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De neuronen van het centrale zenuwstelsel van volwassenen regenereren zich niet van nature. 

Dit heeft tot gevolg dat er na bijvoorbeeld een dwarslaesie altijd sprake is van een blijvende 

handicap, zoals para- of tetraplegie. Tot op heden zijn er voor dit soort letsels geen 

behandelingen beschikbaar. Daarom zijn er diverse onderzoeksteams volop bezig met het 

zoeken naar nieuwe therapeutische strategieën die functioneel herstel bij patiënten met een 

paraplegie of een tetraplegie mogelijk maken. 

In 2013 hebben Duitse neurowetenschappers van de ‘Ruhr-University Bochum’ (Germany) 

aangetoond dat interleukine-6 (IL-6) de regeneratie van de axonen van de oogzenuw in een 

laboratoriumcultuur kan bevorderen. Dit onderzoek suggereerde tevens dat IL-6 de genezing 

van gekwetste zenuwcellen kon vergemakkelijken. De grootste hindernis om deze ontdekking 

in de klinische praktijk bij patiënten met een paraplegie te introduceren, bestond uit de vraag 

hoe IL-6 moest worden afgeleverd aan de ontoegankelijke delen van het centrale zenuwstelsel 

die cruciaal zijn voor het herstel. Dezelfde onderzoekers hebben nu een techniek ontwikkeld 

waarmee IL-6 diep in het centraal zenuwstelsel kan worden afgeleverd. 

“We hebben onze techniek bij muizen met een dwarslaesie en met een paraplegie getest. We 

toonden reeds aan dat het kunstmatige interleukine – hyper-IL-6 genaamd – in vergelijking 

met het natuurlijke IL-6 een krachtiger stimulerend effect heeft op de moleculaire regeneratie. 

In een dierexperimenteel onderzoek maakten we gebruik van een genetisch gemanipuleerd 

virus om de genetische instructies te introduceren voor het maken van hyper-IL-6 in de 

motorneuronen van de sensorimotorische cortex in de hersenen van muizen. Het voordeel van 

deze “gentherapie” -benadering is dat het cellen die met het virus zijn geïnfecteerd, in staat 

stelt om hun eigen hyper-IL-6 te maken. Hyper-IL-6 wordt via de axonen naar verder weg 

gelegen ontoegankelijke delen van het centrale zenuwstelsel vervoerd waar het de regeneratie 

kan voltooien. Deze gentherapie zorgde ervoor dat de verlamde muizen die een injectie met 

het virus kregen, twee tot drie weken later weer begonnen te lopen,” aldus professor Dietmar 

Fischer (Ruhr-University Bochum, Germany) die dit onderzoek leidde. 

De volledige publicatie van dit onderzoek kan u hieronder raadplegen. 
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