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Een stamcel is een cel die in staat is om nieuwe stamcellen te vormen, en zo de 
stamcelpopulatie in stand te houden, of zich te specialiseren en zo een ander celtype 
te vormen. In het menselijke lichaam zijn er ongeveer 220 verschillende celtypes 
aanwezig met elk specifieke functies. Stamcellen zijn zowel verantwoordelijk voor de 
generatie van alle verschillende celtypes gedurende de embryonale ontwikkeling als 
voor het vernieuwen van hun populaties gedurende het leven. Op deze manier 
worden bijvoorbeeld bloedcellen, huidcellen en cellen van het verteringsstelsel 
continu bijgemaakt. De meest gespecialiseerde cellen zoals lever- of bloedcellen zijn 
moeilijk te isoleren en kunnen niet geexpandeerd worden.  De mogelijkheden van 
stamcellen om zowel te expanderen als functionele cellen te genereren maakt ze de 
ideale bron van cellen voor biotechnologische toepassingen.  

Niet elke stamcel kan veranderen in elk celtype. Elke stamcelsoort heeft een 
ander potentieel tot verandering, tot differentiatie. Aangezien al deze cellen 
afkomstig zijn van de bevruchte eicel is de blauwdruk van de aanwezige genen, het 
genoom, dezelfde in elke cel. De eigenschappen specifiek voor een celtype, 
bijvoorbeeld een bloed- of een huidcel, worden dus vast gelegd door bepaalde 
genen uit het genoom uit te schakelen en andere aan te zetten. Tijdens differentiatie 
verliezen de stamcellen hun eigenschap van zelfvernieuwing maar leren ze nieuwe 
eigenschappen doordat celtype-specifieke genen worden aangezet. Het verkrijgen 
van gedifferentieerde eigenschappen gebeurt stapsgewijs. 

Pluripotente stamcellen, kunnen gekweekt worden uit vroegstadige embryo’s; 
en worden ook “embryonale stamcellen” genoemd. Ze kunnen quasi oneindig 
expanderen en kunnen theoretisch differentieren in alle 220 verschillende celtypes 
van het lichaam. Ondanks het vele onderzoek naar de signalen die nodig zijn om 
terminaal gedifferentieerde cellen te genereren is het nog steeds moeilijk om 
pluripotente stamcellen helemaal te laten differentiereren naar mature celtypes.  

In alle weefsels en organen zijn ook multipotente stamcellen aanwezig. De 
multipotente voorlopers die ook tijdens het leven verantwoordelijk zijn voor 
natuurlijke weefselregeneratie noemt men ook adulte stamcellen. Multipotente 
stamcellen genereren slechts een beperkt aantal celtypes zowel gedurende de 
ontwikkeling als tijdens het leven. Bloedstamcellen verblijven bijvoorbeeld in het 
beenmerg en regeneren elke dag alle celtypes van het bloedsysteem. Aangezien 
deze cellen reeds enkele differentiatiekenmerken hebben aangenomen is het in de 
meeste gevallen veel makkelijker om om een specifiek celtype te genereren. Het 
nadeel van deze cellen is dat ze meestal moeilijk te isoleren zijn en dat ze een 
beperkte expansie capaciteit hebben in het labo.  



Een grote doorbraak in het stamcelveld kwam er in 2007 toen Shinya Yamanaka 
aantoonde dat volwassen cellen gereprogrammeerd kunnen worden in pluripotente 
cellen door de introductie van slechts vier genen. Die gereprogameerde cellen 
worden ook “induced pluripotent stem” (iPS)-cellen genoemd. Shinya Yamanaka en 
John Gurdon wonnen voor deze baanbrekende bevindingen in 2012 de Nobelprijs 
voor geneeskunde. Beiden ontkrachtten ze het idee dat een terminaal 
gedifferentieerde cel of volwassen cel niet meer veranderd kon worden. Hoewel het 
in de praktijk  nog niet altijd zo evident is, zou in theorie dus elke adulte cel 
gereprogrammeerd kunnen worden tot een pluripotente cel. De meeste 
onderzoekers maken voor het reprogrammeren gebruik van huidcellen, ook 
fibroblasten genoemd. De reden hiervoor is dat fibroblasten zeer makkelijk te 
vekrijgen zijn op een niet al te invasieve manier.  Deze fibroblasten kunnen bekomen 
worden van gezonde personen maar ook van patiënten met een bepaald genetisch 
defect.  

Door cellen van patiënten met een genetische afwijking te reprogrammeren 
naar pluripotente cellen kan men een bepaald ziektebeeld proberen na te bootsen. 
Zo heeft men bijvoorbeeld iPScellen gemaakt van de fibroblasten van patiënten met 
Alzheimer dementie. De pluripotente stamcellen werden dan terug gedifferentieerd 
naar neuronen om te kijken of het Alzheimer ziektebeeld nagebootst kon worden in 
vitro.  

Het maken van iPS-cellen is ook interessant met het oog op regeneratieve 
geneeskunde. Omdat iPS-cellen gemaakt kunnen worden van adult weefsel omzeilen 
ze de ethische bezwaren die gekoppeld zijn aan embryonale stamcellen. Een 
bijkomend voordeel is dat iPS-cellen gegeneereerd kunnen worden van de patiënten 
zelf zodat er geen kans is op immuunreactie en afstoting na transplantatie. Hoewel 
er nog ruimte is voor verbetering, zijn iPS-cellen heel beloftevol in de geneeskunde 
en gaan ze ongetwijfeld nog bijdragen tot een beter inzicht in bepaalde 
ziektebeelden en eventueel tot de regeneratieve geneeskunde.  

 

 

 

 


