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HOE IS COMPLEX LEVEN ONTSTAAN?

NIEUW
HOOGLERAER

Ettema promoveerde in 2005 bij
Willem de Vos en John van der
Oost. Enkele jaren later vertrok hij
als postdoc naar de universiteit van
Uppsala, waar hij een tenure track
doorliep en met een Europese
beurs van 1,5 miljoen euro zijn eigen onderzoeksgroep opzette. De
centrale onderzoeksvraag: hoe zijn
planten, schimmels en dieren tijdens de evolutie ontstaan uit bacteriën en archaea (oerbacteriën)? Ettema publiceerde de afgelopen jaren meerdere baanbrekende artikelen in Nature over dit onderwerp.
‘Als Wagenings promovendus
was ik al met archaea bezig’, vertelt
Ettema. Deze eencellige organismen waren toen nog vrij onbekend. Ettema gebruikte als een van
de eersten bio-informatica en genoomanalyses om hun biologie te
ontrafelen. ‘De meeste genen had-

den een nog onbekende functie.
Wij gingen genomen van archaea
vergelijken, om de functies van
verschillende genen te voorspellen.’
In Zweden richtte Ettema zich
op fundamentelere vragen. Zo’n
3,5 miljard jaar geleden kwam er
een scheiding tussen bacteriën en
archaea, beide cellen zonder celkern, ofwel prokaryoten. Later in
de evolutie ontstonden er eukaryoten, cellen met een celkern en andere organellen, zoals mitochondriën. De mens stamt – net als
planten, schimmels en andere dieren – af van die allereerste eukaryoten. Maar een grote vraag in de biologie is nog: hoe zijn die eukaryoten ontstaan?
De Zweedse groep van Ettema
verzamelde monsters van microorganismen in geisers en onderzeese vulkanen, want archaea leven vaak onder extreme omstandigheden. Daarna knipten ze alle
DNA in stukjes, bepaalden ze de
DNA-volgorde van de stukjes en
probeerden ze het genoom van de
micro-organismen weer te reconstrueren. Waarom niet van alle micro-organismen direct het genoom

FOTO: GUY ACKERMANS

EN

De Wageningse alumnus Thijs
Ettema (41) is Willem de Vos
opgevolgd als hoogleraar Microbiologie. Hij heeft in Zweden
baanbrekend fundamenteel
onderzoek opgezet naar het ontstaan van complex leven. Dat wil
hij bij WUR verder uitbouwen.

 D
 e nieuwe hoogleraar Microbiologie Thijs Ettema onderzoekt hoe planten,
schimmels en dieren zijn ontstaan uit oerbacteriën.

bepalen, waarom zo ingewikkeld?
‘Omdat we voor DNA-bepaling een
uniforme reincultuur nodig hebben. Die moet je kweken in het lab,
maar 99 procent van deze microorganismen groeit niet in het lab.’
Ettema verwacht dat hij in
Wageningen hiermee meer kans
heeft op succes dan in Uppsala.
‘Sinds de oprichting van de leerstoelgroep Microbiologie in 1917

heeft Wageningen veel ervaring
met het laten groeien van microorganismen, vooral onder zuurstofloze omstandigheden. Bovendien is de expertise hier van zeer
hoog niveau en is de infrastructuur voor onderzoek hier fantastisch. Zo’n baan komt niet vaak
voorbij.’ Hij neemt zes medewerkers uit zijn Zweedse groep mee
naar Wageningen. AS

ONDERZOEKERS ONTRAFELEN PLANTENKOMPAS
Hoe weet een plantencel wat zijn boven-,
onder of zijkant is? Dat was lange tijd een
mysterie. Onderzoekers van de leerstoelgroep
Biochemie hebben samen met Duitse en Oostenrijkse collega’s een groep eiwitten gevonden die werken als een cel-kompas.
Alle cellen hebben een boven-, onder-, voor-, achter-, binnen- en buitenkant ten opzichte van de
andere cellen om zich heen. ‘Om driedimensionale vormen te maken, moet de cel weten welke
kant die op moet delen’, vertelt Dolf Weijers,
leerstoelhouder Biochemie. ‘Als dat verkeerd
gaat, wordt er bijvoorbeeld geen blad gevormd of
zal een zaadje niet ontkiemen.’
Bij dierencellen was al bekend hoe dit proces
werkt, maar bij planten was dat een mysterie. De
onderzoekers ontdekten een nieuwe set eiwitten
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 I n de hoeken en aan de randen van de cellen in dit
plantenembryo zijn de kompas-eiwitten te zien.

die de cel ‘vertellen’ wat de polen van het kompas zijn. De eiwitten, die zich vooral in de hoeken van de cellen bevinden, kregen de naam So-

seki, Japans voor hoeksteen. ‘De ontdekking is
een gigantische stap voorwaarts in ons begrip
over hoe plantencellen polariteit ontwikkelen,’
vertelt Weijers enthousiast. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen op 8 februari in Nature Plants.
Daarnaast vonden de onderzoekers veel overeenkomsten tussen de kompas-eiwitten van
planten- en dierencellen. Weijers: ‘Dat was onverwacht. Planten en dieren hebben een gemeenschappelijke eencellige voorouder, en omdat een kompas vooral in meercellige organismen belangrijk is, werd gedacht dat zulke kompassen in planten en dieren onafhankelijk van
elkaar ontstaan zijn.’ De ontdekking van de Soseki-eiwitten laat zien dat het kompas al stokoud
is, en misschien zelfs al in de eencellige voorouder aanwezig was. TL

