Winnaar Storm-van der Chijs
prijs Barbara Terlouw zoekt naar
nieuwe antibiotica in bacteriën.
Bacteriën en schimmels concurreren om
voedsel en maken in die strijd hun eigen
wapens: antibiotica. Wij gebruiken die stoffen om ziekmakende bacteriën te bestrijden,
alleen worden steeds meer bacteriën resistent. In het DNA van bacteriën speurt promovendus Barbara Terlouw (Bioinformatica) met
computertechnieken naar nieuwe antibiotica.
‘Eiwitten zijn de werkpaarden in elke levende cel’, vertelt Terlouw. ‘In bacteriën die
antibiotica maken, zijn het dus eiwitten die
de antibiotica bouwen.’ De eiwitten zijn een
soort wapenfabriekjes. ‘Zo’n eiwit is als een
grote lopende band, waarbij de verschillende
eiwitdelen (domeinen) elk een stukje toevoegen en samen een antibioticum bouwen.’
Vorige maand won Terlouw het Storm-van der
Chijs Stipendium voor haar onderzoek, naast
medewinnaar Katherine Barragán-Fonseca.
De prijs moedigt getalenteerde vrouwelijke
promovendi aan in hun wetenschappelijke
loopbaan. Met het prijzengeld van 1500 euro
wil Terlouw deelnemen aan twee internationale conferenties op haar vakgebied.
Terra incognita
Terlouw richt zich op de Actinobacteria, een
groep bacteriën waar twee derde van de tegenwoordig gebruikte antibiotica vandaan komt.
Moderne technieken laten zien dat deze bacteriën een hoop meer kunnen dan we weten.
Die onontdekte wereld wil de onderzoeker
verkennen. ‘Ik bekijk grote databases met
DNA-codes om per eiwitdomein te bepalen
welk puzzelstukje het aan een antibioticum
toevoegt. Daarna heb ik een machine learning-tool geschreven om computers te trainen
die stukjes te voorspellen voor elk eiwitdomein.’ Uiteindelijk wil Terlouw op basis van
de DNA-code voorspellen welke onontdekte
antibiotica een bacterie kan maken. ss

Wetenschappelijk is al vast komen
te staan dat in de natuur zijn ons
geluksgevoel ten goede komt.
Ook afgeleiden daarvan – kijken
naar natuurbeelden, luisteren naar
natuurgeluiden – maakt mensen
bewezen gelukkiger. Biologie-masterstudent Mirte van Balen, in de
afrondende fase van haar stage
bij de online redactie van radio- en
tv-programma Vroege Vogels,
abstraheerde dat nóg iets verder:
ze wilde weten of ook het luisteren
naar natuurverhalen mensen positiever kan stemmen.
Die vraag onderzocht ze door lezers
van de nieuwsbrief van NatureToday
een vragenlijst te laten invullen voor
en na het beluisteren van een fragment uit Vroege Vogels. Ze gebruikte drie fragmenten, willekeurig
verdeeld over de respondenten, die
ze alle drie zorgvuldig had ontdaan
van de natuurgeluiden. Zo kon ze

het geïsoleerde effect van de verhalen zo goed mogelijk meten.

Blij door boomkruiper

Gemiddeld rapporteerden de in
totaal ruim tweeduizend respondenten een duidelijk positiever gevoel
na het beluisteren van de fragmenten. Het meest gelukkig stemde een
verhaal over het nestelgedrag van
boomkruipers, gevolgd door een
fragment uit de zogenoemde “Fenolijn”, waarop luisteraars bijzondere
natuurobservaties inspreken. Het
derde fragment, over hoe bezorgdheid over klimaatverandering kan
uitmonden in een klimaatdepressie,
had een duidelijk minder vrolijk
stemmend effect. me
Scan de QR-code
voor het boomkruiper-fragment
en de Fenolijn.

Foto Rebeca Gonçalves

Wapenfabriekjes
zoeken in de
microwereld

Een snel recept om je gelukkiger te voelen, is luisteren naar een natuurverhaal, ontdekte Biologie-masterstudent Mirte van Balen.

Telen op Mars

Verschillende planten naast elkaar verbouwen,
levert meer op dan monocultuur. Die oude wijsheid werkt ook op Mars, laat een proef van masterstudente Rebeca Gonçalves zien. Vorige week
oogstte ze tomaten, wortels en erwten van haar
experiment op marsbodem. De stikstofbindende
erwten verrijken hierboven de bodem met mest.
Rechts op de foto de tomaten van de monoteelt
op de nagebootste planeet. rk

Lees meer over
marslandbouw via
de QR-code
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Luisteren voelt goed
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