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Situering van het proefschrift  
 
Reproductie bepaalt in belangrijke mate de 
levenskwaliteit. De reproductieve functie kan 
ernstig verstoord worden bij patiënten die 
geconfronteerd worden met spermatogoniaal 
verlies als gevolg van gonadotoxische therapieën, 
bijvoorbeeld in het kader van kankerbehandeling. 
In het eerste deel van deze thesis, werd de beste 
fertiliteitspreserverende strategie bepaald voor 
patiënten waarbij spermatogoniale stamcellen 
(SSCs) werden ingebankt. In een muismodel 
werd een vergelijking gemaakt tussen de 
efficiëntie van enerzijds stamceltransplantatie en 
anderzijds weefseltransplantatie. Voor patiënten 
die geen SSCs zouden hebben ingebankt, werd 
een theoretisch alternatief, de in-vivo 
differentiatie van beenmergstamcellen naar 
germinale cellen, bestudeerd.  
In het tweede deel van deze studie werd de 
efficiëntie van humane intratesticulaire 
weefseltransplantatie nagegaan. We toonden aan 
dat humane SSCs gedurende tenminste 12 
maanden kunnen overleven in de testis van 
immuundeficiënte muizen. Daarenboven werd 
beperkte meiotische activiteit waargenomen in de 
xenograften. Via exogene toediening van follikel 
stimulerend hormoon werd getracht om zowel de 
spermatogoniale overleving als de  differentiatie 
te verbeteren in humane xengograften. 
In het laatste deel van deze studie werd de rol 
van apoptose bij het spermatogoniaal verlies  dat 
optreedt in intratesticulaire graften onderzocht. 
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