Een geavanceerde massaspectrometer doet in een uur wat
anders twee dagen duurt.
Dat ontdekte Milou Santbergen die
op 17 november promoveerde bij
Organische Chemie. Organen op
chip zijn een soort model van een
orgaan. ‘Je kunt bijvoorbeeld de
stroom van voedsel door een darm
nabootsen’, zegt Santbergen.
Santbergen combineerde een darm
op chip met een super geavanceerde massaspectrometer: een apparaat dat stofjes identificeert aan de
hand van hun massa. Zo kan ze online analyseren
hoe bijvoor‘Een doel is om beeld voein de toekomst dingsstoffen,
medicijnen
dierproeven te
of gifstoffen
vervangen’
zich verplaatsen door
de darmwand. ‘Voordeel is dat dit
volledig geautomatiseerd is. Je kunt
het apparaat starten en vervolgens
koffie gaan drinken. Het is dus minder arbeidsintensief en er is geen
kans op menselijke fouten. Ook kun
je veel sneller data verzamelen en
omdat je realtime meet kan je ook
stofjes meten die instabiel zijn, en
anders misschien al uit elkaar gevallen waren.’
Een doel van dit soort organen op
chips is om in de toekomst dierproeven te vervangen. Santbergen: ‘We
hebben nu getest voor een darmmodel, maar het werkt net zo goed voor
een huidmodel of een levermodel.
Dus er zijn veel toepassingsmogelijkheden.’ tl

Cisgene aardappels zorgen niet voor een ander bodemleven
dan klassiek veredelde aardappels. Dat blijkt uit een studie van
Duitse, Ierse en Wageningse onderzoekers.
Centraal in het onderzoek stond resistentie tegen de aardappelziekte Phytophthora. De onderzoekers plantten
twee aardappelrassen op proefvelden
in Ierland en Nederland. Een aardappelras had een cisgene variant, waarbij
een resistentie-gen van een wilde aardappelplant met behulp van genetische
modificatie was toegevoegd, en een
klassiek veredelde variant zonder dit
resistentie-gen. Het tweede aardappelras had resistentiegenen verkregen met
kruising en selectie. Het gerenommeerde
Duitse Thünen Institute of Biodiversity
beoordeelde het bodemleven. Biologen
weten steeds meer van de interactie
tussen planten en bodembacteriën en
-schimmels en zien dat zich rond planten
biologische gemeenschappen vormen.
Het Duitse instituut vergeleek het DNA
van de bacteriën en schimmels rond
de cisgene aardappels met dat rond de
klassiek veredelde aardappels. Ze vonden geen aantoonbare verschillen.
De onderzoekers vonden overigens wel
veel variatie in de bacterie- en schimmelgemeenschappen, maar die variatie
kwam door omgevingsfactoren zoals de

Wageningse onderzoekers bij het proefveld.

De variatie kwam door
omgevingsfactoren en niet
door de veredelingstechnieken
grondsoort en de weersomstandigheden
en dus niet door de veredelingstechniek.
De onderzoekers publiceerden de resultaten deze maand in Frontiers in Bio-engineering and Biotechnology.
Milieueffecten
Agronoom Bert Lotz, die vanuit WUR bij
het onderzoek was betrokken, stelt dat
deze studie eerder onderzoek bevestigt
dat genetische modificatie met soorteigen genen geen milieueffecten geeft. De
studie komt op een goed moment, vindt
Lotz, want de EU gaat op dit moment na
of nieuwe veredelingstechnieken als cisgenese nog onder de strenge GMO-toelatingseisen uit 2001 moeten vallen. ‘Uit
onderzoek van de laatste jaren blijkt dat
je de risicoanalyse niet moet baseren op
de gebruikte techniek, maar op de eigenschap in de plant die je aanpast.’ as

foto guy ackermans.
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