
E. coli, de bekende darmbacterie, die rent en 
buitelt om zoveel mogelijk voedingsstoffen 
binnen te krijgen. Je hebt gelijk een beeld. 
Maar hoe doen ze dat, deze eencellige organis-
men? Hoe weet een bacterie dat het voedsel op 
is en waar hij heen moet voor meer? Daaraan 
ligt een complex signaleringsproces op basis 
van eiwitten en receptoren ten grondslag.
Pieter Rein ten Wolde, groepsleider Bio- 
chemical Networks bij AMOLF, bestudeert deze 
processen al vele jaren, met behulp van theo-
retische modellen en computersimulaties. Met 
de 2,5 miljoen euro van de eRC Advanced Grant, 
een europese beurs, kan hij dit onderzoek 
voortzetten. 
Want E. coli-bacteriën, net als gistcellen, weten 
niet alleen hoeveel voedsel er in hun omgeving 
is, maar ze kunnen ook voorspellen hoe die 
voorraad verandert in de toekomst. Althans, 
dat veronderstelt Ten Wolde. “De structuur, 
ofwel topologie, van E. coli en van gistcellen 
is zo opgebouwd dat het heel goed mogelijk 
is,” zegt hij. “en onze eerste berekeningen zijn 
veelbelovend, dus het zou mij verbazen als 
het niet zo is. Maar het blijft fundamenteel 
onderzoek.”

Meten is weten
Cellen moeten hun omgeving waarnemen 
om te kunnen besluiten of ze moeten delen, 
groeien of verplaatsen. De eencellige E. coli-
bacterie heeft daarvoor een laag receptoren 
aan de buitenkant waaraan bijvoorbeeld 
voedingsstoffen kunnen binden. Bindt er 
weinig of juist veel van zo'n stof, dan veran-
dert er iets binnenin de cel zodat actie wordt 
ondernomen. De zweepstaartjes van de cel, 
de flagella, bewegen bijvoorbeeld zo dat de 
cellen rechtdoor rennen of juist een andere 
kant op buitelen, om zoveel mogelijk voedsel 
te vinden. Deze hele keten van reacties kost 
de cel veel energie, het heeft dus zin om 
goed te weten waar je heen moet als cel.
Ten Wolde rekende enkele jaren geleden uit 
wat een cel nodig heeft om optimaal te kun-
nen reageren op zijn omgeving. “We wilden 
weten hoe betrouwbaar een cel zijn omge-
ving kan meten. Dat wisten ook biologen 
nog niet”, legt hij uit. Het bleek belangrijk 
om precies de juiste verhouding tussen 
receptoren en signaalstoffen (eiwitten) te 
hebben voor een gegeven meettijd. Meer 
eiwitten of receptoren verbeteren de precisie 
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“we wilden weten 
hoe betrouwbaar een 

cel zijn omgeving  
kan meten”

De glazen bol  
van levende cellen
Kan een cel de toekomst voorspellen? Weet een bacterie 
bijvoorbeeld of zijn voedingsstoffen opraken, zodat hij zich 
aan moet passen? AMOLF-onderzoeker Pieter Rein ten Wolde 
denkt van wel en gaat met behulp van computersimulaties 
berekenen hoe eencellige organismen zoals bacteriën en 
gistcellen dat doen. Daarvoor kreeg hij onlangs de belangrijke 
eRC Advanced Grant toegekend.

Tekst: Bastienne Wentzel, foto: Lukas Helmbrecht
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van de meting niet altijd, de keten is zo 
sterk als de zwakste schakel. 
“Ons model was destijds nieuw en op-
zienbarend”, zegt Ten Wolde. “Modellen 
worden meestal gevoed met meetdata en 
door middel van fitten geoptimaliseerd. 
Wij deden het andersom: wij gingen er-
van uit dat het systeem geoptimaliseerd 
is om informatie zo efficiënt mogelijk 
te verwerken en ontwikkelden op basis 
daarvan een model. We gebruikten 
daarbij ideeën uit de statistische fysica 
en informatietheorie. Na een vergelijking 
met experimentele data bleken E. coli-
bacteriën inderdaad op deze manier te 
functioneren.”

Toekomst voorspellen
Nu voegt Ten Wolde een aspect aan deze 
modellen toe. “Wanneer het voedsel 
opraakt moet een cel doorgaans een heel 
ander metabool netwerk activeren.  
Het kost tijd voor de cel om zich aan 

te passen. Het zou dus zinvol kunnen 
zijn om de veranderingen te kunnen 
voorspellen. We willen graag weten of en 
hoe nauwkeurig cellen de toekomstige 
signalen kunnen voorspellen.” 
Met de eRC-beurs start Ten Wolde niet 
alleen drie theoretische projecten, waarin 
hij nieuwe theorieën en modellen zal 
ontwikkelen voor deze hypothese, maar 
werkt hij ook samen met twee experi-
mentele groepen: binnen AMOLF met de 
Systems Biology groep van Tom Shimizu 
en daarbuiten met Peter Swain van de 
universiteit van edinburgh (VK). 
experimenten met levende cellen zoals 
gist en E. coli moeten uitwijzen of de 
nieuwe voorspellingen kloppen. “De 
grootste uitdaging is ruis. Cellen meten 
signalen via chemische reacties en dat 
zijn kansprocessen. er zit veel ruis in cel-
lulaire meetsystemen. Dat maakt deze 
experimenten intrinsiek moeilijk. Boven-
dien zal het een hele kunst worden om de 

echte biochemische ruis in het systeem 
van de experimentele ruis in de metingen 
te onderscheiden. De experimenten zijn 
echt heel lastig, dat wordt aanpoten. 
Maar het is niet voor niks fundamenteel 
onderzoek. De lat moet hoog liggen.”

De waarde van fundamenteel onderzoek
Ten Wolde is heel blij met het europese 
geld, maar tegelijk bezorgd over het 
gebrek aan Nederlandse fondsen voor 
dit soort fundamenteel onderzoek. 
“Onderzoek zonder concrete toepassing 
staat onder druk. Het is inderdaad vaak 
moeilijk te voorspellen wat fundamenteel 
onderzoek zal opleveren. Maar dat geldt 
voor toegepast onderzoek vaak ook. Alle 
grote veranderingen zijn begonnen met 
fundamenteel onderzoek. Wie weet zal 
ons onderzoek aan gistcellen ertoe leiden 
dat in de voedingsmiddelenindustrie en 
de biotechnologie men deze cellen sneller 
kan laten groeien.”•

Financiering  

Alarcón Lladó krijgt de financiering voor het project Directed 
3D nanofabrication with electrochemical scanning probes 
(D3N). Zij gaat met gebruik van elektrochemie op de  
nanoschaal een nieuwe techniek ontwikkelen om drie- 
dimensionale complexe structuren te printen. Het doel 
is om met deze techniek materialen te maken die zonne-
energie kunnen oogsten en omzetten in elektriciteit, waar-
bij de complexe architectuur voor een hogere efficiëntie 

zorgt dan mogelijk is met conventioneel 
bulkmateriaal. Samen met het bedrijf 

Nanonics wordt binnen het D3N 
project onderzocht hoe gecontro-
leerde elektrochemie een effectieve 

3D-productietechnologie op de 
nanoschaal kan worden.•

Het HTSM project Time-resolved 
pump-probe cathodoluminescence 
microscopy for materials analysis 
betreft de ontwikkeling van pump-
probe kathode-luminescentie 
spectroscopie (PP-CL) als een 
nieuwe techniek voor ultrasnelle 
karakterisatie van materialen op de 
nanoschaal. Samen met de bedrijven ThermoFisher 
en Delmic gaat Polman met zijn onlangs ontwikkelde 
PP-CL microscoop onderzoeken hoe deze nieuwe 
techniek toepasbaar is voor de karakterisatie van een 
breed scala van materialen in onder meer zonnecellen 
en leds.•

Groepsleiders Esther Alarcón Lladó en Albert Polman ontvangen financiering uit het programma High Tech Systemen  
en Materialen (HTSM). Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) organiseert de jaarlijkse 
HTSM call for proposals. Deze call maakt onderdeel uit van het topsectorenbeleid van het kabinet.

Marjolein Dijkstra is KNAW lid
De KNAW koos onlangs achttien nieuwe leden onder wie Marjolein Dijkstra  
(Universiteit Utrecht), die bij AMOLF als gastonderzoeker verbonden is aan de 
groepen van Bela Mulder en Martin van Hecke. Samen met Van Hecke en  
Corentin Coulais van de UvA begeleidt ze promovendus Ryan van Mastrigt die 
onderzoek doet naar machine learning in metamaterialen. De KNAW prijst  
Dijkstra om haar werk, dat niet alleen wetenschappelijk baanbrekend is, maar 
ook praktisch toepasbaar. 

De KNAW kiest nieuwe leden op grond van hun wetenschappelijke prestaties. 
Leden van de KNAW, nu in totaal zo’n vijfhonderdvijftig, zijn vooraanstaande 
wetenschappers uit alle disciplines.•
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“Het kost tijd voor de cel om zich 
aan te passen. Het zou dus zinvol 

zijn om de veranderingen te  
kunnen voorspellen.”

voor twee HTSM-projecten van AMOLF groepsleiders 
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