Met de pH-meter zelf testen wat het zuurst is: melk, azijn of
cola. Onderzoeken of je adem een meetbare hoeveelheid
methaan bevat. Leren wat een kween is*,of wat de zwaarste
koe van stal 1 weegt**. Ontdekken dat de campuskoeien
naast melk ook allerlei waardevolle data produceren. En niet te
vergeten: wegsmelten bij een pasgeboren kalfje.
De Dairy Campus in Leeuwarden opende
z’n deuren in het kader van het Weekend
van de Wetenschap. Ruim 450 bezoekers kwamen erop af, flink minder dan
de 1250 bij de laatste editie in 2019. De
forse stortbuien speelden daar ongetwijfeld een rol bij.
Maar ín de stallen was het droog en
behaaglijk. Onderzoekers vertelden er
over hun projecten en lieten de bezoekers waar mogelijk meedoen. Ze leerden
er bijvoorbeeld ‘een koe in de kont kijken’,
ofwel: body condition scores toekennen.
Ook konden bezoekers proefondervindelijk iets leren over methaan- en

CO2-onderzoek in stalsystemen, of meer
te weten komen over onderzoek naar de
samenhang tussen dieet en stikstofuitstoot.
Ondertussen draaide het melkveebedrijf
natuurlijk gewoon door, Weekend van
de Wetenschap of niet. De lacterende
campuskoeien zochten dus gewoon de
melkrobot op, of draaiden hun rondje in
de melkcarrousel – met als verschil dat
ze nu een hoop bekijks hadden. Ook een
andere routine van het melkveebedrijf
ging gewoon door. Kalf 4419 kwam die
zaterdag om 11.53 ter wereld, daarmee
een inkijkje gevend in het aspect van de
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melkveehouderij dat in toenemende mate
in de publieke belangstelling staat: de
relatie melk – kalf – koe. me

* Een kalf uit een meerlingdracht dat genetisch gezien vrouwelijk is, maar in meer of mindere mate geslachtskenmerken heeft van een stier – onvruchtbaar en dus
niet in staat om melk te produceren.
** Zo’n 850 kilo.

Medicijnen verpakt in stabiel jasje
Promovendus Riahna Kembaren maakte
een micel die medicijnen beschermt op
reis door de bloedbaan.
Eiwitten zoals insuline en antilichamen
kunnen als medicijn in het bloed worden geïnjecteerd. De werking van deze
therapeutische eiwitten hangt samen met
hun driedimensionale structuur. Zonder
een beschermend omhulsel verandert die
structuur en verliest het eiwit zijn functie
zodra het in de bloedbaan komt. Riahna
Kembaren (Physical Chemistry and Soft
Matter) promoveerde op chemische jasjes
(micellen) die de eiwitten inpakken en
beschermen op hun reis door de bloedbaan.
De micellen die Kembaren gebruikte, zijn
complexe coacervate kernmicellen (C3M).

Deze kernmicellen vormen zich gemakkelijk uit een oplossing van polymeren
(ketens van stoffen) en het te beschermen
eiwit, door een verschil in elektrische
lading tussen eiwit en polymeer. De polymeren zijn aan
één kant posiDe micel valt
tief geladen, de
alleen onder
eiwitten negabepaalde
tief. Als je ze
omstandigheden
mengt, binden
uit elkaar
ze aan elkaar in
de kern van de
micel. De andere uiteinden van de polymeren steken uit naar buiten en vormen
een beschermend omhulsel rond de kern.
Door verdunning en contact met zout,
kunnen ook de micellen uiteenvallen
in het bloed. Kembaren voegde daarom

aminegroepen toe aan de polymeerketens. Onder invloed van een crosslinker
vormen de aminegroepen dwarsverbindingen in de kern van de micel. Dat
netwerk maakte de micel veel stabieler.

Bestemming bereikt
Als de bestemming, zoals een tumorcel,
is bereikt, moet de micel uit elkaar vallen
zodat het eiwit zijn werk op die plek kan
doen. Een tumorcel heeft een lage pH
en een hoge concentratie glutathionen.
De micel kan zo gemaakt worden dat hij
onder deze omstandigheden uit elkaar
valt. Zo kun je kanker gericht behandelen
door antilichamen te verpakken in micellen die pas openen als ze een kankercel
tegenkomen. ss
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