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Situering van het proefschrift  
 
Vruchtbaarheid is een belangrijke factor in het 
concept levenskwaliteit. Een significante groep 
mannen, geconfronteerd met het verlies van 
spermatogoniale stamcellen, heeft momenteel 
geen opties om de vruchtbaarheid te bewaren. 
Wij onderzochten strategieën om deze patiënten 
te helpen in de toekomst vader te worden van 
hun genetisch-eigen kinderen.  
In een eerste luik werden strategieën voor het 
bewaren van de vruchtbaarheid, gebruik makend 
van patiënt-eigen spermatogoniale stamcellen, 
onderzocht. Enerzijds werd het 
ontwikkelingspotentieel van testis weefsel, geënt 
op de rug van een immuundeficiënte muis 
bestudeerd; anderzijds werd gezocht naar 
manieren om mogelijk contaminerende 
kankercellen te verwijderen uit testiculaire 
celsuspensies die verder zouden kunnen gebruikt 
worden in de spermatogoniale stamcel 
transplantatie techniek.  
In een tweede luik bestudeerden we mogelijk 
vruchtbaarheidsherstel in patiënten met volledig 
verlies van spermatogoniale stamcellen vóór de 
zoektocht naar een klinische oplossing werd 
aangevat. We ontwikkelden een protocol voor de 
in-vitro derivatie van kiemcellen uit humane 
embryonale stamcellen, gebruik makend van 
Sertoli cellen. Bovendien slaagden we erin om 
humane embryonale stamcellijnen af te leiden uit 
afzonderlijke blastomeren van 4-cellige humane 
embryo’s en zetten daarbij een belangrijke stap 
in de derivatie van humane embryonale 
stamcellen zonder de vernietiging van het 
donorembryo. 
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