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Situering van het proefschrift  
 
In 1998 werden voor het eerst embryonale 
stamcellen (hES) uit de kiemknop van menselijke 
embryo’s in het blastocyststadium geïsoleerd. Ze 
kunnen zich constant vernieuwen en zijn 
pluripotent. Deze cellen hebben inderdaad de 
capaciteit om in alle mogelijke celtypen te 
differentiëren. Ze vormen teratoma's wanneer ze 
in een SCID muis geïnjecteerd worden. Wanneer 
ze in suspensie gekweekt worden, vormen ze 
'embryoid bodies' die cellen van de drie 
kiemlagen bevatten. Gezien deze hES lijnen zeer 
specifieke eigenschappen hebben, zijn de hES 
cellen waardevol materiaal geworden voor een 
aantal onderzoeksprojecten. Eén van de 
belangrijkste toekomstige uitdagingen is het 
mogelijke gebruik van deze hES cellen in het 
kader van celtransplantatie bij mensen met 
degeneratieve ziekten zoals de ziekte van 
Parkinson. Oorspronkelijk werden de hES cellen 
gekweekt op muisfibroblasten en in een 
ongedefinieerd medium. Een eerste noodzakelijke 
stap naar een mogelijke klinische toepassing is 
de instandhouding van deze hES cellen in een 
gedefinieerd kultuursysteem zonder dierlijke 
contaminanten. In dit proefschrift wordt het 
aanmaken van nieuwe hES lijnen beschreven, 
afgeleid uit embryo's bekomen na in vitro 
bevruchting en uit embryo's die na Pre-
implantatie Genetische Diagnose (PGD) een 
genmutatie bleken te dragen, zodat deze  hES 
cellen goede modellen vormen voor het 
bestuderen van genetische ziekten. Kweek van 
de hES cellen in fibroblasten-vrije 
kultuurcondities toont aan dat de cellen 
vroegtijdig differentiëren. Dit differentiatieproces 
bleek na verdere karakterisatie een epitheliale-
mesenchymale transitie te zijn. 
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