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Kennis ‘We maken op de expo in Shanghai een paleisje dat
eruitziet als een hersencel, maar we gaan er bier tappen.’

Leo Neels van pharma.be, in de Artsenkrant.

nismen van aderverkalking
moet dus levens kunnen 
redden. Pieter Goossens en
zijn collega’s van de Afdeling
Moleculaire Genetica aan 
de universiteit in het Neder-
landse Maastricht beschrij-
ven in het vakblad Cell 
Metabolism de rol van type I
interferonen in het stimuleren
van aderverkalking. 
Het betreft eiwitten die het
lichaam zelf aanmaakt om 
te waarschuwen voor de 

aanwezigheid van een infec-
tiehaard, maar die het proces
van aderverkalking lijken 
te versnellen. 

Onder druk van interfero-
nen maken de macrofagen
van het bloed (echte oprui-
mers van ongewenste ele-
menten) een eiwit aan dat 
als een magneet fungeert om
andere eiwitten naar de plaats
van een infectie te halen. 
Dat proces moet bijdragen 
tot een snelle opruiming van
een infectie. Maar als het-
zelfde procedé zich roert op
de plaats waar een ader begint
te verkalken, kan een bloed-
vat ook sneller dichtslibben. 

Omdat interferonen de

Een doorsnee appel bevat liefst
57.000 genen. Je zou het niet zeggen
als je achteloos in zo’n vrucht bijt,
maar dat is bijna drie keer zoveel als bij
de mens. Er zijn drie keer meer
genetische bouwstenen nodig om een
appel te maken dan om een mens in
elkaar te knutselen.
Dat is een van de conclusies die volgde
uit het ontrafelen van het genoom van
de appel, een titanenwerk waaraan
onder meer Yves Van de Peer van de
Gentse tak aan het VIB meewerkte. De
genenkaart werd gepubliceerd in het

Cellen aantrekken
Macrofagen stimuleren de doorbloeding 
en de strijd tegen ontsteking.

APPELEN
Een appel heeft bijna drie keer

meer genen dan een mens.

Genetica
Appel gekraakt
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basis vormen van genees-
middelen tegen onder meer
multipele sclerose en kanker,
is het niet uitgesloten dat een
langdurige behandeling een
verhoogd risico op proble-
men met hart en bloedvaten
impliceert.

De macrofagen komen ook
aan bod in een commentaar-
stuk dat Peter Carmeliet van
de Leuvense tak aan het
Vlaams Instituut voor Bio-
technologie (VIB) met een
collega in het topvakblad
Nature schreef. De cellen
slaan namelijk een brug 
tussen de topjes van twee
kleine bloedvaatjes die aan
elkaar moeten groeien. Een
koppeling die de efficiëntie
van doorbloeding van nieuwe
weefsels verhoogt.

De macrofagen fungeren in
eerste instantie als een soort
gids om de tipjes naar elkaar
toe te laten groeien. Zodra ze
elkaar bijna raken, slaan ze
letterlijk een brug tussen de
vaatjes. Zo wordt een weefsel
bevoorraad door een efficiënt
netwerk van vaatjes. 

Hetzelfde systeem kan
evenwel ook dienen om
tumoren van vers bloed te
voorzien, waardoor een
gezwel kan gaan woekeren.

vakblad Nature Genetics. Van de
massa genen is er minstens een
duizendtal bestemd voor de strijd
tegen ziektes. Ook de genen die
instaan voor smaak en aroma zijn
geïdentificeerd.
De appel werd zo’n 4000 jaar
geleden gedomesticeerd uit een
wilde (en oneetbare) soort die nog
altijd voorkomt in bossen van China
en Kazachstan. Vandaag wordt er op
wereldbasis jaarlijks 60 miljoen ton
appelen gekweekt.

BLOEDVAATJES
Macrofagen leiden de tippen 
van bloedvaatjes naar elkaar.
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C
hronische ader-
verkalking is een
van de grootste
oorzaken van 

problemen met hart en bloed-
vaten in vooral de westerse
wereld. Een opeenstapeling
van vetten en andere cellen
op de wand van bloedvaten
kan uitmonden in een ver-
stopping van een bloedvat,
met een hartaanval of
beroerte als mogelijk gevolg.

Onderzoek naar de mecha-


