
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2 Materialen en methoden 

2.1 Celcultuur 

2.1.1 MEF feeders 

MEFs worden gebruikt als feederlaag voor hESC en worden geïsoleerd uit muizen. Ze zorgen 

voor de aanhechting van de cellen en leveren noodzakelijke ongekende factoren aan de hESC. 

In het labo vertrekt men steeds van een ingevroren stock MEFs. MEFs tussen passage 0 en 4 

zijn ondersteunend voor de hESC (3, 7). 

2.1.1.1 Derivatie 

Het protocol voor de derivatie van de MEFs uit muizenembryo’s kan teruggevonden worden 

in Bijlage 1. 

2.1.1.2 Ontdooien van MEFs 

Het hieronder weergegeven protocol wordt gebruikt om de MEFs die na derivatie ingevroren 

werden, te ontdooien en uit te zaaien. 

- neem 1 cryovial (CRYO.S ™, Greiner Bio-One) uit de vloeibare stikstof (2.5 

miljoen MEFs) 

- laat 1 minuut liggen op kamertemperatuur 

- hou in warmwaterbad (37°C) tot er een ijsmassa overblijft 

- breng de massa over naar een centrifugebuis en voeg 10 ml koud MEF medium toe 

(90% Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM)-glutamax (Gibco, Invitrogen) 

+ 10% FCS (Gibco, Invitrogen) + 1% NaPyruvaat (100 mM, Gibco, Invitrogen) + 

1% L-Glutamine (200 mM, Sigma-Aldrich)) 

- centrifugeer 5 minuten, 1000 rpm en verwijder het supernatans 

- voeg 1 ml MEF-medium toe en resuspendeer 

- breng over in een T75-falcon (Cellstar, Greiner Bio-One) samen met 14 ml 

medium 

- incubeer bij 37°C, 5% CO2 en laat groeien tot confluentie (± 3 dagen) 

2.1.1.3 Bereiding feederplaten van MEFs 

Nadat de MEFs de tijd hebben gehad om een confluente cultuur te vormen, worden ze 

geïnactiveerd en uitgezaaid op cultuurplaten om te gebruiken als feederplaten voor hESC. 
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- verwijder het medium van een confluente falcon 

- voeg 10 ml mitomycine oplossing (MP Biomedicals LLC) toe aan de falcon (0.1µg 

mitomycine in 10 ml MEF medium) 

- incubeer 3 uur, 37°C, 5% CO2 

- bereid 6 cm cultuurplaatjes (BD Falcon ™) voor met een 0.1% gelatine coating: 

o breng 2 ml gelatine 0.1% (Sigma-Aldrich) in iedere plaat 

o laat minimaal 1 uur coaten en zuig de resterende gelatine oplossing af 

o voeg 4 ml MEF medium toe 

- verwijder het medium met mitomycine van de falcon met MEFs 

- voeg 1 ml trypsine-ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA) (0.05%, Gibco, 

Invitrogen) toe en verwijder onmiddellijk 

- voeg 5 ml trypsine-EDTA toe en incubeer 5 minuten, 37°C 

- controleer onder de microscoop of de cellen losgekomen zijn (laat eventueel iets 

langer incuberen) 

- neutraliseer met 2 ml FCS en breng over in een proefbuis 

- centrifugeer 5 minuten, 1000 rpm en verwijder het supernatans 

- voeg 5 ml MEF medium toe en resuspendeer 

- neem een staal en tel het aantal cellen in een Bürkertelkamer: verdunning 1/10 

o 180 µl trypaanblauw + 20 µl celsuspensie 

o totaal aantal cellen = gemiddelde van telling x 10 x 10
4
 x aantal ml 

suspensie 

- zaai uit aan 240 000 cellen per plaat 

- schud en incubeer bij 37°C, 5% CO2 

2.1.2 hESC cultuur 

hESC worden gekweekt op MEFs in aanwezigheid van hESC-medium. De gebruikte cellijn is 

afkomstig van de Vrije Universiteit Brussel en draagt de naam VUB02. 

2.1.2.1 Onderhoud 

De cellen dienen dagelijks geëvalueerd te worden en voorzien van vers medium. Dit medium 

bevat de noodzakelijke stoffen om de hESC te laten groeien en ongedifferentieerd te houden. 

Het bevat: 80% DMEM-F12 (Gibco, Invitrogen) + 20% serum replacement (Gibco, 

Invitrogen) + 0.1 mM 2β-mercaptoethanol (50 mM, Gibco, Invitrogen) + 1 mM L-Glutamine 
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+ 1% niet essentiële aminozuren (Gibco, Invitrogen) + 4 ng/ml basic fibroblast growth factor 

(Gibco, Invitrogen of MACS) en 0.1% penicilline/streptomycine (Gibco, Invitrogen). 

2.1.2.2 Mechanisch versnijden 

Platen met grote hESC-kolonies, worden standaard mechanisch versneden volgens het 

volgende protocol: 

- ververs het medium van de cultuurplaat met hESC-kolonies 

- maak snijpipetten aan (glazen gesteriliseerde pasteurpipetten) met getrokken 

scherpe punt (Figuur 6) 

- versnijd de ongedifferentieerde kolonies allemaal in 1 richting met de meest 

scherpe en geschikte kant van de snijpipet 

- versnijd de kolonies vervolgens loodrecht in de andere richting 

- neem medium op langs de rand van de plaat met een 200 µl pipet 

- spuit vrij krachtig boven/langs de versneden kolonie in een hoek van 45° tot 90°, 

zodat de kolonies in stukjes van de bodem loskomen 

- breng het medium met kolonies van de versneden plaat over op een nieuwe 

feederplaat met MEFs 

- schud lichtjes en incubeer bij 37°C, 5% CO2 

 

Figuur 6: aanmaak van snijpipetten voor mechanische versnijding van hESC die groeien als kolonies. (A): 

een glazen pasteurpipet die (B) in een vlam gehouden wordt met een lichte draaibeweging. Op het 

ogenblik dat het glas week wordt, kunnen de twee uiteinden van de pipet uit elkaar getrokken worden en 

(C) verkrijgt men twee stukken pipet met een heel scherpe punt. 

2.1.2.3 Enzymatisch splitsen 

Naast de standaard mechanisch versneden kolonies, zijn er ook hESC die experimenteel 

enzymatisch worden gesplitst. Deze noemen we ‘single cell’ hESC. 

- verwijder het medium van de cultuurplaat met hESC-‘single cells’ 

- voeg 2 ml ‘cell dissociation solution’ (Sigma-Aldrich) toe 

- incubeer 10 minuten, bij 37°C tot de kolonies volledig los zijn (incubeer eventueel 

langer indien de cellen nog niet zijn losgekomen) 

- voeg 2 ml hESC-medium toe 

A B  C 
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- schraap eventueel de nog vastliggende hESC los met een ‘cellscraper’ (Greiner 

Bio-One) 

- collecteer in een centrifugebuis 

- centrifugeer 5 minuten, 1000 rpm en verwijder het supernatans 

- resuspendeer goed en breng over naar een nieuwe feederplaat met MEFs 

2.2 Cryopreservatie en ontdooien 

2.2.1 Standaardmethode 

Momenteel wordt een protocol gevolgd, gebaseerd op de ‘fast freezing’-procedure van 

Reubinoff (4) dat gebruik maakt van twee cryo-oplossingen. Hierbij moet men er op toezien 

dat er niet te veel gepipetteerd wordt, omdat dit de kolonies en hun overlevingskansen 

verkleint. Bij het ontdooien werkt men opnieuw met twee oplossingen die respectievelijk 0.2 

M en 0.1 M sucrose bevatten. 

2.2.1.1 ‘Fast freezing’ met twee cryo-oplossingen 

Te bereiden media: 

Holding medium (HM): 

- 39.6 ml DMEM-F12 

- 400 µl HEPES (1 M, Gibco, Invitrogen) 

- 10 ml SR 

Vitrificatie oplossing 1 (VS1): 

- 8 ml HM 

- 1 ml EG (Aldrich) 

- 1 ml DMSO (≥99.9%, Sigma-Aldrich) 

Vitrificatie oplossing 2 (VS2): 

- 1.7 g sucrose (SigmaUltra, >99.95%, Sigma-Aldrich) opgelost in 6 ml HM 

- 2 ml EG 

- 2 ml DMSO 

Werkwijze: 

- kies een goed volgroeide cultuurplaat uit, met weinig gedifferentieerde hESC 

- verwijder het medium 

- voeg 2 ml collagenase type IV (Gibco, Invitrogen) oplossing toe (1 mg/ml in 

DMEM-F12) 
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- incubeer 30 minuten bij 37°C, tot de kolonies beginnen loskomen 

- voeg een overmaat aan SR toe (4 ml) voor inactivatie 

- collecteer de losgemaakte kolonies in een centrifugebuis 

- centrifugeer 3 minuten, 800 rpm en verwijder het supernatans 

- was met 2 ml HM (pipetteer 2 maal op en neer) 

- centrifugeer 3 minuten, 800 rpm 

- ondertussen: 

o vul een recipiënt met vloeibare stikstof 

o label cryovials en plaats deze in de vloeibare stikstof om voor te koelen 

- verwijder het supernatans 

- resuspendeer in 200 µl VS1 (pipetteer 2 maal op en neer) 

- incubeer 1 minuut 

- centrifugeer 30 seconden, 800 rpm en verwijder het supernatans 

- resuspendeer in 30 µl VS2 (pipetteer 2 maal op en neer) 

- wacht 25 seconden en haal intussen de voorgekoelde cryovials uit de vloeibare 

stikstof 

- breng de suspensie in de cryovial over zonder de rand te raken met de tip 

- sluit de cryovial en plaats onmiddellijk in de vloeibare stikstof 

2.2.1.2 Ontdooien met 0.2 M en 0.1 M sucrose 

Te bereiden media: 

 HM (zie 2.2.1.1) 

0.2 M sucrose-HM: 

- 0.68 g sucrose opgelost in 10 ml HM 

0.1 M sucrose-HM: 

- 2.5 ml 0.2 M sucrose-HM 

- 2.5 ml HM 

Werkwijze: 

- verwijder het MEF medium van een nieuwe feederplaat en voeg 3.5 ml warm 

hESC-medium toe 

- neem een cryovial met hESC uit de stikstof, plaats deze in een recipiënt met 

vloeibare stikstof naast de laminaire flow 

- neem de cryovial uit de stikstof, open snel, voeg 500 µl 0.2 M sucrose-HM toe en 

wacht tot de suspensie ontdooid is 
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- meng voorzichtig (pipetteer 2 maal op en neer) en breng over in een centrifugebuis 

- spoel de cryovial na met 100 µl 0.2 M sucrose-HM 

- centrifugeer 30 seconden, 800 rpm en verwijder het supernatans 

- resuspendeer in 500 µl 0.1 M sucrose-HM en incubeer 5 minuten 

- centrifugeer 30 seconden, 700 rpm 

- herhaal volgende stappen 3 maal: 

o verwijder het supernatans 

o resuspendeer in 500 µl HM 

o incubeer 5 minuten 

o centrifugeer 30 seconden, 700 rpm 

- verwijder het supernatans 

- voeg 500 µl hESC-medium toe 

- plaat uit op een eerder bereide feederplaat 

(indien er slechts een kleine celpellet aanwezig is, mogen de laatste en/of de 

voorlaatste centrifugestap overgeslaan worden om te veel celverlies tijdens het 

centrifugeren te vermijden) 

2.2.2 Experimentele methoden 

Een aantal wijzigingen ten opzichte van het standaardprotocol werden uitgetest. Ten eerste 

werden er experimenten uitgevoerd waarbij de hESC ingevroren werden via ‘fast freezing’ 

maar met het gebruik van slechts één cryo-oplossing. Daaropvolgend werden de hESC 

ingevroren via ‘slow freezing’ waarbij opnieuw slechts met één cryo-oplossing werd gewerkt. 

Voor het ontdooien werd er gevarieerd tussen ontdooien door toevoeging van sucrose en 

ontdooien op 4°C. 

2.2.2.1 Collecteren van hESC 

Vooraleer men de hESC kan invriezen, moeten deze los gemaakt worden van de cultuurplaat. 

Hiervoor gebruikt men collagenase type IV voor standaard mechanisch versneden hESC. Bij 

het gebruik van ‘single cells’ wordt er ofwel ook gewerkt met collagenase type IV indien men 

de cellen als klompjes wil invriezen, ofwel kan men er voor zorgen dat de kolonies volledig 

uit elkaar vallen door het gebruik van ‘cell dissociation solution’. 
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2.2.2.1.1 Losmaken met collagenase type IV 

- verwijder het medium van de hESC-cultuurplaat en voeg 2 ml collagenase type IV 

toe 

- incubeer 30 minuten, tot de kolonies volledig los zijn 

- voeg 2 ml DMEM-F12 toe als de kolonies los zijn 

- collecteer in een centrifugebuis 

- centrifugeer 3 minuten, 700 rpm om een celpellet te verkrijgen 

2.2.2.1.2 Losmaken met ‘cell dissociation solution’ 

Voor het verkrijgen van volledig gedissocieerde ‘single cells’ wordt het protocol gevolgd 

zoals beschreven onder 2.1.2.3. 

2.2.2.2 Ontdooien 

Er werden verschillende ontdooimethoden uitgetest, waaronder ontdooien met sucrose en 

ontdooien op 4°C. 

2.2.2.2.1 Ontdooien met 0.1 M sucrose 

Te bereiden media: 

HM (zie 2.2.1.1) 

0.2 M sucrose-HM (zie 2.2.1.2) 

0.1 M sucrose-HM (zie 2.2.1.2) 

Werkwijze: 

- neem de cryovial uit het vat met stikstof en laat ontdooien in een warmwaterbad 

(37°C) 

- voeg 500 µl 0.1 M sucrose-HM toe 

- breng over in een proefbuis 

- spoel de cryovial na met 500 µl 0.1 M sucrose-HM 

- wacht 5 minuten 

- centrifugeer 3 minuten, 700 rpm en verwijder het supernatans 

- resuspendeer in 500 µl hESC-medium en plaat uit. 

Een variatie hierop kan bekomen worden door dextran (Deltadex 40, Deltaselect 10% met 

0.9% NaCl ) te gebruiken. Onder deze omstandigheden voegt men 3.33 ml dextran samen met 

6.66 ml HM. 
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2.2.2.2.2 Ontdooien op 4°C 

Te bereiden media: 

HM (zie 2.2.1.1) 

0.2 M sucrose-HM (zie 2.2.1.2) 

0.1 M sucrose-HM (zie 2.2.1.2) 

Werkwijze: 

- hou de media koel (4°C) tot net voor gebruik 

- neem de cryovial uit het vat met stikstof en voeg 500 µl 0.1 M sucrose-HM toe 

- plaats de cryovial in de koelkast gedurende 5 minuten 

- breng over in een centrifugebuis 

- spoel de cryovial na met 500 µl 0.1 M sucrose-HM 

- centrifugeer 3 minuten, 700 rpm en verwijder het supernatans 

- resuspendeer met hESC-medium en plaat uit op een nieuwe feederlaag 

Opnieuw kan er hier variatie bekomen worden door dit experiment uit te voeren met dextran 

in plaats van met 0.1 M sucrose-HM. 

2.2.2.3 Invriezen 

DMSO, EG en HES werden gebruikt als cryoprotectoren. Er werd gebruik gemaakt van 

verschillende combinaties van deze stoffen aan verschillende concentraties. DMSO en EG 

zijn veel gebruikte cryoprotectoren voor het invriezen van allerlei soorten celtypes, inclusief 

hESC (26). HES (Hes Grifols, Laboratoria Griffols) is geen standaard cryoprotector voor 

hESC, maar wordt wel zeer succesvol gebruikt in klinische settings, in combinatie met DMSO 

bij het invriezen van hematopoietische stamcellen en navelstrengbloed (32). Een overzicht 

van de verschillende combinaties die gebruikt werden in de aanmaak van de cryo-oplossingen 

is terug te vinden in Tabel 1. In totaal werden 18 verschillende cryo-oplossingen getest. 

2.2.2.3.1 ‘Fast freezing’ 

Te bereiden media: 

HM (zie 2.2.1.1) 

Cryo-oplossingen (zie Tabel 1) 

Werkwijze: 

- maak de gewenste cryo-oplossingen aan en zet een recipiënt met vloeibare stikstof 

klaar 
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- label cryovials tijdens het incuberen van de hESC-cultuurplaten met collagenase 

type IV of ‘cell dissociation solution’ en laat deze voorkoelen in de stikstof 

- voeg na het verwijderen van het supernatans 1 ml cryo-oplossing toe: 

o meng 2 maal op 

o breng de 3de maal over in een cryovial 

- plaats de cryovials onmiddellijk in de vloeibare stikstof 

Tabel 1: overzicht van de 18 experimenteel gebruikte cryo-oplossingen. 

CRYO-

OPLOSSI=G 
DMSO EG HES HM 

1 10%   90% 

2  10%  90% 

3   10% 90% 

4 5% 5%  90% 

5 5%  5% 90% 

6  5% 5% 90% 

7 10%  5% 85% 

8 5%  10% 85% 

9  10% 5% 85% 

10  5% 10% 85% 

11 10% 5%  85% 

12 5% 10%  85% 

13 10%  10% 80% 

14 10% 10%  80% 

15  10% 10% 80% 

16 5% 5% 5% 85% 

17 2.5% 2.5% 5% 90% 

18 5% 5% 10% 80% 

2.2.2.3.2  ‘Slow freezing’ 

Te bereiden media: 

HM (zie 2.2.1.1) 

Cryo-oplossingen (zie Tabel 1) 

Werkwijze: 

- maak de gewenste cryo-oplossingen aan en zet de recipiënt met vloeibare stikstof 

klaar 
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- label cryovials tijdens het incuberen van de cultuurplaten met collagenase type IV 

of ‘cell dissociation solution’ 

- voeg na het verwijderen van het supernatans 1 ml cryo-oplossing toe: 

o meng 2 maal op 

o breng de 3de maal over in een cryovial 

- plaats de cryovial gedurende 1 uur in de stikstofdampfase en dompel nadien onder 

in het vat met de vloeibare stikstof 

2.3 Evaluatie methodes 

Om de verschillende condities met elkaar te kunnen vergelijken is het nodig om de kolonies 

op een duidelijke, eenduidige manier te evalueren. Hiervoor wordt een graderingssysteem 

gebruikt. Voor het evalueren van de kolonies wordt gebruik gemaakt van een morfologisch 

graderingssysteem afhankelijk van het niveau van differentiatie en van de viabiliteit zoals 

beschreven door (15) en (17). Hierbij worden kolonies als ‘graad A’ geclassificeerd indien ze 

voor meer dan 80% ongedifferentieerd zijn. ‘Graad B’ kolonies zijn nog voor 50 tot 80% 

ongedifferentieerd, terwijl ‘graad C’ kolonies minder dan 50% ongedifferentieerd gebleven 

zijn. Dode of gelyseerde kolonies worden aangeduid als ‘graad D’ (Tabel 2). 

Tabel 2: schema voor het bijhouden van het aantal getelde hESC-kolonies en hun gradering. 

Plaat: Aantal: % 

Graad A > 80% ongedifferentieerde cellen   

Graad B 50-80% ongedifferentieerde cellen   

Graad C < 50% ongedifferentieerde cellen   

Graad D Dode of losse cellen   

Totaal:   

 

Morfologisch kunnen ongedifferentieerde kolonies van gedifferentieerde kolonies 

onderscheiden worden op basis van volgende eigenschappen: ze bestaan uit kleine, ronde 

cellen met een hoge nucleus/cytoplasma ratio, de cellen zijn duidelijk afzonderlijk 

waarneembaar en de kolonies blijven vrij vlak. Gedifferentieerde cellen vertonen een 

veranderde vorm en een groter volume. 

2.4 Voorstelling van de data 

De data, verkregen uit de tellingen en graderingen van de kolonies bij de verschillende 

condities, worden nauwkeurig bijgehouden. In eerste instantie werd er gekeken naar het aantal 

kolonies dat geteld werd 7 dagen na ontdooien en dit staat dan ook weergegeven in tabellen. 

Indien er passages gemaakt werden, dan werden de gegevens ook in een grafiek geplaatst 
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(SigmaPlot 11, Systat Software, Inc.). Op de grafieken staat het aantal kolonies onderverdeeld 

per graad en per telling uitgezet. De totale hoogte van de balk geeft het totale aantal kolonies 

weer. Per balk kunnen er 4 kleuren voorkomen, corresponderend met de 4 verschillende 

graden. Deze gaan van onder naar boven van ‘graad A’ naar ‘graad D’. Per conditie staat de 

passage vermeldt waarop de telling werd uitgevoerd. Als de schaalverdeling van het aantal 

kolonies op de y-as er voor zorgt dat bij een bepaalde conditie het aantal kolonies niet 

zichtbaar is, dan werd het aantal betreffende kolonies er met een cijfer bijgeplaatst in de kleur 

corresponderend met de betreffende graad van het overgrote deel van de aanwezige kolonies. 

 

Foto’s van de culturen werden genomen met een fasecontrast microscoop (Olympus Inverted 

Research System Microscope IX81, Cell
M

 software). 
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3 Resultaten 

3.1 Standaardprotocol: ‘fast freezing’ met 2 cryo-oplossingen 

Toepassing van het standaardprotocol, waarbij de kolonies ingevroren worden via ‘fast 

freezing’ met twee cryo-oplossingen (de eerste met 10% DMSO en 10% EG, de tweede met 

20% van elk en 0.5 M sucrose) en ontdooid worden met 0.2 M en 0.1 M sucrose, op de 

VUB02-cellijn leidde tot variabele resultaten. In Tabel 3 vindt men de aantallen kolonies 

terug die geteld werden 7 dagen na het ontdooien. Het standaardprotocol werd driemaal 

toegepast op de VUB02-kolonies, en tweemaal was het mogelijk om verdere passages te 

maken (Figuur 7). De andere keer werden er bij telling op dag 7 slechts 69 kolonies geteld. 

Deze cultuur werd niet verder gehouden. 

Tabel 3: standaardprotocol uitgevoerd op kolonies. 

CRYO-OPLOSSI=G 

 

AA=TAL KOLO=IES 7 

DAGE= =A O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

132 ja (7A)  

69 neen 

Standaardprotocol 

 

96 ja (7B) 

De kolonies werden geteld 7 dagen na het ontdooien. De kolonies waren ingevroren via het 

standaardprotocol dat bestaat uit ‘fast freezing’ met gebruik van 2 cryo-oplossingen. De eerste cryo-

oplossing bevat 10% DMSO, 10% EG en 80% HM, de tweede cryo-oplossing bevat 20% DMSO, 20% EG, 

0.5 M sucrose en 60% HM. In de laatste kolom staat weergegeven of er passages konden gemaakt worden 

van de cultuur. Indien ja, dan staat het nummer van de figuur waarop de grafiek staat weergegeven, 

tussen haakjes. 

Op Figuur 7 staat het aantal kolonies weergegeven dat behaald werd na het invriezen van de 

kolonies met de standaardmethode en waarvan het mogelijk was om passages te maken. 

 

Figuur 7: het aantal kolonies onderverdeeld per graad voor kolonies ingevroren en ontdooid volgens het 

standaardprotocol. 

De eerste maal werden er tegen het einde van passage 3 al 620 kolonies geteld, waarvan 78% 

graad A kolonies waren (Figuur 7A). Op Figuur 7B zijn er duidelijk hogere aantallen kolonies 
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waar te nemen. Een week na ontdooien, dit is op het einde van passage 1, net voor het 1/1 

versnijden van de cultuur waren er maar 63 graad A kolonies en 29 graad B kolonies 

aanwezig. Op het einde van passage 2, waren er reeds 498 graad A kolonies aanwezig en 115 

graad B kolonies wat samen goed is voor 98.7% van de aanwezige kolonies. Deze cultuur 

werd dan 1/3 versneden en op het einde van passage 3 waren er 6570 kolonies aanwezig, 

waarvan 5985 graad A kolonies (91%). 

3.2 Experimentele condities 

3.2.1 Aanpassingen ontdooien 

Het standaard ontdooiprotocol werd aangepast om de invloed van het ontdooien op het 

invriesprotocol na te gaan. Zo werden sucrose of dextran toegevoegd tijdens het ontdooien 

volgens protocol 2.2.2.2.2 (Figuur 8A-B) en protocol 2.2.2.2.1 (Figuur 8C-D). 

 

Figuur 8: het aantal kolonies onderverdeeld per graad voor kolonies na invriezen volgens het 

standaardprotocol en ontdooien volgens de methode vermeld boven de grafiek. 

De resultaten tonen dat de methode bij 4°C geen verbetering oplevert (Figuur 8A-B). De 

stalen die eerst kort ontdooid werden in een warmwaterbad en daarna verder op 

kamertemperatuur, gaven wel goede resultaten (Figuur 8C-D), met voornamelijk zeer hoge 

aantallen kolonies voor de conditie met 0.1 M sucrose. Beide culturen werden dan ook na 2 
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passages succesvol overgedragen naar de standaardcultuur. Voor de verdere experimenten 

werd er dan ook gebruik gemaakt van het ontdooiprotocol met 0.1 M sucrose omdat dit 

duidelijk de meest optimale methode bleek te zijn. 

3.2.2  ‘Fast freezing’ met 1 cryo-oplossing 

De ‘fast freezing’-experimenten, waarbij de cellen onmiddellijk ondergedompeld worden in 

de vloeibare stikstof, sluiten nauw aan bij het standaardprotocol. Het belangrijkste verschil is 

dat de cellen slechts blootgesteld worden aan één oplossing van cryoprotectoren, dit om de 

verwerkingstijd en de centrifugatiestappen te verminderen. Dit protocol is enkel nuttig indien 

er gewerkt wordt met hogere concentraties cryoprotector, om het vitrificatieproces efficiënt te 

laten verlopen. Het invriezen van VUB02-kolonies met een totaal van 20% cryoprotector met 

dit protocol bracht echter geen goede resultaten teweeg zoals te zien is in Tabel 4. Deze 

experimenten werden dan ook stopgezet. 

Tabel 4: ‘fast freezing’ met 1 cryo-oplossing. 

CRYO-OPLOSSI=G AA=TAL KOLO=IES 7 

DAGE= =A O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

10% DMSO + 10% HES + 80% HM 6 neen 

10% DMSO + 10% EG + 80% HM 6 neen 

10% EG + 10% HES + 80% HM 2 neen 

De kolonies werden geteld 7 dagen na het ontdooien met 0.1 M sucrose. De kolonies waren ingevroren via 

‘fast freezing’ met 20% cryoprotector in de cryo-oplossing, door de combinatie van tweemaal 10% aan 

cryoprotector, aangevuld met HM. In de laatste kolom staat bovendien weergegeven of er passages 

konden gemaakt worden van de cultuur. 

3.2.3 ‘Slow freezing’ met 1 cryo-oplossing 

Bij de ‘slow freezing’-experimenten werden eerst de 18 verschillende condities die 

weergegeven zijn in Tabel 1 uitgetest. De ingevroren stalen werden ontdooid met 0.1 M 

sucrose. Na deze initiële testen werden bepaalde combinaties nog eenmaal of soms meermaals 

herhaald om hun resultaten al dan niet te bevestigen. 

3.2.3.1 Gebruik van 1 cryoprotector (10 %) 

Bij het gebruik van 1 cryoprotector aan 10%, werden de hoogste aantallen kolonies 

teruggevonden bij DMSO (Tabel 5). De experimenten met 10% EG of 10 % HES leverden 

telkens maar enkele kolonies op. Bovendien was het slechts eenmaal mogelijk verdere 

passages te maken, namelijk bij 10% DMSO. Hierbij telde men op het einde van passage 2, 

reeds 90 kolonies, waarvan 67% graad A kolonies waren (Figuur 9). Na 3 passages werden er 

1401 kolonies geteld waarvan 78% graad A kolonies. 
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Tabel 5: ‘slow freezing’ met 1 cryo-oplossing met 10% cryoprotector. 

CRYO-OPLOSSI=G AA=TAL KOLO=IES 7 

DAGE= =A O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

32 neen 

8 neen 

10% DMSO + 90% HM 

53 ja (9) 

32 neen 

2 neen 

10% EG + 90% HM 

8 neen 

10% HES + 90% HM 9 neen 

De kolonies werden geteld 7 dagen na het ontdooien met 0.1 M sucrose. De kolonies waren ingevroren via 

‘slow freezing’ met 10% cryoprotector in de cryo-oplossing, door het gebruik van slechts één 

cryoprotector, aangevuld met HM. In de laatste kolom staat bovendien weergegeven of er passages 

konden gemaakt worden van de cultuur. Indien ja, dan staat het nummer van de figuur waarop de grafiek 

staat weergegeven, tussen haakjes. 

 

 

Figuur 9: het aantal kolonies, onderverdeeld per graad, dat geteld werd na het ontdooien met 0.1 M 

sucrose van kolonies ingevroren via ‘slow freezing’ met 10% DMSO en 90% HM als cryo-oplossing. 

3.2.3.2 Gebruik van 2 cryoprotectoren 

3.2.3.2.1 Combinaties van 5% 

In Tabel 6 vindt men een overzicht van het aantal kolonies dat geteld werd 7 dagen na het 

ontdooien van kolonies die ingevroren waren met het ‘slow freezing’-protocol met twee 

cryoprotectoren (elk aan 5%) in de cryo-oplossing. Het is duidelijk dat de hoogste waarden 

genoteerd werden bij hESC die ingevroren werden met 5% DMSO en 5% HES als 

cryoprotectoren. Ook bij de conditie waar er een week na ontdooien 68 kolonies geteld 

werden, werd er een passage gemaakt, maar dit experiment moest wegens infectie vernietigd 

worden, vooraleer de kolonies konden geteld worden en staat dus niet meer weergegeven in 

een grafiek. 
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Tabel 6: ‘slow freezing’ met 1 cryo-oplossing met 10% cryoprotector door de combinatie van 2 

cryoprotectoren aan 5%. 

CRYO-OPLOSSI=G 

 
AA=TAL KOLO=IES 7 

DAGE= =A O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

5% DMSO + 5% EG + 90% HM 8 neen 

21 neen 

123 ja (11A) 

68 ja 

14 neen 

17 ja (11B) 

5% DMSO + 5% HES + 90% HM 

31 ja (11C) 

12 neen 

4 neen 

5% EG + 5% HES + 90% HM 

13 ja (11D) 

De kolonies werden geteld 7 dagen na het ontdooien met 0.1 M sucrose. De kolonies waren ingevroren via 

‘slow freezing’ met 10% cryoprotector in de cryo-oplossing, door het gebruik van twee cryoprotectoren, 

elk aan 5%, aangevuld met HM. In de laatste kolom staat bovendien weergegeven of er passages konden 

gemaakt worden van de cultuur. Indien ja, dan staat het nummer van de figuur waarop de grafiek staat 

weergegeven, tussen haakjes. 

 

 

Figuur 10: het aantal kolonies, onderverdeeld per graad, voor kolonies ingevroren volgens het ‘slow 

freezing’-protocol met gebruik van 2 cryoprotectoren elk aan 5%, aangevuld met HM. Het ontdooien 

gebeurde met 0.1 M sucrose. 

In Figuur 10 zijn het aantal kolonies weergegeven van de bovenvermelde condities waarbij 

het mogelijk was verdere passages te maken. Het beste resultaat is zichtbaar op Figuur 10A. 



 29 

Op het einde van passage 2 waren er hier al 446 kolonies aanwezig, waarvan 77% graad A 

kolonies. Na de volgende splitsing was er een sterke expansie waar te nemen en telde men 

3588 kolonies, waarvan bijna 93% als graad A kolonies te classificeren was. Deze culturen 

werden dan ook overgedragen naar de standaardcultuur. Wel valt op te merken dat dit zeer 

goede resultaat niet altijd terug te vinden is. Het experimentele proefopzet met 5% DMSO, 

5% HES en 90% HM werd 6 maal herhaald, waarbij 4 keer succesvol een passage kon 

worden gemaakt met expansie tot gevolg. 

3.2.3.2.2 Combinaties van 5% en 10% 

Tabel 7 geeft het aantal kolonies weer die verkregen werden 7 dagen na het ontdooien van 

kolonies die ingevroren waren met 15% cryoprotector door de combinatie van 2 

cryoprotectoren aan 5% en 10%. Het is duidelijk dat er geen goede aanhechting en expansie 

verkregen werd en daarmee gepaard gaande, heel weinig graad A kolonies. Deze culturen 

werden dan ook vernietigd op dag 7 na ontdooien. 

Tabel 7: ‘slow freezing’ met 1 cryo-oplossing met 15% cryoprotector door de combinatie van 2 

cryoprotectoren aan 5% of 10%. 

CRYO-OPLOSSI=G AA=TAL KOLO=IES 7 

DAGE= =A O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

10% DMSO + 5% HES + 85% HM 13 neen 

5% DMSO + 10% HES + 85% HM 20 neen 

10% EG + 5% HES + 85% HM 13 neen 

5% EG + 10% HES + 85% HM 6 neen 

10% DMSO + 5% EG + 85% HM 10 neen 

5% DMSO + 10% EG + 85% HM 17 neen 

De kolonies werden geteld 7 dagen na het ontdooien met 0.1 M sucrose. De kolonies waren ingevroren via 

‘slow freezing’ met 15% cryoprotector in de cryo-oplossing, door het gebruik van twee cryoprotectoren, 

aan 5% of 10%, aangevuld met HM. In de laatste kolom staat bovendien weergegeven of er passages 

konden gemaakt worden van de cultuur. 

3.2.3.2.3 Combinaties van 10% 

Na het invriezen van kolonies via het ‘slow freezing’-protocol met gebruik van 20% 

cryoprotector, door de combinatie van twee cryoprotectoren, werd er enkel een goede opstart 

waargenomen bij de combinatie van 10% DMSO en 10% HES (Tabel 8). De tweede maal 

werden er slechts 3 kolonies bekomen, maar deze zagen er veelbelovend uit waardoor er toch 

passages gemaakt werden. 
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Tabel 8: ‘slow freezing’ met 1 cryo-oplossing met 20% cryoprotector door de combinatie van 2 

cryoprotectoren, elk aan 10%. 

CRYO-OPLOSSI=G AA=TAL KOLO=IES 7 

DAGE= =A O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

94 ja (11A) 10% DMSO + 10% HES + 80% HM 

3 ja (11B) 

10% DMSO + 10% EG + 80% HM 7 neen 

10% EG + 10% HES + 80% HM 8 neen 

De kolonies werden geteld 7 dagen na het ontdooien met 0.1 M sucrose. De kolonies waren ingevroren via 

‘slow freezing’ met 20% cryoprotector in de cryo-oplossing, door het gebruik van twee cryoprotectoren, 

elk aan 10%, aangevuld met HM. In de laatste kolom staat bovendien weergegeven of er passages konden 

gemaakt worden van de cultuur. Indien ja, dan staat het nummer van de figuur waarop de grafiek staat 

weergegeven, tussen haakjes. 

Het verloop van het aantal kolonies, na het maken van passages staat weergegeven in Figuur 

11. Op Figuur 11A heeft men dus al 94 kolonies op het einde van passage 1. Ongeveer 45% 

hiervan waren graad A kolonies en er waren ook 45% graad B kolonies aanwezig. De 

kolonies werden 1/1 versneden en op het einde van passage 2 werden er al 357 kolonies 

geteld, waarvan 70% graad A kolonies waren. Ditmaal werd er 1/2 versneden en een week 

later werden er al 4908 kolonies geteld. Ongeveer 93% hiervan was te classificeren als graad 

A. Deze culturen werden dan nogmaals versneden en overgedragen naar de standaardcultuur.  

 

Figuur 11: het aantal kolonies onderverdeeld per graad voor kolonies ingevroren volgens het ‘slow 

freezing’-protocol met gebruik van een cryo-oplossing die 10% DMSO, 10% HES en 80% HM bevat. Het 

ontdooien gebeurde met 0.1 M sucrose. 

De 3 mooie grote kolonies (Figuur 11B) werden ook 1/1 versneden en gaven dan tegen het 

einde van passage 2 aanleiding tot 7 kolonies, waarvan er 3 kolonies als graad A te 

beschouwen waren. Na het opnieuw versnijden van de kolonies, werden er uiteindelijk amper 

32 kolonies geteld, waarvan 23 graad A kolonies. 
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3.2.3.3 Gebruik van 3 cryoprotectoren 

Het aantal kolonies dat geteld werd 7 dagen na het ontdooien van kolonies die ingevroren 

waren met de 3 cryoprotectoren in de cryo-oplossing, staan weergegeven in Tabel 9. 

Tabel 9: ‘slow freezing’ met 1 cryo-oplossing met 15%, 10% of 20% cryoprotector door de combinaties 

van drie cryoprotectoren. 

CRYO-OPLOSSI=G AA=TAL KOLO=IES 

7 DAGE= =A 

O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

5% DMSO + 5% EG + 5% HES + 85% HM 9 neen 

2.5% DMSO + 2.5% EG + 5% HES + 90% HM 22 neen 

17 neen 5% DMSO + 5% EG + 10% HES + 80% HM 

12 neen 

De kolonies werden geteld 7 dagen na het ontdooien met 0.1 M sucrose. De kolonies waren ingevroren met 

15%, 10% of 20% cryoprotector in de cryo-oplossing, door het gebruik van drie cryoprotectoren, 

aangevuld met HM. In de laatste kolom staat bovendien weergegeven of er passages konden gemaakt 

worden van de cultuur. 

3.2.3.3.1 Combinatie van 5% 

Bij een gelijke verdeling van DMSO, EG en HES werden er slechts heel weinig kolonies 

gevormd (Tabel 9). Dit experiment werd dan ook stopgezet op dag 8 na ontdooien. 

3.2.3.3.2 Combinatie van 2.5% en 5% 

In dit experiment werden gelijke hoeveelheden intracellulaire (DMSO en EG) en 

extracellulaire (HES) cryoprotectoren gebruikt. Zoals in Tabel 9 te zien is, bekomt men 7 

dagen na het ontdooien bij het gebruik van 2.5% DMSO, 2.5% EG en 5% HES met 90% HM 

slechts 22 kolonies, Het grootste deel hiervan differentieerde echter snel en dit experiment 

werd dan ook stopgezet op dag 7 na ontdooien. 

3.2.3.3.3 Combinatie van 5% en 10% 

Experimenten waar opnieuw rekening gehouden werd met de eigenschappen van de 

cryoprotectoren, maar waar de totale concentratie cryoprotector 20% bedroeg, gaven opnieuw 

weinig aanhechting en expansie (Tabel 9). 

3.3 Experimenten met VUB02-‘single cells’ 

In het labo werden er ‘single cell’-culturen uitgaande van de VUB02-cellijn verkregen. Met 

deze ‘single cells’ werden eerst de ‘slow freezing’-experimenten herhaald, die eerder al 

uitgevoerd werden met de VUB02-cellijn. Het ontdooien van al deze stalen gebeurde opnieuw 

met 0.1 M sucrose. Bij deze initiële experimenten werden de cellen losgemaakt van de MEFs 
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waarop ze groeiden met collagenase type IV. Een aantal condities die goede resultaten 

opleverden bij de VUB02-kolonies werd bovendien meermaals herhaald. Hierbij werden 

bepaalde culturen losgemaakt met ‘cell dissociation solution’. 

3.3.1 Standaardprotocol 

 

Figuur 12: het aantal kolonies onderverdeeld per graad voor ‘single cells’ ingevroren en ontdooid volgens 

het standaardprotocol. De cellen werden losgemaakt met behulp van collagenase type IV. 

Ook bij de ‘single cells’ werd eerst het standaardprotocol uitgetest. De resultaten hiervan 

staan weergegeven op Figuur 12. Een week na het ontdooien waren er amper 14 kolonies 

aanwezig, waarvan 5 graad A en 7 graad B kolonies. De cultuur werd toch 1/1 gesplitst met 

‘cell dissociation solution’ en na amper 4 dagen waren er al 666 kolonies aanwezig. 40% 

hiervan waren graad A kolonies en 35% bestond uit graad B kolonies. Er werd een volgende 

passage gemaakt (1/3) en op het einde van deze derde passage werden er 15696 kolonies 

geteld. Bijna 83% hiervan was te classificeren als graad A kolonie. 

3.3.2 Experimentele condities: ‘single cells’ invriezen als celklompjes 

Men kan ‘single cells’ zoals eerder vermeld, volledig dissociëren en op die manier ook 

invriezen, maar voor deze eerste experimenten werd er nog gebruik gemaakt van collagenase 

type IV om de kolonies los te maken. Dit omdat er nog niet geweten was hoe de cellen zouden 

reageren op volledig gedissocieerd invriezen. 

3.3.2.1 Gebruik van 1 cryoprotector (10%) 

Bij het invriezen van ‘single cells’ in celklompjes door ze los te maken met collagenase type 

IV, werd er enkel een goede opstart verkregen bij de cryo-oplossing met 10% DMSO en 90% 

HM (Tabel 10). De grafiek van deze conditie is terug te vinden op Figuur 13. 
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Tabel 10: ‘slow freezing’ van ‘single cells’ met 1 cryo-oplossing met 10% cryoprotector. 

CRYO-OPLOSSI=G AA=TAL KOLO=IES 7 

DAGE= =A O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

10% DMSO + 90% HM 56 ja (14) 

10% EG + 90% HM 13 neen 

10% HES + 90% HM 4 neen 

De kolonies werden geteld 7 dagen na het ontdooien met 0.1 M sucrose. De celklompjes waren ingevroren 

via ‘slow freezing’ met 10% cryoprotector in de cryo-oplossing, door het gebruik van slechts één 

cryoprotector, aangevuld met HM. In de laatste kolom staat bovendien weergegeven of er passages 

konden gemaakt worden van de cultuur. Indien ja, dan staat het nummer van de figuur waarop de grafiek 

staat weergegeven, tussen haakjes. 

De 56 aanwezige kolonies werden op het einde van de eerste passage 1/1 gesplitst. Op het 

einde van passage 2 waren er 4096 kolonies aanwezig, waarvan 89% graad A kolonies 

(Figuur 13). De cultuur werd dan 1/15 gesplitst en op het einde van passage 3 waren er dan 

ook 65220 kolonies aanwezig, waarvan 93% graad A kolonies waren. 

 

Figuur 13: het aantal kolonies onderverdeeld per graad voor ‘single cells’ ingevroren als celklompjes 

volgens het ‘slow freezing’-protocol met gebruik van 1 cryo-oplossing met 10% DMSO en 90% HM. Het 

ontdooien gebeurde met 0.1 M sucrose. 

3.3.2.2 Gebruik van 2 cryoprotectoren 

3.3.2.2.1  Combinaties van 5% 

Het aantal kolonies dat initieel verkregen werd bij het ontdooien van ‘single cells’ ingevroren 

met een combinatie van 2 cryoprotectoren (totaal van 10% cryoprotector) staat voorgesteld in 

Tabel 11. Voornamelijk de combinatie van 5% DMSO en 5% HES leverde hoge aantallen 

kolonies op onmiddellijk na het ontdooien. Er werden dan ook passages gemaakt van deze 

culturen, net zoals van de overige condities weergegeven in deze tabel. 
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Tabel 11: ‘slow freezing’ van ‘single cells’ met 1 cryo-oplossing met 10% cryoprotector, door de 

combinatie van 2 cryoprotectoren aan 5%. 

CRYO-OPLOSSI=G AA=TAL KOLO=IES 7 

DAGE= =A O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

5% DMSO + 5% EG + 90% HM 10 ja (14A) 

319 ja (14B) 

546 ja (14C) 

5% DMSO + 5% HES + 90% HM 

503 ja (14D) 

198 ja (14E) 5% EG + 5% HES + 90% HM 

13 ja (14F) 

De kolonies werden geteld 7 dagen na het ontdooien met 0.1 M sucrose. De celklompjes waren ingevroren 

via ‘slow freezing’ met 10% cryoprotector in de cryo-oplossing, door het gebruik van twee 

cryoprotectoren, elk aan 5%, aangevuld met HM. In de laatste kolom staat bovendien weergegeven of er 

passages konden gemaakt worden van de cultuur. Indien ja, dan staat het nummer van de figuur waarop 

de grafiek staat weergegeven, tussen haakjes. 

De combinatie van 5% DMSO en 5% EG begon met slechts 4 graad A kolonies een week na 

het ontdooien (Figuur 14A). Het splitsen van deze cultuur zorgde er echter voor dat er op het 

einde van passage 2 al meer dan 3000 graad A kolonies aanwezig waren en op het einde van 

passage 3 werden er 95% graad A kolonies geteld (van de 91020 aanwezige kolonies). 

 

Figuur 14: het aantal kolonies onderverdeeld per graad voor ‘single cells’ ingevroren als celklompjes 

volgens het ‘slow freezing’-protocol met gebruik van 2 cryoprotectoren elk aan 5%. Deze oplossing werd 

aangevuld met HM. Het ontdooien gebeurde met 0.1 M sucrose. 

De kolonies van ‘single cells’ die ingevroren werden met 5% DMSO en 5% HES vertoonden 

een goede aanhechting en expansie (Figuur 14B-D): tussen de 200 en 500 graad A kolonies na 

passage 1, tussen de 7000 en 13000 kolonies na passage 2 (90% graad A kolonies) en meer 

dan 250000 kolonies na passage 3. Een gelijkaardig patroon is waarneembaar bij de ‘single 
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cells’ die ingevroren werden met 5% EG en 5% HES (Figuur 14E-F). Dit resulteert in hoge 

aantallen kolonies na drie passages. 

3.3.2.2.2 Combinaties van 5% en 10% 

De resultaten van het invriezen en ontdooien van VUB02-‘single cells’ met gebruik van 15% 

cryoprotector door de combinatie van een cryoprotector aan 5% en een andere cryoprotector 

aan 10% zijn terug te vinden in Tabel 12. Men ziet drie maal een goede opbrengst 7 dagen na 

het ontdooien en deze culturen werden dan ook verder gesplitst. 

Tabel 12: ‘slow freezing’ van ‘single cells’ met 1 cryo-oplossing met 15% cryoprotector door de 

combinatie van 2 cryoprotectoren aan 5% of 10%. 

CRYO-OPLOSSI=G AA=TAL KOLO=IES 7 

DAGE= =A O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

10% DMSO + 5% HES + 85% HM 173 ja (16A)  

5% DMSO + 10% HES + 85% HM 130 ja (16B) 

10% EG + 5% HES + 85% HM 11 neen 

5% EG + 10% HES + 85% HM 66 ja (16C) 

10% DMSO + 5% EG + 85% HM 9 neen 

5% DMSO + 10% EG + 85% HM 0 neen 

De kolonies werden geteld 7 dagen na het ontdooien met 0.1 M sucrose. De celklompjes waren ingevroren 

via ‘slow freezing’ met 15% cryoprotector in de cryo-oplossing, door het gebruik van twee 

cryoprotectoren, aan 5% of 10%, aangevuld met HM. In de laatste kolom staat bovendien weergegeven of 

er passages konden gemaakt worden van de cultuur. Indien ja, dan staat het nummer van de figuur 

waarop de grafiek staat weergegeven, tussen haakjes. 

 

 

Figuur 15: het aantal kolonies onderverdeeld per graad voor ‘single cells’ ingevroren als celklompjes 

volgens het ‘slow freezing’-protocol met gebruik van 2 cryoprotectoren met onderlinge combinaties van 

5% en 10%, aangevuld met HM. Het ontdooien gebeurde met 0.1 M sucrose. 

De passages die gemaakt werden van de net vermelde drie condities zijn terug te vinden op 

Figuur 15. Tijdens passage 2 was er overal een sterke toename van het aantal kolonies en bij 

het maken van een volgende passage ging het aantal kolonies echt de hoogte in. De 

combinatie van 10% DMSO met 5% HES gaf aanleiding tot 360960 kolonies, waarvan 90% 

graad A kolonies waren (Figuur 15A). De combinatie van 5% DMSO en 10% HES gaf 
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aanleiding tot 259560 kolonies waarvan ook 90% van de kolonies graad A kolonies waren 

(Figuur 15B). Bij de combinatie van 5% EG en 10% HES werden er in totaal 71100 kolonies 

geteld met 92% graad A kolonies. 

3.3.2.2.3 Combinaties van 10% 

Het invriezen van VUB02-‘single cells’ in aanwezigheid van 20% cryoprotector, verkregen 

door de combinatie van 2 cryoprotectoren van elk 10%, gaf een redelijk laag aantal kolonies 7 

dagen na het ontdooien (Tabel 13). Uitzondering hierop was het de cryo-oplossing van 10% 

DMSO samen met 10% HES. Hier zag men na een week reeds 390 kolonies. 

Tabel 13: ‘slow freezing’ van ‘single cells’ met 1 cryo-oplossing met 20% cryoprotector door de 

combinatie van twee cryoprotectoren, elk aan 10%. 

CRYO-OPLOSSI=G AA=TAL KOLO=IES 7 

DAGE= =A O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

390 ja (16A) 10% DMSO + 10% HES + 80% HM 

8 ja (16B) 

10% DMSO + 10% EG + 80% HM 28 ja (16C) 

10% EG + 10% HES + 80% HM 29 ja (16D) 

De kolonies werden geteld 7 dagen na het ontdooien met 0.1 M sucrose. De celklompjes waren ingevroren 

via ‘slow freezing’ met 20% cryoprotector in de cryo-oplossing, door het gebruik van twee 

cryoprotectoren, elk aan 10%, aangevuld met HM. In de laatste kolom staat bovendien weergegeven of er 

passages konden gemaakt worden van de cultuur. Indien ja, dan staat het nummer van de figuur waarop 

de grafiek staat weergegeven, tussen haakjes. 

Al deze culturen werden verder gesplitst en de aantallen kolonies die dat teweeg bracht, staan 

weergegeven op Figuur 16. Op het einde van de tweede passage waren er voor een bepaalde 

conditie rond de 500 kolonies waarneembaar (Figuur 16B), voor de drie overige condities 

waren dat er ongeveer 2000 (Figuur 16A, C-D). Van deze laatste condities werd er nog een 

volgende passage gemaakt en op het einde waren er 61020 kolonies (10% DMSO + 10% 

HES), 64620 kolonies (10% DMSO + 10% EG) en 77340 kolonies (10% EG + 10% HES) 

aanwezig, met telkens ongeveer 90% graad A kolonies. 
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Figuur 16: het aantal kolonies onderverdeeld per graad voor ‘single cells’ losgemaakt met collagenase en 

ingevroren volgens het ‘slow freezing’-protocol met gebruik van 2 cryoprotectoren met onderlinge 

combinaties van telkens 10% en aangevuld met HM. Het ontdooien gebeurde met 0.1 M sucrose. 

3.3.2.3 Gebruik van 3 cryoprotectoren 

Het aantal kolonies dat geteld werd na het invriezen van ‘single cells’ als celklompjes met de 

toevoeging van drie cryoprotectoren in de cryo-oplossing, staat weergegeven in Tabel 14. 

Men ziet na 7 dagen telkens al veel kolonies, en deze culturen werden dan ook verder gesplitst. 

3.3.2.3.1 Combinatie van 5% 

Bij dit experiment met gelijke concentratie van de drie cryoprotectoren werden er na een 

initieel lage opbrengst bij het opstarten van de cultuur, na 3 passages 67620 kolonies geteld 

(Figuur 17A). Meer dan 90% van deze kolonies waren graad A kolonies. 

3.3.2.3.2 Combinatie van 2.5% en 5% 

Op Figuur 17B staat het aantal kolonies weergegeven dat geteld werd na het invriezen van de 

cellen met een totaal van 10% cryoprotector, maar met een evenwicht tussen intracellulaire en 

extracellulaire cryoprotectoren. Na 3 passages werden er 158520 kolonies geteld, waarvan 

meer dan 90% van de kolonies als graad A te beschouwen waren. 
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Tabel 14: ‘slow freezing’ van ‘single cells’ met 1 cryo-oplossing met 15%, 10% of 20% cryoprotector door 

de combinatie van drie cryoprotectoren. 

CRYO-OPLOSSI=G AA=TAL KOLO=IES 

7 DAGE= =A 

O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

5% DMSO + 5% EG + 5% HES + 85% HM 105 ja (17A) 

2.5% DMSO + 2.5% EG + 5% HES + 90% HM 123 ja (17B) 

5% DMSO + 5% EG + 10% HES + 80% HM 82 ja (17C) 

De kolonies werden geteld 7 dagen na het ontdooien met 0.1 M sucrose. De celklompjes waren ingevroren 

via ‘slow freezing’ met 15%, 10% of 20% cryoprotector in de cryo-oplossing, door het gebruik van drie 

cryoprotectoren, aangevuld met HM. In de laatste kolom staat bovendien weergegeven of er passages 

konden gemaakt worden van de cultuur. Indien ja, dan staat het nummer van de figuur waarop de grafiek 

staat weergegeven, tussen haakjes. 

3.3.2.3.3 Combinatie van 5% en 10% 

Bij een andere combinatie waar er ook rekening werd gehouden met de intra- en 

extracellulaire eigenschappen van de gebruikte cryoprotectoren, maar waar de totale 

concentratie cryoprotector 20% bedroeg, werd ook een goede aanhechting en expansie 

waargenomen (Figuur 17C). Op het einde van passage 3 waren er 82980 kolonies aanwezig, 

waarvan opnieuw meer dan 90% van de kolonies als graad A kon geclassificeerd worden. 

 

Figuur 17: het aantal kolonies onderverdeeld per graad voor ’single cells’ ingevroren als celklompjes 

volgens het ‘slow freezing’-protocol met 3 cryoprotectoren met (A) 5% van elk of met (B-C) een evenwicht 

tussen intracellulaire en extracellulaire cryoprotectoren. Deze oplossing werd aangevuld met HM. Het 

ontdooien gebeurde met 0.1 M sucrose. 

3.3.3 Experimentele condities: ‘single cells’ gedissocieerd invriezen 

Aangezien er goede resultaten behaald werden met de ‘slow freezing’-methoden waarbij de 

‘single cells’ losgemaakt werden met collagenase type IV, werd er besloten om ook uit te 

testen wat het effect was van het invriezen van volledig gedissocieerde cellen. Om dit te 

bewerkstelligen werden de kolonies losgemaakt met ‘cell dissociation solution’. 
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3.3.3.1 ‘Slow freezing’ met 1 cryo-oplossing 

Een drietal van de eerder uitgevoerde condities met ‘single cells’ werd herhaald met culturen 

die volledig gedissocieerd werden vooraleer ze in te vriezen. Het aantal kolonies dat geteld 

werd na het ontdooien met 0.1 M sucrose, ligt na 7 dagen al zeer hoog (Tabel 15). Dat zorgt 

er dan ook voor dat er passages gemaakt werden van al deze condities. 

Tabel 15: ‘slow freezing’ van ‘single cells’ met 1 cryo-oplossing met 10% of 20% cryoprotector door de 

combinatie van twee cryoprotectoren. 

CRYO-OPLOSSI=G AA=TAL KOLO=IES 7 

DAGE= =A O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

5% DMSO + 5% HES + 90% HM 4280 ja (18A) 

5% EG + 5% HES + 90% HM 2800 ja (18B) 

10% DMSO + 10% HES + 80% HM 3704 ja (18C) 

De kolonies werden geteld 7 dagen na het ontdooien met 0.1 M sucrose. De cellen waren ingevroren via 

‘slow freezing’ met 10% of 20% cryoprotector in de cryo-oplossing, door het gebruik van twee 

cryoprotectoren, aangevuld met HM. De cellen werden gedissocieerd ingevroren, door het gebruik van 

‘cell dissociation solution’. In de laatste kolom staat bovendien weergegeven of er passages konden 

gemaakt worden van de cultuur. Indien ja, dan staat het nummer van de figuur waarop de grafiek staat 

weergegeven, tussen haakjes. 

 

 

Figuur 18: het aantal kolonies onderverdeeld per graad voor ‘single cells’ losgemaakt met ‘cell 

dissociation solution’ en ingevroren volgens het ‘slow freezing’-protocol met gebruik van 2 

cryoprotectoren en aangevuld met HM. Het ontdooien gebeurde met 0.1 M sucrose. 

Bij het gebruik van 5% DMSO en 5% HES in de cryo-oplossing waren er na passage 1 reeds 

meer dan 4000 kolonies aanwezig, na passage 2 al iets meer dan 35000 kolonies en na 

passage 3 tenslotte meer dan 791100 kolonies (Figuur 18A). Steeds waren ongeveer 90% van 

deze kolonies te classificeren als graad A kolonies. Ook het gebruik van 5% EG en 5% HES 

gaf een goede aanhechting en expansie. De cultuur werd maar 2 passages gehouden, maar 

vertoonde op dat moment reeds 30345 kolonies, waarvan 25815 graad A kolonies (Figuur 

18B). Een cryo-oplossing met 10% DMSO en 10% HES gaf na twee passages al 46980 

kolonies, waarvan 89% graad A kolonies (Figuur 18C). 
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3.3.3.2 Variaties met serum replacement 

Aangezien de VUB02-‘single cells’ meer als een gewone cellijn kunnen beschouwd worden, 

werden er ook experimenten uitgevoerd waarbij deze cellen ingevroren werden op een manier 

die gebruikelijk is bij gewone cellijnen, namelijk met SR. De resultaten van deze testen met 

SR staan weergegeven in Tabel 16. Opmerkelijk is de hoge initiële aanhechting. Na 5 dagen 

werden er al respectievelijk 4096, 2912 en 5465 graad A kolonies geteld. Dit komt overeen 

met meer dan 97% van de getelde kolonies. 

Tabel 16: ‘slow freezing’ van ‘single cells’ met 1 cryo-oplossing met 5% of 10% cryoprotector aangevuld 

met SR. 

CRYO-OPLOSSI=G AA=TAL KOLO=IES 7 

DAGE= =A O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

5% DMSO + 95% SR 4188 ja (20A) 

10% DMSO + 90% SR 2996 ja (20B) 

5% DMSO + 5% HES + 90% SR 5524 ja (20C) 

De kolonies werden geteld 7 dagen na het ontdooien met 0.1 M sucrose. De cellen waren ingevroren via 

‘slow freezing’ met 5% of 10% cryoprotector in de cryo-oplossing, aangevuld met SR. De cellen werden 

gedissocieerd ingevroren, door het gebruik van ‘cell dissociation solution’. In de laatste kolom staat 

bovendien weergegeven of er passages konden gemaakt worden van de cultuur. Indien ja, dan staat het 

nummer van de figuur waarop de grafiek staat weergegeven, tussen haakjes. 

Deze condities werden dan ook verder gesplitst en het aantal kolonies dat geteld werd tijdens 

de twee volgende passages, is terug te vinden op Figuur 19. Men ziet dat zowel het gebruik 

van 5% DMSO als het gebruik van 10% DMSO aangevuld met SR na drie passages resulteert 

in meer dan 900000 graad A kolonies (Figuur 19A-B). De combinatie met DMSO en HES 

resulteert in meer dan 800000 kolonies, waarvan bijna 90% graad A kolonies zijn (Figuur 

19C). 

 

Figuur 19: het aantal kolonies onderverdeeld per graad voor ‘single cells’ losgemaakt met ‘cell 

dissociation solution’ en ingevroren volgens het ‘slow freezing’-protocol met gebruik van (A-B) DMSO of 

(C) DMSO en HES in combinatie met SR. Het ontdooien gebeurde met 0.1 M sucrose. 
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4 Discussie 

In deze masterproef werden verschillende cryopreservatiemethodes uitgetest voor het efficiënt 

bewaren van hESC. Er werd gestreefd naar het bekomen van een cryopreservatiemethode met 

een hoge aanhechtingsgraad van kolonies bij de start na ontdooien, gevolgd door een goede 

groei en expansie met behoud van ongedifferentieerde morfologie. Dit was nodig aangezien 

het protocol dat momenteel gebruikt wordt, gebaseerd op de bevindingen van Reubinoff et al. 

(4) een heel onvoorspelbare opbrengst geeft na cryopreservatie, zoals duidelijk te zien is aan 

de VUB02-kolonies die in het kader van deze masterproef ingevroren en ontdooid werden met 

deze methode. De onderzoeksgroep van Reubinoff behaalde nochtans heel goede resultaten 

met deze methode en ze observeerden herstel en expansie van al hun ingevroren kolonies na 

het ontdooien. Een andere onderzoeksgroep experimenteerde ook met deze methode (13) en 

zij zagen meer aanhechting met deze ‘fast freezing’-methode in vergelijking met ‘slow 

freezing’-procedures. Toch blijven er enkele nadelen verbonden aan de ‘fast freezing’-

methode. Zo is het een zeer arbeidsintensief proces waarbij heel kleine hoeveelheden hESC 

gelijktijdig worden ingevroren, is het onpraktisch om uit te voeren op grote schaal en bestaat 

er een risico op contaminatie door het rechtstreekse contact van de hESC met de vloeibare 

stikstof in de gebruikte ‘open straws’. In deze masterproef werd er gewerkt met afgesloten 

cryovials, wat het risico op contaminatie sterk reduceert en de mogelijkheid levert om grotere 

hoeveelheden hESC gelijktijdig in te vriezen. 

Dit Reubinoff standaardprotocol werkt met ‘fast freezing’ en maakt gebruik van twee cryo-

oplossingen. De eerste oplossing bevat 10% DMSO en 10% EG als cryoprotectoren en de 

tweede oplossing 20% DMSO, 20% EG en 0.5 M sucrose. De overgang van cultuurmedium 

naar de eerste oplossing zorgt voor een graduele substitutie van water in de hESC. Vervolgens 

worden de cellen getransfereerd in een tweede oplossing die zorgt voor vitrificatie. Tijdens de 

transfers van de kolonies van de ene oplossing naar de andere oplossing, en het bijhorende 

centrifugeren, is er een aanzienlijk verlies van cellen. 

 

Omdat ook het ontdooiprotocol van de standaardmethode voor celverlies zorgt door de vele 

centrifugatiestappen en mediatransfers, werd er eerst en vooral experimenteel onderzoek 

gedaan naar een betere manier om de kolonies te ontdooien. De beste conditie bleek 

uiteindelijk deze te zijn waarbij er gewerkt werd met een 0.1 M sucrose-HM oplossing, wat 

ook gebruikt wordt in het standaardprotocol. Dit medium wordt echter enkel toegevoegd aan 

de ontdooide celsuspensie, kort geïncubeerd en vervolgens snel verwijderd, zonder veel 

centrifugatie. Dit kwam de overleving en aanhechting van de hESC ten goede. Men vermoedt 
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dat het gebruik van suikers, zoals sucrose of dextran, door omzetting in een glasachtige 

structuur in de nabijheid van de cellen, ervoor kan zorgen dat de celmembraan en de 

aanwezige eiwitten gestabiliseerd worden (7). Bovendien kunnen cellen die cryoprotectoren 

bevatten, sterk krimpen wanneer ze in een zeer geconcentreerde oplossing van suikers 

geplaatst worden omdat zowel de aanwezige cryoprotector als het water de cel zal verlaten. 

Dit toont aan dat het gebruik van sucrose in een lagere concentratie tijdens het ontdooien 

zeker effectief is en kan zorgen voor een meer stapsgewijze verwijdering van de cryoprotector 

(26). 

 

Experimenten waarbij de cellen ontdooid werden in de koelkast met medium van 4°C, gaven 

zo goed als geen aanhechting van de hESC-kolonies. Nochtans toonden Heng et al. (24) in 

hun experimenten aan dat celdood veel minder snel optreedt wanneer de cellen na ontdooien 

90 minuten koel gehouden worden, in plaats van ze onmiddellijk te incuberen op 37°C. Dit 

zou kunnen verklaard worden doordat op deze lage temperatuur de enzymen en eiwitten die 

een rol spelen bij apoptose, deels geïnhibeerd worden. Men zag echter het aantal levende 

cellen opnieuw afnemen wanneer de ontdooide hESC na de initiële 90 minuten bij 4°C terug 

overgebracht werden naar een incubator op 37°C. 

 

Na de aanpassing van de ontdooimethode, werden er in eerste instantie experimenten 

uitgevoerd die nauw aanleunden bij het gebruikte standaardprotocol, namelijk ‘fast freezing’-

experimenten, maar waarbij er gewerkt werd met één cryo-oplossing. Eenmaal de cellen in 

contact gebracht waren met deze cryo-oplossing, hoefden ze enkel nog gepipetteerd te worden 

naar de cryovial, wat zorgde voor een zeer korte tijd van blootstelling aan de cryoprotectoren. 

Dit is met het oog op toxische bijwerkingen bij hoge concentraties aan die cryoprotectoren, 

zeker niet onbelangrijk. Deze hoge concentratie van cryoprotector(en) is echter wel vereist 

voor het glasachtig worden van de celstructuren. De hier uitgevoerde experimenten gaven een 

zeer lage opbrengst na ontdooien, niettegenstaande dat verschillende onderzoeksgroepen hier 

wel positieve resultaten mee behaalden. Zo vonden zowel Richards et al. (17) als Zhou et al. 

(18) bij het invriezen van hESC met ‘fast freezing’-methoden een veel hogere opbrengst en 

minder differentiatie dan indien er gewerkt werd met ‘slow freezing’-methoden. 

 

Naast deze auteurs die goede resultaten behalen met het ‘fast freezing’-protocol, zijn er ook 

publicaties te vinden waar er goede resultaten behaald worden met ‘slow freezing’-methodes. 

Zo werd er aangetoond dat het gebruik van 10% EG in combinatie met 5% DMSO een hogere 

opbrengst na cryopreservatie gaf, dan andere methoden waarbij er geen EG werd toegevoegd 
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(6). Ook in een andere onderzoeksgroep werd er voornamelijk gefocust op ‘slow freezing’ 

met 10% DMSO in de cryo-oplossing en met het gebruik van afgesloten cryovials (9). Beide 

groepen werkten echter ook met een hoge concentratie FCS in hun cryo-oplossing, maar dit 

bevat dierlijke componenten en is dus zeker niet aan te raden. Hoewel er een aantal nadelen 

aan verbonden blijven, zijn vooral de mogelijkheid tot het bewaren van grote hoeveelheden 

cellen, de eenvoudige techniek en de lage kost in het voordeel van ‘slow freezing’. Aangezien 

de initiële experimenten met het ‘fast freezing’-protocol een zeer lage opbrengst na ontdooien 

gaven, werd er dan ook overgeschakeld op de ‘slow freezing’-methode. Deze methode vereist 

niet de hoge concentraties aan cryoprotector die wel vereist zijn voor ‘fast freezing’ en is dus 

potentieel minder toxisch voor de in te vriezen cellen. De in te vriezen cellen worden 

weliswaar langer blootgesteld aan de cryoprotector(en) in de cryo-oplossing, maar dit wordt 

deels gecompenseerd door het gebruik van die lagere concentraties. Deze langere 

blootstellingstijd levert de cellen een langere aanpassingsperiode aan het nieuwe evenwicht 

dat ontstaan is, waardoor het risico op schade door ijskristallen ook zal afnemen. 

 

Verschillende combinaties en concentraties werden uitgetest van drie cryoprotectoren: DMSO, 

EG en HES. Het gebruik van HES als cryoprotector is nog niet goed gedocumenteerd bij 

hESC, maar wordt wel al succesvol gebruikt in combinatie met DMSO bij het bewaren van 

hematopoietische stamcellen en navelstrengbloed (32). Een overzicht van al deze 

experimenten, met telkens het getelde aantal kolonies 7 dagen na het ontdooien en de 

vermelding of er passages konden gemaakt worden of niet, staat weergegeven in een tabel in 

Bijlage 2. Zoals men kan zien, gaven deze experimenten aanleiding tot verschillende 

resultaten, maar was er toch een trend waarneembaar. Het gebruik van HES in combinatie met 

DMSO geeft aanleiding tot een betrekkelijk goede aanhechting op dag 7 na ontdooien. Dit is 

vermoedelijk te wijten aan het gestabiliseerde evenwicht dat op deze manier gecreëerd wordt 

tussen het intra- en extracellulaire milieu. Bij het invriezen van cellen met DMSO en EG 

wordt enkel het intracellulaire milieu gestabiliseerd en gevrijwaard van kristalvorming. 

Hierdoor kunnen ijskristallen die gevormd worden in de vloeistof die de kolonies omgeeft, 

nog steeds aanleiding geven tot schade aan de kolonies zelf. Toch valt het op dat het aantal 

verkregen kolonies 7 dagen na ontdooien hoger ligt bij de combinaties van HES met DMSO, 

dan bij de combinatie van HES met EG, hoewel dit beide intracellulaire cryoprotectoren zijn. 

Nochtans heeft EG een lager moleculair gewicht dan DMSO, en zou dit dus beter in staat 

moeten zijn om de celmembraan te doordringen (26). 
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Ook Holm et al. (33) experimenteerden bij het invriezen van hESC-kolonies met zowel intra- 

als extracellulaire cryoprotectoren. Zij maakten gebruik van een cryo-oplossing die naast 

DMSO en glucose ook een polymeer met een hoog moleculair gewicht bevatte. Zij zagen na 

ontdooien een veel betere aanhechting en expansie van de kolonies dan bij het gebruik van 

10% DMSO aangevuld met serum. Dit kan er toch op wijzen dat het werken met zowel 

intracellulaire als extracellulaire cryoprotectoren potentieel heeft en dan ook verder onderzoek 

vraagt. 

 

Verschillende auteurs beweren dat het heel moeilijk of zelfs onmogelijk is om hESC als 

‘single cells’ te kweken, te splitsen of succesvol te cryopreserveren (17, 24). Men meent dat 

de cellen door het verlies van de cel-celcontacten niet meer in staat zouden zijn om kolonies 

te vormen en bovendien veel sneller differentiëren. Verschillende onderzoeksgroepen hebben 

echter waargenomen dat ‘single cells’ toch succesvol gecryopreserveerd kunnen worden. 

Hierbij werd er telkens gebruik gemaakt van de ROCK-inhibitor. Men vond dat toevoeging 

van deze inhibitor aan zowel het invriesmedium als aan het ontdooimedium aanleiding gaf tot 

een groter aantal overlevende en aanhechtende kolonies (16, 31, 34). Deze ROCK-inhibitor 

zorgt er als het ware voor dat de hESC niet meer gewaarworden dat ze gedissocieerd zijn en 

dus ook de cascade die leidt naar apoptose niet in gang zullen zetten. Ondertussen krijgen ze 

de tijd om hun belangrijke cel-cel interacties terug te herstellen (30). Verder is er ook reeds 

gesuggereerd dat de ROCK-inhibitor voor een betere adhesie zou kunnen zorgen. Onderzoek 

moet nog uitwijzen of dit komt door de betere overleving van de cellen of doordat de ROCK-

inhibitor een dubbele rol heeft (16). Een recentere publicatie staaft dit laatste vermoeden. Ten 

eerste zou de ROCK-inhibitor er voor zorgen dat de extracellulaire signalen, die normaal 

apoptose induceren bij gedissocieerde hESC, verstoord worden en bovendien zou het een 

invloed hebben op de cel-cel interacties door het moduleren van cadherines en ‘gap-junctions’. 

Dit laatste kan dan aanleiding geven tot de vorming van kleine aggregaten van hESC (30). 

 

In deze masterproef werden er ook hESC ‘single cell’-culturen ingevroren. Deze waren 

eveneens afkomstig van de VUB02-cellijn, maar men kan ervan uitgaan dat deze ‘single cells’ 

toch een aantal andere eigenschappen zullen vertonen bij cryopreservatie. Zo moet er 

rekening mee gehouden worden dat ze, wegens het veelvuldig dissociëren in hun 

cultuursetting, een betere adaptatie zullen vertonen tegen allerlei vormen van stress. Dit zou 

dan ook wel een impact kunnen hebben op hun gedrag na invriezen en ontdooien. 
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In een eerste reeks experimenten werden de VUB02 hESC-‘single cells’ losgemaakt met 

collagenase type IV en ingevroren als celklompjes. Op deze manier wordt op een 

vergelijkbare manier gewerkt als met de VUB02-cellijn. Meer dan de helft van de uitgeteste 

condities vertoonde goede aanhechtingsresultaten en gaf aanleiding tot een hoge graad van 

expansie. In deze experimenten werd nergens gebruik gemaakt van de hoger vermelde 

ROCK-inhibitor. Verder is het ook opmerkelijk dat in veel van deze succesvolle condities 

HES gebruikt werd in combinatie met DMSO of EG. Dit bevestigt opnieuw het belang van 

een goed evenwicht tussen de intra- en extracellulaire omgeving van de cellen tijdens het 

cryopreservatie-proces. Dit wordt bovendien bevestigd door het feit dat noch de VUB02-

‘single cells‘, noch de VUB02-kolonies een goede opstart vertoonden na het gebruik van HES 

als enige cryoprotector. In een tweede reeks experimenten werden de VUB02-‘single cells’ 

losgemaakt met ‘cell dissociation solution’ en volledig gedissocieerd ingevroren. Opnieuw 

werden positieve aanhechtings- en expansieresultaten bekomen. 

Tot slot werden er ook nog een aantal experimenten uitgevoerd waarbij het HM-medium 

vervangen werd door SR. Er werd voor deze optie gekozen omdat het invriesmedium bij de 

klassieke manier van invriezen voor allerlei cellijnen bestaat uit 10% DMSO met serum. De 

VUB02-kolonies vertoonden bij deze invriesmethode geen aanhechting of expansie. De drie 

combinaties die uitgetest werden bij VUB02-‘single cells’, vertoonden na drie passages heel 

hoge aantallen kolonies, die voor geen enkel andere combinatie in deze masterproef ooit 

bereikt werden. Toch is het gebruik van SR met het oog op toekomstige klinische 

toepassingen minder goed dan het gebruik van HM, hoewel dit ook 20% SR bevat. Het grote 

nadeel aan SR is dat het een mengeling van ongedefinieerde stoffen is, waarbij er bovendien 

veel variabiliteit kan optreden tussen de verschillende batchen. Hoe minder serum er 

aanwezig is in de cryo-oplossing, hoe beter dus. Een overzicht van al deze experimenten met 

‘single cells’, met telkens het getelde aantal kolonies 7 dagen na het ontdooien en de 

vermelding of er passages konden gemaakt worden of niet, staat weergegeven in een tabel in 

Bijlage 3. 

Een verklaring voor de succesvolle experimenten met ‘single cells’ ligt opnieuw in hun 

cultuursetting. Deze hESC werden immers tientallen passages gesplitst als gedissocieerde 

‘single cells’ en zijn dus meer geadapteerd aan stresssituaties. Door deze vorm van adaptatie 

aan dissociatie is het mogelijk dat ze minder gevoelig zijn geworden aan de effecten van de 

cryopreservatie. 

 



 46 

Oorspronkelijk hadden we tot doel deze cryopreservatie-experimenten uit te testen in 

verschillende hESC-lijnen, om zo de bekomen resultaten te kunnen vergelijken en globalere 

conclusies te kunnen trekken. Zoals eerder vermeld in de inleiding zijn hESC niet eenvoudig 

te kweken en te expanderen. De kweek en dus ook experimenten die uitgevoerd werden met 

de VUB02-cellijn, zijn vlot kunnen verlopen. Een tweede hESC-lijn, de H1-cellijn, een 

commerciële cellijn afkomstig van WiCell, had echter te kampen met heel wat 

cultuurproblemen. Deze cellijn heeft meermaals te lijden gehad onder bacteriële infecties, 

waardoor het grootste deel of zelfs alle cultuurplaten moesten vernietigd worden. Ook heeft er 

zich een besmetting met mycoplasma in deze cellijn voorgedaan tijdens de voorbereidende 

kweek- en expansiefase, met verlies van de cultuur tot gevolg. Hierdoor is het, ondanks 

verschillende pogingen, uiteindelijk onmogelijk gebleken om binnen het tijdsbestek van deze 

masterproef de resultaten bekomen met de VUB02-cellijn te bevestigen in de H1-cellijn. 

 

In deze masterproef werd er gezocht naar een methode voor het succesvol invriezen en 

ontdooien van hESC, die een betere aanhechting en expansie geeft dan het momenteel 

gebruikte standaardprotocol. Het is immers duidelijk dat er nieuwe methoden nodig zijn om 

hESC in grotere hoeveelheden in te vriezen en zo een grotere opbrengst na ontdooien te 

realiseren. Het blijft echter zeker even belangrijk om een goede combinatie van 

cryoprotectoren en begeleidend medium te vinden die onder alle omstandigheden het 

gewenste resultaat geeft, ongeacht of er gewerkt wordt met grote of kleine hoeveelheden 

cellen. Verschillende manieren van invriezen werden uitgetest samen met verschillende 

combinaties van drie cryoprotectoren. De resultaten waren niet altijd eenduidig, maar er was 

wel een duidelijke trend aanwezig, namelijk de relatief goede resultaten bij het gebruik van 

zowel intracellulaire als extracellulaire cryoprotectoren in het invriesmedium. Dit kan er voor 

zorgen dat zowel de celinhoud gevrijwaard blijft van kristalvorming en dat de celmembraan 

gevrijwaard wordt van penetratie door ijskristallen die extracellulair gevormd worden. Het 

gebruik van de extracellulaire cryoprotector HES biedt dus zeker voordelen. Bovendien is 

HES een product dat al in klinische omstandigheden toegepast wordt voor het invriezen van 

verschillende andere celtypes. De cryo-oplossing die de beste resultaten opleverde bij de 

cryopreservatie van VUB02-kolonies, is de combinatie van 5% DMSO, 5% HES en 90% HM, 

volgens het ‘slow freezing’-protocol. Maar ook bij het gebruik van 10% DMSO en 10% HES 

samen met 80% HM werden er heel goede resultaten bekomen. Hier moet er wel rekening 

mee gehouden worden dat deze hoge concentratie aan cryoprotectoren meer toxisch kan zijn 

voor de hESC. Indien er gewerkt werd met VUB02-‘single cells’, was de beste methode voor 
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cryopreservatie deze waarbij de ‘single cells’ volledig gedissocieerd werden ingevroren met 

5% DMSO, 5% HES en 90% HM in de cryo-oplossing. De resultaten met hoge concentraties 

aan SR waren nog beter, maar dit is wegens hoger vermelde redenen, minder toepasbaar met 

het oog op klinisch gebruik. Telkens werden de ingevroren hESC ontdooid met 0.1 M sucrose. 

Wegens het veel minder arbeidsintensief zijn van het in cultuur houden van hESC-‘single 

cells’ dan van hESC- kolonies geniet de methode met de ‘single cells’ dan ook de voorkeur. 
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6 Bijlagen 

6.1 Bijlage 1: derivatie van MEFs 

- bestel de muizen en laat ze leveren op dag 12 van de gestatie en voer de procedure 

uit op dag 13 van de gestatie 

- de eerste fase van het proces moet in een niet steriele zone uitgevoerd worden 

o plak de werktafel af met papier dat achteraf weggegooid wordt 

o zorg voor voldoende alcohol 70% in een spuitfles 

o zet de isomodeksels klaar met de naalden om de kadavers op vast te 

prikken 

o leg scalpels, grote petriplaten en een afvalzak klaar 

- haal de muizen af in het animalarium 

- stop de muizen in 1 kooi 

- dood de muizen 1 voor 1 door cervicale dislocatie 

- pin de muis vast met de poten op de isomoplaat 

- spuit de muis goed af met alcohol, voornamelijk de buikzone, om steriliteit te 

garanderen 

- maak een incisie startend ter hoogte van de borstkas: neem het vel van de muis 

vast met een steriel pincet en snij voorzichtig door de huid met een scalpel tot 

helemaal onderaan de buikzone 

- snij op dezelfde manier het buikvlies open (geen ingewanden raken!) 

- de uterus is onmiddellijk zichtbaar, maar kan deels bedekt zijn door de ingewanden 

o neem de uterus vast met een pincet, verwijder deze uit de buikholte en 

breng over in een plaat met koude PBS en sluit de plaat af 

- werk zo de verschillende muizen af 

- gooi al de gebruikte materialen weg, reinig en steriliseer de instrumenten 

- neem de platen met koude PBS en uteri mee naar de steriele kamer 

- breng de uterus over op een nieuwe petriplaat 

- scheid de verschillende embryo’s van elkaar en haal ze uit hun embryonale zak 

- breng de embryo’s over op een nieuwe petriplaat met koude PBS die op een 

ijsplaat staat 

- snij het hoofd van de embryo’s en verwijder de organen (donkere vlekken ter 

hoogte van het abdomen) 



 

- breng het resterende deel over in een lege petriplaat 

- verzamel alle embryo’s in een petriplaat 

- snij de embryo’s fijn met een horlogemes of schaartje tot er een dik papje ontstaat 

- voeg 10 ml trypsine toe en laat het papje naar de rand van de plaat stromen 

- zuig het papje op (5 ml pipet) en breng over in een 50 ml buis (maximum 30 

embryo’s per buis) 

- pipetteer een aantal keer op en neer om de resterende stukken te verkleinen 

- leng aan met trypsine tot 50 ml 

- laat 1 uur tot 1,5 uur in de koelkast staan (fibroblasten zullen bezinken) 

- plaats een gele tip op een 10 ml pipet en verwijder voorzichtig 40 ml medium uit 

de buis (het resterende deel is een dikke brij met cellen) 

- pipetteer goed op en neer om kleinere stukken te verkrijgen (10 ml pipet, 5 ml 

pipet en 5 ml pipet met blauwe tip) 

- plaats de proefbuis in een warmwaterbad (37°C) in de warme kamer gedurende 10-

15 minuten 

- maak ondertussen grote falcons klaar voor het uitzaaien van de cellen: 

o 3 embryo’s per falcon in 1,5 ml medium 

o vul aan met 14 ml MEF-medium 

- haal de buis uit het warmwaterbad en pipetteer opnieuw goed (10 ml pipet, 5 ml 

pipet en 5 ml pipet met blauwe tip) 

- leng aan met medium en verdeel over de platen (passage 0) 

- schud de platen goed en plaats ze in de incubator ( 37°C, 5% CO2) 

- na ± 2 dagen zullen de platen confluent zijn en ze dienen dan gesplitst of 

ingevroren te worden voor later gebruik 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 Bijlage 2: overzicht aantal kolonies na ontdooien van VUB02-

kolonies 

 

Tabel 1: standaardprotocol uitgevoerd met VUB02-kolonies. 

CRYO-OPLOSSI=G 

 

AA=TAL KOLO=IES 7 

DAGE= =A O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

132 ja (8A)  

69 neen 

Standaardprotocol 

 

96 ja (8C) 

De VUB02-kolonies werden ingevroren met het standaardprotocol. Dit werkt met ‘fast freezing’ en met 2 

cryo-oplossingen. De eerste cryo-oplossing bevat 10% DMSO, 10% EG en 80% HM, de tweede bevat 20% 

DMSO, 20% EG, 0.5 M sucrose, en 60% HM. Het ontdooien gebeurde met 0.2 M sucrose-HM en 0.1 M 

sucrose-HM. In de laatste kolom staat weergegeven of er passages konden gemaakt worden van de cultuur. 

Indien ja, dan staat het nummer van de figuur waarop de grafiek staat weergegeven, tussen haakjes. 

 

Tabel 2: ‘fast freezing’ van VUB02-kolonies. 

CRYO-OPLOSSI=G 

‘fast freezing’ 

AA=TAL KOLO=IES 7 

DAGE= =A O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

10% DMSO + 10% HES + 80% HM 6 neen 

10% DMSO + 10% EG + 80% HM 6 neen 

10% EG + 10% HES + 80% HM 2 neen 

De VUB02-kolonies werden ingevroren volgens het ‘fast freezing’-protocol met gebruik van 1 cryo-

oplossing. Het ontdooien gebeurde met 0.1 M sucrose. In de laatste kolom staat weergegeven of er 

passages konden gemaakt worden van de cultuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3: ‘slow freezing’ van VUB02-kolonies. 

CRYO-OPLOSSI=G 

‘slow freezing’ 

AA=TAL KOLO=IES 

7 DAGE= =A 

O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

32 neen 

8 neen 

10% DMSO + 90% HM 

53 ja (10) 

32 neen 

2 neen 

10% EG + 90% HM 

8 neen 

10% HES + 90% HM 9 neen 

5% DMSO + 5% EG + 90% HM 8 neen 

21 neen 

123 ja (11A) 

68 ja 

14 neen 

17 ja (11B) 

5% DMSO + 5% HES + 90% HM 

31 ja (11C) 

12 neen 

4 neen 

5% EG + 5% HES + 90% HM 

13 ja (11D) 

10% DMSO + 5% HES + 85% HM 13 neen 

5% DMSO + 10% HES + 85% HM 20 neen 

10% EG + 5% HES + 85% HM 13 neen 

5% EG + 10% HES + 85% HM 6 neen 

10% DMSO + 5% EG + 85% HM 10 neen 

5% DMSO + 10% EG + 85% HM 17 neen 

94 ja (12A) 10% DMSO + 10% HES + 80% HM 

3 ja (12B) 

10% DMSO + 10% EG + 80% HM 7 neen 

10% EG + 10% HES + 80% HM 8 neen 

5% DMSO + 5% EG + 5% HES + 85% HM 9 neen 

2.5% DMSO + 2.5% EG + 5% HES + 90% HM 22 neen 

17 neen 5% DMSO + 5% EG + 10% HES + 80% HM 

12 neen 

De VUB02-kolonies werden ingevroren met ‘slow freezing’ met gebruik van 1 cryo-oplossing. Het 

ontdooien gebeurde met 0.1 M sucrose. In de laatste kolom staat weergegeven of er passages konden 

gemaakt worden van de cultuur. Indien ja, dan staat het nummer van de figuur waarop de grafiek staat 

weergegeven, tussen haakjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3 Bijlage 3: overzicht aantal kolonies na ontdooien van VUB02-

‘single cells’ 

 

Tabel 1: standaardprotocol uitgevoerd met VUB02-‘single cells’. 

CRYO-OPLOSSI=G 

 

AA=TAL KOLO=IES 7 

DAGE= =A O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

Standaardprotocol 14 ja (13)  

De VUB02-kolonies werden ingevroren met het standaardprotocol. Dit werkt met ‘fast freezing’ en met 2 

cryo-oplossingen. De eerste cryo-oplossing bevat 10% DMSO, 10% EG en 80% HM, de tweede bevat 20% 

DMSO, 20% EG, 0.5 M sucrose, en 60% HM. Het ontdooien gebeurde met 0.2 M sucrose-HM en 0.1 M 

sucrose-HM. In de laatste kolom staat weergegeven of er passages konden gemaakt worden van de cultuur. 

Indien ja, dan staat het nummer van de figuur waarop de grafiek staat weergegeven, tussen haakjes. 

 

Tabel 2: ‘slow freezing’ van VUB02-‘single cells’. 

CRYO-OPLOSSI=G AA=TAL KOLO=IES 

7 DAGE= =A 

O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

10% DMSO + 90% HM 56 ja (14) 

10% EG + 90% HM 13 neen 

10% HES + 90% HM 4 neen 

5% DMSO + 5% EG + 90% HM 10 ja (15A) 

319 ja (15B) 

546 ja (15C) 

5% DMSO + 5% HES + 90% HM 

503 ja (15D) 

198 ja (15E) 5% EG + 5% HES + 90% HM 

13 ja (15F) 

10% DMSO + 5% HES + 85% HM 173 ja (16A)  

5% DMSO + 10% HES + 85% HM 130 ja (16B) 

10% EG + 5% HES + 85% HM 11 neen 

5% EG + 10% HES + 85% HM 66 ja (16C) 

10% DMSO + 5% EG + 85% HM 9 neen 

5% DMSO + 10% EG + 85% HM 0 neen 

390 ja (17A) 10% DMSO + 10% HES + 80% HM 

8 ja (17B) 

10% DMSO + 10% EG + 80% HM 28 ja (17C) 

10% EG + 10% HES + 80% HM 29 ja (17D) 

5% DMSO + 5% EG + 5% HES + 85% HM 105 ja (18A) 

2.5% DMSO + 2.5% EG + 5% HES + 90% HM 123 ja (18B) 

5% DMSO + 5% EG + 10% HES + 80% HM 82 ja (18C) 

De celklompjes verkregen van VUB02-‘single cells’, door het gebruik van collagenase type IV, werden 

ingevroren met ‘slow freezing’ met gebruik van 1 cryo-oplossing. Het ontdooien gebeurde met 0.1 M 

sucrose. In de laatste kolom staat weergegeven of er passages konden gemaakt worden van de cultuur. 

Indien ja, dan staat het nummer van de figuur waarop de grafiek staat weergegeven, tussen haakjes. 



 

Tabel 3: ‘slow freezing’ van volledig gedissocieerde VUB02-‘single cells’. 

CRYO-OPLOSSI=G AA=TAL KOLO=IES 7 

DAGE= =A O=TDOOIE= 

PASSAGES 

GEMAAKT? 

5% DMSO + 5% HES + 90% HM 4280 ja (19A) 

5% EG + 5% HES + 90% HM 2800 ja (19B) 

10% DMSO + 10% HES + 80% HM 3704 ja (19C) 

5% DMSO + 95% SR 4188 ja (20A) 

10% DMSO + 90% SR 2996 ja (20B) 

5% DMSO + 5% HES + 90% SR 5524 ja (20C) 

De VUB02-‘single cells’ verkregen door het gebruik van ‘cell dissociation solution’, werden ingevroren 

met ‘slow freezing’ met gebruik van 1 cryo-oplossing. Het ontdooien gebeurde met 0.1 M sucrose. In de 

laatste kolom staat weergegeven of er passages konden gemaakt worden van de cultuur. Indien ja, dan 

staat het nummer van de figuur waarop de grafiek staat weergegeven, tussen haakjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


