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Onderzoekers klaar om ingreep te proberen bij mensen

Door sperma-voorlopercellen te laten invriezen, behouden patiënten de mogelijkheid kinderen te verwekken. P. Post © Patrick Post

BRUSSEL - Door prematuur teelbalweefsel te laten invriezen, behouden jongetjes die een
kankerbehandeling ondergaan hun kans op nageslacht.

Van onze redactrice

Kinderen met kanker genezen steeds vaker van hun ziekte, dankzij verbeterde chemo- en
radiotherapie. Helaas worden ze meestal ook onvruchtbaar van de behandelingen die hun het
leven redden - hun geslachtsorganen lopen door de stralen en de giftige medicatie te veel schade
op, om eenmaal in de puberteit nog naar behoren te gaan functioneren.

Aangezien kinderen nog niet in de puberteit zijn, kunnen voorafgaand aan een
kankerbehandeling bij hen geen sperma of eicellen worden afgenomen - wat bij volwassenen wel
kan. Geslachtscellen invriezen om na de behandeling hun vruchtbaarheid te vrijwaren, is bij
kinderen dus niet mogelijk.

Toch is er een achterpoortje. Door voor de kankerbehandeling sperma-voorlopercellen te laten
wegnemen en invriezen, houden jongetjes de mogelijkheid open om later kinderen te verwekken.
De zogeheten spermatogoniale stamcellen kunnen na een geslaagde kankerbehandeling worden
teruggeplaatst in hun teelballen, met de bedoeling ze daar te laten uitgroeien tot spermatogonia -
spermavormende cellen.
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Meer en meer jonge kankerpatiënten en kinderen met bloedziektes die beenmergtransplantaties
moeten ondergaan en daarom hoge dosissen chemo- of radiotherapie krijgen, vinden in ons land
de weg naar de spermatogoniale stamcelbank - onder meer aan de VUB en de UCL worden zulke
cellen opgeslagen. Maar teruggeplaatst zijn de bewaarde cellen nog bij niemand - voordat een
dergelijke ingreep bij mensen mag worden uitgevoerd, moet eerst de veiligheid ervan zijn
bewezen.

Een belangrijke stap in die richting is inmiddels gezet aan VUB en UZ Brussel: onderzoekers
hebben er aangetoond dat transplantatie van spermatogoniale stamcellen de vruchtbaarheid
herstelt, bij muizen dan toch. Daarbij treedt geen schade op aan het DNA die de gezondheid van
het nageslacht in gevaar zou kunnen brengen, melden ze in het blad Human Reproduction.

Behalve bij muizen lopen ook experimenten op 'geïsoleerde menselijke testikels', zegt
onderzoekster Ellen Goossens. De resultaten daarvan zijn dermate geruststellend dat Goossens
het erop zou durven wagen om de stap naar de mens te zetten, 'mocht iemand daarom komen
vragen'. De VUB heeft van vijfentwintig jongetjes weefsel in haar stamcelbank, dat voor
terugplaatsing in aanmerking komt.

Maar aangezien geen van hen al om terugplaatsing heeft verzocht, is er nog geen begin gemaakt
om die plannen in de praktijk om te zetten, zegt Goossens - een dergelijk experiment vereist een
strak protocol, om de gezondheid van het beoogde nageslacht op te volgen.

Voor meisjes bestaat al langer de mogelijkheid om voorafgaand aan een kankerbehandeling
eierstokweefsel te laten invriezen. Er zijn zelfs al meerdere kinderen geboren uit teruggeplaatst
eierstokweefsel. Dat weefsel was weliswaar weggenomen bij volwassen vrouwen, maar
technisch maakt dat geen verschil. Meisjes worden immers geboren met zo'n twee miljoen
onrijpe eicellen, waarvan er vanaf de puberteit ongeveer om de 28 dagen eentje uitrijpt. Bij
jongetjes ligt dat anders: bij hen wordt de kiem voor zaadcelproductie pas in de puberteit gelegd.

Hilde Van den Eynde
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