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‘TONG OP CHIP’ MAAKT
PROEFPERSOON OVERBODIG
Onderzoekers van Wageningen Plant
Research hebben receptoren uit de
mond en darmen van mensen ‘geprint’
op glasplaatjes. Daarmee kunnen ze
voortaan zonder proefpersonen onderzoek doen naar voeding en medicijnen.

‘Grote grazers weghalen
uit Oostvaardersplassen’

geeft. Vervolgens kweekten de onderzoekers cellen op de verschillende
druppeltjes. Die cellen namen de twee
soorten DNA op en gingen vervolgens
de eiwitten maken. Zo ontstonden kleine groepjes cellen die allemaal één receptoreiwit maken én het kleursignaaleiwit.
Vervolgens pompten de onderzoekers een dun laagje vloeistof over de
plaatjes – bijvoorbeeld tomatensap of
kofﬁe – en legden ze met behulp van
het kleursignaaleiwit vast welke receptoreiwitten reageerden. Maar daarmee
waren ze er nog niet. Jongsma: ‘De
menselijke cellen hebben ook veel
andere receptoren. Die reageren op allerlei stofjes in de vloeistof. Het kleursignaal geeft enkel aan dat de cellen reageren. Het is de kunst om daar de reactie van die ene speciﬁeke receptor uit
te pikken.’ Het onderzoeksteam van
celbiologen, moleculair biologen, statistici en programmeurs ontwikkelde
slimme software die het mogelijk
maakte om die speld in de hooiberg te
vinden.
De techniek biedt mogelijkheden
om in de toekomst gepersonaliseerde
adviezen te geven over voeding en medicijnen, vertelt Jongsma. ‘Ieder mens
heeft een nét iets andere set van receptoreiwitten. Door vast te stellen welke
types een patiënt heeft en die te koppelen aan de receptomics-testresultaten,
kan een arts gerichter adviseren.’ TL

Jarenlang hield ecoloog Frank Berendse zich stil in de discussie over de grote grazers in de Oostvaardersplassen.
Nu het debat over wel of niet bijvoeren weer is opgelaaid,
laat de emeritus-hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie zich uit: hij vindt dat de vrij levende kuddes van
heckrunderen, konikpaarden en edelherten weg moeten.
Waarom komt u hier nu mee?
‘Ik dacht tot nu toe altijd: de teloorgang van de natuur
in het agrarische gebied is veel erger, laat ik mij daarop
focussen. Maar de stervende dieren in de Oostvaardersplassen halen bij het bredee
publiek het draagvlak
voor natuurbehoud onderuit. Ook is de biodiversiteit in het droge deel van
de Oostvaardersplassen
hard achteruit gegaan. Ooit
it
was het droge deel een
schitterend natuurgebied
met nachtegaal en paapje.
Nu is het een desolate vlakte
te
met brandgans, kolgans en
n
grauwe gans.’
Is het niet zonde om zo’n experiment te beëindigen?
Twee van uw promovendi zijn hierop gepromoveerd.
‘In 1983 was het idee dat er onder invloed van grote grazers een parkachtig landschap met stekelige struiken
en groepjes bomen zou ontstaan. Ik vond dat een interessante gedachte en Frans Vera is bij mij gepromoveerd op dat idee. Later heeft mijn promovendus Perry
Cornelissen veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling in het gebied. We zien dat die voorspelde ontwikkelingen niet plaatsvinden. Naar alle waarschijnlijkheid
zal dat ook niet meer gebeuren. De bodem is zo voedselrijk dat de kiemplanten van sleedoorn of meidoorn worden afgevreten of – bij een lagere begrazing – worden
overschaduwd door kruiden en grassen.’
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De onderzoekers hebben de nieuwe
techniek ‘receptomics’ gedoopt en hun
bevindingen gepubliceerd in het tijdschrift Sensors. ‘Met deze techniek kunnen we in korte tijd voor veel verschillende stofjes de reactie van het menselijk lichaam voorspellen, zonder dat er
één proefpersoon aan te pas komt’,
zegt coördinator Maarten Jongsma,
moleculair bioloog bij de business unit
Bioscience, onderdeel van Wageningen
Plant Research.
Ons lichaam bevat allerlei soorten
receptoren, eiwitten die stoffen waarnemen en signalen daarover doorgeven
aan de cel waarmee ze verbonden zijn.
Deze receptoreiwitten zitten bijvoorbeeld op je tong om te zorgen dat je iets
proeft, en in je darmen zodat die registreren wanneer er voedsel binnenkomt.
Speciﬁeke stukjes DNA coderen voor
verschillende receptoreiwitten. De onderzoekers hebben dit DNA in minuscule druppeltjes ‘geprint’ op glasplaatjes. In elk van die druppeltjes zat naast
het DNA voor het speciﬁeke receptoreiwit ook een beetje DNA dat codeert
voor een eiwit dat een kleursignaal af-
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Dus helemaal geen grazers meer?
‘Wat er nu is, heeft weinig met natuur te maken. Dus ja,
ze kunnen er maar beter helemaal uit. In plaats daarvan
kunnen we het droge deel onder water laten lopen, zodat het moerasgebied veel groter wordt. Daarin kunnen
we vlonderpaden aanleggen. Mensen kunnen die
prachtige natuur dan veel beter beleven.’
Hoe reageren uw collega’s?
‘Ik heb één woedende e-mail gehad, maar ik krijg veel
meer steun, zelfs van boswachters van beheerder
Staatsbosbeheer.’ SvG

De onderzoekers hebben menselijk receptoreiwitten geprint op glasplaatjes.
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