8 >> wetenschap

Wageningse genetici zijn er door
middel van klassieke veredeling
in geslaagd de fotosynthese in
planten te verbeteren. Dat opent
de weg naar een hogere
opbrengst van gewassen.
Wetenschappers zijn voortdurend
bezig de opbrengst van gewassen te
verbeteren, maar de fotosynthese
bleef daarbij tot nu toe altijd buiten
schot. ‘Veredeling op fotosynthese
is lastig’, zegt persoonlijk hoogleraar Mark Aarts (Genetica van
Plantadaptatie). Dat komt volgens
hem doordat het moeilijk is om de
bijdrage van de natuurlijke variatie
in fotosynthese aan de groei te meten. Bovendien dachten wetenschappers lang dat de natuur zelf al
voor een optimale fotosynthese
heeft gezorgd. Daar zou weinig aan
verbeterd kunnen worden.
Maar dat is dus een misvatting,
laat onderzoek van Aarts en collega’s zien. Zij lieten zandraketten
bij weinig licht opgroeien en stelden de planten vervolgens bloot

aan een vijf keer zo hoge lichtintensiteit. Aanvankelijk halveerde
de efficiëntie van de fotosynthese
daardoor. De plant beschermde
zich tegen zo veel licht, maar herstelde zich na enkele dagen.
De snelheid van dat herstel varieert. Sommige zandraketten herstellen veel sneller dan andere. Die
variatie is terug te voeren op onderlinge genetische verschillen. De
groep van Aarts, met eerste auteur
Roxanne van Rooijen, wist één gen
– Yellow Seedeling 1 (YS1) – te
identificeren dat een belangrijke
rol speelt in dat herstel. Sommige
varianten van het gen zorgen voor
snel herstel. Veredeling op een efficiëntere fotosynthese is dus mogelijk, concludeert Aarts. Genetische
modificatie is daarbij niet nodig;
klassieke veredeling volstaat.
Daarmee is overigens niet gezegd dat YS1 het wondergen is dat
tot betere gewassen leidt. Aarts:
‘Dit gen is op zichzelf niet het
meest interessante van ons onderzoek. Er zijn bij de zandraket min-
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NIEUWE WEG NAAR BETERE FOTOSYNTHESE

De ene zandraket blijkt sneller te herstellen van plotselinge blootstelling aan
fel licht dan de andere.

stens dertig verschillende genen
betrokken bij de aanpassing van
de fotosynthese. Wij hebben nu ingezoomd op dit ene gen.’
De Wageningers ontrafelden
ook hoe het YS1-gen de fotosynthese beïnvloedt. Licht beïnvloedt de
expressie van het gen, dat codeert
voor een eiwit dat actief is in de
chloroplasten, de bladgroenkor-

rels waar de fotosynthese plaatsvindt. In planten met de meest
gunstige vorm van het YS1-gen is
die expressie veel minder afhankelijk van een verandering in lichtintensiteit dan in planten met de
meest ongunstige vorm. Deze
planten herstellen daardoor sneller van een verandering in licht
intensiteit. RK

EXTRA B12 BIJ DARMZIEKTE NIET BETER DAN PLACEBO
Patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom
of chronische darmontstekingen die extra
vitamine B12 slikken, worden niet minder
moe dan patiënten die een placebo krijgen.
Dat ontdekten onderzoekers van Humane
Voeding in een klinische studie die onlangs
is gepubliceerd in Clinical Nutrition ESPEN.
Prikkelbaredarmsyndroom, colitis ulcerosa en
de ziekte van Crohn gaan bij veel patiënten gepaard met chronische vermoeidheid. In de alternatieve geneeskunde worden deze mensen
vaak behandeld met een hoge dosering vitamine B12, ook als ze een normale B12-spiegel in
het bloed hebben.
‘Wij geloofden hier aanvankelijk niet in’, zegt
medeauteur en onderzoeksleider Ben Witteman,
bijzonder hoogleraar Voeding en darmgezondheid in transmurale zorg. ‘Maar toen in een pilot
met tien mensen, er zeven mensen wel baat hadden bij hoge doseringen B12, wilde ik dit toch
een keer placebo-gecontroleerd onderzoeken. Ik
had namelijk het idee dat dit resultaat het placebo-effect was. Dat hebben we dus met deze studie onderzocht en er blijkt inderdaad geen meerwaarde van extra B12 te zijn.’
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Het ging om een onderzoeksgroep van 95
patiënten met normale vitamine B12-spiegels
in het bloed. Darmpatiënten met een actieve
darmontsteking werden uitgesloten. ‘We hebben ons puur gericht op patiënten met chronische vermoeidheid zonder lichamelijke afwijkingen’, aldus Witteman, die ook maag-,
darm-, leverarts is bij Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Het kostte de onderzoekers moeite om hun
onderzoek gepubliceerd te krijgen, vertelt
Witteman. ‘Dat verbaasde mij. Er wordt nu gigantisch veel vitamine B12 gebruikt zonder
dat erover is nagedacht. Wij laten zien dat deze behandeling onzin is, maar de wetenschap

blijkt minder geïnteresseerd als er een link is
met alternatieve geneeskunde.’
Het is gebruikelijk dat deelnemers aan een
interventiestudie de medicatie na afloop mogen
doorgebruiken als ze er baat van hebben gehad.
‘Zowel in de onderzoeksgroep als de placebogroep waren er mensen die hun pillen wilden
doorgebruiken. Dat was nog even een probleem,
want die placebo’s hadden we maar in beperkte
mate gemaakt.’
Overigens is er ook al veel onderzoek gedaan
naar darmpatiënten met een vitamine B12-tekort. Witteman: ‘Die mensen zijn ook moe. Die
kun je natuurlijk wél behandelen met vitamine
B12. Daar knappen ze enorm van op.’ AJ

