Resource

Wellicht loopt de politie op de Zuidas binnenkort met een
scanner in hun telefoon die helpt cocaïne op te sporen.
De scanner is er mede dankzij
onderzoekers Yannick Weesepoel
en Martin Alewijn van Wageningen Food Safety Research.
Samen met onder andere de
politie van Amsterdam en het
Nederlands Forensisch Instituut
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ontwikkelden ze een goedkope
scanapplicatie om drugs, in dit
geval cocaïne, op straat op te
sporen.
Hiermee kunnen ze niet alleen de
aanwezigheid van cocaïne aantonen, maar ook de concentratie.
‘Het voordeel is dat je er heel veel
verschillende stoffen mee kan
aantonen. Collega’s gebruiken
het bijvoorbeeld om suikergehaltes te meten in fruit om te zien
hoe zoet het is. Maar het zou ook
voor andere drugs kunnen.’ Of
de applicatie in productie genomen zal worden weet Weesepoel
nog niet. tl
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Drugs opsporen
met de telefoon
Seks onder de grond
Wormen vertonen ook ‘moederliefde’. Dat laat
de nieuwste timelapse video van Wim van
Egmond zien. De microfotograaf werkt al jaren
samen met Wageningse bodemkundigen om
de ondergrondse wormenwereld in beeld te
brengen. Dat levert niet alleen mooi beeld op
(parende Aporrectodea caliginosa) op, maar
ook wetenschappelijk inzicht. De worm maakt
na de daad een kraamkamer (een gangetje),
legt daar haar ‘eitje’ (een cocon) en stopt
dat heel zorgvuldig in. ‘We wisten helemaal
niet dat ze dit zo deden’, zegt wormenexpert
Jan-Willem van Groenigen enthousiast. Echte ‘moederliefde’. Tussen haakjes dan, want
wormen zijn hermafrodiet. rk

Diëten hebben effect op microRNA in vetweefsel
Zo ontdekte promovendus
Charlotte Michielsen
van Humane Voeding en
Gezondheid
Michielsen vergeleek het effect van twee
verschillende energierestrictie-diëten, die
bedoeld zijn om af te vallen. De diëten
waren verschillend in kwaliteit, het hoog
kwalitatief dieet bevatte meer voedingsstoffen waarvan bekend is dat ze een
positief effect hebben op de gezondheid.
Beide diëten bevatten echter evenveel
calorieën. Michielsen: ‘Je zou verwachten
dat mensen in beiden groepen evenveel
afvallen. Dat bleek niet het geval: Het
hoogkwalitatief dieet resulteerde in meer
gewichtsverlies (8.5 versus 6.2 kilogram

gemiddeld). Een deel van dat verschil
konden de onderzoekers verklaren,
‘maar er bleef 1.2 kilo over die we niet
konden verklaren’, vertelt Michielsen.
‘Blijkbaar gaat dus niet elk pondje door
het mondje.’
Michielsen onderzocht het vetweefsel
van de deelnemers. ‘We zagen dat de
kwaliteit van het dieet en gewichtsverlies,
effect hadden op
de expressie van
‘Blijkbaar gaat
verschillende soordus niet elk
ten microRNA’s
pondje door
in het vetweefsel.’
het mondje’
MicroRNA’s zijn
kleine stukjes afgelezen DNA die processen in het lichaam beïnvloeden. Sommige
microRNA’s kwamen meer tot expressie,
anderen juist minder, en sommigen ver-

anderden juist alleen bij het hoog- of het
laag kwaliteitsdieet.

Effecten

‘Afwijkingen in de aanwezigheid of
expressie van microRNA’s worden in
verband gebracht met bepaalde soorten
kanker en hart- en vaatziekten’, vertelt
Michielsen. ‘In voedingsonderzoek is dit
echter een nieuw veld.’ Of de MicroRNA’s
ook een verklaring zijn voor de gevonden verschillen tussen hoe mensen op
een dieet reageren, kan Michielsen nog
niet zeggen. Daarvoor is nog te weinig
bekend over deze microRNA’s. ‘We hopen
uiteindelijk aan de hand van verandering
in expressie van microRNA’s de effecten
van voeding op het lichaam te meten.’ tl

