
 
A: Gezonde controles (n)2) en CMT patiënten (n)5) 
Huidbiopsie => fibroblasten => herprogrammeringsfactoren (Oct 4, Sox2, Klf4, c-Myc) => iPSCs => motorneuronen, sensorische 
neuronen 
B: vertaling blijft hetzelfde 
C: iPSCs  EBs post-mitotische MNs  volwassen MNs 
D: zelfde vertaling 
Generatie van CMT2 iPSCs en karakterisering van iPSC-afgeleide motorneuronen. (A) Grafisch schema van de procedures voor 
iPSC generatie en de neuronale differentiatie die nodig is om deze studie uit te voeren. (B) Sequentieanalyse ter bevestiging van 
de mutaties van de in deze studie gebruikte patiëntenlijnen. (C) Protocol en kleine moleculen gebruikt om motor neuronen te 
verkrijgen. (D) Immunokleuring op dag 25 met ChAT, Isl1, MAP2 en DAPI voor patiëntspecifieke motorneuronen. Schaal balk = 
100 µm. Ara-C = cytosine β-D-arabinofuranoside; BDNF = hersenafgeleide neurotrofische factor; CHIR = CHIR99021; CNTF = 
ciliaire neurotrofische factor; DAPT = een γ-secretase inhibitor; EB = embryoïd lichaam; GDNF = gliale cel-afgeleide neurotrofe 
factor; LDN = LDN-193189; MN = motor neuron; RA = retinoïnezuur; SAG = gladde agonist; SB = SB431542 



 
A: ongelabelde levende neuronen, segmentatieresultaten 
Soma zone, neuriet zone, achtergrond 
B: genormaliseerde neuriet lengte 
C: MAP2 
D: nucleaire telling 
E: neuriet lengte 
F: tijd (in seconden) 
G: uitbarstingssnelheid (barsten/min) 
 
Neuriet netwerkanalyse van patiënt-specifieke motor neuronen. (A) Voorbeeld van segmentatie van neurieten en cellichamen 
van fasecontrastbeelden met behulp van Weka-gebaseerde pixelclassificatie. (B) Kwantificering van de genormaliseerde 
neurietlengte op dagen 38-50, uitgevoerd met behulp van fasecontrastbeelden. Elke stip vertegenwoordigt een 
genormaliseerde microscopische veld (n = 29-42; gegevens gepoold van twee onafhankelijke differentiaties; gemiddelde ± SEM). 
(C) Voorbeeld van een hoge-content afbeelding met MAP2 kleuring. (D en E) High-content beeldvorming analyse op dagen 25-
30. Kwantificering van respectievelijk aantal kernen en neurietlengte. Elke stip vertegenwoordigt de gemiddelde waarde per 
putje (n = 21-36; gegevens gepoold van vijf onafhankelijke differentiaties; gemiddelde ± SEM). (F) Representatieve raster plot 
van uitbarstingen opgenomen over 300 s. Elke balk geeft een piek en elke lijn een elektrode. (G) Kwantificering van de 
uitbarsting snelheid (dagen 31-32). Afzonderlijke data-punten vertegenwoordigen de gemiddelde waarde van een goed (n = 9-
16; gegevens gepoold van twee onafhankelijke differentiaties; gemiddelde ± SEM). (B-H) Statistische significantie werd berekend 
met behulp van Kruskal-Wallis test met Dunn's meervoudige vergelijking (*P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001, **** P < 0,0001). 
Schaal balk = 100 µm 
 



 
A: mitochondriaal transport, afstand 
B: lysosomaal transport, afstand 
C: 
D: circulariteit 
E: Aspectratio 
 
CMT2-afgeleide motorneuronen veroorzaken axonale transport tekorten en veranderde mitochondriale morfologie. (A) Mitochondriaal 
transport analyse op dagen 38-50 met behulp van kymografieën (links). Kwantificering van de mitochondriale snelheid (n = 182-295) en 
het percentage bewegende mitochondriën (n = 8-11) werd uitgevoerd na MitoTrackerTM etikettering en beeldvorming gedurende 3 
min. (B) Analyse van het lysosomale transport op dagen 38-50 met behulp van kymografieën (links). Kwantificering van de lysosomale 
snelheid (n = 161-433) en het percentage bewegende lysosomen (n = 6-10) werd uitgevoerd na LysoTrackerTM -labeling en 
beeldvorming gedurende 3 min. (A en B) Voorbeelden van representatieve kymografieën met bewegende (gele vakken en pijlpunten) 
en stationaire (rode vakken en pijlpunten) organellen. Stippen vertegenwoordigen ofwel individuele organellen (snelheid) of de 
gemiddelde waarde van de kymografieën per opname (% bewegende) (gegevens gepoold van twee onafhankelijke differentiaties; 
gemiddelde ± SEM). (C) Vertegenwoordiger fluorescentie masker (MitoTrackerTM) gebruikt om de mitochondriale vorm te bestuderen. 
(D en E) Kwantificering van mitochondriale circulariteit en aspect ratio. Data-punten vertegenwoordigen de gemiddelde waarden voor 
de mitochondriën aanwezig zijn in het beeld (n = 8-10; gegevens gepoold van twee onafhankelijke differentiaties; gemiddelde ± SEM). 
Statistische significantie te evalueren snelheid werd berekend met behulp van een-weg ANOVA gevolgd door meerdere vergelijkingen 
Dunnett's test, terwijl Kruskal-Wallis test met meerdere Dunn's vergelijking werd gebruikt om statistieken uit te voeren op het 
percentage van de bewegende organellen en mitochondriale morfologie (*P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001, ****P < 0,0001). Schaal 
bar = 20 µm. 



 
 
A: 
Neuronal: neuronaal 
Mature SNs: volwassen SNs 
B: zelfde als oorspronkelijk 
C: genormaliseerde neuriet lengte 
D: mitochondriale snelheid qm/s; bewegende mitochondriën 
E: Aspectratio; Lysosomale snelheid; bewegende lysosomen 
Motor neuron-specifieke subtypes van CMT2 niet axonaal transport en mitochondriale morfologie veranderen in iPSC-afgeleide 
sensorische neuronen. (A) Protocol en kleine moleculen gebruikt om perifere sensorische neuronen te verkrijgen. (B) 
Immunokleuring op dag 37 met Beta-III-Tub, BRN3A, TRPV1 en Hoechst 33342 voor iPSC-afgeleide sensorische neuronen. (C) 
Kwantificering van de genormaliseerde neuriet lengte op 38-50 dagen, uitgevoerd met behulp van fase-contrast beelden. Elke 
stip vertegenwoordigt een genormaliseerde microscopische veld (n = 26-36; gegevens gepoold van twee onafhankelijke 
differentiaties; gemiddelde ± SEM). (D) Boven: Mitochondriaal transport analyse op dagen 38-50 met behulp van kymografieën. 
Kwantificering van de mitochondriale snelheid (links) (n = 84-101) en het percentage bewegende mitochondriën (rechts) (n = 8-
10) werd uitgevoerd met behulp van MitoTrackerTM -labeling. Onderaan: Analyse van het lysosomale transport op dagen 38-50 
met behulp van kymografieën. Kwantificering van de lysosomale snelheid (links) (n = 129-258) en het percentage bewegende 
lysosomen (rechts) (n = 9-12) werd uitgevoerd met behulp van LysoTrackerTM -labeling. Stippen vertegenwoordigen ofwel 
individuele mitochondriën (snelheid) of de gemiddelde waarde van de kymografieën per opname (% bewegende) (gegevens 
gepoold van twee onafhankelijke differentiaties; gemiddelde ± SEM). (E) Kwantificering van mitochondriale aspect ratio. 



Datapunten vertegenwoordigen de gemiddelde waarden voor de mitochondriën aanwezig in het beeld (n = 11-19; gegevens 
gepoold van twee onafhankelijke differentiaties; gemiddelde ± SEM). Statistische significantie te evalueren snelheid werd 
berekend met behulp van een-weg ANOVA gevolgd door Dunnett's multiple vergelijkingen test, terwijl Kruskal-Wallis test met 
Dunn's meervoudige vergelijking werd gebruikt om statistieken uit te voeren op de neuriet-netwerk analyse, percentage 
bewegende organellen en mitochondriale morfologie (*P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001, ****P < 0,0001). Schaalstreep = 100 
µm. AA = ascorbinezuur; Ara-C = cytosine β-D-arabinofuranoside; β-NGF = β-zenuw groeifactor; BDNF = hersenafgeleide 
neurotrofische factor; CHIR = CHIR99021; DAPT = een γ-secretase inhibitor; GDNF = gliale celafgeleide neurotrofische factor; KSR 
= knockout serum vervangingsmedium; LDN = LDN-193189; MEF-CM = muis embryonaal fibroblast-geconditioneerd medium; 
NCPC = neurale kraakbeen stamcel; Neuronaal = neuronaal medium; NT-3 = neurotrofine-3; SB = SB431542; SU = SU5402; SN = 
sensorisch neuron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A: patiënten versus gezonde controles 
Geüpreguleerd 
Gedownreguleerd 
Niet significant 
Totaal: 2846 variabelen 
B: Relatieve NKX1 regularisatie 
C: differentieel tot expressie komende genen (ten opzichte van gezonde donoren) 
D: Netwerken: fysieke interacties, co-expressie, voorspeld, co-lokalisatie, route 
Functies: oxidoreductase complex, mitochondriale ademhalingsketen, ATP synthese gekoppeld elektronentransport, 
mitochondriale ATP synthese gekoppeld elektronentransport, ademhalingsketen, oxidatieve fosforylering 
E: variance = variatie 
Transcriptioneel profiel van CMT2 iPSC-afgeleide motorneuronen op dag 50. (A) Volcano plot van log2 vouwverandering versus 
gemiddelde vergelijking van de controlelijnen met de patiënten. Kaders worden gebruikt om genen aan te duiden die 
gevalideerd werden met RT-qPCR. (B) RT-qPCR ter bevestiging van de relatieve expressie van differentieel tot expressie 
komende genen (DEG's) in iPSC-afgeleide neuronen op Dag 50 (n = 3; gegevens gepoold van twee onafhankelijke differentiaties; 
gemiddelde ± SEM). (C) Venn-diagram van de DEGs van CMT2 modellen vergeleken met gezonde donoren. (D) Netwerkanalyse 
van de DEG's die verantwoordelijk zijn voor de toptermen getoond in Cellulaire Component termen. (E) PCA van alle 
mitochondriaal gecodeerde genen in gezonde controle- en patiëntenstalen. Statistische significantie van RT-qPCR resultaten 
werd berekend met behulp van een-weg ANOVA gevolgd door Dunnett's multiple vergelijkingen test (*P < 0,05, **P < 0,01, ***P 
< 0,001, ****P < 0,0001). 



 
 
A: iPSC afgeleide motor neuronen 
B: ischiaszenuw 
C: tijd (minuten 
D: basale ademhaling 
 
Mitochondriale functie is verstoord in CMT2 iPSC-afgeleide motorneuronen. (A) Expressie niveaus van p-AMPK en p-Akt op Dag 
45 in iPSC-afgeleide motor neuronen bepaald met behulp van Western blot. (B) Expressie niveaus van p-AMPK en p-Akt in de 
heupzenuw van 12-maanden-oude Hspb8K141N/K141N muizen. (C) Zuurstofverbruik snelheid (OCR) in iPSC-afgeleide 
motorneuronen op dag 24-25 met behulp van een Mito Stress Test [n = 4-25; gegevens gepoold van twee onafhankelijke 
differentiaties; gemiddelde ± standaarddeviatie (SD)]. (D) Kwantificering van de basale ademhaling op Dagen 38-39. 
Afzonderlijke datapunten vertegenwoordigen de gemiddelde waarde per putje (n = 4-27; gegevens gepoold uit twee 
onafhankelijke differentiaties; gemiddelde ± SEM). Statistische significantie werd berekend met behulp van een-weg ANOVA 
gevolgd door Dunnett's meervoudige vergelijkingstest (*P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001, ****P < 0.0001). 



 
A: differentieel tot expressie komende genen (ten opzichte van gezonde donoren) 
B: iPSC afgeleide motor neuronen 
C: Aspectratio 
D: Basale ademhaling 
E Mitochondriale snelheid, bewegende mitochondriën 
 
DLK-inhibitie herstelt mitochondriale disfunctie in motor neuronen van CMT2A en CMT2E patiënten. (A) Venn diagram van de 
gemeenschappelijke DEGs van de MFN2R94Q en NEFLP8R mutaties in vergelijking met gezonde donoren. Verrijkte paden van de 
gemeenschappelijke overlappende differentieel tot expressie komende genen (DEG's) worden getoond (onder). (B) Totaal c-Jun 
niveaus op dag 40 in onbehandelde (DMSO) en behandelde (DLK-remmer) iPSC-afgeleide motor neuronen bepaald met behulp van 
Western blot. (C) Kwantificering van mitochondriale aspect ratio. Datapunten vertegenwoordigen de gemiddelde waarden voor de 
mitochondriën die in het beeld aanwezig zijn (n = 19-21; gegevens gepoold van twee onafhankelijke differentiaties; gemiddelde ± SEM). 
(D) Kwantificering van de basale ademhaling op dagen 38-39. Afzonderlijke datapunten vertegenwoordigen de gemiddelde waarde per 
putje (n = 8-15; gegevens gepoold van twee onafhankelijke differentiaties; gemiddelde ± SEM). (E) Kwantificering van de 
mitochondriale snelheid (n = 107-187) en het percentage bewegende (n = 8-9) mitochondriën werd uitgevoerd na MitoTrackerTM 
etikettering en beeldvorming gedurende 3 min. Stippen vertegenwoordigen ofwel individuele mitochondriën (snelheid) of de 
gemiddelde waarde van de kymografieën per opname (% bewegende) (gegevens gepoold van twee onafhankelijke differentiaties; 
gemiddelde ± SEM). (C-E) Statistische significantie van de redding van mitochondriale morfologie, basale ademhaling en het percentage 
bewegende mitochondriën werd berekend met behulp van de Mann-Whitney U-test, terwijl het effect van de behandeling op 
mitochondriale snelheid werd geëvalueerd met behulp van de ongepaarde t-test (*P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001, ****P < 0,0001). 


