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Tijdens het symposium is er in veel verschillende sessie gesproken over de mogelijkheden om te 
onderzoeken waardoor ALS ontstaat. Een manier om dat te doen is door een ziektemodel van ALS te 
maken. Met zo’n model proberen we de ziekte ALS na te bootsen om vervolgens de “fouten” op te 
sporen die ervoor zorgen dat de zenuwcellen niet goed meer functioneren en om te kijken of eventuele 
nieuwe medicijnen in deze ziektemodellen werkzaam zijn.  
In de eerste twee praatjes van de sessie hebben Dr. Wichterle en dr Soundararajan uit de USA verteld 
over het gebruik van stamcellen als nieuwe methode om een ALS model te maken. Eén manier is om 
deze stamcellen, afkomstig uit muizen embryo’s, genetisch aan te passen zodat deze cellen aanleg 
hebben om ALS te krijgen. De stamcellen worden vervolgens ontwikkeld tot motorische zenuwcellen 
en hierin wordt gekeken naar aanwijzingen waar het fout gaat waardoor er ALS ontstaat. Ook werd 
verteld over de ontwikkeling van stamcellen en motorische zenuwcellen uit huidcellen van ALS 
patiënten en gezonde controlepersonen (dus niet uit muizen). Dit onderzoek staat nog in de 
kinderschoenen maar ziet er veel belovend uit.   

Professor Robberecht uit België vertelde over het onderzoek met zebravissen. Dit zijn kleine vissen 
waarin de motorische zenuwcellen heel mooi zichtbaar gemaakt kunnen worden en dus heel goed 
gevolgd kan worden of de motorische zenuwcellen zich goed ontwikkelen. Deze zebravissen waren 
ook genetisch gemodificeerd (verandering in hun DNA) waardoor ze ALS ontwikkelen, wat zich uitte 
in het niet normaal uitgroeien van de uitlopers van de motorische zenuwcellen. In dit model werd 
vervolgens gevonden dat EPHA4 een effect had op de ontwikkeling van deze uitlopers van de 
motorische zenuwcellen. Dit is interessant voor verder onderzoek in andere modellen. 

Ook wormen en fruitvliegjes kunnen worden gebruikt als ALS model. Gekeken is naar de 
veranderingen die TARDBP en FUS in deze ziektemodellen veroorzaken. TARDBP en FUS zijn 
beiden mutaties (veranderingen) in het DNA die ALS kunnen veroorzaken. Zo willen ze meer te weten 
te komen over hoe ALS ontstaat. 

 


