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Figuur op voorgaande pagina 
Bedradingsschema van de Ceriatone HRM 50 
gitaarversterker dat de circuits, schakelaars en 
draaiknoppen laat zien die het gitaarsignaal 
omzetten tot een bepaald geluid. De mechanis-
men die het gedrag van stamcellen besturen 
zouden uiteindelijk ook in een dergelijk schema 
weergegeven kunnen worden. 



Samenvatting 

119 

Samenvatting 
 

Hematopoietische stamcellen (HSC) 
zijn verantwoordelijk voor de aanmaak van 
alle nieuwe cellen in het bloed. HSC 
bevinden zich voornamelijk in het been-
merg, en hebben unieke eigenschappen 
waardoor ze gedurende het hele leven 
nieuwe cellen kunnen maken. HSC pro-
duceren specialiserende cellen, die zich 
vaak delen (proliferatie) om in het dage-
lijks onderhoud van volwassen bloedcellen 
te voozien (Discussie Figuur 1, pagina 98). 
Door mensen worden ongeveer 10 miljoen 
volwassen bloedcellen gemaakt per  
seconde. De karakteristieke eigenschap van 
stamcellen is het unieke vermogen tot zelf-
vernieuwing. Zelf-vernieuwing betekent 
dat HSC bij deling een cel kunnen 
voortbrengen met precies dezelfde eigen-
schappen en capaciteiten die ze zelf  
bezitten. HSC zijn ook multipotent: ze 
kunnen zich door differentiatie ontwik-
kelen tot alle verschillende cellen waaruit 
het bloed bestaat. Ze bevinden zich in een 
staat van rust: HSC delen niet vaak zodat 
het totale aantal celdelingen tijdens het 
leven beperkt blijft. Omdat HSC haast 
onsterfelijk zijn en verantwoordelijk zijn 
voor de aanmaak van alle bloedcellen, is 
het van groot belang dat ze geen schade 
oplopen. Wanneer ze aan stress onderhevig 
zijn, is het dilemma tussen overleven of 
geprogrammeerde celdood dus erg be-
langrijk. Samenvattend kan gezegd worden 
dat HSC stabiel blijven door een balans 
tussen zelf-vernieuwing/differentiatie, rust/ 
proliferatie, en overleving/celdood. Het 
begrijpen van HSC is van groot belang 
voor onderzoek naar ziektes en klinische 
behandelingen, maar de processen die 

belangrijk zijn voor het onderhoud van 
HSC zijn maar zeer ten dele bekend. In dit 
proefschrift worden drie onderzoekspro-
jecten beschreven om moleculaire mecha-
nismen in kaart te brengen die van belang 
zijn voor HSC. Dit leidt tot de ontdekking 
van drie verschillende processen die HSC 
in balans houden en de werking van deze 
processen wordt in detail beschreven. 

Het onderzoek naar rust/proliferatie 
richt zich op microRNAs. Dit zijn kleine 
RNA moleculen waarvan pas 14 jaar 
geleden werd ontdekt (in C. Elegans 
rondwormen) dat ze een rol spelen in de 
regulatie van andere genen. MicroRNAs 
verminderen de expressie van veel genen 
tegelijk, en kunnen daardoor grote    
veranderingen teweegbrengen in een cel 
(Figuur 1). In Hoofdstuk 2 onderzoek ik 
met Eric Lechman, Bernhard Gentner en 
Alice Giustacchini de functie van      
microRNA-126, waarvan de expressie 
hoog is in HSC. Als we nog meer      

Figuur 1. Schematische weergave van enkele 
basale factoren in een cel. 
In de celkern bevindt zich DNA met genen die voor 
eiwitten coderen. Gen expressie begint met transcrip-
tie, waarbij het gen wordt afgelezen voor mRNA 
productie. mRNA wordt vertaald naar eiwitten die 
biochemische functies uitvoeren in de cel. Dit proef     
schrift beschrijft transcriptiefactoren (Hoofdstuk 3), 
microRNAs die mRNA afbreken (Hoofdstuk 2) en de 
vouwing van eiwitten (Hoofdstuk 4) in HSC. 
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microRNA-126 in HSC brengen, blijkt dat 
ze langzamer delen en het bloed niet goed 
onderhouden. Als we de expressie van 
microRNA-126 verlagen, gaan stamcellen 
juist sneller delen, waardoor zich veel meer 
stamcellen in het beenmerg verzamelen. 
We hebben ook het mechanisme van 
microRNA-126 onderzocht. Er zijn sig-
nalen die cellen aanzetten tot proliferatie, 
zoals activatie van de PI3K/AKT/GSK3β 
signaaltransductie cascade. MicroRNA-126 
bindt het mRNA van verschillende genen 
in deze cascade (Figuur 1). Daardoor 
vermindert microRNA-126 de expressie 
van deze genen, die belangrijk zijn voor 
proliferatie. Door expressie van          
proliferatie-genen te verminderen heeft       
microRNA-126 een belangrijke rol om de 
deling van stamcellen onder controle te 
houden. Dit is de eerste studie die laat zien 
dat microRNAs belangrijk zijn voor de 
rust/proliferatie balans van menselijke 
HSC. 

In Hoofdstuk 3 wordt naar zelf-
vernieuwing/differentiatie gekeken aan de 
hand  van transcriptiefactoren. Dit zijn 
eiwitten die het DNA binden en zo de 
expressie van veel genen beïnvloeden 
(Figuur 1). Als stamcellen differentiëren, 
worden grote groepen genen tot expressie 
gebracht waardoor de cel zich specialiseert 
tot bijvoorbeeld een B-cell of een myeloïde 
cel. Het is bekend dat differentiatie-genen 
ook in HSC tot lage expressie komen, maar 
het is niet duidelijk waarom. Dit proces 
wordt onderzocht door het eiwit ID2 in de 
cel te brengen. Deze transcriptiefactor 
dempt de expressie van B-cell            
differentiatie-genen, terwijl er juist meer 
transcriptie van myeloïde genen komt. 
Door de menselijke stamcellen in muizen 
te transplanteren, zien we tegelijkertijd 10× 

meer HSC die het bloed van de muis 
kunnen herstellen. Zo wordt aangetoond 
dat er antagonisme bestaat tussen B-cell 
differentiatie-genen en zelf-vernieuwing 
van HSC. Dit mechanistische inzicht geeft 
aan dat de lage expressie van differentiatie-
genen wel degelijk invloed heeft op 
stamcellen. 

In Hoofdstuk 4 wordt onderzocht hoe 
HSC reageren in stress condities, als hun 
integriteit (ongeschonden staat) op het spel 
staat. Dit onderzoek betreft de derde 
balans, die tussen celdood en overleving. 
Verschillende soorten stress verstoren de 
correcte vouwing van eiwitten, waardoor 
de Unfolded Protein Respone (UPR) 
geactiveerd wordt. De UPR signaal-
transductie cascade probeert eerst de cel te 
herstellen, maar als de stress aanhoudt, 
slaat de UPR om en stimuleert die juist 
celdood. Door de vouwing van eiwitten te 
verstoren, blijkt dat HSC hier op een 
specifieke manier op reageren. Ze gaan 
veel eerder over op celdood dan speciali-
serende cellen. Als we de capaciteit van 
HSC om eiwitten te vouwen verbeteren, 
blijkt dat ze beter zijn in het onderhouden 
van het bloed in een muis. Dit toont aan dat 
verschillende soorten stress leiden tot 
verlies van HSC via de UPR. In bredere zin 
denken we dat HSC zeer gevoelig zijn 
wanneer ze beschadigd raken, juist omdat 
hun integriteit zo belangrijk is voor de 
gezondheid van het individu. Het verlies 
van enkele HSC kan opgevangen worden 
door de rest. Dat is altijd nog veiliger dan 
een beschadigde stamcel te laten groeien, 
wat op termijn bijvoorbeeld tot leukemie 
zou kunnen leiden. 

Deze drie projecten hebben nieuwe 
inzichten opgeleverd over verschillende 
aspecten van de biologie van HSC: 
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rust/proliferatie, vernieuwing/differentiatie 
en overleving/celdood. Op moleculair 
niveau behoren al deze studies tot de meest 
gedetailleerde mechanistische inzichten die 
er zijn voor menselijke HSC. Door deze 
cellen verder te onderzoeken, kunnen we 
uiteindelijk een volledig beeld krijgen van 
alle processen en factoren die de HSC zijn 
unieke eigenschappen geven. Hierdoor

zullen we beter in staat zijn om HSC te 
gebruiken voor klinische doeleinden zoals 
transplantatie. Bovendien kunnen we beter 
inzicht krijgen in de factoren die ten 
grondslag liggen aan verminderde     
immuunfunctie en leukemie, ziektebeelden 
die samenhangen met veroudering en 
verminderde integriteit van HSC. 


