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Wetenschap
Powernap
helpt tegen
schade
korte nacht
Van onze verslaggeefster
Margreet Vermeulen

amsterdam Slaap kun je niet in-

halen, zo luidt een oude volkswijsheid. Maar een middagdutje blijkt
wel degelijk enige bescherming te
bieden tegen de schade van een
doorwaakte nacht. Een powernap
van een half uur herstelt de hormonale balans die helpt stress te
bestrijden en het immuunsysteem versterkt.

Schelp van een nautilus, een inktvis die met zijn uitwendige, spiraalvormige schelp het drijfvermogen regelt.
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Groeien van schelp live te
volgen op computerscherm
Voor het eerst hebben onderzoekers het proces van natuurlijke kristallisatie
in beeld gebracht – belangrijke kennis bij de productie van medicijnen.
Van onze verslaggever
Cor Speksnijder

eindhoven Hoe groeien botten, tan-

den, schelpen? Veel is onbekend over
de wijze waarop in de natuur harde en
sterke materialen worden gevormd,
over de perfectie waarmee natuurlijke
bouwsteentjes worden samengevoegd
en aangroeien tot een groter geheel.
Wetenschappers zijn verwoed bezig
om dit proces van biologische kristallisatie te doorgronden. Hun kennis kan
bijdragen aan het verbeteren van diverse producten, zoals geneesmiddelen, computerchips en zonnecellen.
Nederlandse en Amerikaanse wetenschappers zeggen een belangrijke stap
te hebben gezet in het onderzoek naar
biologische kristalvorming. Dankzij de
vooruitgang in de elektronenmicroscopie zijn ze erin geslaagd de vorming
van kristallen, bijvoorbeeld van een
schelp, in bewegend beeld te vangen.
Het proces van kristallisatie is live op
een scherm te volgen, tot op de nanometer – een miljardste meter – nauwkeurig.
De scènes die dat oplevert mogen
voor een leek niet bijster opwindend
zijn, voor de onderzoekers zijn de
zwarte vlekken die bibberend bewegen tegen een grijze achtergrond een
sensationeel schouwspel. Voor het
eerst zien ze op moleculaire schaal hoe
een schelp groeit. ‘Dit is van belang om
te weten hoe materialen zich vormen,
hoe we dat proces kunnen sturen en de
eigenschappen van materialen kun-

nen beïnvloeden’, zegt Nico Sommerdijk, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en een van de leiders van het onderzoeksteam.
De beelden die Sommerdijk op zijn
werkkamer laat zien, bevestigen een
theorie die dertig jaar geleden al door
Israëlische vakgenoten werd gepresenteerd, maar nooit experimenteel was
onderbouwd. Die theorie gaat over de
hechting van calcium- aan carbonaationen en het kristalliseren van deze
deeltjes tot het harde materiaal calciumcarbonaat. Volgens de Israëliërs verloopt dat proces niet willekeurig, maar
volgens een vast patroon. Sommerdijk:
‘We hebben het mogelijk gemaakt dit
te checken en zichtbaar te maken.’
Bij de kristalvorming blijkt een belangrijke rol te zijn weggelegd voor
kleine stukjes biopolymeer, een biologisch molecuul dat bestaat uit gekoppelde min of meer gelijke delen. Deze
stukjes biopolymeer fungeren als
spons en trekken calciumionen aan.
Vervolgens hechten de carbonaationen zich aan het calcium en vormen de
kristallen van calciumcarbonaat zich
op de plaats van de ‘spons’.
Sommerdijk en zijn team bestudeerden dit proces met behulp van een
nieuwe microscopietechniek in een
soort minuscuul aquarium. Daarin bevindt zich een laagje water van 200 nanometer. Door de ‘raampjes’ van het
aquarium kunnen de onderzoekers
volgen wat er in dat water gebeurt.
Ze zagen dat het polymeer de
calciumionen opnam en grijze vlekken

Hoe groeit een kristal?
Het polymeer vormt een kluwen en dient als
spons voor de calciumionen. Vervolgens
reageren de carbonaationen met het calcium
in de spons en vormen daar het calciumcarbonaat. In de livebeelden van de onderzoekers zijn deze kristallen zwart.
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vormde op de wanden van het ‘aquarium’. Als er carbonaationen werden
toegevoegd, ontstonden binnen die
vlekken zwarte bolletjes: het calciumcarbonaat. In die bolletjes zijn de moleculen en atomen regelmatig geordend en verschijnt er een kristal.
‘Onze vondst is dat we live kunnen

zien hoe een polymeer de vorming van
calciumcarbonaat beïnvloedt. We begrijpen nu dat dit voor de schelp een
manier is om het calciumcarbonaat op
een bepaalde plek en in de juiste vorm
neer te zetten’, aldus Sommerdijk.
Kristallisatie wordt veel gebruikt in
de industrie, onder meer bij het maken
van medicijnen. Veel geneesmiddelen
zijn opgebouwd uit kristallen. Voor de
productie van geneesmiddelen is het
belangrijk te weten welke kristalvorm
er ontstaat. Die bepaalt de oplosbaarheid van een middel en daarmee de
snelheid waarmee werkzame stoffen
uit het medicijn op de juiste plek in het
lichaam terechtkomen.
Sommerdijk: ‘De controle die we
hebben over de huidige industriële
processen van kristallisatie, stelt niet
veel voor in vergelijking met de volmaakte wijze waarop de natuur kristallen ordent en laat groeien. Onze ontdekking werpt nieuw licht op de biologische kristalvorming en kan leiden
tot betere beheersing van de industriële kristallisatie.’
Het onderzoek van Sommerdijk en
zijn collega’s, gepubliceerd in het vakblad Nature Materials, is heel waardevol, oordeelt Niels de Jonge, onderzoeker bij het Instituut voor Nieuwe Materialen in Saarbrücken en bijzonder
hoogleraar aan de Universiteit van het
Saarland in Saarbrücken. ‘Het is belangrijk om precies te weten hoe de natuur iets opbouwt. Nu kunnen we op
nanoschaal zien hoe dat gebeurt. Daar
kunnen we veel van leren.’

Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Sorbonne, gepubliceerd in
het Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism. Het is bekend dat chronisch slaaptekort het risico vergroot
op suikerziekte, overgewicht, depressie, infecties en hart- en vaatziekten.
Hoe dat in het lichaam werkt, is veel
minder duidelijk. Met deze studie is,
volgens de Amsterdamse neuroloog
en somnoloog Hans Hamburger, voor
het eerst onomstotelijk vastgesteld
dat slaap de stofwisseling beïnvloedt.
Dat het een kleine studie is met elf
proefpersonen, doet daar volgens
hem niets aan af.
De proefpersonen moesten twee
nachten (in precies dezelfde omstandigheden, met dezelfde maaltijden)
doorbrengen in het laboratorium. Ze
mochten beide nachten slechts twee
uur slapen. Alleen na de tweede nacht
mochtenze‘s smiddagseendutjedoen
van een half uur.
Zonder middagdutje schoot de hoeveelheid adrenaline in het speeksel en
de urine van de proefpersonen omhoog. Adrenaline jaagt onder meer de
hartslag en de bloeddruk op. Een dutje
hield het adrenaline-niveau stabiel.
Ook het ontstekingshormoon interleukine bleef na de powernap stabiel.
Het lijkt er dus op dat een middagdutje de schade van een doorwaakte
nacht herstelt. ‘Deels’, waarschuwt
Hamburger, die de leiding heeft over
het Amsterdam Slaap Centrum in het
Slotervaartziekenhuis en het Boerhaave MC. ‘Chronisch slaaptekort compenseer je niet met een powernap. Tijdens een middagdutje is de slaap oppervlakkig.Wiestelselmatigtelaatnaar
bed gaat, mist de diepste slaap waarin
jehetbesteuitrustenhetlangetermijngeheugen wordt vastgelegd. Dat bereik
je vooral in de eerste fase van de nacht.’
Dat slaapgebrek aantoonbaar ingrijpt in de stofwisseling en daarmee
ziekmakend kan zijn, is volgens Hamburger de belangrijkste uitkomst van
de studie. Overigens verkwikt alleen
een dutje van de juiste lengte: 30 of
90 minuten. Wie middenin een slaapcyclus uit bed stapt, voelt zich brak.

Experimenten

Gebruik proefdieren
sterk gestegen in VS
Het gebruik van proefdieren in
Amerikaanse laboratoria is tussen 1997 en 2012 met 73 procent gestegen. Dat meldt de Journal of Medical Ethics. Vooral muizen zijn vaker gebruikt. De Amerikaanse
overheid probeert het gebruik
van proefdieren voor de wetenschap juist te verminderen. Behalve met muizen wordt geëxperimenteerd met onder meer katten,
honden, konijnen en apen.

