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1. Links een zieke lever, rechts een gezonde donorlever.

2. Uit de gezonde donorlever wordt een biopt genomen.

3. Isolatie van stamcellen uit het biopt.

4. en 5. Kweek van organoïden uit stamcellen.

6. Inspuiten van de organoïden in de poortader naar de zieke lever.

7. De organoïden verplaatsen zich door de bloedvaten in de lever, tot ze vastlopen.

8. Via de wanden van de bloedvaten bereiken de organoïden het leverweefsel.

9. Daar groeien de organoïden verder.

10. De zieke lever (links) wordt geleidelijk weer gezond.
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het lab
advertentieEen andere toepassing van de mini-organen

ligt wat verder in de toekomst, maar is min-
stens zo interessant. Het lukte Clevers en col-
lega’s om stamcellen uit de galgangen van een
menselijke donorlever op te kweken tot een or-
ganoïde (zie afbeeldingen). De cellen van demi-
ni-lever kunnen zich tot galgangcellen en he-
patocyten specialiseren: de twee belangrijkste
celtypes in een lever. De opgekweekte mini-le-
vers plaatsten de wetenschappers terug in de
milt van een muis met leverschade.
Clevers: “Die geweekte cellen vinden hun

weg naar de lever. Levercellen die ziek, bescha-
digd of verdwenen zijn, worden vervangen.”
De bestaande bloedvaten groeien vanzelf het
nieuwe weefsel binnen. “Weefseltechnici aan
bijvoorbeeld de Universiteit Twente doen het
tegenovergestelde. Die maken het skelet van
het orgaan. In de ultieme samenwerking, en
die is er al op een aantal plaatsen, maken de
weefseltechnici dat hele skelet en brengen
mensen zoals wij de benodigde cellen aan. Zo
maken we samen een nieuw orgaan.”
Maar in veel gevallen is het niet nodig om het

totale orgaan te vervangen. “Een zieke lever
heeft vaak nog wel een normale structuur, al-
leen de cellen zijn ziek”, legt Clevers uit. Dan
is de methode met organoïden heel geschikt.
“De gezonde stamcellen koloniseren de lever
en na verloop van tijd is de hele lever weer ge-
zond.”
Een belangrijk resultaat van het muizenexpe-

riment is dat het DNA op orde blijft; er treden
geen kankermutaties op. “Tegen alle verwach-

tingen in, verandert het DNA niet”, zegt Cle-
vers enthousiast.
Voordat de onderzoekers de stap naar men-

sen maken, moet de methode efficiënter wor-
den. “We weten nog niet hoeveel cellen we pre-
cies moeten geven en in welk stadium ze moe-
ten zitten. Daarnaast moeten we de methode
opschalen; een mens is duizend keer zo groot
als een muis. En er zijn nog veel gesprekken
nodig over de regelgeving. Het lastige is dat
zo’n transplantatie nog nooit gedaan is, dat
maakt het moeilijk in te schatten waar de risi-
co’s zitten.”
Nu zijn patiënten met leverziekten afhanke-

lijk van donororganen. Met één verkeersslacht-
offer kun je met geluk één persoon redden. Dat
schiet niet echt op, meent Clevers.
“Idealiter hebben we straks een biobank met

daarin een paar honderd buizen met stamcel-
len van gezonde vrijwilligers. Als iemand een
transplantatie nodig heeft, kun je de ingreep
gewoon plannen. Een patiënt hoeft niet, zoals
nu bij het beschikbaar komen van een donor-
orgaan, halsoverkop naar het ziekenhuis. Tij-
dens de ingreep breng je gezonde stamcellen
via de poortader de lever in, die lopen vast in
de bloedvaatjes en vanuit daar koloniseren ze
de lever. Voor andere ingrepen wordt nu al ge-
bruik gemaakt van die route via de poortader,
dus we weten dat het kan. Dat is niet zo inge-
wikkeld”, zegt Clevers optimistisch.
Wereldwijd kunnen miljoenen leverpatiën-

ten baat hebben bij de nieuwe techniek, schat
hij in.
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