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Samenvatting  
Hartfalen is een veelvoorkomende ziekte waarbij hartcellen afsterven, welke gepaard gaat 

met ontsteking, littekenvorming en remodelling. Naast harttransplantaties zijn er 

tegenwoordig ook nieuwe behandelingsmethoden, waaronder de transplantatie van 

beenmerg verkregen mesenchymale stamcellen (MSC). MSCs kunnen zowel constructief zijn 

en differentiëren naar weefselcellen of ze kunnen instructief zijn door allerlei stoffen uit te 

scheiden. Ze hebben unieke voordelen, waaronder zelfreplicatie, differentiatie, 

immuunprivilege, immuunsuppressie en mogelijkheid om zich te nestelen. Zo kunnen ze de 

immuunreactie ontduiken doordat ze geen MHC II hebben en de T-cel proliferatie remmen en 

kunnen ze de ontsteking remmen door cytokines (TNF-αααα, IL-1ββββ en IL-6) uit te scheiden. Verder 

zorgen MSCs door onder andere collageen en vascular endothelial growth factor voor nieuwe 

vascularisatie, welke op zijn buurt zorgt voor angiogenese en myogenese. Deze effecten 

zorgen uiteindelijk voor een betere hartstructuur en –functie. Het resultaat van het gebruik 

van MSCs kan ook beïnvloed worden door het tijdstip waarop deze worden toegediend. Het 

optimale tijdstip ligt namelijk 1-2 weken na een hartinfarct. Verder kan een voorbehandeling 

van MSCs, zoals atorvastatine, zorgen voor een betere werking van MSCs. Samen genomen 

kunnen MSCs een veelbelovende optie zijn voor hart regeneratie.  

1. Inleiding 
Ischemische hartziekten zijn de primaire oorzaak 

van sterfte over de wereld. Een obstructie in de 

coronaire arteriën kan leiden tot een myocard 

infarct, welke geassocieerd is met een 

onomkeerbaar verlies van hartspiercellen en 

littekenformatie.
1
 Dit zorgt voor extra last op het 

overleefde myocardium en kan zelfs leiden tot 

hartfalen. Doordat veel mensen last hebben van 

hartfalen is er meer aandacht naar een nieuwe 

benadering voor de preventie en behandeling van 

hartfalen. De enige standaard therapie voor 

hartfalen tot nu toe, voor het verliezen van 

hartspiercellen, is transplantatie van het hart.
2
 Dit 

heeft het doel om het werk van het hart te 

verzachten door de hemodynamic load te 

verminderen. Echter  wordt deze oplossing beperkt 

door de beschikbaarheid van donororganen. 

Verder is de ontwikkeling van een immuunreactie 

een obstakel, deze heeft een levenslange 

immuunsuppressie therapie nodig.
3 

Tot voor kort werd gedacht dat hartspiercellen 

definitief gedifferentieerde cellen waren. Wat 

suggereert dat hypertrofie alleen beschikbare 

methode was voor groei. Dit concept was 

uitgedaagd vanwege zowel experimentele als 

klinische studies, welke hebben laten zien dat 

sommige volwassen cellen weer terug kunnen 

keren in de mitose cyclus.3 Echter is de omvang van  

 

 

 

dit zelfreparatie mechanisme veel te beperkt  om 

te compenseren voor het enorme verlies van 

hartspiercellen onder invloed van het infarct. Het 

idee is dat zulke patiënten behandeld kunnen 

worden door een exogene toevoeging van nieuwe 

contracterende cellen, die de functie herstellen in 

necrotische gebieden en helpen bij het herwinnen 

van het hart om effectiever en efficiënter te 

kunnen contracteren, ook wel hart regeneratie 

genoemd. Dit lijkt een logische, aanlokkende en 

vooral spannende invalshoek. Alleen moeten 

exogene cellen voldoen aan een aantal criteria
3
: 

eenvoudig te verzamelen en te vermenigvuldigen 

zijn, stabiele intramyocard transplantaties 

vormen, moeten op het gebied van membraan 

potentiaal kunnen koppelen aan de gastheer 

hartspiercellen en gelijktijdige kunnen 

contracteren met deze, en moeten geen van 

ritmestoornissen en oncologische effecten 

hebben. 

Door problemen na een hartinfarct, zoals 

ontsteking, zijn klinische manifestaties 

buitengewoon groot. De schade aan het linker 

ventrikel (LV) moet deze zorgen voor verbeterde 

remodelling en kamerverwijding. Tegelijkertijd 

moet er hartspiercellen ontsporing en fibroblast 

deling plaatsvinden.
4
 Deze gebeurtenissen laten 

duidelijk een gebrek aan effectieve intrinsieke 
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mechanismes zien voor myocard reparatie en 

regeneratie. Behalve als er grote veranderingen 

geïntroduceerd worden in het gebied van de 

schade die voor de deling van de overgebleven hart 

stamcellen zorgen, moeten alle herstellende 

therapieën het gebruik overwegen van exogene 

multi-potente stamcellen. Deze moeten tenminste 

in staat zijn zichzelf te delen en te differentiëren in 

hartspiercellen. Vanuit dit oogpunt gezien zijn bone 

marrow-located stemcells (BMDS) de beste optie 

om de biologische eigenschappen te laten zien 

voor celtherapie van patiënten met een 

hartinfarct.
4
 Het doel van deze review is de stand 

van zaken te behandelen over de transplantatie 

van beenmerg verkregen mesenchymale 

stamcellen (MSC) om de hartfunctie te verbeteren 

naar een hartinfarct. 

2. Stamcellen en het voordeel van MSCs 
Vroeger werd gedacht dat alle cellen in het hart 

definitief gedifferentieerd waren. Een verlies dat 

een onomkeerbaar fenomeen was. In 2001 is 

echter aangetoond dat als beenmerg verkregen 

cellen geïnjecteerd werden in het geinfacteerde 

myocardium dit voor weefsel regeneratie zorgde.5 

Dit werd in eerste instantie gedaan door de cellen 

direct te injecteren in het myocardium en was later 

opnieuw gedaan met cytokine cocktails die 

ontworpen waren om de MSCs te stimuleren om ze 

zo te mobiliseren en differentiëren.
6
 Het idee dan 

MSCs zouden kunnen migreren naar het verwonde 

myocardium en voor weefselherstel konden zorgen 

werd later ook bevestigd. Daarnaast is ontdekt dat 

monsters, die genomen zijn uit de autopsie van 

patiënten die overleden waren aan een hartinfarct, 

myocyten bevatten met een cel cyclus marker.
7
 Dit 

ondersteunt het idee dat hartspiercellen kunnen 

toenemen als gevolgen van schade. Tevens is 

aangetoond dat de aanwezigheid van 

hartspiercellen in het hart van zoogdieren, die 

gekloond waren, de capaciteit hadden om 

hartspiercellen, endotheelcellen, en gladde spier 

cellen te vormen.
7
 Deze observaties garanderen 

een spannende mogelijkheid om regeneratieve 

strategieën in het gareel te houden om structurele 

hartziekten te behandelen. Tevens hebben ze voor 

veel nieuwe inzichten en actiemechanismes 

gezorgd om op basis van cellen therapeutische 

invalshoeken te overwegen.  

Hoewel MSCs slechts aanwezig zijn als zeldzame 

populatie van cellen in het beenmerg en 

misschien 0,001% tot 0,01% van de cellen met 

een celkern vertegenwoordigen
8
, kunnen ze 

geïsoleerd worden door gebruik te maken van 

centrifugering van een dichtheid gradiënt en 

kunnen, in vitro, behoorlijk toenemen.
7
 Daarom 

zijn MSCs tegenwoordig te onderzoeken als een 

aantrekkelijke kandidaat om te gebruiken bij 

myocard regeneratie.  

Deze bevindingen hebben Amando et al.
9 

er toe 

geleid een onderzoek te doen met intramyocard 

injectie van allogene MSCs in varkens na een 

hartinfarct. Hierbij werden cellen geïnjecteerd in 

het LV via katheter op dag drie na het infarct en 

werd de hartfunctie na acht weken beoordeeld. 

De behandelde dieren lieten een significante 

verbetering zien in zowel systolische als 

diastolische functie vergeleken met de controles. 

Daarnaast was de grootte van het necrotische 

myocardium behoorlijk verminderd. Later zijn 

deze resultaten nagedaan door Makkar et al. 

volgens een soortgelijk protocol.
10

 Het 

interessante van beide studies was dat ze allebei 

allogene MSCs gebruikten zonder een immuun 

respons op te wekken. Dit bevestigt eerdere 

informatie dat MSCs geen MHC II (Major 

Histocompatibility Complex) co-stimulatie B-7 

molecuul tot expressie brengen en daardoor dus 

geen immunologische response veroorzaken 

Bovendien is nu laten zien dat deze cellen 

daadwerkelijk zorgen voor remming van T-cel 

deling bij antigeen presentatie.
7
 Deze 

eigenschappen zijn extreem belangrijk bij 

klinische toepassen. Doordat MSCs minder 

immunogeen zijn dan andere stamcellen kunnen 

ze misschien gebruikt worden bij allogene 

celtherapie.  

Naast myocard regeneratie is er een hypothese 

dat getransplanteerde stamcellen oplosbare 

mediators (paracrines) uitscheiden die de 

ischemische weefselschade tegenhouden. Tang et 

al.11 heeft in een rat model MSCs 

getransplanteerd en heeft hoge weefsel 

concentraties van vascular endothelial growth 

factor (VEGF) gevonden en dit geassocieerde met 
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nieuwe myocard vaatformatie. Tevens observeerde 

Gnecchi et al.
12

 dat het herstel van de hartfunctie 

op zijn vroegst 72 uur na de cel transplantatie 

optrad. Tijd waarin cel regeneratie nog niet te 

verwachten is. Deze onverwachte ontdekking was 

toe te schrijven aan de handhaving van de 

integriteit van de hartspiercellen. In 

overeenstemming met deze hypothese zijn hoge 

niveaus van groeifactoren ontdekt in ischemische 

MSC getransplanteerde harten, welke begeleid 

waren met downregulatie van de pro-apoptotic 

eiwit Bax.
7
 Samen genomen kunnen deze 

observaties suggereren dat getransplanteerde 

MSCs een paracrine effect hebben. De paracrine 

hypothese wordt nu ondersteund door research, 

welke het sterke effect van exogene groeifactoren 

in overleving, deling en differentiatie van 

circulerende stamcellen bemoedigd.  

Verder hebben MSCs de mogelijk om zich te 

nestelen in gebieden van een weefsel met 

beschadiging of ontsteking. Ondanks dat 

cytostatische factoren verantwoordelijk zijn voor 

specifieke MSC migratie en de fysiologische 

gevolgen nog niet volledig verklaard zijn, wordt er 

verondersteld dat MSC migreren om deel te nemen 

aan het herstel van de schade.
8 

3. Differentiatie van MSCs  
Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat 

MSCs kunnen differentiëren in cellen die 

verschillende eigenschappen laten zien van 

hartspiercellen als ze zijn blootgesteld aan een 

variëteit van fysiologische of niet fysiologische 

stimulaties.
4
 (Tabel 1) Onder deze condities kunnen 

ex vivo gedifferentieerde MSCs min of meer een 

myotube achtige en een gelijktijdige hartslag 

vertonen. De cellen vertonen meerdere functionele 

eigenschappen om zich te ontwikkelen tot 

hartspiercellen. Hierbij kan gedacht worden aan 

celkernen, maar ook de productie van peptiden en 

expressie van meerdere structurele en 

contractuele eiwitten. Verder laten ze ook 

tenminste een sinus knoop- en ventriculairachtige 

actiepotentialen zien.
4
  

Naast specifieke fysiologische of niet fysiologische 

stimulaties is direct cel-cel contact nodig voor de 

differentiatie van de MSCs in hartspiercellen. Uit 

onderzoek blijkt dat voor direct cel-cel contact 

het nodig is dat er in de omgeving signalen zijn 

voor de MSC differentiatie van meerdere hartcel 

afstammelingen.
13 

Onderzoek heeft aangetoond dat MSCs niet 

alleen differentiëren in hartspiercellen, maar ook 

in vasculaire gladde spiercellen en 

endotheelcellen. Deze celtypen zijn betrokken in 

de ontwikkeling van vasculaire systemen, inclusief 

angiogenese en vaatverwijding. Eerdere gegevens 

hebben laten zien dat de novo formatie van 

vasculaire gladde spiercellen na differentiatie van 

perivasculaire MSCs gebeurt via een ‘platelet-

derived growth factor B-dependent process’.
14

 Na 

een intramyocard infarct van MSCs lieten 

histopathologie en immunohistochemie analyses 

zien dat de MSCs differentieerden in 

hartspiercellen, vasculaire gladde spiercellen en 

endotheelcellen.
4
 Onder andere laat deze data 

zien dat MSCs een ideale bron is voor een groot 

repertoire van cardiovasculaire cellen voor 

patiënten na een hartaanval. De mechanismes die 

ten grondslag liggen voor MSC differentiatie en de 

verbetering in nieuwe vascularisatie en 

hartfunctie, betrekken paracrine secretie van 

groeifactoren van MSCs erbij.  

4. Hoe verbeteren MSCs de hartfunctie? 
Bij een hartinfarct ontstaan problemen, zoals 

ontsteking, littekenweefselformatie en 

remodelling. MSCs hebben verscheidende 

mechanismes die kunnen leiden tot het 

verbeteren van de hartfunctie na een hartinfarct. 

Zo hebben MSC unieke voordelen, zoals 

differentiatie, zelfreplicatie, nesteling, 

uitscheiding van cytokines en paracrines, 

immuunprivilege en immuunsuppressie. (Figuur 

1) Deze en andere mechanismes zullen behandeld 

worden.  

4.1 Ontstekingsremmende werking  

Er zijn verscheidende onderzoeken gedaan om te 

bestuderen wat nu precies de rol is van MSC 

transplantatie om de ontsteking tegen gaan. Er is 

namelijk gezien dat het beschermende effect van 

MSCs voor het hart misschien niet alleen 

bemiddeld wordt door hun differentiatie in 
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MSC bron/soort studie Stimulus Differentiatie kenmerken 

Rat/in vitro 5-Azacytidine, amphotericin 

b 

Multinucleated myotubes, spontaneous beating 

Murine/in vitro 5-Azacytidine Myotube-like, spontaneous beating, desmin, myosin, actinin, 

natriuretic peptides, others 

Rat/in vivo Intramyocardial Tx 5-

azacytidine–treated MSC 

Myotube-like, troponin I-C  

 

mens/in vivo (muis) Intramyocardial Tx with fetal 

cardiomyocytes 

Cardiac alpha-myosin heavy chain, troponin I 

Mens/in vivo (mice) Intramyocardial Tx Desmin, beta-MHC, alpha-actinin, troponin T, 

phospholamban, sarcomeric organization 

 

Mens, cord blood/in 

vitro 

5-Azacytidine Cardiomyocyte-like, troponin T 

Mens, cord blood/in vivo 

(mice) 

Intravenous Tx Human DNA (PCR human beta-globin) in cardiac muscle 

Murine/in vitro 5-Azacytidine Cardiomyocyte-like, isoproterenol-dependent beating, action 

potentials, alpha1A, 1B, 1D; beta1 and beta2 adrenergic and M1 

and M2 muscarinic receptors 

Murine/in vitro Co-culture with neonatal 

cardiomyocytes 

Beta-MHC, troponin I, atrial natriuretic peptide, connexin 43 

Rat/in vivo Intramyocardial Tx, MSC 

encoding prosurvival protein 

Stop remodeling, reduced intramyocardial inflammation, collagen 

deposition and hypertrophy; normalized myocardial volume and 

cardiac function 

Mens/in vitro Co-culture with human 

cardiomyocytes 

Beta MHC, beta-actin, troponin 

varken/in vivo Intramyocardial Tx MSC 

inside fibrin matrix patches 

X-galþ–myocyte-like, vWFþ angioblasts/capillaries 

Rat/in vivo Intravenous Tx Desmin, troponin T, connexin 43; cells in vascular structures are 

vWFþ; increase in capillary density, cardiac function; decrease 

infarct size 

Mens/in vivo (hond) Subepicardial Tx MSC 

transfected with pacemaker 

gene 

Spontaneous rhythms left-sided origin; MSCs form gap junctions 

with adjacent myocytes 

Mens/in vitro Insulin, dexamethasone, 

ascorbic acid 

Troponin I, sarcomeric tropomyosin, titin, alpha 

actinin-positive Z bands 

Mens, 

navelstrenbloed/in vitro 

Fibronectin, laminin, ECM-

like peptides 

Titin, myosin H/L chains, transcriptional activators 

(Nkx 2.5, GATA-4, E-HAND, D-HAND, MEF-2A) 

Mens/in vitro 5-Azacytidine Beta-MHC, desmin, alpha cardiac actin, myofilament-like, 

troponin T 

a Deze data is slecht een selectie van onderzoeken die gedaan zijn.   

b Weefsel bron is beenmerg, tenzij anders aangegeven. 

Tabel 1. Differentiatie van MSC in soort hartspierachtige cellen
a                       

 

 
hartspiercellen en vasculaire cellen, maar ook door 

hun mogelijkheid om te zorgen voor grote 

hoeveelheden angiogenese, apoptotische remming 

en mitogene factoren.
15

 De specifieke 

mechanismen blijven controversieel en moeten 

worden onderzocht. MSCs hebben dus twee 

methodes om de hartfunctie te verbeteren. Ze 

kunnen constructief zijn en differentiëren naar  

 

 

weefselcellen of ze kunnen instructief zijn door 

allerlei stoffen uit te scheiden.  

Ontsteking in het hart wordt geassocieerd met LV 

remodellering en hartfunctie na een hartinfarct. 

Hierna is onder andere onderzoek gedaan door 

Guo et al.
 15

 Zij hebben onderzoek gedaan naar de 

ontstekingsremmende rol van getransplanteerde 

MSCs bij ratten. Er is gekeken naar wat het effect  



 

 
 7 

is van MSCs toedienen na een hartinfarct. (Figuur 

2) Na vier weken bleek dat de MSC 

getransplanteerde groep verhoogde ejectie fractie, 

fractionele reductie, LV systolische druk en 

verlaagde LV eind diastolische diameter, LV eind 

diastolische volumes en LV eind diastolische druk 

lieten zien. Tevens was de hart wand dikker en was 

het geïnfarceerde gebied kleiner.
 15

  

De groep die MSCs kregen hadden verder een 

verlaagde eiwitproductie en genexpressie na vier 

weken in het niet geïnfarceerde gebied van de 

ontstekings cytokines Tumor Necrosis Factor (TNF) 

-α, Interleukine (IL)-1β en IL-6. Ontstekings 

cytokines, zoals TNF-α, IL-1β en IL-6, veroorzaken 

bovendien pathofysiologische veranderingen in 

eigenschappen van hart remodellering, zoals 

vervanging van het geïnfarceerde gebied door 

litteken, myocyte hypertrofie, myocyte verlies door 

apoptose, veranderingen in de extracellulaire 

matrix en endotheel disfunctie.
16

 Vandaar dat 

remming van de ontsteking een nieuwe therapie 

kan zijn tegen hart remodellering. Verder kan 

ontsteking in het hart geassocieerd worden met LV 

remodellering en hartfunctie na een hartinfarct. 

Het onderzoek van Guo et al. laat dus zien dat MSC 

transplantatie voordelig uitpakt tegen ontsteking. 

Naast myogenese en angiogenese, kan de 

ontstekingsremmende rol van MSCs 

transplantatie deels het beschermde effect 

verklaren na een hartinfarct.  

Een vergelijkend onderzoek is gedaan door Bao et  

al.
17

 waarbij naar het beschermende effect werd 

gekeken van TNF receptor (TNFR) gen 

gemodificeerde MSCs, tegen ontsteking en hart 

disfunctie na een acuut hartinfarct. Hierbij 

werden ratten getransfecteerd met recombinant 

adeno-associated viral (rAAV) die enhanced green 

fluorescent protein (EGFP) van TNFR tot uiting 

bracht. Door een EGFP meting bleek twee weken 

naar het hartinfarct dat de MSC-TNFR 

transplantaties verzwakte eiwit en gen expressie 

vertoonde van de ontstekings cytokines TNF-α, IL-

1β en IL-6. Tevens bleek deze groep geremde 

apoptose te hebben in de hartspiercellen en 

bleken ze een verbeterde functie te hebben in de 

LV. Transplantatie met rAAV-TNFR 

getransfecteerde MSCs verbeteren dus de functie 

van het LV na een hartinfarct door de 

apoptotische en ontstekingsmechanismes tegen 

te gaan.
17 

Figuur 1. Illustratie over de manier waarom MSCs het hart kunnen herstellen na een hartinfarct. 
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4.2 Minder collageen 

In de MSCs getransplanteerde groep bij het 

onderzoek van Guo et al.
15

 was ook een verlaagde 

dichtheid te zien van het collageen volume.
15

 Zowel 

de productie als genexpressie van collageen type I 

en III productie waren significant verlaagd in het 

niet geïnfarceerde gebied in deze groep. Daarnaast 

hadden ze een afgenomen eiwit productie en 

genexpressie van matrix metalloproteinase-1 

(MMP-1) en tissue inhibitor of matrix 

metalloproteinase-1 (TIMP-1).
15

 De op regulatie 

van MMP gen expressie zorgt voor degradatie van 

myocard matrix, wat geassocieerd is met zowel 

hartinfarct als hartaandoening.
15

 MMP-1 en TIMP-1 

spelen een belangrijke rol in de afbraak van 

collageen type I en III en de extracellulaire activiteit 

van MMP-1 kan gedeeltelijk gereguleerd worden 

door TIMP-1. Collageen type I en II zijn belangrijke 

componenten van de extracellulaire matrix van het 

hart. Er is ontdekt dat de verhoging van de 

expressie van collageen type I en II in het 

geïnfarceerde gebied kan zorgen voor een 

bescherming in de remodellering van het hart en 

verwijding, terwijl verhoging van collageen zelf in 

het normale myocardium kan resulteren in de 

verhoging van stijfheid en disfunctie in het hart.
18

 

4.2.1 Collageen-GAG voor gecontroleerde afbraak 

Er zijn verschillende methoden onderzocht van 

celtransplantatie om hartinfarcten te behandelen. 

Xiang et al.
19

 heeft gekeken naar een type I-

collageen-glycosaminoglycan (GAG) stellage voor 

de transplantatie van MSCs in het geïnfarceerde 

gebied van het hart in ratten. Eén week na het 

infarct werden de collageen-GAG stellages 

gecrosslinkt met een dehydrothermale 

behandeling (DHT) of werden collageen-GAG 

stellage gecrosslinkt met DHT gevolgd met 

carbodiimide behandeling (EDAC) of werden DHT 

gecrosslinkt met collageen-GAG stellage bezaaid 

met bromodeoxyurdine (brdU) gelabelde allogene 

MSCs. Na drie weken was het meeste van de DHT 

gecrosslinkte collageen-GAG stellage afgebroken, 

terwijl dit in de EDAC groep nog intact was. Vele 

nieuwe vascularisatie was gezien in het 

geïnfarceerde gebied in de MSC groep en in de 

stellages zelf. De nieuw gevormde bloedvaten 

kunnen zijn ontstaan door cytokines die zijn 

uitgescheiden macrofagen als reactie op de 

afbraak van de collageen-GAG matrix. Deze 

nieuwe vascularisatie was ook gezien bij 

implantatie van oplosbaar collageen in eerdere 

studies.
20

 Dit onderzoek laat dus zien dat type I-

collageen-GAG gebruikt kunnen worden als 

drager van MSCs en dat ze een weefsel stellage 

kunnen maken van verschillende gecrosslinkte 

dichtheden om te zorgen voor een 

gecontroleerde afbraak, als ze getransplanteerd 

worden op de wand van een hartinfarct. Tevens 

zorgen ze voor nieuwe vascularisatie, wat een 

belangrijk proces kan zijn bij het herstel van het 

hart.
19 

4.3 MSC rol in angiogenese en reperfusie 

Aangezien de hartfunctie afhankelijk is van 

myocard perfusie moet het herstel van de 

hartfunctie na een hartinfarct niet alleen zorgen 

voor vervangingen van de verloren 

hartspiercellen, maar ook voor revascularisatie 

van het gewonde gebied. Bovendien is er gezien 

dat circulerende MSCs in nieuwe gevormde 

bloedvaten moeten blijven en zorgen voor een 

verhoogde capillaire dichtheid en versterkte 

weefsel perfusie.
8
 Verder moeten MSCs de 

potentie hebben om te zorgen voor nieuwe 

vascularisatie en de regeneratie van het 

Figuur 2. Basis opstelling over de werking van MSCs  
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geïnfarceerde hart. Hart perfusie wordt 

gekenmerkt door de bloedstroom te matchen aan 

de vraag van het hart. Daarom is het belangrijk niet 

alleen te kijken naar de maximale bloedstroom, 

maar ook naar de reactie in veranderingen van de 

coronairestroom in de vraag van het hart en de 

verdeling van de hart perfusie.
8 

In het onderzoek van Tang et al.
21

 is gekeken naar 

wat voor effect MSCs hebben op de LV functie en 

de morfologie na een hartinfarct samen met 

reperfusie. Eén week na het hartinfarct kregen 

ratten MSCs of niet. De groep met MSCs hadden na 

vier weken een veel betere functie in de LV, 

significant grotere LV wanddikte en kleinere infarct 

grootte. Tevens waren de MSCs positief voor cTnT 

(cardiac troponin-T) kleuring, wat erop duid dat 

een klein aantal van de getransplanteerde MSCs 

gedifferentieerd zijn in hartspiercellen. De 

getransplanteerde MSCs in het geïnfarceerde 

gebied hadden tevens significant hogere expressie 

van cTnT, CD31 en gladde-spier-actine, er was 

nieuwe vascularisatie te zien en de capillaire 

dichtheid was hoger. MSCs kunnen de 

hartstructuur en functie dus verbeteren door het 

gecombineerde effect van myogenese en 

angiogenese.
21 

MSCs zijn niet alleen in staat te differentiëren in 

functionele hartspiercellen in vitro onder speciale 

stimulaties, maar in vivo kunnen MSCs bij een 

acuut hartinfarct model of in een myocard milieu 

ook differentiëren in hartspiercellen.
21

 De 

differentiatie zorgt voor een significant hogere 

capillaire dichtheid en het aantal hartspiercellen in 

het geïnfarceerde gebied van MSC behandelde 

dieren. Deze veranderingen kunnen leiden tot een 

verlaging in littekenweefsel, verlaagde 

remodellering en verbeterende hartfunctie dat het 

gevolg is van verbeterende bloedtoevoer in het 

beschadigende hartgebied.  

Transplantatie van MSCs in het ischemische 

myocard met reperfusie is veilig en effectief. MSC 

differentiatie in endotheelcellen kunnen 

gerelateerd zijn aan de aanwezigheid van VEGF in 

vivo en in vitro. Geïmplanteerde MSCs verbeterden 

de hartstructuur en -functie door het effect van 

myogenese en angiogenese samen. Deze bevinding 

suggereert dat MSC transplantatie misschien ooit 

een alternatieve therapie kan zijn voor hartfalen.  

4.4 Immuun modulatie  

Belangrijke aspecten van geïmplanteerde cel-

gastheer interactie bevatten de gastheer 

immuunreactie, het nestelings mechanisme en de 

differentiatie van de geïmplanteerde cellen onder 

invloed van locale signalen. Er is gezien dat MSCs 

in staat zijn de T-lymfocyten deling te 

onderdrukken in een gemixte lymfocyt reactie, 

waarbij autologe of allogene T-cellen of 

dentritische cellen bij betrokken zijn.
22

 Het 

remmede effect beperkt zich niet alleen door het 

ontbreken histocompatibility complex II (MHC), 

maar gebeurt ongeacht de soorten van MSCs of T-

cellen.
22

 Dit suggereert dat MSCs 

getransplanteerd kunnen worden tussen mensen 

met een verschillend MHC. MSCs remmen dus 

juist de T-cel proliferatie terwijl het omgekeerde 

wordt verwacht. MSCs gekweekt met reageerde 

T-cellen veroorzaken meestal niet T-cel deling en 

ze verlagen meestal de reactie van de reagerende 

T-cellen naar andere stimulerende cellen of niet 

specifieke activators zoals phytohemagglutine. 

Het gebrek aan reactie is niet vanwege de T-cel 

apoptose of andere schadelijke effecten, 

aangezien de T-cellen kunnen herstellen en 

reageren op ander stimulatoren in de afwezigheid 

van MSCs.
8 

MSCs worden niet gelyseerd door alloreactieve 

killer cellen. Ze worden geremd door de vorming 

van cytotoxische T-lymfocyten, hulpcellen bij graf-

versus-host disease.
22

 MSCs remmen T-cellen 

alleen als ze gepresenteerd worden in kweken en 

het effect is andersom als de MSCs worden 

verwijderd. Wat ervoor zorgt dat het remmede 

effect van korte duur en niet blijvend is.
23

 Het 

remmende effect van MSCs blijft onveranderd 

tijdens de vergroting in cel kweken.  

Hoe MSC de allogene rejectie ontwijken is 

moeilijk te zeggen. MSCs brengen wel MHC klasse 

I moleculen tot expressie. Deze kunnen herkend 

worden als doelwit door voor geactiveerde 

cytotoxische T-lymfocyten, maar deze 

onderdrukken de differentiatie van cytotoxische 

T-lymfocyt voorlopers tot cytotoxische T-lymfocyt 

effectoren door uitscheiding van remmende 

factoren.22 Analyses van cytokines in geremde 

gemixte lymfocyt reactie (MLR) kweken laten zien 

dat de verhoging van inteferon-γ (IFN-γ) en IL-10, 
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en de verlaging van TNF-α productie.
24

 Het 

immuun remmende effect lijkt dus gedeeltelijk te 

komen door oplosbare factoren. MSCs in kweken 

scheiden verscheidende factoren uit, zoals IL-6, Il-

8, postagladin E2 en VEGF.
22

 Sommige onderzoeken 

vermoeden de rol van de oplosbare factoren, 

terwijl andere onderzoeken dit helmaal niet 

ondersteunen. Zo vindt Di Nicola et al.
25

 dat de 

remming van T-lymfocyt deling bij MSCs bemiddeld 

wordt door oplosbare factoren, inclusief 

hepatocyte groei factor (HGF), en transformeerde 

groei factor-β1. Daarnaast vonden hij dat het tegen 

gaan van het delingseffect omgekeerde was bij die 

toevoeging van monoklonale antilichamen tegen 

HGF en transformeerde groei factor-β1. De rol van 

het HGF is echter controversieel. 

Sommige onderzoekers hebben laten zien dat het 

remmende effect zelfs blijft als de MSCs 

gescheiden zijn van T-cellen door een 

semipermeabel membraan.
22 

Dit wijst er op dat het 

ingrijpt op de oplosbare factoren en dat cel-cel 

contact niet nodig is. Een ander onderzoek heeft 

echter laten zien dat het remmende effect van 

korte duur, dosis afhankelijk en afhankelijk is van 

de aanwezigheid van MSCs en daarom dus wel cel-

cel contact nodig is.
22

 Het is dus niet eenvoudig te 

onderscheiden wie er nu gelijk heeft.  

IL-2 en IFN-γ zijn twee belangrijke cytokines die 

verantwoordelijk zijn voor de activatie en 

proliferatie van CD4
+
 en CD8

+
 T-cellen. In de 

aanwezigheid van MSCs slaagt de toevoeging van 

deze cytokines er niet in om T-cellen te delen.
26

 Er 

is laten zien dat CD8
+
 cellen het doelwit zijn van 

cellen die niet delen in de aanwezigheid van 

MSCs.
22

 Het opduiden van een populatie van CD8
+
 

regulatoire T-cellen zou het remmende effect van 

MSCs kunnen verklaren.  

Verschillende mechanismes zijn dus waarschijnlijk 

betrokken bij MSC geïnduceerde immuun 

suppressie, afhankelijk van de lymfocyten 

populatie die gebruikt is, de technieken van MSC 

kweken en het soort stimulatie. De precieze 

mechanismen van het remmende effect van MSCs 

op T-lymfocyten is nog niet duidelijk.  

4.5 MSCs induceren nieuwe vascularisatie door 

VEGF 

Vasculair endothele groei factor (VEGF) kan voor 

nieuwe vascularisatie zorgen. Dit kan een nieuwe 

manier zijn om de behandeling van hartziekten te 

bekijken. VEGF therapie wordt echter vaak 

geassocieerd met een kortdurend therapeutisch 

effect en het eventuele risico op het ontstaan van 

een hemangioma. VEGF kunnen toegediend 

worden via een intramyocard injectie van VEGF 

eiwit. Echter vindt hier niet genoeg angiogenese 

plaats. VEGF kunnen ook getransporteerd worden 

in een vector, maar deze transfectie is minder 

effectief in hartspiercellen. Om een veilige en 

langdurige angiogenese methode te ontwikkelen 

bij hartfalen is onderzoek gedaan naar MSCs 

transplantatie. In een studie van Tang et al.
27

 is dit 

effect onderzocht. Ze hebben één week na een 

hartinfarct autologe MSCs aan ratten gegeven. Na 

twee maanden had deze groep, in tegenstelling 

tot die geen MSCs kregen, significant verhoogde 

VEGF expressie, samen met verhogende 

vasculaire dichtheid en regionale bloedstroom in 

het geïnfarceerde gebied. Angiogenese was 

significant verhoogd in het midden van het 

littekenweefsel en een beetje langs de zijkant van 

het littekenweefsel bij de groep die MSCs kregen. 

In deze groep was de apoptose ook verlaagd in 

bijna het hele hart. Dit zorgt ervoor dat het 

apoptotisch effect wordt tegen gegaan van MSC 

transplantatie in het hart.
27

 De nieuwe 

vascularisatie zorgde naast een verlaging in 

apoptose van de hypertrofie in hartspiercellen, 

ook voor een verbeterende LV contractie. De 

onderliggende mechanismes van de MSCs 

verbetering voor de hartfuncties zijn dus 

misschien betrokken bij nieuwe vascularisatie, 

geïnduceerd door differentiatie van MSCs tot 

endotheelcellen en paracrine uitscheiding van 

groeifactoren, naast de apoptose verlaging en de 

hartcel regeneratie. Twee maand na de 

transplantatie van de MSCs was er een 

significantie verbetering van de LV functie. 

Autologe MSCs transplantatie kunnen dus een 

veelbelovende therapeutische strategie zijn, vrij 

van immuun rejectie, voor nieuwe vascularisatie 

in ischemische hartziekten. Angiogenese blijkt 

een grote rol te spelen om de overlevende 
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hartspiercellen te beschermen tegen apoptose na 

een hartinfarct. Het therapeutische vermogen van 

MSCs hebben misschien meer te maken met hun 

mogelijkheid om te differentiëren in vasculair 

endotheel dan de factoren die ze uitscheiden.
27 

Vergelijkbare onderzoeken werden gedaan door 

Yang et al.
28

 waarbij ratten na een hartaanval MSCs 

kregen met een transfectie van menselijke VEGF165, 

een liposoom met menselijke VEGF gen plasmiden 

of medium (controle) kregen en door Gao et al.
29

 

waarbij ratten ook het menselijke VEGF165 MSCs 

kregen, alleen dan via een adenovirus. De groepen 

die VEGF165 MSCs kregen hadden een kleiner 

geïnfarceerde hart en een betere hartfunctie. 

Tevens was de capillaire dichtheid in deze groep 

significant groter. De transplantatie van de 

getrasfeceerde MSCs induceerde hart angiogenese 

en hartcel regeneratie, waardoor progressieve hart 

disfunctie voorkomen kan worden in ischemische 

harten. Eén voordeel om VEGF en MSCs te 

combineren is het maken van een reservoir voor 

hartspiercellen die deel uit kunnen maken van het 

myocardium. De transplantatie van menselijke 

VEGD165 MSCs in een adenovirus kan zorgen voor 

een kortdurende bron van VEGF, welke kan helpen 

om het therapeutische niveau van VEGF te 

behouden voor angiogenese in combinatie met 

hart herstel. De transplantatie van dit soort MSCs 

kan zorgen voor een betere verbetering van de 

hart perfusie en het herstel van de hartfunctie op 

zowel cellulaire of gen therapie alleen.  

5. Wijze van toedienen 
Er zijn verschillende manieren om MSCs toe te 

dienen, afhankelijk van het doel en beschikbare 

middelen. Er zijn vier verschillende manieren met 

elk zijn eigen voor- en nadelen.
30

 Een intraveneuze 

infusie is een eenvoudige methode en is mogelijk 

voordeling voor de algemene bloedsomloop, maar 

heeft een lage effectiviteit om de stamcellen naar 

het hart te brengen. Deze methode is gebruikt in 

fase I van allogene MSC studies in patiënten. Een 

intracoronaire infusie wordt vaker gebruikt en kan 

binnendringen in het beschadigde gebied, maar 

kan zorgen voor een microvasculaire obstructie. 

Directe endocardiale injectie (binnenkant van het 

hart) zorgt voor toegang in alle gebieden in het LV 

die beschadigd is. Meerdere experimenten op dit 

moment gebruiken een katheter om de 

stamcellen toe te dienen. Een epicardiale injectie 

(buitenkant van het hart) kan nauwkeurig worden 

toegepast als er sprak is van een hartoperatie.  

6. Optimale tijdstip om MSCs toe te dienen 

MSCs kunnen hartinfarcten repareren en 

hartfunctie verbeteren. Potentiële mechanismes 

kunnen angiogenese en myogenese zijn in het 

ischemische hart.
21

 Het locale milieu, zoals 

ontstekings cytokines vrijgekomen uit het gebied 

van een hartinfarct, kunnen ook een belangrijke 

rol spelen in deze processen, vooral tijdens het 

nestelen van de MSC, de overleving, de 

transplantatie en de differentiatie.
1, 8

 Aan de ene 

kant kunnen ontstekings cytokines gunstig zijn 

voor MSC differentiatie in endotheelcellen, 

gladde spiercellen en hartspiercellen. Aan de 

andere kant kan een ongunstig ontstekingsmilieu, 

met overmatige oxidatieve lading, schadelijk zijn 

voor de geïmplanteerde cellen. Tot nu toe is het 

onduidelijk of getransplanteerde stamcellen 

verschillende effecten kunnen genereren als de 

cellen zijn getransplanteerd op verschillende 

tijdstippen na een hartaanval. Daarom is er in 

2007 door Hu et al.
1
 onderzocht wanneer MSCs 

het beste toegediend kunnen worden. Hierbij 

werden ratten geïnjecteerd met gelabelde MSCs 

één uur, één week of twee weken na een 

hartaanval. Vier weken na de hartaanval waren 

de fractionele reductie en ejectie fractie 

significant verlaagd en waren de LV diastolische 

en systolische druk verhoogt. Intramyocard 

transplantaties van MSCs verbeterden de 

hartfunctie en verzwakten de vergroting van het 

hart significant, dit effect piekte in de groep die 

MSCs na één week toegediend kregen. 

Littekenweefselformatie was ook het kleinst in 

deze groep. Eveneens was in deze groep de 

vaatdichtheid significant groter. Dit was zelfs bijna 

tot het normale niveau en uit de morfologie bleek 

dat de meeste getransplanteerde MSCs 

overleefden en transplanteerden in het 

myocardium.
1
 Transplantaties van MSCs één 

week na de hartaanval zorgt voor het beste 

therapeutische voordeel, welke gekenmerkt ia 
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door minimale littekenformatie en maximale 

hartfunctie vier weken na de hartaanval en 

celtransplantatie therapie.  

Dit optimum kan verklaard worden door meerder 

mechanismes; de geïmplanteerde cellen 

overleefden beter in deze groep, of er was meer 

angiogenese in de beschadigde harten in de groep 

die MSCs kregen naar één week, of verbeterde 

overleving van geïmplanteerde cellen kan voor een 

verhoogd paracrine effect zorgen dat de 

hartspiercellen beschermd voor apoptose of 

stimuleert de angiogenese.
1 

Acute en chronische ontstekingsreacties ontstaan 

na een acuut hartaanval, gevolgd door massieve 

hartcel necrose. Leukocyten en mastcellen dringen 

snel in het ischemische myocardium en dit piekt 

tussen 24 en 72 uur na de hartaanval. Na één week 

is het meest van het geïnfarceerde gebied 

samengeteld uit granulerend weefsel en necrose, 

en is de acute ontstekingsreactie bijna compleet. 

Na twee weken begint het littekenweefsel zich te 

vormen en treed ventriculaire remodellering op. 

Uit het onderzoek van Hu et al.
1
 blijkt dat de niche 

van het locale myocard bij één week na heen 

hartaanval ligt en zorgt dat de stamcel zich kan 

nestelen, overleven en differentiëren. Dit komt 

doordat na één week littekenformatie nog niet is 

opgetreden en de ontsteking is gereduceerd, wat 

het makkelijker maakt om getransplanteerde cellen 

te integreren en voor functioneel herstel zorgt.
1
 Uit 

vergelijkbare onderzoeken blijkt echter dat het 

optimum van toedienen van MSCs verschilt. 

Andere onderzoeken beweren dat het optimum 

namelijk rond de twee weken ligt.
31, 32

 Ondanks dat 

dit optimale tijdstip van toedienen twee maal zo 

laat is, is er geen verschil in argumentatie voor het 

optimale tijdstip. Ook in deze onderzoeken nam 

eerst de ontsteking af en er was nog geen 

littekenweefsel ontstaan.  Alleen duurde het in 

deze onderzoeken dus langer voordat de 

ontsteking was afgenomen en voordat er 

littekenweefsel ontstond.  

Wanneer MSCs het beste kunnen worden 

toegediend blijft dus onduidelijk. Echter maakt dit 

niets uit voor het volgende probleem: het duurt 

namelijk langer dan 1-2 weken om voldoende 

MSCs te verkrijgen. Zo duurde het in het onderzoek 

van Hu et al. 28 dagen om voldoende MSCs te 

verkrijgen. In andere onderzoeken was het ook 

mogelijk om in kortere tijd voldoende MSCS te 

maken, zoals in twee
33

 of drie weken.
21

 In de 

theorie is het dus een prima idee dat er een 

optimaal tijdstip is wanneer het beste MSCs 

toegediend kunnen worden, maar in praktijk kan 

zal het tot nu toe niet mogelijk om een patiënt 

met zijn eigen MSCs te injecteren na een 

hartinfarct.  

7. Het effect van de leeftijd van de MSCs 
Klinische gezien zijn oudere patiënten 

kwetsbaarder om een acuut hartinfarct te krijgen. 

Er is echter weinig bekent over de eigenschappen 

van jonge en oude donor verkregen MSCs 

transplantatie naar patiënten. Het effect van 

MSCs zou misschien kunnen afhangen van de 

leeftijd van de donor MSCs. Daarom is in 2008 

hierna onderzoek gedaan door Yi-qing et al.34 

Hierbij kregen ratten met een hartinfarct MSCs 

van een jonge en een oude donor rat. De snelheid 

van de apoptose in de groep die oude MSCs 

kregen was significant hoger. Tevens waren de 

VEGF gen expressie en capillaire dichtheid lager in 

deze groep. De transplantatie van jonge MSCs 

verlaagde de apoptose van hartspiercellen 

rondom het geïnfarceerde gebied en de 

hartfunctie was verbeterd. Jonge donor verkregen 

MSCs kunnen de hartfunctie dus significant 

verbeteren als ze getransplanteerd zijn in het 

geïnfarceerde gebied door angiogenese en 

verlaging van apoptose in hartspiercellen.
34

 Een 

vergelijkbare conclusie kwam uit het onderzoek 

van Hao Zhang et al.
35

  

Jonge mensen die een hartinfarct krijgen en 

behandeld worden met MSCs hebben dus een 

betere kans om te herstellen, tenzij MSCs 

gemoduleerd of jonger gemaakt kunnen worden.  

8. Geen verschil van gedifferentieerde en 

ongedifferentieerde MSCs op de werking 

In sommige in vitro onderzoeken worden 

gedifferentieerde MSCs gebruikt, terwijl in andere 

onderzoeken ongedifferentieerde MSCs gebruikt 

worden. Om te kijken of de differentiatie van 

MSCs in hartspiercellen wel of niet een voordeel 
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hebben is hiernaar gekeken in 2007 door Nassiri et 

al.
36

 De gedifferentieerde en ongedifferentieerde 

cellen werden binnen 28 dagen hartspiercellen op 

een soort gelijke wijze en werden goed 

ontwikkelde structuren in de getransplanteerde 

cellen. Verbeteringen in de functie van het LV en 

verlaging in het geïnfarceerde gebied waren in 

beide groepen in dezelfde verhouding gezien, 

evenzo vasculaire dichtheid.
36

 Het is dus 

waarschijnlijk niet nodig om beenmerg verkregen 

MSCs voorafgaand te differentiëren om effectief 

zijn om het geïnfarceerde myocardium te 

regenereren en de hartfunctie te verbeteren.  

9. MSCs verbeteren met atorvastatine 

behandeling 
Atorvastatine wordt normaal gebruikt om het 

cholesterol in het bloed te verlagen. Daarnaast 

stabiliseert het de plaque en verkomt het 

beroertes. Als MSCs getransplanteerd worden, en 

eerst behandeld zijn met atorvastatine, zorgt dit 

voor een verhoogde hart persfusie en contractie.
37

 

Tevens verhoogd het de overleving en 

differentiatie en verkleind atorvastatine het 

geïnfarceerde gebied. Een gecombineerde 

behandeling, met atorvastatine en MSCs, remmen 

significant de apoptose van de hartspiercellen, 

verlagen oxidatieve stress en onderdrukken 

expressie van ontstekings cytokines (TNF-α, IL-1β 

en IL-6) in het postinfarct myocard. 
37

Atorvastatine 

behandeling beschermd dus het myocard op een 

acuut infarct en reperfusie door het maken van een 

beter milieu om de geïmplanteerde MSCs te laten 

overleven en te differentiëren. Het voordeel van de 

gecombineerde therapie is dat het kan zorgen voor 

een statine/cholesterolsyntheseremmer 

ingrijpende remming van apoptose, oxidatieve 

stress en ontsteking van het geïnfarceerde 

myocard. 

10. G-CSF kan de myocard regeneratie 

verbeteren 

Granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) 

mobiliseert de beenmerg verkregen MSCs, welke 

differentiëren in hartspiercellen na een hartinfarct. 

Er is echter niets bekend over het effect van G-CSF 

op stamcel infiltratie in het geïnfarceerde gebied. 

Adachi et al.
38

 zocht in de infiltrerende cellen naar 

side population (SP) cellen. Dit is unieke 

beenmerg celfractie dat rijk is aan hemopoetische 

stamcellen. Tot twee weken na een hartinfarct 

werden deze cellen geïnfiltreerd in het hart. 

Infiltrerende SPs waren vooral verhoogd in de 

groep die vier dagen van de twee weken met G-

CSF behandeld waren. De infiltratie van de 

ontstekingscellen was niet beïnvloedt door de G-

CSF behandeling. SPs infiltrerende namelijk in het 

hart vanaf één dag na het hartinfarct en waren 

constant aanwezig in de volgende 14 dagen. Dit 

terwijl de infiltratie van de ontstekingscellen 

piekte op 3-5 dagen na het hartinfarct en was 

bijna weg 14 dagen na het hartinfarct. Dit 

resultaat komt overeen met de algemene 

accepteerde ontstekingsprocessen na een 

hartinfarct. SPs kunnen dus infiltreren in het 

geïnfarceerde hart. G-CSF versterkt deze MSC 

infiltratie zonder ontstekingscellen te verhogen. 

Dit suggereert dat G-CSF het myocard regeneratie 

versterkt zonder de ontsteking slechter te maken 

in het geïnfarceerde hart.
38

 Het bewijst echter 

niet dat geïnfiltreerde SPs konden differentiëren 

in hartspiercellen en/of vaatcellen. Verder is 

onduidelijk of de verhoging van infiltratie genoeg 

is om het myocard regeneratie te versterken en 

de hartfunctie te verbeteren. De LV functie was 

namelijk niet beïnvloed door de G-CSF 

behandeling, ondanks de significante verhoging 

van SPs infiltratie.  

11. Het elektrofysiologisch remodelleren van 

hartspiercellen 
MSC transplantatie is dus effectief gebleken om 

de hartfunctie te verbeteren in experimenten met 

dieren en patiënten die een hartinfarct en hart 

hypertrofie hebben gehad. MSCs hebben sterke 

effecten op hartspiercellen via onder andere 

remming van apoptose en verzwakking van de 

ontsteking in het hart. Echter zijn de biologische 

acties van MSCs op hartspiercellen onbekend. 

Daarom is er door Benzhi et al.
39

 gekeken of MSCs 

de elektrofysiologische eigenschappen van de 

‘neonatale rat ventriculaire myocyten’ beïnvloedt. 

Hierbij werd vooral gekeken naar de effecten van 
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MSCs van de buitenwaartse kaliumstoom in 

‘neonatale rat ventriculaire myocyten’. De 

repolarisatie van actiepotentialen wordt ook 

geassocieerd met andere ion-kanalen zoals kalium 

kanalen, calcium kanalen en natrium kanalen.
40

 Als 

zowel MSCs als ‘neonatale rat ventriculaire 

myocyten’ te gelijk gekweekt werden, was er een 

korte verhoging van de buitenwaartse 

kaliumstoom te zien, vergezeld met significante 

veranderingen in activatie, inactivatie en herstel 

van de buitenwaartse kaliumstoom. Tevens was 

Kv4.2 mRNA, wat codeert voor het kanaal dat de 

buitenwaartse kaliumstoom, groter als beide 

celsoorten tegelijk waren gekweekt. Basis 

fibroblast groei factor (bFGF) reguleerde de Kv4.2 

mRNA expressie omhoog en verbeterende de 

buitenwaartse kaliumstoom. MSCs reguleren dus 

de buitenwaartse kaliumstoom omhoog van 

‘neonatale rat ventriculaire myocyten’ door onder 

andere bFGF uit te scheiden, wat op zijn beurt 

weer de expressie van Kv4.2 opreguleert en de 

kinetica van de buitenwaartse kaliumstoom 

veranderd.
39 

Het elektrofysiologisch remodelleren is een 

belangrijke eigenschap van vele hartspiercellen. 

Vele studies hebben gezien dat er een dramatische 

verlaging was van de buitenwaartse kaliumstoom 

in het geïnfarceerde, hypertrofe en ander 

hartziekte.
40

 De regulatie van MSCs op de 

buitenwaartse kaliumstoom van ‘neonatale rat 

ventriculaire myocyten’ werd geconcludeerd uit in 

vitro onderzoek of MSCs dit ook kunnen reguleren 

in cardiomyocten in vivo is de vraag. In ieder geval 

is door dit onderzoek bekend dat MSCs de 

buitenwaartse kaliumstoom omhoog reguleren in 

‘neonatale rat ventriculaire myocyten’, wat weer 

een nieuw mechanisme betrekt in een 

therapeutische rol van MSCs in hartziekten.
39 

12. Conclusie 
Het gebruik van stamcellen voor de behandeling 

van hartinfarcten is een relatief nieuw idee op het 

gebied van harttherapie. MSCs zijn beenmerg 

verkregen stamcellen die in staat zijn het herstel 

van het hart na een hartinfarct te 

vergemakkelijken. Ze zorgen voor nieuwe 

vascularisatie en myogenese. Verder zijn ze een 

rijke bron van paracrines, cytokines (TNF-α, IL-1β 

en IL-6) en eiwitten (collageen en VEGF) die 

bijdragen aan het herstel van het hart. Een hart 

dat behandeld is met MSC heeft een verhoging in 

perfusie, verlaging in apoptose, verkleinde infarct 

grootte, grotere wanddikte en verbetering in 

globale en regionale hartfunctie. Verder hebben 

ze het voordeel van immuunprivilege en -

suppressie, de mogelijkheid om te groeien in een 

kweek en om zich te nestelen in de 

beschadigende gebieden. Geïmplanteerde MSCs 

kunnen de hartstructuur en functie uiteindelijk 

vooral verbeteren door het gecombineerde effect 

van myogenese en angiogenese 

Naast de essentie hoe MSCs zelf te werk gaan is 

het ook van belang te weten wanneer en hoe 

MSCs toegediend moeten worden om het 

maximale effect te verkrijgen. De moeilijkheid zit 

hem hier in het feit dat het te lang duurt om de 

gewenste hoeveelheid MSCs te verkrijgen. Het 

optimale tijdstip om MSCs toe te dienen ligt 

namelijk rond 1-2 weken, terwijl het produceren 

van voldoende MSCs 3-4 weken duurt. Daarnaast 

speelt de leeftijd van de MSCs zelf ook nog een rol 

in het herstel van het hart. De MSCs hoeven niet 

van te voren gedifferentieerd te zijn. Het werkt 

echter wel in het voordeel als MSCs van te voren 

behandeld worden met atorvastatine en kunnen 

eventueel behandeld worden met G-CSF om de 

myocard regeneratie te verbeteren.  

MSC transplantatie kan een nieuwe 

veelbelovende therapeutische methode zijn, vrij 

van immuun rejectie, voor nieuwe vascularisatie 

in ischemische hartziekten. Angiogenese blijkt 

een grote rol te spelen om de overlevende 

hartspiercellen te beschermen tegen apoptose na 

een hartinfarct. De potentiële impact van de 

stamceltherapie hoeft niet alleen vernieuwend te 

zijn voor de cardiovasculaire geneeskunde, maar 

kan ook voor andere ziekten een belangrijke rol 

spelen.  
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