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S   C  

In het laatste decennium is de behandeling van kinderkanker sterk verbeterd en tegenwoordig 
is één op de 250 volwassenen een overlevende van kinderkanker 1. Eenmaal volwassen is de kans 
groot dat deze mensen worden geconfronteerd met een van de belangrijkste bijwerkingen van 
an  -kanker behandelingen, namelijk onvruchtbaarheid. Voor prepuberale jongens met kanker, 
zijn er momenteel geen mogelijkheden om hun vruchtbaarheid veilig te stellen, aangezien 
het invriezen van sperma niet mogelijk is voor de puberteit. Daardoor zijn deze jongens 
gedoemd om kinderloos te blijven. De ontwikkeling van een strategie om de vruchtbaarheid 
te herstellen van kinderen die een an  -kanker behandeling hebben ondergaan is een welkome 
ontwikkeling 2. De theore  sche manier om dit probleem op te lossen is om een tes  s biopt 
in te vriezen voordat de an  -kanker behandeling begint, en wanneer onvruchtbaarheid zich 
hee   gemanifesteerd, het biopt te ontdooien, de spermatogoniale stamcellen (SSCs) van dit 
biopt in vitro te vermeerderen en deze SSCs te autotransplanteren naar de tes  s. Diermodellen 
hebben duidelijk aangetoond dat SSCs kunnen worden gekweekt in vitro en na transplanta  e, 
zijn deze SSCs in staat om opnieuw volledige spermatogenese te genereren 3, 4. Om deze 
techniek succesvol bij mensen uit te voeren, is uitgebreide en gecontroleerde vermeerdering 
van SSCs noodzakelijk omdat het aantal SSCs in een klein prepuberaal tes  s biopt laag is en de 
transplanta  e-effi  ciën  e geschat wordt op slechts 5-10% 5, 6. In het licht van het toekoms  ge 
klinisch gebruik van SSCs voor de behandeling van onvruchtbare overlevers van kinderkanker, 
is het cruciaal om prolifera  e en diff eren  a  e van SSCs in vitro te begrijpen en eventueel te 
controleren. Helaas is onze kennis over de op  male kweekomstandigheden met betrekking 
tot het kweekmedium, de groeifactoren en de temperatuur beperkt. Dit is voornamelijk te 
wijten aan het feit dat er zeer weinig SSCs binnen de tes  s zijn en dat er tot nu toe geen unieke 
moleculaire marker voor SSC is ontdekt, en dus ook geen techniek is om SSCs te isoleren. In 
ons laboratorium hebben we eerder een ra  en spermatogoniale cellijn ontwikkeld, GC-6spg 
genoemd, die uitermate geschikt is om het eff ect van verschillende kweekomstandigheden 
en groeifactoren op SSC prolifera  e en diff eren  a  e te onderzoeken. In dit proefschri   
hebben we geprobeerd om inzicht te krijgen in de prolifera  e en diff eren  a  e van SSCs in 
verschillende kweekomstandigheden met betrekking tot het kweekmedium, de groeifactoren 
en de temperatuur gebruikmakend van de GC-6spg cellijn. Dit onderzoek gee   ons belangrijke 
informa  e over de processen die van belang zijn bij prolifera  e en diff eren  a  e van SSCs in vitro 
en kunnen helpen bij het ontwerpen van de op  male SSC kweekcondi  es voor toekoms  ge 
klinische toepassingen. 

In hoofdstuk 2 onderzochten we de eff ecten van de groeifactor BMP4 op de GC-6spg cellijn. 
BMP4 wordt uitgescheiden door Sertoli cellen in muizen tot dag 7 na de geboorte 7, terwijl op 
latere lee  ijd het voornamelijk geproduceerd wordt door spermatogonia en spermatocyten 
8, 9. Van BMP4 wordt gedacht dat het SSC diff eren  a  e s  muleert op basis van het feit dat 
geïsoleerde en gekweekte spermatogonia van volwassen muizen in de aanwezigheid van BMP4 
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aanleiding geven tot een lager aantal kolonies na SSC-transplanta  e in vergelijking met cellen 
gekweekt in de afwezigheid van BMP4 10. Het is echter onduidelijk of BMP4 de SSC diff eren  a  e 
direct of indirect s  muleert en via welke routes dit gebeurt, omdat alle kweeksystemen die tot 
nog toe zijn gebruikt bestonden uit een mengsel van tes  culaire cellen waaraan al dan niet een 
feeder-laag cellen was toegevoegd 11, 12. In onze studie hebben we aangetoond dat BMP4 direct 
de SSC diff eren  a  e induceert. GC-6spg cellen brengen alle BMP4 receptoren tot expressie en 

de blootstelling aan BMP4 induceert downstream SMAD 1,5 en 8 fosforyla  e en verhoging 
van KIT expressie, een vroege marker voor diff eren  ërende spermatogonia. Met behulp 
van een microarray pathway-analyse, waren we in staat om uit te zoeken welke pathways 
betrokken waren bij de vroege stappen van spermatogoniale diff eren  a  e. We vonden dat, 
onder andere, adherens junc  ons, focal junc  ons, gap junc  ons, celadhesie moleculen (CAM) 
en moleculen die het ac  ne cytoskelet reguleren, aanzienlijk werden veranderd door BMP4. 
Deze studie suggereert dat de adhesie pathways belangrijk zijn in de eerste stappen van 
diff eren  a  e, waarschijnlijk om de migra  e van SSCs uit hun vasculair georiënteerde niche 
naar een willekeurige verdeling langs de basaal membraan van de seminifere tubuli in de testes 
mogelijk te maken. Vervolgens hebben we ons in hoofdstuk 3 gericht op de eff ecten van de 
groeifactor Ac  vin A op de GC-6spg cellijn. Voorgaande studies gaven slechts indirect bewijs 
dat Ac  vin A SSC diff eren  a  e induceert en, net als voor BMP4, zijn alle eerdere studies naar 
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Figure 1. Graphic representa  on 
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of the main genes that defi ne the 
SSC state according to literature: 
Cdh1 (ref. 40); Zbtb16 (ref.44,46); 
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Red arrow:  eff ect of Ac  vin A
Black arrow: eff ect of BMP4



113

Summary, Conclusions and Implications for Future Research

de eff ecten van Ac  vin A in gemengde kweeksystemen uitgevoerd. Met behulp van dezelfde 
experimentele aanpak als in hoofdstuk 2, waren we in staat om aan te tonen dat de GC-6spg 
cellen gekweekt in de aanwezigheid van Ac  vin A hun expressie van KIT verhogen. Met behulp 
van microarray pathway-analyse, vonden we zeven routes die aanzienlijk werden beïnvloed 
door Ac  vin A en vier van hen waren pathways betrokken in adhesie processen, namelijk 
adherens junc  ons, celadhesie moleculen (CAM), leukocyten transendotheliale migra  e en 
phospha  dylinositol signalering. Deze studie beves  gt het belang van adhesie pathways in 
het begin van de SSC diff eren  a  e. Daarnaast, en in tegenstelling tot BMP4, zijn de expressie 
niveaus van genen die betrokken zijn bij regulering van de celcyclus sterk beïnvloed door Ac  vin 
A en dat suggereert een mogelijke rol van Ac  vin A in de synchronisa  e van de mito  sche 
kiemcel celcyclus met de cyclus van het epitheel van de seminifere tubuli. Uit de studies 
beschreven in hoofdstuk 2 en 3 blijkt dat zowel BMP4 als Ac  vin A de diff eren  a  e van SSCs 
direct induceren door het veranderen van hun adhesie eigenschappen (Figuur 1). Het eff ect op 
de expressie van specifi eke genen was vergelijkbaar maar niet iden  ek tussen BMP4 en Ac  vin 
A. Het belangrijkste verschil tussen de pathways geac  veerd door Ac  vin A en  BMP4 is dat 
BMP4 de focal adhesion pathway beïnvloed, met genen zoals ITG6 en ITG1, en de regula  e 
van de ac  ne cytoskelet pathway, terwijl Ac  vin A dat niet doet. Eiwi  en behorend tot de 
focal adhesion pathway zijn betrokken bij de interac  e tussen cellen en de extracellulaire 
matrix 13. In het bijzonder zijn dat de integrines die in staat zijn te binden aan verschillende 
matrix verbindingen, zoals laminine 14, die aanwezig zijn in de basaal membraan 15. Wij stellen 
voor dat de verschillen en overeenkomsten op het gebied van genexpressie tussen Ac  vin 
A en BMP4 duidelijk maakt dat er twee verschillende manieren zijn voor het induceren van 
de migra  e van diff eren  ërende spermatogonia langs de basaal membraan en later naar het 
lumen van de seminifere buizen. Een bijkomend verschil is dat Ac  vin A ook regula  e van 
de celcyclus en de synchronisa  e van diff eren  ërende spermatogonia met de cyclus van het 
seminifere epitheel lijkt te beïnvloeden, terwijl BMP4 dat niet doet. Inderdaad waren Cdkn1a 
en Bhlhe40, genen die geproduceerd worden door spermatogonia, gevonden in de top 20 lijst 
van meest diff eren  eel tot expressie gebrachte genen na Ac  vin A-geïnduceerde diff eren  a  e 
en dit suggereert dat deze bij dit proces betrokken zijn 16-18. Samengevat blijkt uit onze gegevens 
dat BMP4 en Ac  vin A betrokken zijn bij de vroege diff eren  a  e van SSCs door respec  evelijk 
verandering van de focal adhesie pathways door binding aan de basaal membraan en de 
celcyclus regula  e door de cel prolifera  e te synchroniseren met de cyclus van het seminifere 
epitheel. Deze veranderingen in de verschillende adhesie pathways kunnen worden gerelateerd 
aan de migra  e in vivo in stadia VII-IX van de epitheliale cyclus. In deze stadia migreren Aal 
en A1 spermatogonia van een vasculair georiënteerde niche naar een willekeurige verdeling 
als A2, A3 en A4 spermatogonia langs de basaal membraan in de seminifere buisjes van de 
testes 19. Naast het verkrijgen van inzicht in de eerste stappen van SSC diff eren  a  e, zijn deze 
resultaten ook belangrijk voor het ontwerpen van de op  male kweekcondi  es voor SSCs. 
Celadhesie is een belangrijk fenomeen in kiemcel ontwikkeling en elk kiemceltype hee   zijn 
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eigen specifi eke celadhesie eigenschappen met betrekking tot zijn niche. In vitro is prolifera  e 
van SSCs mogelijk gebleken als ze worden gekweekt op een feeder-laag van soma  sche cellen 
of op een matrix van laminine 10, 20-22, die blijkbaar ook voor de juiste omgeving zorgen voor 
het onderhoud van hun stamcel eigenschappen. Onze resultaten geven aan dat het belangrijk 
is om veranderingen in celadhesie eigenschappen van SSCs in vitro te voorkomen, omdat dat 
diff eren  a  e induceert en daarmee het verlies van stamcel capaciteit veroorzaakt. 

In hoofdstuk 4 beschrijven we de eff ecten van verschillende kweekmedia op de prolifera  e 
van SSCs. De kweek van SSCs van verschillende diersoorten wordt voornamelijk uitgevoerd 
met behulp van twee verschillende kweekmedia. Eén daarvan is Minimum Essen  al Medium 
(MEM), verrijkt met een of meer groeifactoren die cruciaal te zijn om SSC lange  jd in kweek 
te houden en te laten delen, zoals GDNF, bFGF, EGF en LIF en een feeder-laag van STO cellen 
21, 23. Het andere veel gebruikte kweekmedium is StemPro-34 ® SFM (StemPro), dat voor het 
eerst beschreven is voor de kweek van muizen SSCs op MEF feeder cellen 24. StemPro is een 
complex medium wat verrijkt is met dezelfde sleutel groeifactoren zoals hierboven beschreven 
voor MEM 25. 

Onze studie toont aan dat SSCs gekweekt in StemPro media vier keer sneller delen dan wanneer 
ze gekweekt worden in een op MEM gebaseerd medium. Zoals verwacht, tonen SSCs gekweekt 
in StemPro of MEM-based medium een ander gen expressie patroon. Onder de geteste genen 
waren twee genen duidelijk veranderd: expressie van Zbtb16 was sterk verhoogd en Fgfr2 
was sterk verlaagd in GC-6spg cellen gekweekt in StemPro in vergelijking met GC-6spg cellen 
gekweekt in een op MEM gebaseerd medium. Hoewel we geen bewijs gevonden hebben van 
cross-talk tussen deze twee pathways, konden we ZBTB16 expressie direct in verband brengen 
met de delingscapaciteit van GC-6spg cellen door aan te tonen dat het verminderen van het 
expressieniveau van ZBTB16 een daling van de prolifera  e veroorzaakt. 

We hebben vervolgens onderzocht of GDNF 21, 26, 27 en/of EGF 21, 28, 29, aanwezig in StemPro 
medium, verantwoordelijk waren voor de verhoogde prolifera  e en de bijbehorende 
veranderde expressie van Fgfr2 van Zbtb16 en ITG6. Wanneer GDNF werd toegevoegd aan GC-
6spg cellen gekweekt in MEM, werd een kleine, maar signifi cante toename van de prolifera  e 
waargenomen, terwijl we geen signifi cant eff ect op de expressie vonden van een van de andere 
geteste genen. Er werd geen eff ect op de celprolifera  e of genexpressie waargenomen als GC-
6spg cellen werden gekweekt in StemPro zonder GDNF in vergelijking met cellen gekweekt in 
StemPro met GDNF. We vonden dat de toevoeging van het EGF bij MEM kweekmedia resulteerde 
in een grotere toename van de GC-6spg prolifera  e dan die veroorzaakt door GDNF, hoewel dat 
nog steeds niet zo hoog als in StemPro gebaseerde medium. In tegenstelling tot GDNF, had EGF 
wel eff ect op genexpressie. Om precies te zijn zorgde dit voor verminderde expressie van Kit 
en Cdh1 ona  ankelijk van Zbtb16 niveaus. Dit suggereert dat EGF een rol als stemness factor 
kan spelen door het blokkeren van SSC diff eren  a  e in een ZBTB16 ona  ankelijke wijze. De 
hypothese dat EGF fungeert als een groeifactor die de ongediff eren  eerde toestand van SSCs 
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handhaa  , wordt verder ondersteund door het feit dat GC-6spg cellen gekweekt in StemPro 
zonder EGF tekenen vertonen van diff eren  a  e zoals het verhogen van de expressie van Kit. 
De prolifera  e van GC-6spg cellen in MEM verrijkt met een of beide groeifactoren nam toe, 
maar bleef veel lager dan die van de cellen gekweekt in StemPro. Dus, in aanvulling op GDNF 
en EGF, zijn andere componenten in StemPro belangrijk voor de delingsac  viteit van GC-6spg 
cellen. De reden waarom GDNF en EGF slechts gedeeltelijke een rol spelen in het verhogen van 
de prolifera  e van de GC-6spg cellen is waarschijnlijk dat deze groeifactoren niet in staat waren 
om de ZBTB16 pathway te ac  veren, ondanks dat wij zien dat er een rechtstreeks verband 
bestaat tussen ZBTB16 en de delingsac  viteit van ongediff eren  eerde spermatogonia. 

In hoofdstuk 5 onderzochten we het eff ect van temperatuur op de SSC delingsac  viteit. Hoewel 
in fysiologische omstandigheden de tes  s temperatuur tussen de 2 tot 8 °C lager ligt dan de 
lichaamstemperatuur, worden de meeste (gemengde) kweeksystemen voor spermatogonia 
bij 37 °C uitgevoerd, ongeacht het gebruikte medium. We vonden verhoogde prolifera  e als 
GC-6spg cellen werden gekweekt bij 37 °C. De toevoeging van GDNF en/of het EFG aan MEM 
medium veroorzaakt een verdere toename van prolifera  e. Onder de geteste genen, was 
alleen de expressie van Zbtb16 signifi cant gedaald bij 37 °C. Bovendien is een verdere afname 
waargenomen als GC-6spg cellen werden gekweekt bij 37 °C in MEM medium verrijkt met 
zowel GDNF en EGF. In dit zelfde medium, maar dan bij 32 °C, werd geen eff ect op Zbtb16 
expressie waargenomen. De verminderde expressie van Zbtb16 bij 37 °C suggereert dat, 
naast het verhogen van hun prolifera  e, de cellen worden geac  veerd om de diff eren  a  e 
te starten. Ter ondersteuning, vonden we ook dat, hoewel EGF en GDNF bij 32 °C verlaagde 
expressie van Kit induceren, bij 37 °C geen verlaagde Kit expressie te zien is, wat waarschijnlijk 
te wijten is aan de verlaagde expressie van Zbtb16. Uit deze resultaten kunnen we concluderen 
dat de delingsac  viteit van SSCs bij 37 ° C hoger is, terwijl de stemcel eigenschappen beter 
lijken te worden behouden bij 32 ° C. Tezamen, geven de studies in hoofdstuk 4 en 5 aan dat 
er verschillende eff ecten zijn van kweek media en temperatuur op het lot van SSCs. Voor het 
maximaliseren van prolifera  e, kunnen SSCs het best worden gekweekt in StemPro met GDNF 
en EGF. Om stamcel eigenschappen op  maal te behouden, kunnen SSCs het best worden 
gekweekt bij 32 ° C in MEM in de aanwezigheid van GDNF en EGF. Voor het klinisch toepassen 
van SSC autotransplanta  e, suggereren de resultaten in dit proefschri   dat het op  maal zou 
zijn om SSCs te voorzien van de juiste extracellulaire matrix en gebruik te maken van twee 
verschillende kweekomstandigheden in twee verschillende fasen van de kweek: StemPro in de 
delingsfase, en MEM met EGF en GDNF bij 32 °C in de fase voorafgaand aan de transplanta  e. 

T  O  
In het licht van het toekoms  g klinisch gebruik van SSCs voor de behandeling van onvruchtbare 
overlevers van kinderkanker, is het cruciaal om prolifera  e en diff eren  a  e van deze cellen te 
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kunnen controleren, dat wil zeggen het lot van SSCs beinvloeden. In dit proefschri   hebben 
we groeifactoren, media en specifi eke kweekomstandigheden geïden  fi ceerd die belangrijk 
zijn voor SSC prolifera  e in vitro en op hetzelfde moment van belang zijn voor het behoud 
van hun stemcel capaciteit. Dergelijke informa  e is belangrijk in het licht van de ontwikkeling 
van SSC prolifera  e voor een effi  ciënte autotransplanta  e bij onvruchtbare overlevers van 
kinderkanker. Het is belangrijk op te merken dat de resultaten van de studies beschreven in dit 
proefschri   zijn gebaseerd op moleculaire analyses. Het is duidelijk dat de func  onele analyses 
van de eff ecten van verschillende kweekomstandigheden ook moet worden uitgevoerd. De 
func  onele test om spermatogoniale stamcellen ac  viteit aan te tonen is de transplanta  e van 
de gekweekte cellen naar de tes  s van ontvangende muizen. Dus om een defi ni  ef antwoord 
te geven over het eff ect van alle kweekcondi  es in dit proefschri   beschreven zijn over de 
prolifera  e en stemness van SSCs, moeten parallele transplanta  e-experimenten worden 
uitgevoerd. Naast het uitvoeren van de func  onele analyses, moeten de experimenten 
worden uitgevoerd met behulp van een menselijke in plaats van een rat SSC cellijn, hoewel 
sommige van de mechanismen beschreven in dit proefschri   waarschijnlijk hetzelfde zijn 
voor SSCs in alle diersoorten, waaronder de mens. Helaas is het enige menselijk beschikbare 
SSC kweeksysteem 28 een gemengde celkweek die de analyse van directe eff ecten van 
kweekcondi  es op SSCs uitsluit. Het is daarom van cruciaal belang om een zuivere menselijke 
SSC cellijn te vervaardigen. Dit kan worden uitgevoerd op een vergelijkbare manier als we 
eerder gedaan hebben voor de GC-6spg cellijn, namelijk transfec  e met SV40 large T-an  geen. 
Idealiter zou SV40 large T op een gecontroleerde manier tot expressie moeten komen, zodat 
een eff ect van SV40 large T zelf kan worden uitgesloten. In het epitheel van de seminifere 
tubuli, komen alle stappen van diff eren  a  e in een vast gesteld moment. De manier waarop 
geslachtscellen en soma  sche cellen synchronie verwerven is nog onduidelijk. Ons werk hee   
Cdkn1a en Bhlhe40 geïden  fi ceerd als genen die gereguleerd worden door Ac  vin A. We 
vermoeden dat deze genen een belangrijke rol kunnen spelen in de synchrone ontwikkeling 
van geslachtscellen en dat ze noodzakelijk zijn voor een goede kiemcel ontwikkeling. Daarom 
moeten verdere studies, zoals kiemcel specifi eke knock outs van deze twee genen, worden 
uitgevoerd. Naast het feit dat deze studies belangrijk zijn in het licht van het kweken van SSCs in 
vitro voor toekoms  ge autotransplanta  e, zijn de waargenomen veranderingen in celadhesie 
pathways  jdens de vroege SSC diff eren  a  e ook van belang bij het zoeken naar oorzaken 
van mannelijke infer  liteit. Toekoms  ge studies moeten gericht zijn op het vinden van het 
“adhesome” van SSCs en Sertoli-cellen en het iden  fi ceren van de spa  otemporele expressie 
van belangrijke adhesie eiwi  en. Een studie naar de regula  e van adhesie eiwi  en in SSCs van 
de onvruchtbare mannen kan inzicht geven in het ontstaan van mannelijke onvruchtbaarheid 
en als zodanig is verder onderzoek nodig. 
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