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1. Abstract 

Het creëren van geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC) door Yamanaka en zijn team in 

2006 mag gezien worden als een grote mijlpaal in het stamcelonderzoek en de regeneratieve 

geneeskunde. Het is nu mogelijk, door middel van specifieke transcriptiefactoren, om 

volwassen humane cellen terug een pluripotente status te laten verkrijgen. Er zijn meerdere 

mogelijke vectoren waarmee deze transcriptiefactoren in de cellen kunnen gebracht worden. 

Na de ontdekking van iPSC is hierover een explosie van onderzoek ontstaan. Hun belofte 

voor het nieuwe tijdperk van gepersonaliseerde geneeskunde is dan ook heel groot omdat de 

cellen afkomstig zijn van de patiënt zelf. Ook worden de ethische problemen met het gebruik 

van embryo’s van de baan geveegd. De iPSC kunnen gebruikt worden om modellen te maken 

van ziektes, voor toxicologische studies en voor genherstel en gentransplantatie. Vooral in de 

neurologie zijn reeds mooie modellen gemaakt omdat neuronaal weefsel zo moeilijk te 

verkrijgen is. Toepassing bij patiënten in de klinische praktijk is echter nog niet voor morgen. 

Voor problemen zoals tumorvorming, lage efficiëntie, afstoting en bepaalde ethische aspecten 

moeten eerst oplossingen gevonden worden. In dit werkstuk worden enkele voorbeelden van 

relevante toepassingen die nu al gerealiseerd zijn met behulp van iPSC gegeven. 

2. Inleiding 

Een stamcel kan zich een oneindig aantal keer delen en kan differentiëren in cellen van alle 3 

de kiembladen (endoderm, mesoderm en ectoderm). Gedurende vele jaren is de voornaamste 

bron van deze stamcellen embryo’s geweest. De mogelijkheden van embryonale stamcellen 

(ESC) zijn heel groot: in het labo kunnen hieruit alle mogelijke gewenste cellen gekweekt 

worden. Het effectief gebruik van stamcellen uit embryo’s is echter ethisch en juridisch erg 

delicaat. 

In 2006 verbaasden Yamanaka et al. de wereld door aan te tonen dat fibroblasten konden 

geherprogrammeerd worden naar pluripotente stamcellen door expressie van 4 sleutelfactoren 

Oct-4, c-Myc, Sox2 en Klf-4. Naar deze factoren wordt nu vaak verwezen als de Yamanaka 

factoren. Yamanaka et al. noemden deze geherprogrammeerde cellen induced pluripotent 

stem cells (iPSC). Deze vertonen dezelfde morfologie en celmerkers als ESC, en hebben 

dezelfde capaciteit om een oneindig aantal keer te delen en te differentiëren in elke mogelijke 

cel. (1) 

Na de ontdekking van Yamanaka et al. was er een explosie van onderzoek naar iPSC gezien 

de verwachting dat ze dezelfde therapeutische mogelijkheden boden als ESC met 
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daarenboven nog bijkomende voordelen. Deze voordelen van iPSC situeren zich in feite op 2 

domeinen. Ten eerste, de methode van aanmaken van iPSC roept geen ethische bezwaren op 

in tegenstelling tot bij humane ESC. Deze ESC moeten grondig nagetrokken worden voor ze 

in onderzoek mogen worden gebruikt. Dit heeft het traditioneel onderzoek op ESC tot op 

vandaag sterk gehinderd. Nu is het dus niet meer noodzakelijk embryo’s te gebruiken om 

stamcellen te creëren. Men kan gewoonweg een huidbiopt nemen en de cellen daarin 

herprogrammeren. Ten tweede, iPSC zijn patiëntspecifiek gezien ze van de patiënt zelf 

afkomstig zijn, wat het nieuwe tijdperk van gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maakt. 

Hierdoor zouden bijvoorbeeld de huidige problemen van afstoting bij allogene transplantaties 

van de baan kunnen geveegd worden. 

Alhoewel fibroblasten het eerste doelwit waren van herprogrammatie zijn er ondertussen 

studies gepubliceerd waarin keratinocyten, neurale cellen, hepatocyten, maagepitheelcellen, 

adipocyten, B-lymfocyten en perifere bloedcellen… succesvol geherprogrammeerd werden. 

Er worden zowel cellen van dierlijke als van menselijke oorsprong geherprogrammeerd. 

Vandaag zijn reeds vele iPSC-cellijnen aangemaakt van een groot aantal verschillende 

ziektes. De iPSC-cellijnen worden daarna gedifferentieerd in de relevante ziektespecifieke 

celtypes. Men kan deze dan vergelijken met controlecellen en zo ziektespecifieke pathways in 

de aangetaste cellen opsporen. Medicatie die deze pathways kunnen blokkeren, kunnen ook 

op deze manier geïdentificeerd worden. 

3. Methodologie 

Om de onderliggende theorie en de technieken voor de inductie van pluripotentie beter te 

begrijpen heb ik eerst de cursus Moleculaire Biologie deel 1 en 2 van professor Tavernier 

herhaald. Hierin staan begrippen zoals retrovirussen, plasmiden en dergelijke duidelijk 

uitgelegd. Dan heb ik de oorspronkelijke publicaties van Yamanaka gelezen. Hij heeft 

pionierswerk verricht in het veld van geïnduceerde pluripotente stamcellen. Via de referenties 

in deze artikels heb ik andere artikels gevonden over de voorafgaande wetenschappelijke 

ontdekkingen rond stamcellen. Hierna ben ik op zoek gegaan naar relevante reviews om een 

overzicht te krijgen van recente verwezenlijkingen. Zo kreeg ik ook al een eerste indruk van 

hindernissen die nog moeten overwonnen worden. Met behulp van Pubmed en een combinatie 

van verschillende Mesh-zoektermen zoals: embryonic stem cells, induced pluripotent stem 

cells, pluripotent stem cells, differentiation, cellular reprogramming, epigenetics, clinical, 

therapeutic maakte ik een selectie van de meest relevante artikels. Dit eerst op basis van de 

titel en het publicatiejaar en daarna door het lezen van de abstracts. Ook het tijdschrift waarin 
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het artikel gepubliceerd werd, heb ik nagetrokken via Journal Citation Reports op Web of 

Science. Op deze manier werd de impact factor van de verschillende tijdschriften opgezocht 

en vergeleken. Om voorbeelden te beschrijven van toepassingen bij specifieke ziektes maakte 

ik gebruik van de zoekstring induced pluripotent stem cells AND “de specifieke ziekte”, beide 

in Mesh-termen. Ook gebruikte ik overkoepelende termen zoals neurology, cardiology… in 

plaats van enkel met de specifieke naam van de ziekte te zoeken. Gezien de technologie zo 

snel evolueert was het belangrijk om ook zeer recente publicaties te includeren. Om deze 

recentere, nog niet geïndexeerde, artikels te vinden heb ik ook de zoektermen ingegeven 

zonder gebruik te maken van de Mesh-termen. Van de honderden gevonden publicaties 

werden er uiteindelijk 62 geselecteerd. Één referentie is een E-artikel met een aankondiging 

van de eerste studie met iPSC op mensen. De referenties werden beheerd met behulp van 

EndNote. 

4. Achtergrond 

Voor de ontdekking van iPSC was het noodzakelijk dat de kennis uit een aantal 

wetenschappelijke ontdekkingen en technologieën werd samengevoegd. De belangrijkste zijn 

de verschillende methodes voor het induceren van pluripotentie in somatische cellen, en de 

observatie dat transcriptiefactoren de sleuteldeterminanten zijn die het lot van de cel bepalen. 

Hieronder worden de ontdekkingen besproken die leidden tot de kennis die nodig was om 

iPSC te ontwikkelen. 

 

Figuur 1: INDUCTIE VAN PLURIPOTENTIE. Huidig beschikbare methodes om pluripotente stamcellen te 

genereren van volwassen somatische cellen: somatic cell nuclear transfer (SCNT), geforceerde expressie van de 
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specifieke Yamanaka factoren, fusie met een embryonale stamcel. Ook door cultuur kunnen cellen ontstaan die 

lijken op embryonale stamcellen: multipotente germline stamcellen (mGSC) en multipotente adulte progenitor 

cellen (MAPC). (2) 1 

4.1 SCNT 

In 1952, ontwikkelden Briggs en King de techniek van nucleaire transfer van somatische 

cellen (SCNT), dit is “klonen”. Ze werkten een methode uit voor het transplanteren van nuclei 

uit kikkerembryo’s van enkele dagen oud (het blastocyststadium) naar kikkeroöcyten zonder 

nucleus. Hiermee wilden ze de rol van de nucleus in de embryonale differentiatie verder 

onderzoeken. Door andere groepen werden er reeds nuclei getransplanteerd tussen amoeben, 

maar niet tussen andere, verder ontwikkelde vormen.  

Uit hun resultaten bleek dat indien de getransplanteerde nucleus van hetzelfde species was als 

het cytoplasma van de oöcyt, het ovum deelde en zich ontwikkelde in een normaal embryo 

waaruit zwemmende kikkervisjes ontstonden. Indien niet van hetzelfde species, stopte de 

blastula met delen en stierf, wat ook natuurlijk ontstane hybriden van 2 verschillende species 

doen. Hierdoor konden de onderzoekers het karakter van de getransplanteerde nucleus 

onthullen: er was geen irreversibele differentiatie gebeurd. De groei en ontwikkeling van 

nuclei wordt dus mede bepaald door regionale verschillen in het cytoplasma. 

Het feit dat met hun techniek levensvatbare kikkervisjes ontstonden betekende dat de nuclei 

niet irreversibel beschadigd waren. De techniek kon dus verder gebruikt worden voor het 

transplanteren van nuclei uit verschillende delen, en van verschillende stadia, van het amfibie 

embryo. Zij slaagden er echter niet in om dezelfde resultaten te bereiken met verdere 

ontwikkelingsstadia. Door deze bevindingen geloofden ze dat onze cellen irreversibele 

veranderingen ondergaan tijdens hun differentiatie. (3) 

Gurdon kon hun idee weerleggen. Hij voerde gelijkaardige experimenten uit in 1962 met 

nuclei uit intestinale epitheelcellen van kikkervisjes (in het kikkersvisstadium zijn deze cellen 

volledig gedifferentieerd) die hij transplanteerde naar kikkeroöcyten. Deze kikkeroöcyten, 

met getransplanteerde nucleus van een intestinale cel, ontwikkelden zich in 1,5% van de 

gevallen tot vruchtbare volwassen kikkers. Gurdon concludeerde hieruit dat een nucleus kan 

leiden tot de vorming van een gedifferentieerde intestinale epitheelcel, en tegelijkertijd de 

genetische informatie kan bevatten voor de vorming van alle andere celtypes in een 

kikkervisje. Met deze baanbrekende studie had hij het volledig bij het correcte eind. Hij 

                                                            
1 Herprint uit Cell Stem cell, 1, Shinya Yamanaka, Strategies and new developments in the generation of patient-specific 

pluripotent stem cells, 39-49, 2007, met toestemming van Elsevier 
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ontving hiervoor samen met Shinya Yamanaka in 2012 de Nobelprijs voor de geneeskunde. 

(4) 

Deze experimenten werden later opnieuw uitgevoerd op cellen van volwassen zoogdieren. De 

kleinere celgrootte van zoogdieren maakt nucleaire transfer technisch moeilijker. Voor het 

klonen van een schaap in 1997 werd een volwassen cel als donorcel gebruikt. Hieruit ontstond 

Dolly, zij werd het eerste gekloonde zoogdier. Het klonen van Dolly en andere zoogdieren uit 

volwassen cellen toonde aan dat het genoom van volledig gespecialiseerde cellen nog steeds 

alle informatie bevat voor de ontwikkeling van een geheel organisme. In andere woorden: de 

specialisatie van een cel gebeurt door veranderingen in genexpressie, en niet in geninhoud, en 

het proces van differentiatie kan volledig worden omgekeerd. Deze veranderingen in 

genexpressie worden epigenetische fenomenen genoemd. (5) 

Een belangrijk struikelblok bij het gebruik van SCNT voor het aanmaken van 

patiëntspecifieke embryonale stamcellen is de beschikbaarheid van humane oöcyten. Men 

heeft echter een techniek ontwikkeld waarmee men het gebruik van oöcyten kan omzeilen. 

Men kan ook gebruik maken van een zygote, waarvan de kern verwijderd is, als ontvangende 

cel. Bij dit protocol is het noodzakelijk om tijdens de mitose van de zygote de celcyclus stil te 

leggen met behulp van de toevoeging van nocodazole, de chromosomen te verwijderen en de 

mitotische chromosomen afkomstig van de donor in te brengen. (2) 

4.2 Fusie 

In 1976 vond nog een belangrijke ontdekking plaats. Deze hield in dat fusie van een 

gedifferentieerde cel met een ESC leidde tot hybride cellen met alle kenmerken van ESC. 

Miller en Ruddle fusioneerden thymocyten met embryonale kankercellen. Hieruit ontstonden 

pluripotente tetraploïde hybride cellen. Dit zijn pluripotente cellen met dubbel zoveel 

genetisch materiaal. Wanneer deze hybride cellen tumoren vormden in muizen, bevatten de 

tumoren cellen van alle 3 de kiembladen. 

Er werd niet opgehelderd of de somatische cellen volledig geherprogrammeerd waren. De 

promotoren van meerdere genen (onder andere Oct-3/4, cfr infra) kregen wel terug dezelfde 

epigenetisce status als bij ESC. Sowieso werd dus een deel van de genen geherprogrammeerd. 

Er was toen echter weinig geweten over de onderliggende moleculaire mechanismen. Men 

begon dieper te zoeken naar de factoren aanwezig in de ESC die de pluripotente status konden 

induceren in somatische cellen door fusie met deze cellen. (2) (6) 
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4.3 Cultuur 

Een derde methode voor het genereren van pluripotente stamcellen is via cultuur van bepaalde 

cellen. ESC bestaan niet in vivo maar kunnen wel ontstaan uit transformatie en 

herprogrammatie van cellen van de binnenste cellulaire massa van blastocysten door deze 

langdurig te kweken. Op dezelfde manier kunnen pluripotente embryonale kiemcellen worden 

gecreëerd door het langdurig kweken van primordiale kiemcellen. Het zal dus mogelijk zijn 

pluripotente stamcellen te verkrijgen door het in cultuur brengen van andere celtypes. (2) 

In 2002 kweekten de Belgische Catherine Verfaillie en haar collega’s langdurig 

hematopoietische stamcellen uit het beenmerg. Ze verkregen hierdoor een nieuwe soort cellen 

die ze de multipotente adulte progenitor cellen (MAPC) noemden. MAPC verschillen van de 

ESC in het feit dat ze een lagere serumconcentratie nodig hebben om te overleven en op een 

lage densiteit in cultuur moeten worden gehouden. Deze MAPC kunnen in geselecteerde 

gevallen differentiëren in de 3 kiemlagen en chimere muizen vormen. Er is wel nog veel meer 

onderzoek nodig naar de specifieke kenmerken van deze cellen. (2) (7) 

Shinohara et al. kweekten in 2004 stamcellen uit de geslachtscellen afkomstig van neonatale 

muizentestes. Hierdoor konden ze ook pluripotente stamcellen genereren die ze multipotente 

kiembaanstamcellen (mGSC) noemden. De efficiëntie hiervan was helaas ontzettend laag: er 

zijn 30 pogingen nodig voor 1 succesvolle generatie van mGSC. Deze efficiëntie stijgt door 

verlies van de p53 functie, een welbekende tumorsupressor. Deze mGSC waren gelijk aan 

ESC, behalve in hun genomische imprinting. Ze konden evenals de MAPC differentiëren in 

alle weefseltypes en teratomen vormen na injectie in muizen. Ook voor deze cellen is nog 

meer onderzoek nodig naar onder andere carcinogeniciteit. (8) 

4.4 Triggering met specifieke stimuli 

Deze techniek, voor het eerst beschreven in januari 2014, heet STAP (stimulus-triggered 

acquisition of pluripotency). De techniek werd dus pas ontdekt ná de ontdekking van iPSC, 

maar hoort wel thuis in het rijtje technieken om pluripotentie te induceren in somatische 

cellen. 

De pluripotente status wordt verkregen door triggering met specifieke stimuli. Deze techniek 

vereist noch nucleaire transfer, noch het inbrengen van transcriptiefactoren. Sterke externe 

stimuli zoals lage pH herprogrammeerden de somatische cellen naar cellen met pluripotente 

eigenschappen. De cellen vertoonden de specifieke merkers van pluripotentie en injectie in 
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blastocysten toonde aan dat ze in staat waren chimere embryo’s te vormen met cellen van alle 

drie de kiembladen. Deze studie toont aan dat somatische cellen latent een grote plasticiteit 

bevatten. Deze plasticiteit zorgt ervoor dat ze pluripotente eigenschappen kunnen verkrijgen 

wanneer ze worden blootgesteld aan sterke stimuli die ze in hun normale leefomgeving niet 

zouden ondervinden. (9) 

De onderzoekers voerden alle correcte testen uit om te bewijzen dat hun cellen pluripotente 

eigenschappen hebben. De resultaten mogen dus zeker opmerkelijk worden genoemd. Het 

mechanisme is nu nog ongekend maar zal ongetwijfeld worden ontrafeld in andere labo’s die 

de techniek oppikken en verder willen uitwerken. Hoogstwaarschijnlijk zullen de cellen niet 

evenveel capaciteiten hebben als de iPSC maar hun bevindingen zijn heel belangrijk om de 

details rond nucleaire herprogrammering verder te begrijpen. Ook bewijst dit artikel dat het 

veld van stamcelonderzoek allesbehalve stilstaat. 

4.5 Rol transcriptiefactoren 

Transcriptiefactoren brengen de cellulaire identiteit tot stand, door genen specifiek voor het 

celtype tot expressie te brengen en de ongeschikte genen te onderdrukken. Het achterhalen dat 

transcriptiefactoren het lot van de cel kunnen wijzigen door ectopisch tot expressie te worden 

gebracht in bepaalde cellen, was een belangrijke ontdekking. 

Dit werd voor het eerst aangetoond in een experiment met Drosophila Melanogaster in 1987 

waarbij specifieke genclusters werden geactiveerd door de overexpressie van een bepaalde 

transciptiefactor. Door de ectopische overexpressie van het gen Antennapedia (Antp) werd 

een extra paar poten gevormd in plaats van voelsprieten. Het lichaam van Drosophila 

veranderde met andere woorden op een vooraf voorspelbare manier. (10) 

In hetzelfde jaar identificeerden Davis et al. 3 factoren die de myogenese induceren in 

myocyten. Fibroblasten werden getransduceerd met retrovirale vectoren die deze factoren 

bevatten. Uiteindelijk gaf slechts één van deze myogene factoren, namelijk MyoD1, 

aanleiding tot de vorming van spiervezels in fibroblasten. De fibroblasten werden dus 

omgevormd tot myoblasten door expressie van MyoD1, dat normaal niet in fibroblasten tot 

expressie wordt gebracht. Deze inductie van myogenese door expressie van MyoD1 lukte ook 

in andere cellijnen maar in mindere mate. (11) 
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Deze en vele recentere experimenten vormden de basis voor de zoektocht naar 

transcriptiefactoren die zorgen voor de omzetting van gedifferentieerde cellen naar cellen met 

een pluripotente status. 

In 2006 testten Yamanaka et al. in hun baanbrekende studie 24 transcriptiefactoren op hun 

vermogen om pluripotentie te induceren in muriene fibroblasten, en selecteerden er 

uiteindelijk 4 die absoluut noodzakelijk waren. (1)  

Het aantal cellen dat ze konden omvormen was procentueel wel erg laag. Meerdere artikels 

suggereren dat deze lage efficiëntie te wijten kan zijn aan het feit dat de iPSC ontstaan uit 

zeldzaam aanwezige stamcellen in het weefsel. (1, 2) (12)  

Ook Chin et al. waren kritisch over hun ontdekking. Zij beweren dat de lage efficiëntie van 

herprogrammeren te wijten is aan het feit dat de nuclei van gedifferentieerde cellen bijna 

refractair zijn aan herprogrammeren. (13) 

De explosie aan onderzoek en artikels na de ontdekking van Yamanaka et al. bewijst de 

robuustheid van het fenomeen: de pluripotente status kan via verschillende methoden bereikt 

worden. De exacte moleculaire mechanismen blijven echter nog voor een groot deel 

onopgehelderd. 

5. Inductie van pluripotentie 

5.1 Verschillende methoden voor de aanlevering van transcriptiefactoren 

Een heleboel verschillende methodes werden ontwikkeld om de transcriptiefactoren in de 

cellen te brengen. De methode kan zowel de efficiëntie van herprogrammatie als de kwaliteit 

van de iPSC beïnvloeden. 

5.1.1 Retrovirussen 

In de eerste studies rond iPSC werd gebruik gemaakt van retrovirale vectoren die stabiel 

integreren in het genoom van de gastheercel om er dan c-Myc, Klf-4, Oct-4, en Sox-2 tot 

expressie te brengen. Retrovirussen bestaan uit RNA. Bij infectie van een gastheercel wordt 

de virale genetische code omgezet tot DNA met behulp van het enzym reverse transcriptase. 

Dit enzym bevat het virus zelf, want de gastheercel kan in het algemeen zelf geen RNA tot 

DNA omzetten. Door middel van het enzym integrase wordt dit DNA daarna ingebouwd in 

het gastheergenoom. Normale transcriptie van het genoom brengt de ingebrachte Yamanaka 

factoren tot expressie samen met de gastheergenen. Een nadeel van retrovirussen is dat ze 

enkel delende cellen kunnen infecteren. Ze raken niet doorheen de kernmembraan bij een 

niet-delende cel. Bij een delende cel is dit wel mogelijk. Een ander nadeel is dat de 
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aanwezigheid van dit virus in het genoom de analyse van ziektepathways in het gedrang kan 

brengen. Bovendien kan reactivatie van deze vectoren (vooral van degene met c-Myc) leiden 

tot tumorvorming. Dit werd reeds meerdere malen geobserveerd in muizen die afstammen uit 

iPSC. Ook hun nakomelingen hebben dit hoger tumorrisico. (12) (14) 

Onderdrukking van deze retrovirussen nadat de pluripotente status bereikt was, onthulde dat 

de factoren enkel nodig waren voor de inductie, en niet voor het onderhouden van de 

pluripotente status. De ultieme oplossing zal dus de generatie van transgenvrije iPSC zijn met 

behulp van transiënte expressie van de 4 factoren. Een cruciaal onderzoeksdomein is dan ook 

het zoeken naar kleine molecules (bijvoorbeeld proteïnes) die de virussen met de 4 factoren 

kunnen vervangen. (12) 

Er werd echter ook al gerapporteerd dat muriene en menselijke iPSC kunnen worden 

gegenereerd zonder het c-Myc transgen waardoor het risico op tumorvorming wordt 

verkleind. (14) (15) Dit heeft echter een véél lagere efficiëntie en is meer tijdrovend. De 

expressie van c-Myc blijkt dus wel een substantieel effect te hebben op de efficiëntie en de 

timing van het herprogrammeerproces. Bovendien konden ook de andere geïntegreerde 

factoren tumorvorming veroorzaken. (16) 

5.1.2 Lentivirussen 

Lentivirussen infecteren cellen via hetzelfde mechanisme als de retrovirussen. Ze kunnen ook 

niet-delende cellen infecteren, in tegenstelling tot retrovirussen, wat van hen een heel 

efficiënte en interessante vector maakt.  

Induceerbare lentivirusvectoren zijn een aparte soort binnen de lentivirussen. Hun promotor 

wordt geïnduceerd door het antibioticum doxycycline. Door op een welbepaald moment 

doxycycline toe te voegen kan dus de expressie van de transcriptiefactoren in de lentivirussen 

gecontroleerd worden. Deze manier van werken, met doxycycline en induceerbare 

lentivirussen, liet onderzoek toe naar de (volgorde van) activatie van endogene genen 

gedurende het herprogrammeringsproces. Men wou vooral te weten komen of de reactivatie 

van de pluripotentiegeassocieerde genen een willekeurig, stochastisch proces is of volgens 

een vaste sequentie gebeurt. Dit laatste bleek het geval te zijn. (17) 

Bovendien wilden Brambink et al. de noodzakelijke tijdsduur kennen voor expressie van de 

vier factoren. De expressie van de transcriptiefactoren bleek noodzakelijk te zijn tot de laatste 

stadia in het herprogrammeringsproces (in totaal 12 tot 16 dagen). De herprogrammatie 
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mislukte indien doxycycline voor die periode uit het medium werd gehaald. Dit verklaart 

waarom niet-integrerende methodes (cfr infra) een lagere efficiëntie hebben; daarbij is de 

expressie van transcriptiefactoren vaak niet lang genoeg. Dit onderzoek bracht dus meer 

inzicht in de moleculaire mechanismen. (17) 

Bepaalde lentivirussen, die een LoxP site bezitten, kunnen achteraf uitgesneden worden met 

behulp van het enzym Cre-recombinase. Soldner et al. gebruikten dit type lentivirussen om de 

gevolgen van residuele transgenexpressie te onderzoeken. Nadat de cellen 

geherprogrammeerd waren verwijderden ze in bepaalde celpopulaties de lentivirusvectoren 

met behulp van het Cre-recombinase. Een heel interessante ontdekking was dat de iPSC, na 

uitsnijden van de vectoren, meer gelijkend waren op ESC dan degene die wel de vectoren 

dragen. De vectoren die maar partieel onderdrukt zijn na herprogrammatie kunnen dus de 

genexpressie beïnvloeden. Deze verschillende genexpressie kan dan weer de moleculaire 

karakteristieken van iPSC beïnvloeden. Om te concluderen stelden ze dat het beter zou zijn 

iPSC zonder vectoren te creëren. (16) 

Tot op vandaag blijft de meest efficiënte manier om iPSC te genereren de transductie van 

cellen met retrovirussen of lentivirussen die de 4 transcriptiefactoren bevatten. Na het 

bereiken van de pluripotente status worden de virale promotors onderdrukt. Het voornaamste 

nadeel van deze techniek is tumorvorming door incomplete onderdrukking of reactivatie van 

de transgenen. Dit heeft uiteraard belangrijke implicaties op therapeutisch vlak.  

5.1.3 Adenovirus 

Het adenovirus blijft steeds naast het chromosoom in de cel aanwezig en is dus een niet-

integrerende vector. Bij celdeling wordt het adenovirus niet mee gerepliceerd. Dit limiteert 

het gebruik in onderzoek. Bovendien is ook het niveau van expressie van de genen op de 

vector moeilijk te controleren. De efficiëntie van herprogrammatie met adenovirussen is dan 

ook stukken lager dan die met retrovirussen (0,0001% ten opzichte van 0,01-0,1%). Dit is 

waarschijnlijk gelegen aan het feit dat de expressie van de transcriptiefactoren niet lang 

genoeg behouden wordt om een pluripotente status te creëren in de cel die onderhouden wordt 

door de endogene geheractiveerde pluripotentiegenen. Daarenboven zijn herhaalde infecties 

nodig voor bepaalde celtypes. (18) (19) 

De 4 Yamanaka factoren in de cel brengen met behulp van het adenovirus is dus niet de ideale 

techniek om verder uit te werken. Echter door het werk op het adenovirus werd duidelijk dat 

de integratie van de transgenen in het genoom niet noodzakelijk is. Deze ontdekking is een 
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belangrijke mijlpaal in het onderzoek naar de ideale herprogrammeringsmethode. Bovendien 

werd het nu mogelijk te onderzoeken of iPSC en ESC evenwaardig zijn op moleculair en 

functioneel niveau. De aanwezigheid van virale transgenen heeft immers een invloed op deze 

niveaus. (16)  

Ondertussen zijn al veel andere succesvolle niet-integratieve methodes ontwikkeld, met echter 

variërende graden van efficiëntie. 

5.1.4 Sendaivirus 

Ook het Sendaivirus kan gebruikt worden om somatische cellen te herprogrammeren in iPSC. 

Het Sendaivirus is een RNA virus dat repliceert in het cytoplasma onafhankelijk van de 

celcyclus. Fusaki et al. infecteerden humane fibroblasten met deze virale vectoren, die 

codeerden voor de 4 herprogrammeerfactoren, en verkregen zo iPSC. Drie dagen na de 

infectie worden de herprogrammeerfactoren tot expressie gebracht. De transgenen en vectoren 

verdwijnen meestal na verloop van tijd maar sommige iPSC blijven het viraal genoom met 

zich meedragen, zelfs na langdurige kweek in cultuur. Er is dus een nauwkeurige methode 

nodig om het replicerend virus uit de cellen te verwijderen. Antilichamen tegen het HN 

proteïne, een belangrijk proteïne op het oppervlak van cellen geïnfecteerd met het 

Sendaivirus, lieten de onderzoekers toe HN-positieve cellen te verwijderen uit deze 

heterogene kolonies. Niet onbelangrijk te vermelden dat de efficiëntie bereikt met behulp van 

deze techniek in dezelfde grootte-orde ligt als die met lentivirussen en retrovirussen. (20) 

5.1.5 Plasmide 

Plasmiden zijn circulaire, dubbelstrengige DNA moleculen die onafhankelijk van het 

chromosoom kunnen bestaan. Deze plasmiden kunnen geopend worden met restrictie-

enzymes. Het in te bouwen cDNA (de transcriptiefactoren) wordt met hetzelfde enzyme 

gefragmenteerd. Hierna worden de gefragmenteerde transcriptiefacoren door het DNA ligase 

gekoppeld aan de vector. Okita et al. plaatsten eerst de cDNAs in elke mogelijke volgorde in 

retrovirale vectoren en transformeerden hiermee cellen. Zo werd bepaald welke volgorde de 

meest efficiënte was. Uiteindelijk werd gekozen om één plasmide met c-Myc erin te 

construeren, en een ander met Oct-3/4, Sox-2 en Klf-4. 

Hierna gebruikten ze 2 verschillende protocols om somatische cellen te transfecteren met de 

plasmides. Bij het ene protocol integreerde het plasmide in het gastheerDNA, bij het andere 

niet. Herhaalde infectie van somatische cellen met de 2 plasmiden bleek ook een succesvolle 

strategie voor herprogrammatie. De methode zonder integratie van de transgenen in het 
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genoom is uiteraard de interessantste. De efficiëntie van deze repetitieve infectie met 

plasmiden is echter heel laag, waarschijnlijk door de zwakke en inconstante expressie van de 

herprogrammeerfactoren. (19) 

5.1.6 PiggyBac transposon 

Transposons zijn DNA elementen die de unieke eigenschap hebben zich binnen het genoom te 

kunnen verplaatsen: jumping genes. Ze hebben, in tegenstelling tot plasmiden en virussen, 

geen vrij bestaan buiten het gastheer DNA maar komen uitsluitend geïntegreerd voor. 

Transposons coderen zelf altijd voor het transposase, een enzyme dat de transpositie 

bewerkstelligt. Het PiggyBac transposase herkent specifieke ITR (inverted terminal repeats) 

sequenties op beide zijden van de transposon vector en verplaatst deze inhoud efficiënt naar 

TTTAA chromosomale sites. De voordelen van het PiggyBac transposon zijn dat het een hele 

grote ‘’cargo’’ capaciteit heeft: het kan veel DNA fragmenten bevatten zonder aan efficiëntie 

in te boeten en het laat na excisie geen “footprint” mutatie achter. Een niet-gemuteerd 

genoom is een belangrijke vereiste voor iPSC-gebaseerde klinische toepassingen. In dit 

transposon kunnen ook transcriptiefactoren tot expressie gebracht worden. Deze kan men 

daarna verwijderen door middel van de korte expressie van een transposase. De iPSC zonder 

transgenen kunnen geselecteerd worden door negatieve selectie met behulp van het Herpes 

Virus thymidine kinase (HSVtk)-FIAU selectiesysteem. Deze techniek combineert dus een 

redelijke efficiëntie met een niet-gemuteerd genoom. (21) 

5.1.7 Synthetisch mRNA 

Warren et al. ontwikkelden een techniek met gemodificeerd synthetisch mRNA en een 

interferon inhibitor om somatische cellen op efficiënte wijze te herprogrammeren naar cellen 

met een pluripotente status. Ook de kwaliteit van de iPSC die ze genereerden was heel hoog. 

Nadat transfectie met een bepaalde factor is beëindigd, volgt er een snelle degradatie van het 

mRNA in het cytoplasma, wat dus een voordeel is ten opzichte van DNA-vectoren 

(bijvoorbeeld plasmiden) en RNA-virussen. Bovendien is er ook geen risico van integratie in 

het genoom. 

De expressie van de transcriptiefactoren via deze methode is telkens maar hoog genoeg 

gedurende 1 dag. Dit is dus een arbeidsintensieve methode gezien deze transcriptiefactoren 

ongeveer 2 weken tot expressie moeten gebracht worden vooraleer de pluripotente status is 

bereikt. Het is ook nodig om een voedingslaag te gebruiken van fibroblasten wanneer men 
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cellen wil herprogrammeren, wat zorgt voor extra complexiteit en ook een risico vormt voor 

biologische contaminatie. (22) 

5.1.8 MicroRNA (miRNA) 

MiRNA codeert niet voor genen maar is één van de epigenetische mechanismen die 

genexpressie reguleren. Dit gebeurt door baseparing van het miRNA met een complementaire 

mRNA streng. Dit heeft meestal een inhibitie van de mRNA translatie tot gevolg. miRNA 

heeft dus geen nood aan translatie van proteïnes en kan zo efficiënt veranderingen in de cel 

teweegbrengen. Anokye et al. gebruikten één enkele miRNA cluster (miR302/36), die 5 

verschillende miRNAs bevat, om muriene en humane somatische cellen te herprogrammen 

naar iPSC. 

De methode van herprogrammatie met miRNA is nog efficiënter dan met mRNA. Bovendien 

kunnen de miRNAs zich richten op honderden mRNAs (onder andere deze die chromatine 

hermodellering en celproliferatie regelen) waardoor er snel een wijziging in celidentiteit 

gebeurt. Hun mogelijkheid om tot honderden mRNAs tegelijk te modifiëren maakt hun 

werkingsmechanisme wel uitermate complex. (23) 

5.1.9 Proteïnes 

Door de herprogrammerende proteïnes rechtstreeks in de cel te brengen wordt vermeden dat 

exogene genetische wijzigingen worden geïntroduceerd in de cel. Als men immers betrouwt 

op de transcriptie van de aangebrachte genen kunnen er onverwachte genetische wijzigingen 

ontstaan. 

De recombinante proteïnes zijn echter moeilijk in de juiste hoeveelheden aan te maken en 

moeilijk te zuiveren. Ze moeten via hun C-terminus aan een ander proteïne (poly-arginine) 

gekoppeld worden, tot expressie gebracht worden in E. Coli inclusielichaampjes, daarna 

verder oplosbaar gemaakt, opgevouwen en verder gezuiverd. Ook moet hun celpermeabiliteit 

getest worden. Bovendien moeten de cellen 4 keer na elkaar behandeld worden om te 

verzekeren dat er voldoende langdurig activiteit is van de herprogrammeerfactoren. Het is het 

poly-arginine dat de transfectie medieert. 

Deze methode met recombinante proteïnes is echter veilig en vrij snel in vergelijking met de 

vorige technieken. Zhou et al, die de techniek als eerste ontwikkelden, besluiten dat gezien de 

beschikbaarheid op grote schaal van de productie van recombinante proteïnes hun techniek 

een meer economische toepassing biedt van de herprogrammeertechnologie. (24) 
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5.1.10 Overzicht 

Tabel 1: Overzicht van de verschillende vectoren om de transcriptiefactoren in de cellen te brengen. 

 Integrerende vectoren Integrerende uitsnijdbare vectoren 

 Retrovirus Lentivirus Plasmide Uitsnijdbaar 

(LoxP) lentivirus 

 

PiggyBac 

Transposon 

Mechanisme RNA-virus 

wordt omgezet 

tot DNA 

(reverse 

transcriptase). 

Ingebouwd in 

gastheerDNA 

(ligase) 

RNA-virus wordt 

omgezet tot DNA 

(reverse 

transcriptase). 

Ingebouwd in 

gastheerDNA 

(ligase). Bepaalde 

lentivirussen: 

promotor 

induceerbaar met 

doxycycline 

Circulaire, 

dubbelstrengige 

DNA molecule, 

kan integreren in 

DNA (of 

epichromosomaa

l blijven) 

Cfr. Lentivirus. Cre 

Recombinase kan 

fragmenten die tussen 

LoxP sites ligt 

uitknippen. 

Transposase 

knipt ITR 

sequenties op 

transposon en 

verplaats 

tussenliggend 

deel naar 

TTTAA 

sequenties in 

genoom. 

Veiligheid + + + ++ ++ 

Efficiëntie +++ +++ + +++ ++ 

Voordelen Redelijke 

efficiëntie 

Redelijke 

efficiëntie, 

gecontroleerde 

expressie van 

factoren mogelijk 

 Redelijke efficiëntie, 

geen integratie 

Redelijke 

efficiëntie, geen 

integratie 

Nadelen Soms 

incomplete 

silencing, 

gendisruptie 

door integratie 

mogelijk 

Soms incomplete 

silencing, 

gendisruptie door 

integratie 

mogelijk 

Heel lage 

efficiëntie, 

gendisruptie door 

integratie 

mogelijk 

Screening naar 

correct verwijderde 

lentivirussen is vrij 

arbeidsintensief, 

LoxP sites blijven 

aanwezig in genoom 

Screening naar 

correct 

verwijderde 

transposons is 

vrij 

arbeidsintensief 

Referentie (12) (17) (19) (16) (21) 

 

 Niet-Integrerende vectoren 

 Plasmide Adenovirus Sendaivirus Synthetisch 

mRNA 

miRNA Proteïnes 

Mechanisme Circulaire, 

dubbelstrengi

ge DNA 

molecule, kan 

(integreren in 

DNA of) 

epichromoso

maal blijven 

Strikt 

epichromoso

maal dsDNA 

virus 

RNA virus, 

repliceert in 

cytoplasma 

onafhankelijk 

van celcyclus 

Synthetisch 

aangemaakt 

mRNA dat 

codeert voor 

de 4 

transcriptiefac

toren 

Niet volledig 

opgehelderd, 

invloed op 

celcyclus via 

baseparing met 

vele mRNAs 

Recombinan

te proteïnes 

kunnen 

plasmamem

braan 

penetreren 

mbv. poly-

arginine 

Veiligheid ++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Efficiëntie + + +++ ++ +++ + 

Voordelen Geen 

integratie 

Geen 

integratie 

Geen 

integratie, 

redelijke 

efficiëntie 

Geen 

integratie, 

snelle 

degradatie 

mRNA na 

transfectie 

Geen integratie, 

10x efficiënter 

dan techniek met 

integrerende 

virussen, geen 

DNA 

Geen 

integratie, 

geen DNA 

Nadelen Heel lage 

efficiëntie 

Heel lage 

efficiëntie, 

wordt niet 

Negatieve 

selectie 

arbeidsintensi

Arbeidsintensi

ef: herhaalde 

transfecties 

Arbeidsintensief: 

meerdere 

transfecties zijn 

Lage 

efficiëntie, 

duur, 
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mee 

gerepliceerd 

tijdens 

celdeling, 

niveau 

genexpressie 

moeilijk te 

controleren 

ef noodzakelijk, 

nood tot 

gebruiken 

voedingslaag 

noodzakelijk, 

geen volledige 

informatie over 

onderliggend 

mechanisme, 

nood aan VPA 

arbeidsintens

ief om 

proteïnes aan 

te maken + 

meerdere 

transfecties 

nodig 

Referentie (19) (18) (19) (20) (22) (23) (24) 

 

5.2 Efficiëntie verhogende ontdekkingen 

Een groot nadeel van al deze herprogrammeertechnieken is, zoals eerder beschreven, hun 

ontzettend lage efficiëntie. Bovendien lijkt het onmogelijk te voorspellen welke cellen 

succesvol geherprogrammeerd zullen worden. 

Het team van Hanna J, die ook al vooruitstrevend waren met hun muismodel van 

sikkelcelanemie (25), werkten een vernieuwende techniek uit waarbij de vertragende 

hindernissen van de baan geveegd worden. Ze toonden aan in september 2013 dat het 

Mbd3/NuRD repressor complex het voornaamste moleculaire blok is dat de inductie van 

pluripotentie inhibeert. Meerdere transcriptiefactoren interageren met en recruteren dit 

Mbd3/NuRD complex tijdens de embryogenese. Hierdoor wordt een dominante barrière 

gevormd die de cellen verhindert terug te keren naar hun pluripotente grondstaat. Dit 

Mbd3/NuRD complex is dus een krachtig negatief regulerend complex die activatie van 

pluripotente genen verhindert. 

Door Mbd3 uit te schakelen slaagden ze erin iPSC te creëren met bijna 100% efficiëntie! De 

resulterende cellen zijn niet te onderscheiden van ESC wat betreft genexpressie. Er moet nog 

verder onderzoek gebeuren of de kwaliteit van deze iPSC gelijk is aan de kwaliteit van de 

cellen aangemaakt met andere methoden. Ongeacht de uitkomst van deze onderzoeken is het 

een grote verwezenlijking van deze studie om aan te tonen dat Mbd3 het lot van de cel mee 

bepaalt. (26) 

5.3 Onderliggend mechanisme 

Embryonale en andere pluripotente cellen zijn onsterfelijk en prolifereren snel. Ze hebben een 

open en dus actieve chromatine structuur. Dit maakt het logisch dat de herprogrammering 2 

tumorgeassocieerde genen vereist: c-Myc en Klf-4. C-myc is hoogstwaarschijnlijk 

verantwoordelijk voor het openen van de chromatine structuur. Het lijkt echter ook apoptose 

te veroorzaken via p53. 
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Klf-4 onderdrukt dan weer p53 en de c-Myc afhankelijke apoptose. Klf-4 activeert ook p21 

die zorgt voor de onderdrukking van de proliferatie, c-Myc onderdrukt op zijn beurt p21. De 

balans tussen c-Myc en Klf-4 speelt dus een belangrijke rol bij het transformatieproces naar 

iPSC. 

Oct-3/4 speelt een belangrijke rol om de geherprogrammeerde cellen naar iPSC te laten 

evolueren en niet naar tumorcellen. Oct-3/4 alleen is echter niet voldoende om pluripotentie te 

induceren. Sox-2 is ook noodzakelijk om synergistisch met Oct-3/4 verschillende targetgenen 

te activeren. (2)  

6. Evenwaardigheid van ESC en iPSC 

Gezien de artificiële oorsprong van iPSC rezen van bij het begin veel vragen over de 

gelijkwaardigheid van ESC en iPSC. De huidige kennis over iPSC en de moleculaire details 

van de herprogrammering zijn verre van compleet. Alhoewel veel analyses aantonen dat iPSC 

dezelfde karakteristieken hebben als ESC wat betreft morfologie, pluripotente status, 

zelfvernieuwingscapaciteit en genexpressie, zijn er ook veel analyses te vinden die hun 

verschillen benadrukken. Het is lange tijd een open vraag geweest of iPSC even efficiënt zijn 

als ESC in het repliceren, en in het genereren van gedifferentieerde cellen. Nu lijken de 

meeste studies toch aan te tonen dat iPSC wel degelijk in staat zijn tot grote hoeveelheden 

gedifferentieerde cellen te leiden. Al kan dit genereren van grote aantallen cellen bij 

hematopoëtische stamcellen soms nog moeilijkheden geven. Een extra moeilijkheid bij het 

vergelijken van ESC en iPSC is dat bepaalde gouden standaarden bij muizen om de 

pluripotente status te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld chimerisme, niet kunnen uitgevoerd 

worden met de humaan afgeleide cellen en dit om ethische redenen. (13) 

Een grote studie hierover door Chin et al. in 2009 toonde substantiële verschillen tussen ESC 

en iPSC. Zij suggereerden dat iPSC moeten gezien worden als een uniek subtype van de 

pluripotente cel. Ze gebruikten de array CGH (comparatieve GenoomHybridisatie) techniek 

om het volledige genoom te vergelijken van muriene en humane iPSC en ESC. Ze 

concludeerden dat iPSC een aparte genexpressie vertonen die verschillend is van ESC. Deze 

discrepanties zouden bestaan in meerdere iPSC-lijnen van verschillende oorsprongscellen in 

verschillende experimenten. Volgens hen zijn deze discrepanties niet te wijten aan 

stochastische verschillen in elk experiment maar delen alle iPSC dezelfde kleine verschillen 

ten opzichte van ESC. Ze spreken zich echter niet uit of deze zich uiten in een verschillende 

functionaliteit of verschillende zelfvernieuwingscapaciteit. (13) 
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In tegenstelling tot de conclusie van Chin et al. vond een uitgebreide studie uit 2010 geen 

consistente verschillen in globaal genexpressiepatroon en histonmodificatie tussen ESC en 

iPSC. Nadat alle cellen langdurig in cultuur werden gehouden bestonden er wel kleine 

verschillen, maar deze waren niet consistent in alle cellijnen. Ze analyseerden ook data van 

andere studies en vonden wel variaties tussen ESC en iPSC, maar die waren kleiner dan de 

globale verschillen tussen alle cellijnen. Ze weerlegden de resultaten van de studie van Chin 

et al. op meerdere vlakken. Ten eerste hadden ze geen correctie gebruikt voor het testen van 

meerdere hypotheses, waardoor het aantal statistisch significante verschillen werd overschat. 

Vervolgens werden dezelfde data gebruikt van ESC om verschillende stadia van iPSC te 

vergelijken (vroege en late stadia), waarbij het logisch was dat de tot expressie gebrachte 

genen verschilden. Ten laatste waren er vooroordelen bij het identificeren van verschillend tot 

expressie gebrachte genen. (27) Yokoo N. et al. testte de evenwaardigheid van ESC en iPSC 

in het kader van toxicologische studies. Ook zij kwamen tot de conclusie dat ESC en IPSC 

dezelfde merkers tot expressie brengen. (28) 

Dit werd later bevestigd door een studie van Newman et al. die detecteerde dat er meer 

verschillen in genexpressieprofielen en histonmodificiatie waren tussen ESC en iPSC die 

gegenereerd werden door verschillende laboratoria, dan tussen de cellen onderling. Dit 

suggereert dat methodologische verschillen tussen de studies moeten worden overwogen in 

plaats van verschillen tussen de 2 celtypes. Ze herbekeken de studie van Chin et al. en vonden 

dat maar 10% van de honderden verschillend tot expressie gebrachte genen 

gemeenschappelijk waren tussen de labo’s. Het was reeds eerder gemeld dat de micro-

omgeving de iPSC en ESC enorm beïnvloedt. (29) 

Een heleboel rapporten tonen aan dat ESC en iSPC niet perfect identiek zijn, maar het belang 

en de impact hiervan blijft grotendeels ongeweten. Een recent artikel van White et al. bewijst 

dat endotheelcellen afgeleid uit beide celtypen erg gelijkend zijn op elkaar, ondanks een 

bepaalde heterogeniteit in genexpressie tussen ongedifferentieerde humane IPSC en ESC. Er 

waren wel enkele genen die bij iPSC meer tot expressie kwamen maar de meerderheid 

daarvan was gerelateerd aan celcyclus en adhesie. Ofwel was er dominantie van de 

proliferatiegenen (veel celcyclus, weinig adhesie) ofwel van de rustgenen (weinig celcyclus, 

veel adhesie). Deze afwisseling is normaal bij cellen die lang in cultuur worden gehouden. 

Volgens White et al. zijn bepaalde genexpressieverschillen te wijten aan de inherente 

kenmerken van de oorspronkelijke cellijn. Tot deze conclusie kwamen ze nadat ze stamcellen 
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via verschillende experimenten en methoden uit dezelfde oorspronkelijke cellijn hadden 

gehaald. (30)  

In een heel uitgebreide studie uit 2013 werden de mRNA en microRNA expressie en de DNA 

methylatie vergeleken tussen 10 humane ESC-lijnen (hESC) en 49 humane iPSC-lijnen 

(hiPSC), die in cultuur gehouden werden in gelijkaardige omstandigheden. Verder werd ook 

de neurale differentiatie van deze cellen in detail bekeken. Er werden overlappende variaties 

in genexpressie en DNA methylatie gevonden in de 2 types van pluripotente stamcellijnen. 

Vergelijkingen van de neurale differentatie toonde aan dat 7 van de hiPSC klonen een 

substantieel aantal ongedifferentieerde cellen bevatte. In andere studies werd reeds 

aangetoond dat deze ongedifferentieerde cellen een groter oncogeen risico vertonen. (31) 

Deze cellen met gebrekkige differentiatie waren gekenmerkt door een hogere expressie van 

welbepaalde genen, onder andere genen van de retrovirussen zelf. Normaal worden deze 

onderdrukt door variabele epigenetische modificaties nadat de retrovirussen in het 

gastheergenoom geïntegreerd zijn. Deze ongedifferentieerde cellen moeten absoluut 

geïdentificeerd en geëlimineerd worden voor toepassing in de regeneratieve geneeskunde. In 

contrast tot deze resultaten werden bij de hESC deze ongedifferentieerde cellen niet 

teruggevonden. (32) Een tweede afwijking was dat tussen de neurale cellen soms hepatische 

en andere cellen werden gevonden. Zuivering van de celculturen met een cell sorter kan dat 

probleem van de baan helpen. (32) 

Na het doorlezen van een heleboel vergelijkende studies meen ik te mogen dat de cellen die 

uit ESC en iPSC worden verkregen gelijkwaardig zijn indien de juiste 

differentiatieprotocollen gebruikt worden, en enkel de mature cellen van het gewenste celtype 

geselecteerd worden. 

7. Hindernissen voor klinische toepassing 

Het onderzoek op iPSC levert even snel nieuwe doorbraken op als nieuwe vragen. 

7.1 Risico op tumorvorming 

Het risico op tumorvorming is een van de voornaamste redenen om therapieën met 

pluripotente cellen met terughoudendheid te gebruiken. Dit risico is vooral groot indien de 

iPSC gegenereerd zijn met behulp van integrerende vectoren. Deze bouwen zich namelijk 

preferentieel in het genoom in op plaatsen waar genen heel actief worden overgeschreven. 

Hierdoor worden ook de genen op de integrerende vectoren extra tot expressie gebracht. Eén 

van deze genen is c-Myc, een oncogen dat reeds tumoren heeft veroorzaakt bij muizen die 
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behandeld zijn met iPSC. Daarnaast kan de functie van naburige genen verstoord worden door 

de integratie van deze vectoren in het genoom. De gebruikte vector om iPSC te genereren 

heeft dus grote implicaties naar gebruik in de kliniek toe. (2) (12) (14) (31)  

Idealiter mag de celpopulatie die men wil gebruiken ook geen ongedifferentieerde cellen meer 

bevatten. Ongedifferentieerde cellen hebben immers een hoger risico op tumorvorming. Dit 

risico kan sterk verminderd tot bijna geëlimineerd worden door deze ongedifferentieerde 

cellen te verwijderen met behulp van FACS (Fluorescence-Activated Cell Sorting). (31)  

7.2 Lage efficiëntie en hoge kost 

De lage efficiëntie werd hoger reeds besproken. Onder andere de noodzakelijke expertise in 

het labo en het langdurige en arbeidsintensieve werk vertalen zich in hoge kosten. 

7.3 Afstoting 

Een van de meest interessante toepassingen van iPSC is hun mogelijkheid tot autologe 

transplantantie. Helaas heeft abnormale genexpressie in sommige cellen gedifferentieerd uit 

iPSC het potentieel om T-cel gemedieerde immuunresponsen uit te lokken 

(=immunogeniciteit). Dit in tegenstelling tot derivaten van ESC. Door het analyseren van 

genexpressieprofielen van cellen gedifferentieerd uit iSPC werd duidelijk dat een groep van 9 

genen (Hormad1, Zg16, Cyp3a11, Lce1f, Spt1, Lce3a, Chi3L4, Olr1, Retn) een abnormaal 

hoge expressie hadden. Indien de expressie van 3 bepaalde genen (Hormad1, ZG16 en 

Cyp3a11) geïnduceerd werd in andere cellen werd hun immunogeniciteit sterk verhoogd. 

Deze proteïnes zouden dus de afstoting kunnen veroorzaken en niet de integratie van de 4 

transcriptiefactoren op zich. Deze immunogeniciteit van cellen afgeleid uit iPSC moet eerst 

grondig geëvalueerd worden vooraleer klinische applicaties kunnen overwogen worden. (33) 

Als kritische noot moet hieraan toegevoegd worden dat in zijn studie enkel wordt gefocust op 

afstoting na teratoomvorming. Dit verhoogt de kans op afstoting want bepaalde tumoren 

kunnen inderdaad sterke responsen van het immuunsysteem uitlokken. 

De studie door Hanna et al. waarin muizen met sikkelcelanemie succesvol genezen werden 

(zonder afstoting) suggereert dat in sommige omstandigheden de iPSC-derivaten niet 

immunogeen zijn. Maar de muizen in de studie werden wel onderworpen aan zowel bestraling 

als immunosuppressiva wat het moeilijker maakt conclusies te trekken. Hanna et al. wijzen 

dan ook op het belang van het oplossen van de problemen met retrovirussen en oncogenen 

voor er kan overgegaan worden naar therapeutische opties bij mensen. (25) 
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7.4 Ethische aspecten 

Hoewel geen embryo’s worden gebruikt, is het gebruik van iPSC toch niet helemaal vrij van 

ethische bezwaren. Genoom sequenering op grote schaal kan twijfel oproepen over 

confidentialiteit en privacy. Ook injectie van derivaten van menselijke stamcellen in dieren 

kan voor sommige donoren misschien onaanvaardbaar zijn en moet duidelijk in de informed 

consent worden vermeld. Mensen kunnen gekant zijn tegen onderzoek op proefdieren in het 

algemeen of kunnen omwille van religieuze redenen het mixen van menselijke cellen met 

niet-menselijke cellen niet toelaten. Ook transplantatie naar andere mensen is niet voor 

iedereen aanvaardbaar. Sommigen willen niet dat hun cellen een levend, groeiend deel van 

een andere mens vormen. iPSC kunnen ook gebruikt worden om de ontwikkeling te 

bestuderen nadat ze gedifferentieerd zijn in gameten. Deze gameten hebben hetzelfde DNA 

als de donor, wat morele vragen over klonen, en de status van het embryo kan geven. (34) 

7.5 Genomische instabiliteit 

Onafgezien van het baanbrekend onderzoek dat al gebeurd is in het veld van 

ziektemodellering, zijn er een aantal studies verschenen die de veiligheid van iPSC betwisten. 

iPSC zouden bijvoorbeeld genetisch onstabieler zijn en een hogere gevoeligheid voor 

puntmutaties hebben volgens Pera. Ook zouden iPSC meer copynumbervariaties vertonen, dit 

zijn deleties of duplicaties van bepaalde stukken DNA op een chromosoom. Volgens 

diezelfde onderzoeker vertonen iPSC meer genetische abnormaliteiten dan ESC of de 

fibroblasten waar ze van afkomstig zijn. Hij onderzocht celpopulaties op mutaties gedurende 

verschillende fasen in het herprogrammeringsproces en de daaropvolgende differentatie. 

Bepaalde mutaties bestonden al in de celpopulatie bij de start, terwijl andere er bijgekomen 

zijn tijdens het herprogrammeringsproces of tijdens de groei in celcultuur. (35) 

Er worden ook hints gegeven naar de weerslag van deze mutaties. Het zouden vooral de 

regio’s zijn die instaan voor regulatie van de celcyclus die vatbaar zijn voor amplificatie, 

deletie of puntmutatie. Het uiteindelijke biologisch belang is nog niet onderzocht. Het is 

logisch dat de aneuploïde cellijnen of die met uitgebreide mutaties niet in de kliniek mogen 

worden gebruikt. Deze kunnen echter wel worden gebruikt voor de studie van genetische 

afwijkingen. De vraag blijft wel hoe de subchromosomale wijzigingen in de cellen moeten 

geïnterpreteerd worden. Dit is een moeilijke opdracht. Concluderend kan er dus gesteld 

worden dat er meer onderzoek moet gebeuren naar de functionele impact van deze mutaties, 

als die er al zou zijn. (35) 
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7.6 Variabele karakteristieken controlecellen 

Wanneer men de cellen van de patiënten vergelijkt met de controlecellen kan men ook nog 

voor moeilijkheden komen te staan. De controlecellen zijn immers niet allemaal identiek. Ze 

kunnen verschillen in een heleboel biologische karakteristieken. De variërende genetische 

achtergrond, cel derivatie- en differentiatieprocessen samen met de genetische wijzigingen die 

ontstaan tijdens het herprogrammeringsproces kunnen bij deze verschillen bijdragen. De 

variabele karakteristieken van de controlecellen kunnen zo de resultaten van het 

vergelijkingsproces beïnvloeden. (36) Daarom zouden telkens verschillende cellijnen moeten 

gecreëerd worden van elke controlepersoon en onderling vergeleken worden op 

gelijkwaardigheid. 

8. Klinische toepassingen 

8.1 Modellen maken van ziektes 

De ontwikkeling van modellen met behulp van iPSC werd onder andere gestimuleerd door 

een gebrek aan representatieve diermodellen. Deze zijn vroeger van onschatbare waarde 

geweest, maar aangezien dierlijke en menselijke fenotypes niet altijd overeenkomen bestaat 

de noodzaak om menselijke cellen te gebruiken. De fundamentele verschillen tussen mensen 

en dieren hebben vaak geleid tot teleurstellende resultaten van klinische studies bij mensen, 

na eerdere hoopgevende resultaten bij dieren. Naast diermodellen wordt ook menselijk 

weefsel zelf gebruikt voor in vitro testen. Het is echter moeilijk om relevante menselijke 

weefsels te isoleren en te onderhouden. Toegang tot menselijk weefsel, buiten bloed, is 

schaars en het beschikbare post mortem weefsel toont vaak enkel de laatste stadia van de 

ziekte. 

Om een goed bruikbaar model te verkrijgen met iPSC manifesteert een ziekte zich idealiter 

als een stoornis op cellulair niveau, met een duidelijk aantoonbaar fenotype via celculturen. 

De beste demonstraties tot nu toe betreffen dan ook monogene ziektes die een 

welgedefinieerd cel- of weefseltype aantasten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Rett 

syndroom (mutatie in MeCP2) en familiale dysautonomie (mutatie in IKBKAP). 

Polygene ziektes en ziektes die veroorzaakt worden door een complexe combinatie van 

genetische en omgevingsfactoren laten zich minder makkelijk bestuderen in een model met 

iPSC. Ook is er de vraag of deze in vitro modellering lukt bij ziektes met late start zoals 

Alzheimer en Parkinson. In een studie door Soldner et al. bleek alvast dat het waarschijnlijk 

nodig is de pathologie te versnellen door de celculturen bloot te stellen aan oxidatieve stress, 
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neurotoxines en overexpressie van de Parkinsongerelateerde genen. (16)  Er zijn echter ook al 

veelbelovende studies over deze veel voorkomende aandoeningen gepubliceerd die hieronder 

worden besproken. 

 

Figuur 2: verschillende stappen voor het aanmaken van een model met iPSC 

8.1.1 Neurologische aandoeningen 

Een moeilijkheid bij het bestuderen van neurologische aandoeningen is dat neuronaal weefsel 

moeilijk te verkrijgen is. Wanneer bijvoorbeeld Parkinson zich klinisch manifesteert zijn er al 

een groot aantal dopaminerge neuronen verloren gegaan. Hierdoor levert een biopsie minder 

relevant weefsel op. De iPSC technologie laat nu toe fysiologisch relevante, patiëntspecifieke 

neuronen te creëren in ongelimiteerde hoeveelheden. 

Voor veel neurologische aandoeningen is er momenteel geen behandeling of enkel een 

symptomatische. Meer inzicht in de pathogenese kan leiden tot specifiekere medicatie. Hierbij 

als voorbeeld spinale musculaire atrofie (SMA), een degeneratieve neuromusculaire 

aandoening waarvoor er nog geen behandeling is. Hierdoor is SMA  de meest voorkomende 

oorzaak van kindersterfte met een genetische oorzaak. (37) 

Een beter begrip van de pathogenese van een bepaalde neurologische aandoening kan ons ook 

meer bijleren over andere aandoeningen. De synucleinopathie bij Parkinson wordt 

bijvoorbeeld ook gezien in andere neurologische aandoeningen: Lewy lichaampjes dementie, 

multisysteematrofie en progressieve supranucleaire verlamming. (38) De mutatie in MeCP2 

bij Rett syndroom komt ook voor in een heleboel andere neurologische aandoeningen zoals 

  
• Keuze van de ziekte 

• Selectie van celtype om te herprogrammeren 
bv: fibroblasten, keratinocyten... 

• Keuze van de herprogrammeermethode  
bv: retrovirus, niet-integrerend... 

• iPSC karakterisatie 
bv: teratoom studie 

  
• Differentiatie naar relevant celtype 

bv: neuronen voor ziekte van Parkinson 

  
• Karakterisatie ziekte fenotype 

bv: moleculaire karakterisatie, expressie studies, vergelijking met diermodel 
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schizofrenie, bipolaire stoornissen en autisme. Studies rond MeCP2 deficiëntie zullen ons dus 

inzicht brengen in meerdere neurologische aandoeningen. (39) (40) 

8.1.1.1 Ziekte van Parkinson 

Parkinson is de tweede meest voorkomende neurodegeneratieve ziekte. De ziekte wordt 

gekenmerkt door een verlies van dopaminerge neuronen in de hersenen, vooral ter hoogte van 

de substantia nigra. Dit celverlies leidt tot de karakteristieke symptomen: beven van de 

ledematen, een uitdrukkingsloos gezicht en spierstijfheid. Het pathofysiologische kenmerk 

van Parkinson is de vorming van Lewy lichaampjes in de hersenen. Lewy lichaampjes bestaan 

uit proteïne-aggregaten van α-synucleine. (16) (38) (41) (42) 

Er zijn reeds genen ontdekt die gelinkt zijn aan de familiale vorm van Parkinson zoals SNCA, 

LRRK2, PTEN-PINK1 en Parkin. Meer dan 85% van de vormen zijn echter sporadisch. Op 

deze sporadische vormen kan moeilijk onderzoek gedaan worden wegens de weinig 

betrouwbare experimentele modellen die alle kenmerken van de menselijke ziekte correct tot 

uiting brengen. De klinische manifestaties van de familiale vorm zijn echter heel gelijkend op 

die van de sporadische vorm, wat een gemeenschappelijk etiologisch mechanisme suggereert. 

Studies op de familiale vorm kan ons dus inzichten brengen naar de etiologie van beide 

vormen. Meerdere onderzoeksgroepen onderzochten reeds het effect van afwijkingen in de 

verschillende Parkinsongeassocieerde genen. (16) (38) (41) (42) 

SNCA codeert voor α-synucleine, de voornaamste component van de Lewy lichaampjes. 

Devine et al. creëerden een iPSC-gebaseerd model van Parkinson met behulp van de 

fibroblasten van een patient met een triplicatie van SCNA. Een gezond familielid werd 

gebruikt als controle. Een afwijking in het SCNA gen leidt tot een vroege start van de ziekte 

van Parkinson, wat het vergemakkelijkt om een model te creëren. Uit hun resultaten bleek dat 

de fibroblasten van de Parkinsonpatiënt α-synucleine niet tot expressie brachten. Echter de 

dopaminerge neuronen afgeleid van hun iPSC vertoonden een tweemaal hogere expressie van 

α-synucleine in vergelijking met de gezonde controle. Deze verdubbeling van α-synucleine 

kan een belangrijke biomarker zijn om te ontwikkelen als diagnostische test, en om verder 

onderzoek met medicatie mee te doen. Bovendien hadden de aangetaste cellen een sterk 

verhoogde gevoeligheid voor oxidatieve stress. Het is dus mogelijk met iPSC dit proces van 

α-synucleinopathie te bestuderen. (38) 

LRRK2 is een kinase dat proteïne-proteïne interacties kan beïnvloeden. Een mutatie hierin is 

de meest frequente oorzaak van Parkinson met late start. Nguyen et al. onderzochten iPSC 
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van een patiënt met een mutatie in het LRRK2 gen. Neuronen hieruit gedifferentieerd toonden 

allemaal een toegenomen accumulatie van α-synucleine, een verhoogde gevoeligheid voor 

neurotoxines en oxidatieve stress. Hieruit volgde dat er ook een toegenomen apoptose was bij 

de cellen. Een andere studie had reeds aangetoond dat een mutatie, die het slecht 

functionerende LRRK2 uitschakelt, de toegenomen apoptose inhibeert. Hieruit volgde de 

hypothese van Nguyen et al. dat een inhibitor van de LRRK2 kinase activiteit de gevoeligheid 

van de cel voor apoptose zou kunnen verminderen. Ze konden echter geen meetbaar verschil 

aantonen wat betreft apoptose in de verschillende celpopulaties na behandeling met een 

kinase inhibitor (Y-27632). Behandeling met een kinase inhibitor beschermt de dopaminerge 

neuronen van de Parkinson patiënt dus niet. (41) 

Cooper et al. creëerden neuronen uit fibroblasten van 3 patiënten met een LRRK2 en PINK-1 

mutatie en 2 gezonde controles. De onderzoekgroep onderzocht de mitochondriën in de 

neuronen van de patiënten en van de controles. Het mitochondriaal elektronentransport bleek 

intact bij de patiënten, maar hun mitochondriën toonden een toegenomen gevoeligheid voor 

depolarisatie met kalium. Dit suggereert dat LRRK2 betrokken is in de mogelijkheid van de 

cel om te antwoorden op schadelijke influx van kalium. (42) 

Cytotoxiciteitstesten toonden aan dat de neuronen van de patiënten met ziekte van Parkinson 

gevoeliger waren aan chemische toxines dan de neuronen van de controles. Dit bevestigt de 

bevindingen van Nguyen et al.. De neuronen werden daarna behandeld met Coenzyme Q10, 

rapamycine en een LRRK2 inhibitor. Metingen van de LDH vrijstelling toonden aan dat deze 

behandeling de gevoeligheid van de cellen aan blootstelling aan lage dosissen van de toxines 

uit het eerste experiment verminderde. Eerder werd reeds gesuggereerd dat een LRRK2 

mutatie tot meer vrije radicalen leidt. Deze theorie werd nu bevestigd door de redding van de 

neuronen met de toediening van het antioxidant Coenzyme Q10. Hun data demonstreerden 

duidelijk dat neuronen afgeleid uit iPSC sensitieve modellen zijn om de kwetsbaarheid van de 

cellen en het effect van kandidaat neuroprotectieve moleculen te meten. (42) 

8.1.1.2 Spinale musculaire atrofie (SMA) 

De meerderheid van de patiënten met spinale musculaire atrofie hebben een mutatie in 

survival motorneuron 1 (SMN1), wat resulteert in een verminderde expressie van het SMN 

proteïne en selectieve degeneratie van α-motorneuronen. Dit leidt tot spierzwakte, paralyse en 

vaak de dood. De SMA patiënten vertonen de eerste symptomen rond de leeftijd van 6 

maanden en sterven meestal rond de leeftijd van 2 jaar gezien er geen doeltreffende 

behandeling voorhanden is. Het survival motorneuron 2 (SMN2) verschilt maar 1 nucleotide 



25 
 

van SMN1. De mate waarin SMN2 compenseert voor de abnormaliteiten in SMN1 bepaalt de 

ziektegraad. Het was moeilijk in het verleden om deze ziekte te bestuderen wegens de 

schaarste van aangetaste motorneuronen bij de patiënten. iPSC brengen hier de oplossing 

voor. 

Ebert et al. genereerden iPSC van fibroblasten van een SMA patiënt, en gebruikten iPSC uit 

de fibroblasten van de gezonde moeder als controle. Het doel van hun studie was het effect 

van de reductie van de SMN1 expressie op de neuronale differentiatie en overleving te 

onderzoeken. De iPSC van de patiënt en van de controle werden gedifferentieerd in 

motorneuronen. Echter 4 weken na de differentiatie, waarbij de cellen in cultuur gehouden 

werden, was er geen verschil in grootte en aantal motorneuronen tussen die van de patiënt en 

die van de controle. De cellen werden dan nog 2 extra weken in cultuur gehouden voor 

verdere maturatie. Bij de volgende analyse had de patiënt significant minder motorneuronen 

en deze waren kleiner in vergelijking met de controle. Er was echter geen verschil in totaal 

aantal neuronen, wat een specifieke negatieve impact van SMA op motorneuronen bevestigt. 

Initieel waren er dus bij de patiënt evenveel functionele motorneuronen geproduceerd als bij 

de controle. SMA blijkt echter selectief de productie van motorneuronen af te remmen of de 

degeneratie van motorneuronen te versnellen na een tijd. (37) 

Bovendien testte de onderzoeksgroep van Ebert et al. het effect van tobramycine en VPA 

(valproinezuur). Hiervan is geweten dat ze de expressie van SMN verhogen. iPSC van de 

patiënt behandeld met VPA of tobramycine toonden respectievelijk een tweevoudige en 

drievoudige toename in SMN proteïnes in vergelijking met onbehandelde iPSC van de 

patiënt. Er zouden wel nog meer verschillende patiënten moeten bestudeerd worden maar dit 

onderzoek toonde veelbelovende vooruitzichten voor de rol van iPSC in het onderzoek van 

SMA en specifieke medicatie. (37) 

Chang et al. rapporteerden 3 jaar later 5 iPSC lijnen van de fibroblasten van een SMA patient. 

Uit deze iPSC lieten ze neuronale cellen differentiëren. Deze vertoonden een abnormale groei 

en bleken een verminderde capaciteit te hebben om motorneuronen te vormen. Ectopische 

SMN expressie in deze iPSC lijnen herstelde normale motorneuron differentiatie en herstelde 

zo dus het fenotype. Deze bevindingen duiden aan dat de geobserveerde abnormaliteiten wel 

degelijk te wijten zijn aan de SMN deficiëntie en niet aan diversiteit tussen de iPSC lijnen. 

(43) 
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8.1.1.3 Ziekte van Alzheimer 

De ziekte van Alzheimer is één van de meest frequente neurodegeneratieve ziektes bij de 

oudere populatie. De prevalentie ervan zal de komende jaren nog sterk toenemen door de 

vergrijzing van de populatie. De voornaamste symptomen zijn geheugenverlies en cognitieve 

stoornissen. De ziekte wordt pathofysiologisch gekenmerkt door een verlies van neuronen in 

de cerebrale cortex. Dit gaat samen met een neerslag van β-amyloid en van verstrengelde 

neurofibrillen van tau proteïne. β-amyloid wordt geproduceerd uit het amyloid precursor 

proteïne (APP) door γ-secretase en β-secretase. 

De overgrote meerderheid van de ziekte van Alzheimer komt sporadisch voor. Autosomaal 

dominante overerving wordt echter ook geobserveerd. Het is vooral op deze overerfbare 

vormen dat het meeste onderzoek naar het ontstaansmechanisme gebeurd is. De autosomaal 

dominante vorm van Alzheimer kent een vroege start. Preseniline 1 en 2 (PS1 en PS2) zijn 

twee genen die geïdentificeerd zijn als causale oorzaak ervoor. PS1 en 2 coderen voor het 

grootste deel van het γ-secretase. Mutaties in deze twee genen of in het APP stimuleren de 

productie van β-amyloid en spelen dus een belangrijke rol in de pathogenese. 

Yagi et al. rapporteerden de aanmaak van iPSC uit fibroblasten van patiënten met een mutatie 

in PS1 en PS2. Ze demonstreerden dat de hieruit gedifferentieerde neuronen een verhoogde 

secretie van β-amyloid vertoonden in vergelijking met de controleneuronen. Dit komt overeen 

met de huidige kennis over de moleculaire pathogenese. Via immunoblotting met anti-Tau 

antilichamen werd onderzocht of de neuronen van de patiënten ook een abnormale stapeling 

van Tau proteïne vertoonden. Dit werd niet gedetecteerd, waarschijnlijk omdat het 

cultuurprotocol te kort was. Ook de mogelijkheid om iPSC te gebruiken om het effect van 

medicatie te voorspellen werd onderzocht. Hiervoor werd een γ-secretase inhibitor 

toegevoegd in verschillende hoeveelheden. Dit leidde tot een daling in de β-amyloid secretie, 

op een dosisafhankelijke manier. Ook andere pathways in de cel reageerden positief op deze 

γ-secretase inhibitor. Er is dus een potentieel om met iPSC-modellen van deze ziekte 

potentieel nuttige medicatie te identificeren en het effect ervan te valideren. (44) 

Israel et al. herprogrammeerden fibroblasten van twee patiënten met familiale Alzheimer 

(veroorzaakt door een mutatie in het APP), van 2 patiënten met sporadische Alzheimer, en 

van 2 controle-individuen in iPSC lijnen. Hieruit liet men neuronen differentiëren en deze 

werden vergeleken met elkaar. De neuronen van de patiënten met sporadische Alzheimer 

vertoonden hetzelfde fenotype als de neuronen met APP mutatie. Vergeleken met de 
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controleneuronen, vertoonden neuronen met APP mutatie significant hogere niveaus van β-

amyloid, gefosforyleerd tau proteïne en glycogeen synthase kinase. Hieruit mag besloten 

worden dat de neuronen als betrouwbaar model fungeren voor de ziekte van Alzheimer. Alle 

cellen vertoonden wel normale elektrofysiologische activiteit. Het eventuele verband tussen 

verstoorde amyloid productie en neerslag van neurofibrillen blijft nog onduidelijk. De 

neuronen met APP mutatie accumuleerden ook grotere hoeveelheden RAB5 positieve 

endosomen in vergelijking met de controleneuronen. Het belang hiervan is nog ongeweten. 

Behandeling van de neuronen met γ-secretase inhibitoren reduceerde de hoeveelheid β-

amyloid. Daarenboven reduceerden β-secretase inhibitoren de hoeveelheid β–amyloid en tau 

proteïne. (45) 

Tot op de dag van vandaag bestaat alleen nog maar een symptomatische behandeling met 

cholinesterase inhibitoren en NMDA antagonisten voor de ziekte van Alzheimer die de 

dysbalans in neurotransmitters probeert te herstellen. Secretase inhibitoren daarentegen 

interfereren met de verschillende stappen in het pathogenetisch mechanisme.  

Enkele β-secretase inhibitoren zijn reeds goedgekeurd voor klinische studies bij mensen. 

CTS-21166, een β-secretase inhibitor, werd getest in fase 1 klinische studies. Het 

amyloidgehalte in het bloed werd bepaald bij gezonde jonge mannen. In deze studies van het 

bedrijf CoMentis werd aangetoond dat de amyloid concentratie in het plasma daalde door de 

β-secretase inhibitor. Verdere studies moeten de werkzaamheid bepalen om cognitief verval 

bij ouderen af te remmen. Ook door LY-450139, een γ-secretase inhibitor, daalde de 

concentratie van amyloid in het plasma van gezonde mensen. Twee grote fase 3 studies met 

dit potentieel veelbelovend medicament werden echter vroegtijdig stopgezet door de 

negatieve effecten op cognitie en functioneren bij patiënten. Ook studies met nog andere γ-

secretase inhibitoren gaven negatieve resultaten. Nieuwe studies zijn ondertussen gestart met 

andere γ-secretase inhibitoren. (46) 

8.1.1.4 Rett syndroom 

Rett syndroom wordt geclassificeerd onder de autismespectrumstoornissen. Deze zijn 

gekenmerkt door repetitief gedrag, een beperkt repertoire van interesses en gestoord sociaal 

contact. Wanneer de Rett-patiënten ongeveer 2 jaar oud zijn beginnen ze autistisch gedrag te 

vertonen. Meestal stoppen ze volledig met praten en verliezen ze hun handfunctie en andere 

motorische functies. 
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Rett syndroom is een monogenetische aandoening en wordt veroorzaakt door een mutatie in 

het X-gebonden gen MeCP2, waardoor dit zijn functie verliest. De hypothese is dat defecten 

in de synaptogenese en/of synaptische functie aan de basis liggen van de sterk verstoorde 

activiteit van de neuronale netwerken in de hersenen bij Rett-patiënten. (39) (40) 

Marchetto et al. ontwikkelden een model voor Rett syndroom met behulp van fibroblasten van 

Rett patiënten met een MeCP2 mutatie, en gezonde controles. Eerdere studies toonden aan dat 

verlies en verdubbeling van het MeCP2 gen in muizen een tegenovergestelde invloed heeft op 

het aantal synapsen tussen neuronen. Dit suggereert dat MeCP2 een belangrijke rol speelt in 

de regulatie van synapsvorming. Deze theorie werd bevestigd in hun model met iPSC. De 

neuronen afgeleid uit de iPSC van de patiënten vertoonden minder dendritische uitlopers en 

synapsen in vergelijking met die van de controles. Ze gebruikten daarna in gezonde neuronen 

een MeCP2 knockdown techniek waarna de cellen hetzelfde fenotype kregen als die van de 

Rett patiënten. De neuronen van de patiënten toonden bovendien een abnormale frequentie 

van intracellulaire calcium spikes en er waren elektrofysiologische defecten in de neuronale 

netwerken. Dit zijn potentieel nieuwe biomarkers voor het Rett syndroom die kunnen leiden 

tot vroegere detectie en behandeling. (39) 

Ook testten Marchetto et al. specifieke medicatie op de neuronen van de patiënten. IGF-1 

deed het aantal synapsen toenemen in bepaalde populaties. De dosis en timing van toediening 

moet wel precies bepaald zijn om neveneffecten te voorkomen zoals te hevige stimulatie. 

Gentamycine was de volgende drug die getest werd. Een lage dosis van gentamycine bleek 

voldoende om de graad van MeCP2 expressie te verhogen waardoor neuronale synapsen 

gered werden. (39) 

Farra et al. onderzochten iPSC van muismodellen met een mutatie in MeCP2, waardoor dit 

gen inactief werd. Hun resultaten tonen aan dat de actiepotentialen in de neuronen een 

kleinere amplitude en een langere duur hebben in vergelijking met wild type neuronen. De 

actiepotentialen konden ook moeilijker gegenereerd worden. De afwijkende karakteristieken 

van de actiepotentiaal suggereert een afwijkende expressie van de Na+- en K+-kanalen in de 

celmembraan. Bij elektrofysiologische testen bleek dat zowel de inwaartse als uitwaartse 

ionenstromen over de celmembraan kleiner waren dan bij controleneuronen. MeCP2 

deficiëntie leidt dus tot een gedaalde exciteerbaarheid en een verminderde synaptische 

transmissie van elektrische signalen door de afwijkende membraankarakteristieken. Deze 

bevindingen waren consistent in alle neuronen afgeleid uit de iPSC.  
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Met iPSC is het dus mogelijk een representatief model te maken van de neuronale functie en 

synaptische transmissie in Rett syndroom. Bovendien verloopt het testen van farmaca en 

mogelijkheden om genen te redden makkelijker via iPSC dan via muizen zelf. (40) 

8.1.1.5 Familiale dysautonomie (FD)  

Familiale dysautonomie is een zeldzame, ernstige neuropathie waarbij zowel het autonoom 

als het sensorisch zenuwstelsel wordt aangetast. De meest frequente symptomen zijn een 

droge mond en droge ogen, schommelingen in de bloeddruk en hartslag en een verminderde 

gevoeligheid voor pijn. De meeste patiënten dragen een mutatie in het IKBKAP gen, maar de 

pathogenese is grotendeels ongeweten. De mutatie in het IKBKAP gen leidt tot een 

weefselspecifiek mRNA splitsingsdefect wat leidt tot gedaalde concentraties van het IKAP 

proteïne. Deze gedaalde concentratie van het IKAP proteïne is verantwoordelijk voor een 

gedaalde celmotiliteit. Men kent echter nog niet het verband tussen de gedaalde celmotiliteit 

en de kenmerken van FD, als dat er al zou zijn. Er is nog geen oorzakelijke behandeling voor 

FD. 

iPSC werden gegenereerd door Lee et al. van de fibroblasten van 3 patiënten en enkele 

controles. Hieruit werden neuronale cellen gedifferentieerd en hun genexpressiepatronen 

werden vergeleken. Twintig specifieke genen werden minder tot expressie gebracht in de FD 

neuronale cellen. De meeste hiervan waren betrokken in de perifere neurogenese en neuronale 

differentiatie. Ook de verminderde mogelijkheid tot celmigratie en het defect in IKBKAP 

splitsing werden bij de cellen van de FD patiënten vastgesteld. Deze parameters kunnen 

eenvoudig gemeten worden. (47) 

Drie medicaties werden getest op hun mogelijkheid tot het beïnvloeden van deze parameters. 

Korte termijn blootstelling (1 tot 5 dagen) van de FD neuronen aan kinetine had een toename 

in normale IKBKAP expressie tot gevolg, ECGC (epigallocatechine gallaat) en tocotrienol 

hadden echter geen effect. Op de andere parameters werd geen verbetering vastgesteld. Indien 

kinetine echter continu werd toegediend vanaf dag 1 vanaf het bereiken van het pluripotent 

stadium nam ook het aantal differentiërende neuronen toe. Er moet nog meer onderzoek 

gebeuren naar de exacte dosis en toediening van kinetine maar dit onderzoek toont duidelijk 

aan dat kinetine uiterst positieve effecten kan hebben voor de FD patiënten. (47) 

8.1.1.6 Ziekte van Machado-Jozef 

De ziekte van Machado-Jozef of spinocerebellaire ataxie type 3 (SCA3) is een erfelijke 

neurodegeneratieve ziekte waarbij de symptomen starten rond het dertigste levensjaar. Er 
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ontstaat progressieve cerebellaire ataxie wat resulteert in een verlies van spiercontrole en 

coördinatie van het hele lichaam. De oorzaak is een abnormale toename van het aantal 

polyglutamine (polyQ) herhalingen in het ataxine 3 gen. Het aantal polyQ herhalingen 

correleert direct met de ernst van de ziekte, en correleert omgekeerd met de leeftijd waarbij de 

symptomen starten. Het pathofysiologisch kenmerk van SCA3 betreft aggregaten van dit 

ataxine 3 gen met andere proteïnes in de hersenen. Deze aggregaten zouden ontstaan door 

proteolyse van de polyQ fragmenten. De rol van proteolyse in het ontstaan van de ziekte en de 

cellulaire processen in de vroege stadia van de ziekte is echter nog nooit gevonden.  

Koch et al. formuleerden de hypothese dat wanneer de calciumconcentratie in de neuronen 

stijgt door depolarisatie, calium afhankelijke proteases worden geactiveerd. Deze calcium 

afhankelijke proteases zouden betrokken zijn in het vroegste stadium van de ziekte. Om deze 

hypothese te staven genereerden ze iPSC van 4 patiënten met SCA3, en 2 gezonde controles. 

De neuronen afgeleid uit deze iPSC werden vervolgens gedepolariseerd met glutamaat. Dit 

leidde effectief tot calciumafhankelijke proteolyse van het ataxine 3 gen waarna onoplosbare 

aggregaten werden gevormd. Met behulp van Blot-technieken kon men aantonen dat deze 

aggregaten bestonden uit fragmenten van het ataxine 3 gen en andere proteïnen die polyQ 

fragmenten bevatten. Dit werd geobserveerd in de iPSC-afgeleide neuronen, maar niet in de 

fibroblasten, iPSC of gedifferentieerde gliale cellen. Dit verklaart waarom de degeneratie bij 

SCA specifiek in neuronen gebeurt. Dit bewijst alweer de kracht van iPSC technologie in het 

bestuderen van de onderliggende ziektemechanismen. (48) 

Men onderzocht ook welk protease verantwoordelijk was voor deze proteolyse door middel 

van verschillende inhibitoren van de protease familie. Inhibitoren van het caspase hadden 

geen effect op de vorming van aggregaten in tegenstelling tot de inhibitoren van calpain die 

leidden tot complete verdwijning van de aggregaten. Calpain gemedieerde proteolyse staat 

dus centraal in de pathofysiologie. (48) 

8.1.2 Cardiovasculaire aandoeningen 

8.1.2.1 Lang QT syndroom (LQTS), type 2 

LQTS is klinisch een uitdagende aandoening: de penetrantie van symptomen binnen een 

familie varieert sterk en sommige patiënten gaan zelfs quasi symptoomloos door het leven. 

Een beter begrip van de onderliggende mechanismen van deze ziekte zou ook voor de 

farmaceutische industrie heel interessant zijn. LQTS kan immers ook geïnduceerd worden 

door medicatie. Een humaan model is ook altijd relevanter om medicatie op te testen dan een 
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diermodel. De huidige therapie voor LQTS2 omvat dagelijkse inname van een β-blokker, 

meestal nadolol. Er zijn ook invasievere behandelingen beschikbaar: implantatie van een 

defibrillator, linker cardiale orthosympatische denervatie. Deze houden echter het risico in 

van infectie en trauma en zijn zeker voor jonge patiënten niet voor de hand liggend. (49) (50) 

(51)  

Congenitaal LQTS is gekenmerkt door cardiale aritmiëen. Deze ontstaan door abnormale 

ionfluxen die worden veroorzaakt door een mutatie in een ionkanaal. De aandoening is 

vernoemd naar de karakteristieke afwijking op het ECG: een lang QT segment, wat wijst op 

een verlengde repolarisatie. Nog een karakteristieke afwijking op het ECG zijn de torsades de 

pointes, wat een speciaal type van polymorfe ventriculaire tachycardie is. Het is geen 

zeldzame aandoening en komt voor bij 1 op 1000 mensen. De symptomen omvatten 

palpitaties, syncope, beroerte en plotse cardiale dood. Plotse cardiale dood van een jonge 

persoon kan de eerste vreselijke presentatie zijn van deze ziekte. Er zijn 12 types van lang QT 

syndroom gekend. Type 1 en 2 omvatten meer dan 90% van alle genetische gevallen van 

LQTS en zijn beide te wijten aan een stoornis in de functie van de kaliumkanalen. (49) 

Izhtaki et al. genereerden iPSC uit fibroblasten van een 28-jaar oude vrouw met LQTS2. 

Hieruit lieten ze cardiomyocyten differentiëren om verder te onderzoeken. Actiepotentialen 

werden gemeten van spontaan contraherende clusters cellen, en de cardiomyocyten werden 

geclassificeerd als atriaal, ventriculair en nodaal. Verlengde repolarisatie en neiging tot 

ontwikkelen van vroege nadepolarisaties (EADs) werd aangetoond in de atriale en 

ventriculaire cellen van de patiënte en niet in de gezonde controlecellen. Voor de voltage 

clamp experimenten werden de clusters cellen gesplitst in individuele cellen. Deze 

experimenten bevestigden dat de verlenging van de duur van de actiepotentiaal te wijten is 

aan een significante reductie van de kaliumstroom.. 

Hierna werd de kracht getest van nieuwe farmaca die de afwijkingen verergeren, namelijk 

kaliumkanaalblokkers. Deze hadden het voorspelde effect. Ook medicatie die een positief 

therapeutisch effect kan hebben werd bestudeerd. Pinacidil en nifedipine bleken beide de 

actiepotentiaal te verkorten en verminderden de neiging tot EADs. Deze studie toonde ook 

aan dat ranolazine, een blokker van de natriumstroom, de duur van de actiepotentiaal niet 

verkortte maar wel EADs voorkwam. (51) 

Matsa et al. genereerden iPSC uit een huidbiopsie van een patiënt met LQTS2. Als controle 

werd de moeder van de patiënt gebruikt. Hieruit lieten ze cardiomyocyten differentiëren. Na 
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11 dagen vanaf de start van het differentiatieprotocol werden spontaan contraherende clusters 

cellen waargenomen. Deze vertoonden de typische cardiale markers. In vergelijking met de 

controlecellen vertoonden deze cellen in rustomstandigheden een verlengde 

actiepotentiaalduur. 

De LQTS2 cardiomyocyten waren gevoeliger aan behandeling met een kaliumkanaalblokker, 

die echter in beide groepen tot EADs leidde. Dit suggereert dat patiënten met LQTS 2 

gevoeliger zijn aan medicaties die de kaliumstroom blokkeren, zoals cisapride, terfenadine en 

lidoflazine, wat in de kliniek al vaak werd opgemerkt. De LQTS2 cardiomyocyten vertoonden 

EADs wanneer ze blootgesteld werden aan het symptathicomimeticum isoprenaline, de 

controlecellen echter niet. Dit effect werd tenietgedaan door de typische β-blokkers 

propanolol en nadolol. Nadolol behoorde tot de dagelijkse therapie van deze patiënt. Ook 

experimentele medicatie, de kaliumkanaalstimulatoren, werd getest. Nicorandil en PD118057 

zorgden voor een verkorting van de actiepotentiaal en konden soms de EADs volledig doen 

verdwijnen. Deze resultaten indiceren dat deze medicatie van groot nut kunnen zijn voor deze 

patiënten en in groter detail moeten worden onderzocht. (49) 

Het lukte ook Lahti et al. om van deze ziekte in vitro een model te maken. Ze gebruikten, in 

tegenstelling tot de twee andere studies die de whole cell patch clamp techniek gebruikten, de 

geperforeerde patch clamp techniek. Hierbij is het mogelijk experimenten uit te voeren in 

omstandigheden die de fysiologische het meest benaderen. Bovendien had hun patiënt ook 

mildere symptomen dan in de andere studies, hij vertoonde enkel af en toe palpitaties. 

Vandaar is deze studie complementair aan de twee vorige. De onderzoeksgroep behaalde 

dezelfde resultaten als de vorige studies. De actiepotentiaal in de LQTS2 cardiomyocyten 

duurde significant langer dan in de controlecellen. Men nam ook een afname in densiteit van 

functionerende kaliumkanalen waar. De LQTS2 cardiomyocyten waren gevoeliger aan 

potentieel aritmogene medicatie, en vertoonden vaker aritmogene elektrische activiteit. Ook al 

was deze patiënt relatief asymptomatisch, de cardiale cellen vertoonden in vitro de typische 

elektrofysiologische afwijkingen. (50) 

8.1.3 Metabole aandoeningen 

Veel informatie over de pathofysiologie van metabole aandoeningen werd reeds gehaald uit 

muismodellen, maar deze verklaren niet de variatie in symptomen tussen de patiënten. Ook 

leverbiopsies van patiënten zijn niet ideaal gezien hepatocyten moeilijk in cultuur te brengen 

zijn en de cellen vaak al zwaar beschadigd zijn. Als voorbeeld van een metabole aandoening 

die succesvol gemodelleerd is met iPSC werd voor de ziekte van Wilson gekozen. (52) 
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8.1.3.1 Ziekte van Wilson 

De ziekte van Wilson is een aangeboren aandoening van het kopermetabolisme. Koper wordt 

opgenomen in de darm en naar de lever getransporteerd. In de lever zorgt het ATP7B 

(ATPase, Cu2+ transporterend, beta-polypeptide) voor de secretie van koper, gedeeltelijk in 

de gal en gedeeltelijk in het bloed. De correcte vorm van ATP7B moet aanwezig zijn op de 

correcte plaats. Indien niet, accumuleert het koper in de hepatocyten en zorgt zo voor 

progressieve schade aan de lever. Uiteindelijk komt het koper toch in de bloedbaan terecht, 

zonder gebonden te zijn aan specifieke eiwitten, en brengt het schade toe aan alle organen, 

waaronder de basale ganglia in de hersenen. De symptomen van de ziekte resulteren uit deze 

neurologische en hepatologische schade. (52) 

Er zijn reeds meerdere mutaties gekend die leiden tot de ziekte van Wilson. Bij de patiënt 

geselecteerd door Zhang et al. was het ATP7B aanwezig op de verkeerde plaats. Hepatocyten 

werden gegenereerd uit de iPSC van deze patiënt. Deze vertoonden in vitro het typische 

kenmerk van de ziekte namelijk het defect in kopertransport, en de verkeerde distributie van 

ATP7B. De onderzoeksgroep van Zhang zocht naar een effectieve behandeling voor deze 

ziekte, zowel de drug curcumine als genherstel werd getest. Curcumine is een chaperone drug, 

dit betekent dat het helpt bij het opvouwen van proteïnes zonder later zelf deel uit te maken 

van de definitieve vorm. Indien curcumine werd toegevoegd aan de celpopulatie zorgde dit 

voor een gedeeltelijk betere lokalisatie van ATP7B. Ook toevoegen van een lentivirale vector 

met het correcte gen had dit effect. Beide behandelmethodes hadden dus een positief effect en 

kunnen verder uitgewerkt worden. (52) 

8.2 Toxicologische studies 

Geneesmiddelenonderzoek bestaat uit verschillende fasen. Eerst wordt een brede range aan 

dosissen van het geneesmiddel getest in vitro (celculturen) of in vivo (dieren) voor het aan 

mensen kan toegediend worden. 

Een belangrijke fase in geneesmiddelenonderzoek is bewijzen dat het desbetreffende 

geneesmiddel niet cardio- of hepatotoxisch is. Het is echter niet voor de hand liggend om dit 

op een ethisch correcte manier uit te voeren. Vroegtijdige en accurate detectie van toxiciteit 

zou leiden tot enorme besparingen in de farmaceutische industrie doordat vermeden wordt dat 

fondsen aan toxische medicatie worden besteed die uiteindelijk de markt toch niet zullen 

bereiken. Toxiciteitstesten met dieren zijn niet altijd representatief voor mensen gezien de 

soms optredende soortspecifieke farmacologische toxiciteit. iPSC bieden veel nieuwe 
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mogelijkheden: toegang tot een quasi ongelimiteerde hoeveelheid cardiomyocyten, 

hepatocyten en neuronen van een diverse populatie. Bovendien kunnen deze cellen van de 

patiënt zelf afkomstig zijn zodat gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk is. 

Yokoo N et al. onderzocht de invloed van medicatie op de slagfrequentie en daarna op de 

contractiliteit van iPSC afgeleide cardiomyocyten. Ze concludeerden dat deze resultaten 

identiek waren aan die op ESC afgeleide cardiomyocyten. Om de effecten van de medicatie te 

testen kozen ze de slagfrequentie en contractiliteit omdat deze de hartpompfunctie bepalen. 

Acht medicaties werden getest. Β-blokkers, β-mimetica, amiodarone, verapamil en Na+-

kanaal blokkers veroorzaakten hetzelfde effect op de iPSC afgeleide cardiomyocyten als in de 

klinische setting. Patiëntspecifieke cardiomyocyten bieden de mogelijkheid voor de screening 

naar drugs tegen aritmieën op indiviueel niveau, voornamelijk letale aritmische aandoeningen 

zoals LQTS waar het bijzonder moeilijk is de gepaste drug te selecteren. Bovendien is de 

differentiatie van patiëntspecifieke cardiomyocyten uit iPSC veel makkelijker te 

implementeren dan vroegere technieken zoals SCNT. (28) 

8.3 Nieuwe therapieën 

 

Figuur 3: Overzicht van de verschillende stappen om tot een behandeling met iPSC te komen 

Het vervangen van een slecht of niet meer functionerend orgaan van een patiënt is het doel 

van orgaantransplantatie. Orgaantransplantatie tussen niet-verwante individuen wordt 
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vandaag vrij veel toegepast. Het is echter geen voor de hand liggende techniek gezien de 

gelimiteerde aanwezigheid van geschikte weefsels en de lange behandeling met 

immunosuppressiva, die op zichzelf ook risico’s inhoudt voor de patiënt.  

iPSC bieden heel veel potentieel voor de regeneratieve geneeskunde. De patiënten zouden niet 

meer moeten behandeld worden met immunosuppressiva doordat de cellen lichaamseigen 

zijn.  

Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden die vervuld moeten zijn voor een succesvolle 

transplantatie van iPSC afgeleide cellen. Ten eerste: de cellen moeten functioneel en fysisch 

integreren in het gewenste doelorgaan van de gastheer. Ten tweede: de getransplanteerde 

cellen mogen geen tumoren veroorzaken. Ten laatste: de cellen moeten vernietiging door het 

immuunsysteem ontwijken. 

8.3.1 Neurologische aandoeningen 

8.3.1.1 Ziekte van Parkinson 

Celtransplantatie lijkt een heel geschikte behandelingsoptie te zijn voor Parkinson. Een van de 

redenen hiervoor is dat het ziektespecifieke verlies van dopaminerge cellen eerder 

gelokaliseerd gebeurt. Het bleek reeds vroeger dat transplantatie van foetale hersencellen de 

dopaminefunctie kan herstellen in diermodellen én mensen. Wernig et al. onderzocht in 2008 

of het lukte om functionerende neuronen af te leiden uit geherprogrammeerde fibroblasten 

van muizen. Hierna mat de onderzoeksgroep wat de effecten waren nadat deze geïmplanteerd 

werden in muizenhersenen met stoornissen in de dopaminerge neurotransmissie. (31) 

De onderzoeksgroep gebruikte in een eerste reeks experimenten iPSC uit fibroblasten van 

muizen. De neuronen hieruit afgeleid werden, na kleuring met groen fluorescerend proteïne 

(GFP), ingebracht in de hersenventrikels van muizen in utero. Na de bevalling werden deze 

muizen geanalyseerd en de GFP-positieve neuronen werden in alle verschillende hersendelen 

teruggevonden door middel van immunofluorescentie. Elektrofysiologische testen werden 

verricht op hersensneden van deze getransplanteerde muizen. Deze vertoonden normale 

spontane actiepotentialen en alle andere kenmerken van functionerende neuronen. (31) 

De procedure om neuronen te creëren uit fibroblasten werd nog eens herhaald. Door 

toediening van 6-hydroxy dopamine kregen de muizen een tekort aan dopaminerge neuronen. 

Zo fungeerden ze als model voor Parkinson. Dopaminerge neuronen werden geïmplanteerd in 

de hersenen van 9 muizen. In evenveel controles werd een banale hersenoperatie uitgevoerd. 
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Acht van de 9 muizen die de transplantie met iPSC ondergingen vertoonden verbeteringen in 

gedragstesten. Dit resultaat werd beschouwd als een groot succes. (31)  

8.3.1.2 Oculaire aandoeningen 

De meest significante vooruitgang met iPSC is gemaakt bij oculaire aandoeningen. Het oog, 

net zoals de meeste andere weefsels van het zenuwstelsel, heeft een heel lage capaciteit tot 

zelfherstel. Dit maakt van het oog een interessant doelwit voor autologe transplantatie. 

Bovendien is het relatief geïsoleerd van de rest van het lichaam waardoor het immuunrejectie 

en schadelijke systemische reacties beter kan omzeilen, en is het makkelijk chirurgisch 

bereikbaar.  

Aandoeningen zoals leeftijdsgerelateerde maculaire degeneratie (ARMD) en retinitis 

pigmentosa worden veroorzaakt door defecten in het retinaal pigment epitheel (RPE) aan de 

achterkant van het oog. Bij ARMD sterven de kegeltjes af in de gele vlek in het centrale 

gedeelte van de retina. ARMD is een veel voorkomende ziekte bij ouderen die uiteindelijk 

kan leiden tot ernstig irreversibel gezichtsverlies. Bij retinitis pigmentosa sterven de staafjes, 

de lichtgevoelige cellen, af en wordt er pigment afgezet in de retina. In het algemeen leidt 

aantasting van het RPE tot visusverlies dat de patiënt ernstig hindert in zijn dagelijkse 

bezigheden en zelfs tot depressie kan leiden. RPE cellen kunnen eenvoudig worden gecreëerd 

uit iPSC en overleven in diermodellen van deze aandoeningen. (53) 

Li et al. onderzochten de doeltreffendheid en veiligheid van een autologe RPE transplantatie 

in muismodellen van retinitis pigmentosa. iPSC van 34 muizen werden gedifferentieerd in 

RPE cellen en geïnjecteerd subretinaal. Na de transplantatie begaven de getransplanteerde 

RPE cellen zich tussen de natieve RPE cellen in de gastheerretina en werden daar opgenomen, 

zonder disruptie van de retina. Een electroretinogram, een standaard methode om de functie 

van de retina te testen, toonde sterk verbeterde functie van de retina bij de muizen die een 

transplantatie hadden gekregen. Dit impliceert dat hun visus ook zal verbeterd zijn. Bij 10 

muizen was het echter niet mogelijk een electroretinogram af te nemen wegens retinale 

loslating of chirurgisch trauma. Histologische coupes bevestigden de vorming van nieuws 

RPE weefsel. Geen enkel van de dieren ontwikkelde tumoren gedurende hun leven. Het 

beschadigd RPE weefsel werd dus bij de meeste muizen succesvol vervangen gebruik makend 

van iPSC afgeleide cellen. De injectietechniek had echter wel bijwerkingen op een significant 

aantal van de muizen. (53) 
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Een multicenter studie van Schwartz et al. gaf ons reeds wat informatie over de resultaten van 

RPE transplantatie bij mensen. Een populatie van RPE cellen, verkregen uit hESC, werd 

subretinaal geïnjecteerd bij patiënten met ARMD of Stargardt maculaire dystrofie. Deze 

inleidende studie was vooral gericht naar het observeren van veiligheid en tolerantie. De 

definitieve resultaten van deze studie zijn nog niet bekendgemaakt maar er werden alvast geen 

ongewenste complicaties vastgesteld. Deze patiënten zullen wel sowieso levenslang 

immunosuppresivva moeten krijgen door deze allogene transplantatie. (54) 

De Japanse regering gaf in juli vorig jaar groen licht voor de eerste klinische studie op 

mensen met iPSC. Het onderzoek zal geleid worden door Masayo Takahashi van het RIKEN 

Center for Developmental Biology. Het gebruik van iPSC bij patiënten leidend aan ARMD zal 

onderzocht worden. Het doel is om autologe iPSC te creëren gebruik makende van 

huidbiopten van enkele patiënten. De RPE cellen die hieruit gedifferentieerd worden zouden 

daarna terug ingeplant worden in het oog van de patiënten. Deze transplantatie zal ten 

vroegste begin 2014 plaatsvinden. (55) 

8.3.2 Hematologische aandoeningen 

Grote aantallen hematopoëtische stamcellen afleiden uit iPSC blijft een uitdaging in dit veld. 

Bovendien blijken de cellen in meerdere studies moeilijk in cultuur te houden. De techniek 

van genherstel begint echter heel goed op punt te staan. Bewijs hiervan onder andere de studie 

over β-thalassemie waar exacte genomische locaties geanalyseerd zijn waar vectoren voor 

gentherapie veilig kunnen integreren. (25) (56) 

8.3.2.1 Β-thalassemie 

Β-thalassemie is een hemoglobinopathie, net zoals sikkelcelanemie (zie 8.3.2.2). De twee 

belangrijkste vormen van thalassemie zijn α- en β-thalassemie die elk hun eigen kenmerken 

hebben. Een patiënt met β-thalassemie maakt foutief geconfigureerde erythrocyten aan die 

herkend worden door het immuunsysteem en vernietigd worden. Hierdoor treedt er 

chronische anemie op. 

Om nevenefecten van iPSC te minimaliseren moet extra genetisch materiaal best ingebracht 

worden in “veilige havens”. Dat zijn regio’s in het genoom waar de geïntegreerde genen 

adequaat tot expressie worden gebracht zonder de functie van de endogene genen te verstoren. 

Veel retrovirussen, zoals HIV, integreren efficiënt in het genoom rond plaatsen waar genen 

actief worden overgeschreven. Dit bevordert de expressie van de genen op deze retrovirale 

http://www.riken.jp/en/research/labs/cdb/
http://www.riken.jp/en/research/labs/cdb/
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vectoren maar houdt natuurlijk het risico in van de functie van naburige genen te verstoren, 

onder andere kankergeassocieerde genen. 

Papapetrou et al. stelden de techniek op punt voor de integratie van het correcte β-globine gen 

in veilige havens. Er werden meerdere iPSC cellijnen gecreëerd van 4 verschillende patiënten 

met β-thalassemie. Het therapeutische β-globine gen werd ingebracht met behulp van een 

lentivirale vector. De integratieplaats van de vector werd geanalyseerd en getoetst aan de 

criteria van Papapetrou et al. voor veilige integratie. Ongeveer 7% van de behandelde cellen 

beantwoordden aan al hun criteria rond veiligheid, waardoor deze techniek nu nog een vrij 

lage efficiëntie heeft. Ook werd gecontroleerd door middel van Southern Blot of er niet meer 

dan 1 vector geïntegreerd was. Uit de goedgekeurde cellen werden dan hematopoëtische 

stamcellen gedifferentieerd. De morfologie van de cellen en expressie van de erytropoëtische 

celmerkers werd nagegaan. Hieruit werd besloten dat het β-globine gen op de vector correct 

tot expressie gebracht waren en de cellen hersteld waren. (56) 

8.3.2.2 Sikkelcelanemie 

Sikkelecelanemie is een autosomaal recessieve hemoglobinopathie waarbij er een puntmutatie 

is in het β-globine gen. Hierdoor neemt het hemoglobine een abnormale morfologie aan 

indien de zuurstofconcentratie in het bloed daalt. De symptomen ontstaan door de 

sikkelvorming van de erythrocyten: ernstige anemie, miltinfarcten door vaso-occlusie, 

urineconcentratieproblemen en een algemene zwakke gezondheid. De huidige behandeling 

bestaat uit hydroxyurea en bloedtransfusies. Bloedtransfusies mogen echter niet te vaak 

uitgevoerd worden gezien dit leidt tot ijzeroverstapeling wat op zijn beurt leidt tot 

orgaanschade. Een stamceltransplantatie leidt tot definitieve genezing maar wordt zelden 

uitgevoerd gezien de geassocieerde morbiditeit en zelfs eventuele mortaliteit. 

Om nieuwe therapeutische opties te onderzoeken herprogrammeerden Hanna et al. 

fibroblasten van een muismodel met sikkelcelanemie en van een gewone muis in iPSC. In het 

muismodel zijn de muriene α-globine genen en de muriene β-globine genen vervangen door 

humane Aγ en βS (sikkel) globine genen. Hun doel was, reeds in 2007, het gendefect te 

herstellen door middel van homologe recombinatie. Homologe recombinatie is een 

uitwisseling tussen nucleïnezuren met quasi dezelfde sequentie. Daarna wilden ze deze cellen 

laten differentiëren in hematopoëtische precursoren en deze dan terug implanteren bij de 

muizen na bestraling. Bij 1 van de 72 klonen lukte het om het gendefect te herstellen door 

middel van electroporatie met het wild type β-globine gen. Drie muizen werden daarna 
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getransplanteerd met de hematopoëtische precursorcellen. Deze 3 muizen vertoonden een 

lagere graad van polychromasie, toename van het aantal RBC, hemoglobine en packed cell 

volume en een normalisering van MCV en distributie van de RBC in vergelijking met 

onbehandelde muizen. Ook het typische urineconcentratiedefect bij sikkelcelanemie was 

verdwenen. Deze bevindingen wijzen allemaal op het feit dat de gentransplantatie geslaagd is. 

(25) 

Deze methodiek is in latere studies op punt gesteld, en de methode van homologe 

recombinatie werd verbeterd door gebruik te maken van zinc finger nucleases waardoor de 

efficiëntie sterk steeg. (57) 

8.3.2.3 Fanconi anemie (FA) 

Fanconi anemie is een zeldzame chromosomale instabiliteit die leidt tot hematologische 

abnormaliteiten en andere variabele congenitale afwijkingen. Deze ziekte kan veroorzaakt 

worden door een mutatie in één van de 13 reeds geïdentificeerde genen. De patiënten hebben 

een heel sterk verhoogd risico op kanker door de chromosomale instabiliteiten. Momenteel 

wordt deze ziekte behandeld met stamceltransplantatie, groeifactoren en hormonen, maar al 

deze behandelingen zijn niet zonder risico. Gentherapie was reeds veelbelovend in ratten maar 

wegens de slechte kwaliteit en schaarste aan hematopoëtische stamcellen in het beenmerg van 

patiënten met FA waren klinische trials niet succesvol bij mensen. Het genereren van 

genetisch gecorrigeerde iPSC van patiënten met FA zou kunnen leiden tot grote hoeveelheden 

van autologe, genetisch stabiele hematopoëtische stamcellen die kunnen gebruikt worden als 

behandeling. (15) 

Raya et al. corrigeerden de fibroblasten van 6 patiënten met FA met behulp van lentivirale 

vectoren die de specifieke aangetaste genen bevatten in hun correcte vorm: FANCA of 

FANCD2. Deze genen integreerden stabiel in het genoom van de cellen. Ze deden dit ofwel 

vóór, ofwel na de herprogrammatie van de fibroblasten tot iPSC. Reeds eerder werd 

aangetoond dat door toevoegen van het correcte gen in muriene en humane cellen het 

fenotype corrigeerde. Hierna werden uit deze cellen iPSC gegenereerd. Dit aanmaken van 

iPSC lukte enkel indien de FA pathway vooraf hersteld was! Dit suggereert dat een 

functionele FA pathway noodzakelijk is voor de inductie en onderhoud van de pluripotente 

status. Immers indien bij de iPSC een knockdown werd gedaan van het herstelde gen leidde 

dit tot een verlies van de zelfvernieuwende capaciteit. Maar zelfs nadat het genetisch defect 
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hersteld was lukte de herprogrammering niet bij 3 patiënten, waarschijnlijk hadden deze 

cellen reeds teveel karyoptische abnormaliteiten opgestapeld. (15) 

8.3.2.4 Hemofilie type A 

Hemofilie type A en B worden veroorzaakt door een mutatie in respectievelijk stollingsfactor 

VIII en IX. Dit heeft een inefficiënte bloedstolling tot gevolg. Onbehandeld leidt deze ziekte 

tot gevaarlijke en pijnlijke inwendige bloedingen en op termijn tot bloedarmoede. Het gen 

voor factor VII en factor IX ligt op het X-chromosoom waardoor hemofilie bijna uitsluitend 

bij mannen voorkomt. Hemofilie wordt behandeld door de recombinant aangemaakte 

stollingsfactoren op regelmatige basis te injecteren bij de patiënt. Soms worden hiertegen wel 

antistoffen gevormd en bovendien is het recombinant aanmaken van proteïnen duur.  

Hemofilie type A is om meerdere redenen een geschikte ziekte voor gentherapie. Ten eerste is 

expressie van slechts een klein percentage van wild type factor VIII reeds gunstig voor de 

patiënt. Ten tweede is de aandoening monogenetisch. Ten derde hoeft de expressie van factor 

VIII niet weefselspecifiek te zijn, en tenslotte heeft factor VIII een hele brede therapeutische 

marge (verschil tussen een net effectieve dosering en een net niet-toxische dosering). De 

meest gebruikte aanpak van gentherapie voor hemofilie type A en B is inbrengen van exogeen 

genetisch materiaal via virale vectoren. Hierdoor wordt het gen dat tekort is aangevuld. Toch 

zijn pogingen tot gentherapie tot nu toe mislukt. Dit falen is voornamelijk te wijten aan 

immuunresponsen van de gastheer tegen de viraal gecodeerde proteïnes. Een unieke en 

interessante methode is het inbrengen van het factor VIII proteïne met behulp van iPSC. 

Nadat Xu et al. iPSC succesvol hadden laten differentiëren in factor VIII positieve voorlopers 

van endotheelcellen, werden deze geïnjecteerd in de lever van bestraalde muizen die de 

typische mutatie in stollingsfactor VIII droegen. Een groep van normale muizen vormden een 

controlegroep, een groep onbestraalde muizen met hemofilie type A de andere controlegroep. 

Na één week werd een insnede gemaakt op het einde van de muizenstaart als test voor hun 

stolling. De controlegroep met hemofilie type A muizen stierf binnen de 2 tot 8 uur na de test. 

De behandelde muizen met hemofilie type A en de gezonde controlemuizen overleefden de 

test. Bovendien was de hoeveelheid factor VIII gemeten na 3 maanden in de behandelde 

muizen 8-12% van de hoeveelheid factor VIII in de gezonde controlemuizen. 

Deze studie toont dus aan dat een effectieve fenotypische correctie met behulp van iPSC 

mogelijk is in dit muismodel van hemofilie type A. (58) 
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8.3.3 Cardiovasculaire aandoeningen 

Het ultieme doel van de cardiovasculaire regeneratieve geneeskunde is een functionerend 

cardiaal weefsel te vormen dat integreert in het (beschadigde) gastheerhart en de cardiale 

elektromechanische eigenschappen ervan herstelt.  

Nelson et al. waren de eerste om het gebruik van iPSC in de behandeling van hartlijden te 

onderzoeken. Herstel van een hart, na ischemie door een infarct, kan bereikt worden vanuit 

endogene stamcelbronnen die reageren op schade, maar dit mechanisme is meestal 

onvoldoende om te compenseren voor ernstige schade. Exogene stamcellen kunnen gebruikt 

worden om de genezing te stimuleren via paracrien gemedieerde mechanismen en/of 

autonome bijdrage van de cellen aan weefselherstel. Via deze manier hebben ESC in vroegere 

experimenten bewezen dat ze de contractiekracht verhogen na transplantatie. Het 

onderliggende mechanisme dat de objectief geobserveerde vooruitgang verklaart en de 

langetermijnsresultaten blijven wel onderwerp van debat. (59) (60) 

De onderzoeksgroep van Nelson vergeleek de post-ischemische cardiale prestaties tussen 

muizen getransplanteerd met fibroblasten van de ouders en muizen behandeld met iPSC. Deze 

laatste vertoonden superieure functionele resultaten. Ondanks vroegere indicaties dat een 

heleboel celtypes de cardiale functie kunnen verbeteren hadden de parentale fibroblasten in 

deze studie niet de capaciteit tot herstel van het hartweefsel. Door behandeling met iPSC 

verbeterde de postischemische contractiliteit, ventriculaire wanddikte en elektrische stabiliteit. 

Dit werd niet geobserveerd na behandeling met parentale fibroblasten. Er was in situ 

regeneratie van cardiaal spierweefsel en endotheliaal weefsel door de transplantatie van iPSC. 

(59) Deze resultaten bieden hoopvolle perspectieven voor de toekomst. 

Nog recenter werd aangetoond dat cardiomyocten, afgeleid van humane iPSC, de cardiale 

remodellering beïnvloeden in ratten met geïnfarceerde harten. Carpenter et al. beschreven als 

eerste in 2012 een protocol voor de efficiënte differentiatie van humane iPSC tot cardiale 

cellen. Ze injecteerden deze cellen in het geïnfarceerde rattenhart. De cellen implanteerden 

zich in het geïnfarceerde hart en bleven daar gedurende lange tijd aanwezig, zoals bewezen 

door de positieve aankleuring van hun representatieve markers. Vanaf dag 12 toonden ze aan 

bij te dragen tot de contractiliteit. Deze cellen kunnen een extra bijdrage leveren om de 

remodellering tegen te werken. De cardiale functie werd gemeten na 10 weken met behulp 

van MR. Op 10 weken bedroeg de ejectiefractie van harten behandeld met iPSC 62%±4%, 

van de controle geïnfarceerde harten 45%±9% (P<0.2). De harten geïnjecteerd met 
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cardiomyocyten, afgeleid van iPSC, tonen dus aan beschermd te zijn tegen functieverlies na 

een hartinfarct. Alhoewel dit effect klein en niet significant is, suggereert het toch een 

bijdrage van de geïmplanteerde functionele cardiomyocyten. Het exacte mechanisme van 

onder andere de in vivo proliferatie en de functionele integratie moet in verdere experimenten 

nog meer in detail onderzocht worden. (60) 

8.3.4 Metabole aandoeningen 

Het ultieme doel van de regeneratieve geneeskunde is een functionerend weefsel te vormen 

dat integreert in het beschadigde gastheerweefsel of het vervangt en zo de functie ervan 

herstelt. 

8.3.4.1 Creatie darm 

Humane pluripotente stamcellen (hPSC) werden reeds gedifferentieerd in culturen van 

hepatocyten, endocriene cellen van de pancreas en vele andere celtypes. Het genereren van 

complexe 3D organen in vitro is echter nog steeds een grote uitdaging van de regeneratieve 

geneeskunde. Spence et al. slaagden erin hPSC in intestinaal weefsel te laten differentiëren 

gebruik makende van een reeks groeifactoren die de embryogenese nabootsen. Het 

resulterende 3D intestinaal orgaan bestond uit een geöriënteerd columnair epitheel met villi en 

crypten die allemaal intestinale merkers tot expressie brachten. Het epitheel bevatte 

functionele enterocyten, slijmbekercellen, Paneth cellen en neuro-endocriene cellen. Spence 

et al. ontdekten in dit model dat de gecombineerde activiteit van meerdere groeifactoren nodig 

is voor correcte ontwikkeling van de darmtractus. Dit intestinaal weefsel, afgeleid van PSC, 

biedt niet eerder gekende mogelijkheden om ontwikkeling en ziektes van de darmtractus te 

bestuderen. (61) 

8.3.4.2 Creatie lever 

Takebe et al. waren in 2013 de eerste om een functioneel driedimensioneel orgaan te 

genereren en te transplanteren in een muis. Uit iPSC genereerden ze in vitro een 

functionerende en gevasculariseerde humane lever. Immunokleuringen en analyse van 

genexpressieprofielen toonden de gelijkenis aan met in vivo ontstane leverknoppen. De 

humane leverknop werd hierna geconnecteerd aan de muriene bloedvaten. De vorming van 

mature bloedvaten stimuleerde de verdere maturatie van de leverknop. Hij vertoonde 

leverspecifieke functies zoals proteïne productie. Als verder bewijs van de functionaliteit van 

de lever kregen muizen met een eigen falende lever medicatie toegediend die ze normaal niet 
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kunnen metaboliseren maar menselijke levers wel. De muizen braken deze medicatie af in 

dezelfde componenten als mensen doen. 

Deze techniek zal waarschijnlijk geen volledige levers kunnen vervangen, maar kan gebruikt 

worden om mini-levers te laten groeien die een falend orgaan kunnen bijstaan. Zulke 

transplanten moeten zelfs niet vlak naast de bestaande lever gelokaliseerd worden. Deze 

resultaten tonen het enorme potentieel van orgaanknoptransplantatie om een falend orgaan bij 

te staan. (62) 

9. Discussie 

Door de studies over klonen is het duidelijk geworden dat elke volwassen cel het DNA bevat 

om een volledig nieuwe persoon te creëren. Het feit dat elke volwassen cel in zijn DNA nog 

steeds zoveel informatie bevat toont het immense potentieel aan van celonderzoek. Tot heel 

recent bestond het dogma dat de differentiatie van cellen na het embryostadium vaststond. 

Yamanaka en zijn collega’s hebben echter bewezen dat het mogelijk is pluripotente genen in 

volwassen cellen te activeren en zo de cellen terug tot een pluripotente status te brengen. In 

2012 ontvingen Shinya Yamanaka en John Gurdon de Nobelprijs voor de Geneeskunde voor 

hun baanbrekend onderzoek rond het omvormen van somatische cellen naar cellen in 

embryonale toestand.  

Vrij snel werd bij het doorzoeken van PubMed naar relevante literatuur duidelijk dat het een 

onbegonnen werk ging zijn om alle ziektes op te sommen waarvan reeds een model bestaat 

met iPSC. Dit bewijst de robuustheid van deze technologie en de algemene toepasbaarheid. 

De differentiatieprotocols om stamcellen te laten differentiëren in de gewenste volwassen 

cellen staan ondertussen echt op punt. Het werd echter ook vrij snel duidelijk dat het 

gebruiken van deze technologie in de kliniek op mensen via autologe transplantie nog niet 

voor morgen is. De problemen van afstoting, ethische kwesties en de genomische instabiliteit 

moeten van de baan zijn voor gebruik in de kliniek mogelijk wordt.  Er zijn wel al immense 

sprongen voorwaarts gemaakt zoals in deze thesis geïllustreerd is. 

De iPSC kunnen op meerdere manieren worden geproduceerd. De voornaamste focus van 

onderzoek is momenteel wat de meest efficiënte manier is van aanlevering van 

transcriptiemethodes. Het zou echter interessant zijn meer onderzoek te verrichten naar 

potentiële oncogenese en de invloed van de herprogrammering op het genoom en epigenoom. 

Het einddoel is immers ‘’goede’’ iPSC genereren waaruit functionerende gedifferentieerde 

cellen kunnen ontstaan met een minimaal risico op tumorvorming of afstoting. Investeren in 
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technieken waarmee iPSC kunnen gegenereerd worden zonder c-Myc kan in dit geval tot een 

doorbraak leiden gezien het grote oncogene potentieel van c-Myc.  

De vele artikels die doorgenomen werden toonden bijna allemaal veelbelovende resultaten 

voor de toekomst. Het potentieel van iPSC is dan ook enorm. Hun belangrijkste voordeel is 

dat ze patiëntspecifiek zijn. Dit laat gepersonaliseerde geneeskunde toe. Eén van de 

toepassingen hiervan is het testen van medicatie op specifieke celpopulaties van de patiënt. 

Ook het maken van modellen van ziektes, waardoor we de pathogenese beter kunnen 

begrijpen, is nu een heel reële optie die reeds in vele centra wordt gebruikt. Vooral in het veld 

van de neurologie zijn reeds prachtige modellen aangemaakt. Neuronaal weefsel is immers 

heel moeilijk te verkrijgen en diermodellen kunnen nooit alle manifestaties van de ziekte bij 

mensen correct weergeven.  

En als dit alles nog niet genoeg was kan het onderzoek op iPSC ons iets leren over de 

veroudering van cellen. Gezien immers het feit dat we 100 jaar oude fibroblasten nog kunnen 

herprogrammeren naar cellen met een pluripotente status. Deze cellen verloren alle merkers 

van veroudering en gedroegen zich als de cellen van jongeren tijdens verdere differentiatie. 

De mogelijkheid om terug te gaan in de tijd wordt dus een werkelijke mogelijkheid via 

herprogrammeren. (63)  

Het onderzoeksveld staat niet stil en ik heb er goede hoop op dat de geneeskunde binnen een 

tien- of twintigtal jaar een volledige omwenteling zal doormaken met behulp van deze iPSC. 

Met spanning wordt alvast uitgekeken naar de resultaten van de eerste klinische studie met 

iPSC bij mensen met ARMD, uitgevoerd in Japan, die in 2014 zal plaatsvinden. 
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