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Hoofdstuk 9

Nederlandse samenvatting

voor niet-biologen

Geert van den Bogaart

9.1 Introductie

Dit hoofdstuk is voor iedereen van buiten mijn vakgebied die gëınteresseerd is in
mijn promotie-onderzoek, o.a. vrienden en familie. Na een spoedcursus moleculare
biologie, worden de technieken uiteengezet die gebruikt zijn in dit werk. Tot slot geef
ik een overzicht van de belangrijkste ontdekkingen beschreven in dit proefschrift.

9.2 Van organisme naar molecuul

Een levend wezen bestaat uit cellen, of het nu een bacterie, een kerstboom of een
olifant is. Bacteriën bestaan uit slechts één cel; mensen hebben wel honderdbiljoen
(100.000.000.000.000) cellen. Cellen zijn kleine blaasjes (0,001 – 0,1 mm), gevuld
met een hoge concentratie moleculen: o.a. eiwitten, DNA, vetten en suikers. Al
deze moleculen hebben functies: zo is het DNA het erfelijke materiaal en vormen
de vetten de rand van de cel (membranen). Eiwitten (enzymen) zorgen ervoor dat
allerlei processen plaats vinden: het verbranden / opslaan van energie, opbouwen
van nieuwe moleculen en het delen van cellen.

In figuur 9.1 staat als voorbeeld beschreven hoe cellen de neus opbouwen, en hoe
het DNA, de vetten en de eiwitten gerangschikt liggen in deze cellen. De moleculen
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Diffusie Samenvatting voor leken

zitten niet stil in de cel, maar bewegen in en tussen de cellen. Hoe dit gebeurt, staat
beschreven in de volgende paragraaf.

9.3 Diffusie

De juiste moleculen moeten elkaar ontmoeten: om vet te verbranden, moeten vet-
moleculen bewegen richting de vet-verwerkende eiwitten in de cellen. Beweging naar,
tussen en in cellen is dus noodzakelijk. Een van de belangrijkste vormen van beweg-
ing is diffusie. Diffusie is passieve, willekeurige beweging van moleculen en wordt
veroorzaakt door warmte (ontdekt door Albert Einstein).

Een voorbeeld van diffusie: als je een theezakje stil in een glas heet water hangt,
zie je een bruine wolk die langzaam groter wordt. Het duurt een paar minuten
voor de theemoleculen zich door het glas verspreid hebben: dit is diffusie. In dit
proefschrift is diffusie in cellen onderzocht door middel van fluorescentie.

9.4 Fluorescentie

Als je een bepaalde kleur licht schijnt op iets fluorescents, licht het op in een andere
kleur. Als je wilt weten of een bankbiljet echt is, kun je het beschijnen met ultraviolet
licht. Sommige vezels in het papier van het bankbiljet lichten dan blauw op: dit is
fluorescentie. Een ander voorbeeld van fluorescentie is de blacklight in de discotheek,
die de fosfaatgroepen doen oplichten in sportsokken / tandglazuur / BH-bandjes.

Fluorescentie is een ontzettend belangrijk hulpmiddel voor de biologie. Weten-
schappers zijn in staat selectief moleculen fluorescent te labelen. Bij een fluores-
centiemicroscoop worden de fluorescente eiwitten in de cellen opgelicht. Zo kan
gekeken worden waar deze moleculen in de cel zitten, hoeveel ervan zijn en hoe snel
zij bewegen (diffusie!). Figuur 9.2 toont een opname van een cel met een fluorescent
eiwit.

9.5 Confocale microscopie

Confocale microscopie is een vorm van fluorescentie microscopie met een veel hogere
resolutie dan een ‘gewone’ microscoop. Bij confocal microscopie worden de fluores-
cente moleculen belicht met een laser. Het licht, dat van de fluorescente moleculen
afkomt, wordt gestuurd naar een scherm met een heel klein gaatje (0,01 – 0,1 mm,
figuur 9.3a). Dit gaatje laat alleen het fluorescente licht door uit een heel klein ge-
biedje; de rest wordt geblokkeerd. Hierdoor meet je in een heel klein gebiedje, van
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Geert van den Bogaart Confocale microscopie

Figuur 9.1: De opbouw van de neus. (a) Koningin Beatrix tijdens het voorlezen van
de troonrede. (b) Close-up van haar neus. (c) Uitsnede van de huid van haar neus en
enkele neusharen. (d) De huid bestaat uit dicht op elkaar gepakte huidcellen: kleine
blaasjes met een doorsnede van circa 0,01 mm. (e) Close-up van een cel. Iedere cel
heeft een celkern waarin het erfelijke materiaal (DNA) zit. De vetten vormen de
rand (membraan) van zowel de cel als de kern. (f) Het binnenste van de cel. In de
cel zit een hoge concentratie moleculen, o.a. eiwitten, DNA en vetten.
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ongeveer 0,0000000000000000002 kubieke meter. Dit is groter dan een eiwitmole-
cuul, maar kleiner dan een cel. Door diffusie, bewegen de fluorescente moleculen
door het meetgebied, het aantal dat je ziet verandert dus steeds (figuur 9.3b). De
diffusiesnelheid van de bewegende fluorescente moleculen kan hiermee berekend wor-
den.

9.6 Dit proefschrift

In dit proefschrift is de diffusiesnelheid van fluorescente moleculen gemeten met een
confocale microscoop.

In hoofdstuk 3 is gevonden dat bepaalde eiwitten 0,000003 mm grote tunnels
vormen in de vetrand van de cel. Kleine eiwitten kunnen door deze tunnels heen.
Dit heeft mogelijke toepassingen, zoals nieuwe toedieningsvormen van medicijnen.

In hoofdstuk 4 is het anti-bacteriële mechanisme van melittine opgehelderd.
Melittine is verreweg het meest voorkomende bestandsdeel van bijengif. Melittine is
een potentiele nieuwe antibiotica, omdat het bacteriecellen lek maakt en doodt.

In hoofdstuk 5 is ontdekt dat de diffusie van vetmoleculen in de vetrand sterk
afhangt van de aanwezigheid van suikermoleculen. De interactie tussen vetmoleculen
en suikermoleculen is belangrijk voor o.a. het invriezen en drogen van voedsel, zaden,
spermacellen, etc.

In hoofdstuk 6 is gemeten hoe snel diffusie is van eiwitten in bacteriecellen. Dit

Figuur 9.2: Een zenuwcel met fluorescente eiwitten. De sterke vertakkingen dienen
voor de interactie met andere (zenuw)cellen (figuur van Wadsworth Center of Health,
NY, http://www.wadsworth.org).
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helpt hun hoge groeisnelheid te verklaren: E. coli -een darmbacterie uit onze poep
waarvan je heel erg ziek kan worden- deelt iedere 20 minuten!

In hoofdstuk 7 is een nieuw mechanisme ontdekt voor gelokaliseerde productie
van eiwitten tijdens de celdeling. Dit helpt begrijpen hoe de ene cel een levercel
wordt en de volgende een neushaarcel. Ook schept het inzicht waarom sommige
cellen verkeerd delen en gevaarlijke kankercellen vormen.

9.7 Dankwoord

Ik bedank mijn vrouw, C.M. van den Bogaart, en mijn broer, J. van den Bogaart,
voor hun aanbevelingen en correcties.

Figuur 9.3: Confocale microscoop. (a) De laser wordt gestraald door de lens op het
object (bijv. een cel). Het licht, dat van de fluorescente moleculen afkomt, wordt
door een filter gescheiden van het laserlicht. Een tweede lens straalt dit licht door
een scherm met een klein gaatje. Het licht wordt opgevangen door een detector. De
detector is verbonden met een computer. (b) Door de laser en het scherm worden
alleen moleculen in het ei-vormige meetgebied waargenomen. De gemeten fluores-
centie verandert steeds door diffusie van moleculen door het meetgebied (gestippelde
pijlen).
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