MITOCHONDRION

Slaaf of sluipmoordenaar?
Zijn de mitochondriën die al onze cellen van brandstof voorzien wel te vertrouwen?
En hoe beschermen we onszelf tegen de erfelijke en verouderingsziekten die ze
veroorzaken?
Tim Vernimmen

H

et gebeurde zo’n twee miljard jaar geleden, toen
de wereldzeeën nog uitsluitend door primitieve
eencelligen bevolkt werden. De strijd om de beschikbare
voedingsstoffen was bikkelhard, en kleinere cellen liepen voortdurend het risico door een grotere cel te worden opgeslokt en verteerd.
Toen gebeurde er iets opmerkelijks: sommige protobacteriën slaagden erin te overleven in de archaebacterie die hen naar binnen had gewerkt. Nu en dan lukte het hen zelfs om zich in hun gastheer te vermenigvuldigen en werden ze netjes mee verdeeld wanneer
die laatste zich opsplitste.
Hoogst eigenaardig was dat, maar de kleine bacterie was
dan ook erg bedreven in iets wat de grote zelf niet kon:
ze beschikte over een erg efficiënt systeem om de energie
uit een hele waaier aan voedingsstoffen op te slaan in
een energierijke brandstof, adenosinetrifosfaat (ATP).

Geen ontsnappen aan
Die brandstof kwam de gastheercel zo goed van pas dat
archaebacteriën met protobacteriën in hun binnenste
steeds meer voorkwamen. Enkele onder hen evolueerden zelfs tot steeds complexere levensvormen, die uit
miljarden verschillende cellen bestonden – de mens is
er een van.
Inmiddels werkten de twee bacteriën zo goed samen dat
de eerste wetenschappers die suggereerden dat de zogenoemde mitochondriën – die onze cellen van brandstof
voorzien – ooit op zichzelf leefden, weggelachen werden.
Maar ze vonden steeds meer aanwijzingen dat het inderdaad zo was gegaan.
Zo vonden biologen bijvoorbeeld DNA in de mitochondriën, eigen erfelijk materiaal dat niet, zoals het onze,
in de celkern zat opgeslagen. Tegelijkertijd vonden ze in
het kern-DNA genen die zo sterk leken op die van protobacteriën dat ze blijkbaar van het mitochondrion naar de
kern verhuisd waren.
Toen bleek dat slechts enkele tientallen sleutelgenen,
nodig voor het maken van eiwitten die onmisbaar zijn
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bij de productie van ATP, in de mitochondriën waren
achtergebleven, leek het wetenschappers duidelijk: onze
cellen hadden het mitochondrion tot slavenarbeid veroordeeld.
Het arme schepsel kon geen kant meer op, want elke
poging om met een goedgemikte mutatie in zijn DNA
de samenwerking op te blazen, was tot mislukken gedoemd. Een cel bevat honderden mitochondriën: ze kan
er dus best eentje missen en zou het defecte exemplaar
meteen elimineren.

Falende mitochondriën
Tenminste, dat dacht men, want dat geruststellende idee
kreeg de afgelopen decennia heel wat klappen te verwerken. Steeds vaker doken er patiënten op met zeldzame
aandoeningen die aan falende mitochondriën – met mutaties in hun DNA – konden worden toegeschreven.
Nog zorgwekkender was dat zowat al onze mitochondriën in de loop van ons leven mutaties bleken te verzamelen. Die verstoren langzaam maar zeker hun werking en
zijn vermoedelijk minstens medeverantwoordelijk
voor tal van verouderingsziekten, van diabetes tot dementie.
Gaandeweg werden de mitochondriën verdacht: reden die achterbakse bacteriën, geheel in de
geest van Richard Dawkins’
idee van de zelfzuchtige
genen, toch gewoon voor
zichzelf ? Zijn we afhankelijk
geworden
van indringers die
zich van ons lot niets
aantrekken?
Duur Aanen van de
Universiteit
Wageningen glimlacht. ‘Dat
klinkt nogal dramatisch, maar zo zou je

het kunnen stellen, ja. Voor een deel spelen ze hetzelfde
evolutionaire spel als wij, want als iemand sterft zonder
zich voort te planten, is het voor de mitochondriën ook
afgelopen. Maar ze spelen nog tal van andere spelletjes.’
Mitochondriën bevatten namelijk meerdere versies van
hun eigen DNA, die allemaal met elkaar wedijveren om
zich te mogen vermenigvuldigen. Bovendien is er ook natuurlijke selectie op het niveau van de mitochondriën zelf,
die zich elk afzonderlijk zo vaak mogelijk proberen te delen.
‘Zolang alle mitochondriën werken zoals het hoort, is
dat niet echt een probleem’, legt Aanen uit. ‘Maar soms
duikt er in hun DNA een mutatie op waardoor ze niet
meer goed werken, maar zich wel sneller kunnen vermeerderen. Slecht nieuws voor de cel, ook al houdt dat
de mitochondriën niet tegen.’

Versmeltende schimmels
Wie wil begrijpen waarom de mitochondriën in onze cel
soms toch voor problemen zorgen, moet die evolutionaire conflicten doorgronden, denkt Aanen. En dat doen ze
in het Laboratorium voor Erfelijkheidsleer van de Universiteit Wageningen niet met menselijke cellen, maar
met schimmels. ‘Het voordeel van schimmels is dat we
in het lab vrij eenvoudig de regels van het evolutionaire
spel kunnen wijzigen’, aldus Aanen. ‘En dat we ook met
onze eigen ogen kunnen zien welke impact dat heeft.
Bovendien – en dat is toch opmerkelijk – zijn de meeste
schimmels immuun voor veroudering.’
Om te achterhalen hoe dat kan, onderzoekt
Aanen verrassend genoeg een van de
Granules
weinige schimmels die wél
Intermembrane ruimte

verouderen, de Hawaïaanse vuurschimmel N
 eurospora.
‘Die groeit in suikerrietvelden die jaarlijks worden platgebrand, waar het weinig zin heeft om in onsterfelijkheid te investeren.’ Dus verwaarloost Neurospora al
snel het onderhoud van zijn schimmeldraden en gaat
hij op zoek naar seks. Dat leidt tot de productie van
vuurvaste sporen waaruit na een brand nakomelingen kunnen groeien. Die maken op hun beurt een
massa aseksuele sporen die het hele veld koloniseren.
‘Komen twee groeiende schimmels elkaar tegen’, gebaart
Aanen, ‘dan hebben ze twee opties: als ze verwant zijn,
zullen ze doorgaans hun krachten bundelen door met elkaar te versmelten. Zijn ze dat niet of onvoldoende, dan
bedanken ze voor die eer, en vervolgen ze elk hun
eigen weg.’
Versmelten met een andere
schimmel is niet zonder
gevaar, legt Aanen uit.
‘Of je nu nauw verwant
bent of niet, je riskeert
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altijd dat zo’n schimmel gemuteerde mitochondriën bevat. En dan heb je het zelf ook zitten, met alle gevolgen
van dien.’

Racebuis
Welke gevolgen dat zijn, bleek uit een recent experiment. ‘We vergeleken de groei van een schimmel die met
andere kan versmelten met een soortgelijke schimmel
die dat niet kan,’ vertelt Aanen. ‘Dat deden we in zogenaamde ‘racebuizen’, waarin schimmels tegelijkertijd
ingezaaid worden, zodat we kunnen vergelijken hoe snel
ze door de buis heen groeien.’
Schimmels die een stukje DNA bevatten dat mutaties veroorzaakt en zo hun veroudering versnelt, bleken trager te
groeien en sneller de geest te geven als ze regelmatig met
elkaar versmolten. De schimmels die dat telkens beleefd
weigerden, wonnen met enige voorsprong de race.
‘Dat leert ons iets over hoe andere schimmels onsterfelijkheid bereiken’, vertelt Aanen. ‘Op lange termijn is het nodig
om af en toe DNA uit te wisselen, maar het is ook slim om
niet met de eerste de beste te versmelten. Als iedereen hen
afwijst, verdwijnen de ongezonde schimmels uiteindelijk.’
Schimmels zijn relatief eenvoudige wezens, gebouwd uit
grotendeels gelijkwaardige cellen die zich elk afzonderlijk
kunnen vermenigvuldigen. ‘Dat maakt het mogelijk dat de
gezonde cellen met goed functionerende mitochondriën bij
hen de cellen met gemuteerde mitochondriën verdringen.’
Zo blijft de schimmel zelf gezond, voor de eeuwigheid, of
toch minstens heel erg lang. Helaas is deze aanpak voor
mensen onbruikbaar, vreest Aanen. ‘Onze cellen hebben
elk hun eigen rol, en ons lichaam poogt dit soort wedijver tussen cellen net af te remmen, want wij krijgen daar
kanker van.’

Touwtrekkende mutanten
We beschikken over een heel arsenaal aan mechanismen
om schade aan het DNA in de mitochondriën te voorkoIn racebuizen
kunnen
wetenschappers
zien welke
schimmel het
snelst groeit.
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men of te herstellen, maar op een bepaald moment lijkt ons
lichaam het op te geven. ‘Raakt ons lichaam te zeer versleten, dan investeren onze genen liever in nakomelingen.’
Genen die dat doen, zullen in de volgende generatie
meestal vaker voorkomen dan genen die zich krampachtig aan hun oude lijf vastklampen, waardoor natuurlijke
selectie er dus toe leidt dat ons lichaam op een bepaald
moment onherroepelijk afgedankt wordt.
Gelukkig kunnen we meestal wel voorkomen dat de met
mutaties overladen mitochondriën, die ons uiteindelijk
mee de das omdoen, de volgende generatie halen. Mitochondriën worden namelijk enkel overgeërfd via de
eicellen, en die worden al op erg jonge leeftijd van de andere cellen afgescheiden.
In de zeldzame gevallen waarin er zich tussen de mitochondriën in de eicel waaruit we ontstaan, toch enkele
mutanten verbergen, kan dat plots tot grote problemen
leiden, vertelt Aanen. ‘Dan vallen de maskers af en
wordt het conflict tussen de celkern en de mitochondriën plots zichtbaar.’
Omdat de kern al zo lang de cel deelt met de mitochondriën, is hij inmiddels uitstekend uitgerust om ervoor
te zorgen dat die eigenwijze organellen hun werk doen.
‘Maar als door een mutatie een van beide deelnemers
aan deze eeuwenoude touwtrekwedstrijd plots loslaat,
komt er ellende van.’

Mannen in gevaar
Onderzoek bij verschillende modelorganismen wijst dan
ook uit dat het willekeurig combineren van celkernen en
mitochondriën tot gezondheidsproblemen kan leiden.
Zo bleken hazenmannetjes met de mitochondriën van
een moederdier dat uit een ander land kwam, aanzienlijk
minder vruchtbaar.
Typisch, want doordat de mitochondriën zich enkel via
eicellen kunnen verspreiden, zijn mannen vaker het
slachtoffer, aldus Aanen. ‘Tegen een nieuwe mutatie

die de vruchtbaarheid van vrouwen bevordert maar de
gezondheid van mannen bedreigt, hebben de mitochondriën geen enkel bezwaar.’
Waartoe dat kan leiden, blijkt bijvoorbeeld uit de voortplantingswijze van zowat een op de dertien Europese
planten die bloemen dragen. ‘Die hebben ofwel tweeslachtige bloemen, ofwel vrouwelijke’, vertelt Aanen.
‘Vaak omdat de mitochondriën de ontwikkeling van het
mannelijke stuifmeel afremmen.’
Bij mensen is tweeslachtigheid geen vruchtbare optie, en
dus woedt het conflict bij ons wat minder fel. ‘Niettemin
zijn er heel wat voorbeelden van vruchtbaarheidsproblemen
bij mannen die aan de mitochondriën te wijten zijn’, weet
Aanen. ‘Mannelijke mitochondriën laten het vaker afweten.’
‘Dat geldt ook voor enkele andere aandoeningen’, knikt
Hans Spelbrink van het Nijmeegs Centrum voor Mitochondriale Ziekten. ‘Lebers opticusatrofie, bijvoorbeeld, een
erfelijke aandoening die de oogzenuw aantast, treft vooral
jonge mannen en wordt enkel via de moeder doorgegeven.’

Verrassend divers
Het Centrum onderzoekt onder meer weefselstalen van patiënten die vermoedelijk een zeldzame mitochondriale aandoening hebben. ‘Dan gaan we in hun DNA op zoek naar
de mutatie die voor problemen zorgt’, vertelt Spelbrink. ‘En
die problemen zijn verrassend divers’, vult hij aan.
Dat komt niet alleen doordat onze mitochondriën in alle
cellen een rol spelen. Ook omdat mutaties zeldzaam zijn
en we via de eicel meerdere mitochondriën van onze
moeder erven, waardoor ook de ernst van de problemen
erg kan variëren, afhankelijk van het aantal mutanten.
‘Wel zien we vaker problemen in weefsels die veel
energie verbruiken, zoals spieren, hart en hersenen’,
vertelt Spelbrink. ‘Vermoedelijk vergen die het meest
van hun mitochondriën.’
Ontdekken welk gen het laat afweten, helpt bij het stellen
van een diagnose, maar het is geen eindstation, benadrukt
Spelbrink. ‘Eigenlijk begint het dan pas, want de volgende
stap is uitzoeken wat het eiwit waarvoor dat gen codeert,
doet in onze cel en meer bepaald in de mitochondriën.’
Het gaat alles bij elkaar om honderden eiwitten, die Spelbrink en zijn collega’s in kaart proberen te brengen. ‘Daarnaast onderzoeken we ook hoe die eiwitten zich doorheen
het mitochondrion verspreiden. Dat is vermoedelijk van
belang voor het onderhoud van de mitochondriën.’

Konijnenkeutels
Net als de schimmels kunnen mitochondriën in de cel
met elkaar versmelten, en kunnen ze ook stukjes afsplitsen. ‘We hebben onlangs het DNA in het mitochondrion
in beeld gebracht, en dat blijkt niet heel mobiel. Mogelijk
verziekt gemuteerd DNA dus vooral de directe omgeving.’
Dat komt mooi uit, want nogal wat wetenschappers
hangen het idee aan dat mitochondriën bij voorkeur
ongezonde stukjes afsplitsen. ‘En op deze manier verdwijnen zo mogelijk met de mislukte eiwitten ook het
slechte DNA,’ legt hij uit. ‘Een proces dat we hopelijk
ooit kunnen versterken.’

In Wageningen
is alvast aangetoond dat dat werkt
voor de schimmel Podospora
anserina, die op konijnenkeutels leeft en gezien de beperkte houdbaarheid daarvan ook niet het eeuwige leven heeft:
hij wordt ouder als hij meer mitochondriën afbreekt. Hoe
we bij menselijke patiënten hetzelfde zouden kunnen
bewerkstelligen, weet Spelbrink nog niet. ‘We zouden
graag onderzoeken of de afgesplitste stukjes mitochondrion in zieke cellen ook echt degene zijn die slechter
werken’, vertelt hij. ‘Maar we zoeken daarvoor nog de
nodige fondsen.’

▲ In het lab
is duidelijk
te zien welke
schimmels liever
niet met elkaar
versmelten.

Heel wat vruchtbaarheidsproblemen
bij mannen zijn te wijten aan de
mitochondriën
Er wordt in het Centrum hard gewerkt aan middelen die
toch minstens enkele symptomen van mitochondriale
ziekten zouden kunnen bestrijden, maar ze ook genezen
is dus nog niet voor morgen, vreest Spelbrink. ‘Het is nu
eenmaal heel moeilijk om mitochondriën te manipuleren.’

Betere batterijen
Ze gewoon vervangen door gezondere exemplaren lijkt
ook niet meteen haalbaar, toch niet in patiënten. ‘Maar in
het Verenigd Koninkrijk begint men dit jaar wel met het
vervangen van de mitochondriën in de eicellen van moeders die drager zijn van erfelijke mitochondriale ziekten’,
weet Spelbrink.
Zo kunnen hun kinderen hopelijk voor verder onheil behoed worden. Wel is het belangrijk dat het DNA van de
nieuwe mitochondriën zo nauw mogelijk verwant is met
dat van de moeder, waarschuwt Spelbrink, zodat de verfijnde wisselwerking met het kern-DNA niet verstoord wordt.
De ophef in de pers over het feit dat kinderen door
deze behandeling eigenlijk drie ouders zouden hebben, vindt hij naast de kwestie. ‘Geloof me, via de mitochondriën zullen kinderen geen herkenbare eigenschappen overerven van de donor. In feite krijgen ze
alleen betere batterijen.’ ■
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