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Mesenchymale stromale cellen (MSC) bevinden zich op vele plaatsen in ons lichaam. In 

mijn onderzoek heb ik mij vooral gericht op de MSC die zich in het beenmerg in onze botten 

(bijvoorbeeld het bekken en het borstbeen) bevinden. Ze vormen daar het ‘steunweefsel’ dat 

noodzakelijk is voor het functioneren van hematopoietische (bloedvormende) stamcellen. 

MSC communiceren met hematopoietische (bloedvormende) stamcellen via direct contact 

met de buitenkant van de cellen en via stofjes die ze uitscheiden en die dan binden aan de 

hematopoietische stamcellen. Deze signalen zijn cruciaal voor de hematopoietische stamcel 

om de balans te behouden tussen uitrijpen (differentiëren) naar alle soorten bloedcellen in 

ons lichaam en het vormen van nieuwe stamcellen. MSC kunnen ook worden verkregen uit 

andere weefsels en organen zoals het vetweefsel, het hart, de longen en de lever. MSC zijn 

zeldzame cellen in het lichaam. Bij pasgeboren baby’s is slechts 1 op de 10.000 cellen in het 

beenmerg een MSC. Dat aantal neemt af gedurende het leven tot ongeveer 1 MSC per miljoen 

cellen bij een 80-jarige. MSC bezitten een aantal bijzondere eigenschappen waardoor 

deze cellen geschikt zijn voor het behandelen of het ondersteunen van behandelingen van 

verschillende aandoeningen. De populatie MSC bevat een groep stamcellen, die kunnen 

uitrijpen (differentiëren) tot bot-, kraakbeen- of vetcellen. In het laboratorium kan de 

vorming van deze drie celtypen specifiek worden gestimuleerd, waardoor het mogelijk is 

om bot of kraakbeen te maken dat vervolgens getransplanteerd kan worden bij patiënten 

met grote botfracturen. Daarnaast zijn MSC in staat het afweersysteem te onderdrukken. 

Door het maken van specifieke stofjes (cytokines) en direct contact met de cellen van het 

immuunsysteem, onderdrukken MSC het afweersysteem. Dit is bijvoorbeeld belangrijk 

bij orgaan- of celtransplantatie waarbij de cellen of organen afkomstig zijn van een donor 

(allogene transplantatie). Het afweersysteem herkent de lichaamsvreemde cellen, wat kan 

leiden tot afstotingsreacties. MSC worden nu al toegepast om deze afstotingsreacties, 

veroorzaakt door het immuunsysteem, te onderdrukken. Dat gebeurt voornamelijk bij 

leukemiepatiënten die een allogene hematopoietische stamceltransplantatie ondergaan. 

Daarnaast worden MSC bij sommige stamceltransplantaties toegediend omdat ze het 

‘aanslaan’ van hematopoietische stamcellen kunnen bevorderen. 

Meestal worden MSC afkomstig uit beenmerg getransplanteerd, maar ook MSC uit 

vetweefsel zijn geschikt gebleken. Toediening van MSC via een bloedvat (intraveneuze 

infusie) is het meest gebruikelijk. Eenmaal in de bloedbaan, moeten de MSC de weg 

vinden naar het weefsel waar zij nodig zijn (migratie en homing). Dit proces bestaat 

uit verschillende stappen. Om uit de bloedbaan het weefsel in te kunnen migreren, 

moeten de MSC eerst hechten (adhesie) aan de cellen van de vaatwand (endotheelcellen). 

Vervolgens bewegen de MSC tussen de endotheelcellen door, onder invloed van stofjes 

(chemoattractanten) afgescheiden door het onderliggende beschadigde weefsel. De MSC 

komen dan uiteindelijk bij het beschadigde weefsel waar zij hun functie uitoefenen. Uit 

onderzoek met proefdieren en bij patiënten is gebleken dat de meeste MSC niet zo goed 

migreren naar beschadigde weefsels. Enkele dagen na transplantatie is slechts een kleine 
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fractie van alle toegediende MSC terug te vinden in het proefdier of de patiënt. Hoewel 

patiënten die een MSC transplantaat ontvangen in de meeste gevallen wel beter genezen 

dan patiënten die geen MSC toegediend krijgen, blijft het onduidelijk hoe MSC dit precies 

bewerkstelligen en of de behandeling beter zou werken als meer MSC de beschadigde 

weefsels zouden bereiken. Het is daarom belangrijk meer inzicht te verkrijgen het 

migratieproces van MSC naar deze weefsels, om methoden te ontwikkelen om migratie van 

MSC te verbeteren.

Omdat MSC zeldzame cellen zijn, moeten zij eerst buiten het lichaam vermeerderd 

(gekweekt) worden om voldoende cellen te verkrijgen voor transplantatie. Dat proces duurt 

drie tot zes weken. Er zijn aanwijzingen uit onderzoek van anderen dat het kweekproces een 

negatief effect op het migratievermogen van MSC heeft. Het zou wellicht beter zijn om MSC 

niet te kweken voor transplantatie mits de juiste cellen kunnen worden getransplanteerd. 

Hierin schuilt een volgend probleem. Het is nog niet goed mogelijk om MSC in het lichaam 

te onderscheiden van andere soorten cellen. Verschillende soorten cellen zijn van elkaar 

te onderscheiden door middel van structuren (antigenen) op de wand (het membraan) 

van cellen. De antigenen op de diverse cellen van het bloedsysteem zijn goed beschreven, 

waardoor zij specifiek geïdentificeerd en geïsoleerd kunnen worden. Voor MSC is dat slechts 

beperkt mogelijk. Het bestuderen van de antigenen op het membraan van MSC kan ertoe 

bijdragen dat deze cellen voortaan ook specifiek kunnen worden geïsoleerd. Zij kunnen 

dan niet alleen beter worden onderzocht maar ook worden geselecteerd voor transplantatie 

doeleinden. 

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft zich gericht op mogelijkheden om de 

migratie van in het laboratorium gekweekte MSC te verbeteren en op het identificeren en 

karakteriseren van MSC in menselijk beenmerg.

Hoofdstuk 1 is een inleiding over de biologie van MSC, waarbij vooral dieper is ingegaan 

op de MSC migratie en klinische toepassingen van MSC. In het onderzoek beschreven 

in hoofdstuk 2 wordt het migratievermogen van MSC verkregen uit adult beenmerg, 

vetweefsel, foetaal beenmerg en foetale long vergeleken. Hierbij hebben we gebruik 

gemaakt van een zogeheten Transwell systeem. Dat systeem bestaat uit een boven- en een 

ondercompartiment, gescheiden door een filter met poriën van 12 μm. In het onderste 

compartiment wordt een lokmiddel (chemoattractant) toegevoegd. Een bekend aantal MSC 

wordt in het bovenste compartiment gedaan. Na vier uur wordt bepaald hoeveel MSC er 

door de poriën zijn gemigreerd naar het onderste compartiment. Er zijn vijf verschillende 

chemoattractanten getest. We hebben gevonden dat gekweekte MSC uit de vier verschillende 

weefsels slechts een kleine fractie migrerende cellen bevat. Het is gebleken dat de beste 

stimulus om migratie van MSC te induceren verschilt per type weefsel waar de MSC 

uit zijn verkregen. MSC uit foetale long migreren meestal beter dan MSC uit de andere 

bronnen. Vervolgens hebben we onderzocht of migrerende MSC te onderscheiden zijn van 

MSC die dat niet kunnen. Er zijn echter geen antigenen gevonden die exclusief zijn voor 
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migrerende MSC. Een belangrijke observatie was dat er een relatie lijkt te bestaan tussen het 

migratievermogen van MSC en de regulatie van celdeling. Celdeling vindt plaats in een cyclus 

die bestaat uit vijf verschillende fasen. We hebben waargenomen dat de verdeling over deze 

fasen in de groep migrerende MSC afwijkt van die in niet migrerende MSC. Dat wijst erop 

dat MSC in bepaalde fases van de celcyclus minder goed kunnen migreren. De celcyclus van 

cellen is te beïnvloeden met chemische stofjes. In de toekomst zou men kunnen proberen 

MSC in migratie bevorderende celcyclus fasen te krijgen, zodat er uiteindelijk meer cellen het 

beschadigde weefsel bereiken.

 In de studie beschreven in hoofdstuk 3 hebben we ons verder verdiept in de eigenschappen 

van migrerende MSC. We hebben onderzocht welke genen er ‘aan staan’ (tot expressie 

komen) in migrerende MSC. Dat actieve genenpatroon is vergeleken met dat van niet-

migrerende MSC. Genen liggen op het erfelijk materiaal (DNA) van cellen. Als een gen 

actief is, wordt er een signaal afgeschreven (messenger RNA, mRNA) dat vervolgens wordt 

vertaald in de vorming van een eiwit. De hoeveelheid signaal of mRNA per gen van alle 

bekende genen kan worden gemeten, met behulp van een zogenaamde micro-array. Door 

deze hoeveelheden te vergelijken tussen twee groepen, kan worden bepaald of een gen in 

de ene groep cellen actiever is dan in de andere groep. Uit onze resultaten is gebleken dat er 

twaalf genen actiever zijn (hoger tot expressie komen) in migrerende MSC in vergelijking 

met niet migrerende MSC. De twee genen met het grootste verschil in expressie waren 

Nur77 en Nurr1. De rol van deze genen in migratie van MSC hebben we bestudeerd door 

deze genen extra hard aan te zetten of juist uit te schakelen. Dat is gedaan met behulp van 

een gemodificeerd virus dat het DNA van deze genen bevat. Virussen kunnen cellen heel 

efficient binnen dringen, ‘plakken’ hun DNA in dat van de gastheercel en laten zo hun eigen 

genen activeren. In ons onderzoek maken we gebruik van deze eigenschappen van virussen 

om de functie van genen te bestuderen. Als MSC meer Nur77 of Nurr1 maken, kunnen ze 

inderdaad beter migreren in het eerder beschreven Transwell systeem. Andere onderzoekers 

hebben beschreven dat Nur77 en Nurr1 ook betrokken zijn bij het reguleren van celcyclus en 

het produceren van cytokines in andere cellen. In MSC blijkt dat ook het geval te zijn. Zoals 

eerder beschreven, zijn cytokines gemaakt door MSC belangrijk voor het onderdrukken van 

het immuunsysteem. Gelukkig zijn MSC die veel Nur77 of Nurr1 tot expressie brengen daar 

toe net zo goed in staat als MSC waarin deze genen minder actief zijn. Wanneer MSC worden 

blootgesteld aan bepaalde cytokines die gemaakt worden door beschadigde cellen, wordt de 

expressie van Nur77 en Nurr1 in MSC verhoogd. Deze stoffen zouden ook kunnen worden 

toegevoegd aan MSC die worden gekweekt voor transplantatie doeleinden.

Het kweken van MSC heeft een negatief effect op het migratievermogen. Als MSC goed 

te onderscheiden zijn van andere cellen in het lichaam, dan kan worden uitgezocht of het 

echt nodig is om MSC eerst te kweken voordat ze getransplanteerd worden. Daarnaast zou 

het mogelijk zijn de functie van MSC in ons lichaam te bestuderen. De studie beschreven 

in hoofdstuk 4 heeft zich gericht op het identificeren en karakteriseren van MSC zoals ze 

voorkomen in het beenmerg zonder eerst te kweken. Cellen zijn van elkaar te onderscheiden 
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aan hand van antigenen die tot expressie komen op het celmembraan. Deze antigenen 

kunnen specifiek worden aangekleurd door stofjes met een fluorescent gekleurd signaal. 

De hoeveelheid fluorescentie, en daarmee de mate van expressie van het antigen, kan 

nauwkeurig gemeten worden. Er kunnen verschillende kleuren tegelijk worden gebruikt, 

waardoor het mogelijk is om de expressie van verschillende antigenen tegelijk te meten. 

We hebben drie verschillende groepen MSC geïdentificeerd in beenmerg van donoren uit 

diverse leeftijdscategorieën. Eén groep MSC is specifiek voor volwassen beenmerg, terwijl 

een andere groep alleen in foetaal beenmerg is waargenomen. De derde groep MSC is 

gedetecteerd in alle leeftijdscategorieën, maar de relatieve grootte van deze groep neemt 

af naarmate mensen ouder worden. Om te bewijzen dat de geïdentificeerde groepen cellen 

daadwerkelijk als MSC mogen worden geklassificeerd, hebben we deze groepen gezuiverd 

met een celsorteermachine. Zo wordt een bij benadering zuivere populatie cellen voor elk 

type MSC verkregen. De gezuiverde groepen MSC vormden na kweken inderdaad dezelfde 

cellen als MSC verkregen uit ongesorteerd beenmerg. Tevens kunnen de gesorteerde MSC 

uitrijpen tot bot, kraakbeen en vetcellen. Hiermee hebben we aangetoond dat de gezuiverde 

populaties cellen daadwerkelijk als MSC mogen worden beschouwd. 

Omdat het mogelijk bleek MSC te bestuderen zonder ze eerst te kweken, hebben wij ons 

vervolgens verdiept (hoofdstuk 5) in een specifieke signaleringsroute in de twee groepen 

MSC uit volwassen beenmerg. De signaleringsroute (pathway) die wij hebben bestudeerd 

heet de Wnt-pathway. Deze signaleringsroute is belangrijk voor de embryonale en foetale 

ontwikkeling van mensen en dieren, voor het uitrijpen van stamcellen en MSC en voor de 

bloedvorming.

We hebben bestudeerd welke genen van de Wnt-signaleringsroute actief zijn in de twee 

groepen MSC gesorteerd uit beenmerg van volwassen mensen. Dat hebben we vergeleken 

met de actieve Wnt-genen in gekweekte MSC waarin de verschillende groepen MSC gemengd 

voorkomen. Het bleek dat de Wnt-genen die actief zijn in MSC zonder te kweken erg 

verschillen van de actieve Wnt-genen in gekweekte cellen. Er bestaan subtielere verschillen 

tussen de twee groepen MSC direct gesorteerd uit beenmerg. Die verschillen hebben wellicht 

te maken met het feit dat deze groepen zich op verschillende plaatsen (niches) in het 

beenmerg bevinden. 

Wanneer we de twee groepen MSC na sorteren eerst kweken, blijkt dat de actieve Wnt-

genen in de twee groepen gaan lijken op de MSC gekweekt uit beenmerg zonder te sorteren. 

We hebben ook onderzocht of een van de twee groepen MSC misschien beter in staat is 

bloedvormende (hematopoietische) stamcellen te ondersteunen in hun functie. Het lijkt 

inderdaad dat een van de twee groepen betere ondersteuning geeft, maar de proeven moeten 

nog wel vaker worden herhaald. Samenvattend laten de resultaten van dit onderzoek zien dat 

MSC zoals ze in ons beenmerg zitten met betrekking tot actieve Wnt-genen erg verschillend 

zijn van de MSC die we bestuderen in het laboratorium. Daarom moeten we voorzichtig zijn 
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met het ‘vertalen’ van resultaten verkregen met in het laboratorium gekweekte MSC naar 

situaties in het lichaam. 

De samenstelling van het beenmerg verandert gedurende de ontwikkeling en veroudering. 

MSC zijn daar ook bij betrokken, want het aantal MSC neemt af naar mate mensen ouder 

worden. Daarnaast hebben wij in hoofdstuk 4 aangetoond dat er verschillende groepen 

MSC zijn in beenmerg van jonge en oudere mensen. In hoofdstuk 6 hebben we met behulp 

van een micro-array onderzocht welke genen er verschillend tot expressie komen in MSC 

gekweekt uit volwassen en foetaal beenmerg. We hebben 687 genen gevonden waarvan 

het expressieniveau verschilt tussen deze twee bronnen. Deze genen zijn voornamelijk 

betrokken bij de ontwikkeling van weefsels en bij celdeling. Foetale MSC vermeerderen zich 

inderdaad sneller dan adulte MSC in het laboratorium. Als we precies weten hoe foetale 

cellen dat doen, zouden we die kennis kunnen gebruiken om adulte cellen, die toegepast 

kunnen worden in patiënten, ook sneller te laten groeien. Het is bekend dat de Wnt-pathway 

een rol speelt bij celdeling en differentiatie in MSC dus we hebben ons verder geconcentreerd 

op genen betrokken bij deze pathway. Er zijn 16 genen uit de Wnt-pathway die verschillend 

tot expressie komen in adulte en foetale MSC, voornamelijk receptoren en stoffen die de 

pathway kunnen remmen. Er zijn twee manieren waarop Wnt-signalering kan plaats vinden. 

De eerste is afhankelijk van het eiwit beta-catenin en kan worden gemeten door de activiteit 

van twee genen: TCF en LEF. De andere methode is onafhankelijk van beta-catenin. Het is 

nog niet geheel duidelijk via welke eiwitten deze route wordt gereguleerd. Door de productie 

van Wnt-eiwitten in MSC te remmen, kunnen de cellen de Wnt-pathway bij zichzelf niet 

meer goed activeren. We hebben aangetoond dat remming van Wnt-productie in foetale MSC 

effect heeft de genen TCF en LEF, terwijl dat in adulte MSC niet het geval is. Dat zou verband 

kunnen hebben met het verschil in expressie van de Wnt-receptoren, maar een causaal 

verband is nog niet aangetoond. Onze data laten zien dat MSC uit adult en foetaal beenmerg 

op een andere manier gebruik maken van Wnt-signalering, wat een effect kan hebben op 

hoe de MSC hun functie in het beenmerg en in het laboratorium vervullen. Ten slotte zijn in 

hoofdstuk 7 alle resultaten samengevat en bediscussieerd. 

Op basis van de resultaten beschreven in dit proefschrift lijkt het mij logisch toegepast 

vervolgonderzoek te verrichten aan het optimaliseren van klinische kweekprotocollen met 

als doel MSC beter te laten migreren. Hoewel de klinische toepassing van MSC de laatste 

jaren de meeste aandacht heeft gekregen, zijn er mijns inziens nog vele onbeantwoorde 

fundamentele vragen over de functie van MSC in organen en weefsels. Onze data en die 

van andere onderzoekers laten zien dat er verschillende groepen MSC in ons lichaam 

bestaan, waarvan nog onduidelijk is of ze verschillende functies hebben en waar ze ontstaan 

gedurende de embryonale ontwikkeling. Antwoorden op deze vragen zullen bijdragen aan 

beter gefundeerde keuzes voor MSC bronnen en kweekmethodes. Uiteindelijk zal dat leiden 

tot verbeterde toepassing van MSC in cellulaire therapieën. 


