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1. Inleiding  

 

1.1. Veroudering 

Veroudering is een fascinerend doch controversieel hoofdstuk in de biologie. Slechts weinig 

andere onderwerpen konden rekenen op een blijvende en zelfs groeiende wetenschappelijke 

interesse gedurende de 20
ste

 eeuw. De vraag waarom organismen verouderen en uiteindelijk 

sterven, wordt reeds lange tijd gesteld. Er is dan ook veel literatuur over dit onderwerp terug te 

vinden, zowel wetenschappelijke als poëtische of filosofische. Zo vertoonde de mens gedurende 

zijn hele geschiedkundige bestaan een fundamentele intereresse in het vooruitzicht van een 

verlengde levensduur en zelfs onsterfelijkheid. Desondanks deze verregaande zoektocht is onze 

kennis omtrent de krachten die het verouderingsproces stuurden doorheen de evolutie 

gelimiteerd en beginnen we pas recentelijk inzicht te verkrijgen in de betrokken metabole 

pathways en processen. 

Tot nu toe bestaat er geen universeel aanvaarde definitie van het concept veroudering, maar de 

meeste biologen beschouwen het als  ‘een serie van fysiologische en morfologische 

veranderingen, die progressief de sterftekans van een organisme door intrinsieke factoren 

verhogen en de fecunditeit op latere leeftijd doen dalen’ (Jemielity et al., 2005). Bernard 

Strehler, een bekende Amerikaanse gerontoloog, definiëert verouderen met behulp van vier 

onderstaande postulaten (Viña et at., 2007) (zie figuur 1): 

 

• Veroudering is universeel: een fenomeen geassocieerd met het verouderingsproces 

moet voorkomen in alle individuën van eenzelfde soort. 

• Veroudering is intrinsiek: de oorzaken van veroudering moeten endogeen zijn en dus 

niet afhankelijk van externe factoren. 

• Veroudering is progressief: veranderingen die leiden tot veroudering moeten 

progressief voorkomen doorheen de levensduur. 

• Veroudering is schadelijk: een fenomeen geassocieerd met veroudering maakt 

slechts deel uit van het verouderingsproces indien het ‘slecht’ is voor het individu.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Eigenschappen van het 

verouderingsproces (Viña et al., 2007).
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1.2. Verouderingstheorieën 

Het onoverkomelijke feit dat het verouderingsproces duidelijk ongunstig is voor de fitness en 

toch zo wijdverspreid is bij sexueel reproducerende organismen, brengt enkele intrigerende 

vragen met zich mee: waarom en hoe is veroudering ontstaan? En welke processen veroorzaken 

het? Om deze vragen te beantwoorden werden in de loop der geschiedenis meer dan 300 

verouderingstheorieën opgesteld. De overgrote meerderheid werd intussen echter door 

experimentele verificatie verworpen. In deze sectie staan de belangrijkste, nog steeds 

kanshebbende verouderingstheorieën dan ook kort samengevat. 

Een complete wetenschappelijke verouderingstheorie moet tweeledig zijn; het moet een 

verklaring kunnen bieden voor:  

1. De ultimate oorzaken van veroudering: het onstaan van veroudering binnen de 

Darwiniaanse evolutietheorieën.  

2. De proximate oorzaken van veroudering: de moleculaire veranderingen die 

verantwoordelijk zijn voor het verouderingsproces.  

Het eerste deel omvat de evolutionaire theorieën, het tweede de mechanistische theorieën 

(Houthoofd & Braeckman, 2009).  

 

1.2.1. Evolutionaire theorieën 

De huidige evolutionaire verklaringen voor veroudering zijn allen gebaseerd op drie grote 

evolutionaire theorieën: de ‘mutation accumulation theory’, de ‘antagonistic pleiotropy 

theory’ en de ‘disposable soma theory’ (Gavrilov & Gavrilova, 2002).   

• De ‘mutation accumulation theory’ stelt dat veroudering het gevolg is van een 

dalende selectiedruk met stijgende leeftijd. Zo zal een mutant gen dat lethaal is 

op jonge leeftijd, niet overgedragen worden naar de volgende generatie. Dit in 

tegenstelling tot een lethale mutatie die pas werkzaam wordt vanaf hoge leeftijd, 

waarbij deze mutatie reeds aan het nageslacht werd doorgegeven. Zo zullen na 

opeenvolgende generaties laat-acterende lethale mutaties accumuleren, wat 

leidt tot een toename in mortaliteit op hogere leeftijd (Medawar, 1952).  

 

• De ‘antagonistic pleiotropy theory’ trekt deze redenering nog verder door en 

stelt dat laat-acterende lethale mutaties zelf bevoordeeld kunnen worden door 

natuurlijke selectie en zodus actief kunnen accumuleren. Dit is mogelijk indien 

deze mutaties sterke voordelige effecten hebben op jonge leeftijd en dus 

leeftijdsspecifieke pleiotropie vertonen (Williams, 1957).  

 

• Een variant van deze laatste theorie is de ‘disposable soma theory of ageing’, die 

eveneens stelt dat vroege reproductie late overleving hindert, maar baseert zich 

op optimale energie-allocatie strategieën in plaats van pleiotrope genen. Zo kan 
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de energie gespendeerd aan reproductie, niet geïnvesteerd worden in somatisch 

onderhoud en omgekeerd (Kirkwood & Rose, 1991). 

 

Deze drie theorieën trachten te verklaren waarom de mortaliteit stijgt met de leeftijd en 

voorspellen dat de voornaamste determinant van langlevendheid de extrinsieke mortaliteit 

is. Indien deze extrinsieke mortaliteit hoog is, zullen de levensverwachting en de selectiedruk 

voor somatisch onderhoud  laag zijn, en omgekeerd (Hughes & Reynolds, 2005).  

Geen van deze drie theorieën incorporeren echter rijkdommen overgebracht naar het 

nageslacht en kunnen ook de verouderingspatronen waargenomen bij alloparentale 

verzorgers van sociale soorten niet verklaren. Lee’s (2003) ‘transfer theory’ stelt dat de 

leeftijdsgebonden selectiedruk voor mortalteit afhangt van het gewogen gemiddelde van de 

overgebleven fertiliteit en de nog niet overgedragen intergenerationele tranfers. Deze 

theorie voorspelt dat sociale soorten (koralen, eusociale insecten,...) die voortdurende zorg 

voor het nageslacht vertonen, complexe levensgeschiedenispatronen kunnen vertonen, zoals 

een daling van de juveniele mortaliteit met stijgende leeftijd en een selectie voor 

gereduceerde fertiliteit en verhoogde mortaliteit (Lee, 2003).  

 

1.2.2. Mechanistische theorieën 

Verscheidene mechanistische theorieën zijn momenteel nog in omloop, maar de drie 

theorieën die de beste verklaringen bieden voor de huidige observaties zijn de ‘rate of living 

theory’, de ‘moleculaire schade theorie’ en de ‘free radical theory of ageing’.  

• De ‘rate of living theory’ neemt aan dat de levensduur van een organisme 

beperkt wordt door een bepaalde component die gedurende het leven 

opgebruikt wordt. Het organisme kan deze component traag of snel verbruiken 

en daardoor een korte of lange levensduur genieten (Pearl, 1928). Tegenwoordig 

wordt deze theorie geïnterpreteerd als het omgekeerd evenredig verband tussen 

de specifieke metabole snelheid (de metabole snelheid per eenheid 

lichaamsmassa) en de levensduur van een organisme. 

  

• De ‘moleculaire schade theorie’ stelt dat het verouderingsproces een 

onvermijdelijk gevolg is van het optreden van moleculaire schade aan eiwitten, 

DNA, RNA en vetzuren. Dit leidt tot minder goed functionerende cellen en 

onherstelbare schade aan het soma, met de dood tot gevolg (Houthoofd & 

Braeckman, 2009).   

 

• De ‘free radical theory of ageing’ gaat hier verder op in en geeft een directe 

oorzaak van de moleculaire schade: de aanwezigheid van vrije radicalen 

(Harman, 1956). Vrije radicalen bevatten ongepaarde elektronen, wat hun enorm 

reactief maakt. Indien een radicaal reageert met de macromoleculen van een cel, 

geeft dit aanleiding tot een kettingreactie en irreversibele schade. ROS (Reactive 
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Oxygen Species) zoals superoxide, hydroxylradicalen en waterstofperoxide 

ontstaan onder meer door mitochondriale elektronentransportlekken, het 

vetzuurmetabolisme, enzymatische en cytochroom P450 reacties en fagocytose 

(Houthoofd & Braeckman, 2009). De vrije radicaaltheorie postuleert dus dat de 

levensduur beperkt wordt door oxidatieve stress, waarbij een verlaagde stress 

zal leiden tot levensduurverlenging (Feng et al., 2001). 

 

De meest aanvaarde van deze drie mechanistische theorieën is de ‘free radical theory of 

ageing’. Deze theorie en de moderne, aangepaste versie van de ‘rate of living theory’ zijn 

echter onlosmakelijk met elkaar verbonden, via de energiecentrales van de cel: de 

mitochondriën. Doordat  deze celorganellen  instaan voor de voornaamste energieproductie 

in de cel, consumeren ze zodoende ook de grootste hoeveelheid zuurstof, met meer kans op 

ROS-vorming als gevolg. Hoe hoger dus de metabole snelheid van een organisme, hoe meer 

ROS er geproduceerd worden en dus hoe korter de levensduur zal blijken. Experimenteel 

blijkt  echter  dat op de eerste plaats de ROS-productie en pas in mindere mate de metabole 

snelheid het sterkste correleert met de levensduur (Finkel & Holbrook, 2000).  

Aangezien mitochondriën en hun ROS-vorming tot op de dag van vandaag nog steeds 

aanzien worden als de beste kandidaten voor het verouderingsmechanisme, gaan de 

volgende paragrafen iets dieper in op de morfologie, werking en componenten van dit 

onmisbare celorganel. 

 

 

1.3. Mitochondriën 

 

1.3.1. Morfologie 

Mitochondriën zijn staaf- of bolvormige celorganellen met een diameter van ongeveer één 

micrometer en ze functioneren als energiecentrales van eukaryote cellen. Omdat 

mitochondriën de cel van de nodige energie voorzien, heerst er dan ook een duidelijk 

rechtevenredig verband tussen de energiebehoefte van de cel en het aantal aanwezige 

mitochondriën. Naast energieproductie vervullen mitochondriën nog tal van andere taken: zo 

behuizen ze de enzymen van de citroenzuurcyclus (zie 1.3.2) en de vetzuuroxidatie, reguleren 

ze apoptosis, zorgen voor calciumsignalisatie en kunnen bovendien vele stoffen 

synthetiseren, zoals steroïden en haemgroepen. 

De uitgebreide structuur van mitochondriën is uitermate belangrijk in het functioneren van 

het organel (figuur 2). Twee gespecialiseerde membranen omgeven elk mitochondium 

aanwezig in een cel, en zorgen ervoor dat het organel opgedeeld wordt in een smalle 

intermembraanruimte en een veel grotere matrix. Het buitenste mitochondriale membraan 

bevat vele kanalen,  gevormd door porines die de belangrijke rol van filters vervullen. Het 

binnenste membraan omvat enorm veel plooien, die samen een groot aantal cristae vormen. 

Dit membraan is eveneens permeabel, maar is veel selectiever dan het buitenste membraan. 

Door deze selectieve permeabiliteit is het mogelijk een chemische protonengradiënt tussen 
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de matrix en de intermembraanruimte te onderhouden, wat uiteindelijk de basis vormt van 

de ATP-synthese (zie 1.3.3).  

 

 

 

 

Figuur 2: het mitochondrium met 

binnenste en buitenste membraan, 

matrix en intermembranaire ruimte. 

(www.scienceblogs.com) 

 

1.3.2. De citroenzuurcyclus 

De citroenzuurcyclus of Krebcyclus (Figuur 3) is een serie van chemische reacties, waarbij één 

van de uitgangsstoffen opnieuw gevormd wordt. Deze lus van reacties staat in voor de 

laatste stap in de dissimilatie van eiwitten, vetten en suikers. De citroenzuurcylus start met 

de overdracht van een acetylgroep van acetyl-coenzyme A (acetyl-CoA) naar oxaloacetaat, 

waarbij citroenzuur (citraat) wordt gevormd. Alle dissimilatieprocessen produceren acetyl-

CoA en kunnen dus de grondstof voor de krebcyclus leveren. Tijdens deze cyclus worden 

belangrijke energierijke moleculen (GTP, NADH en FADH2) vrijgesteld, die door de cel 

gebruikt worden voor een variëteit aan reacties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: de citroenzuurcyclus, startende via pyruvaat (via de glycolyse).  (library.thinkquest.org) 



9 

 

In de stappen van de cyclus vormt citraat zowel het begin als het einde van de keten. In één 

cyclus worden de koolstof- en waterstofatomen die via de acetylgroep aan oxoloacetaat 

gekoppeld zijn, tot CO2 en H2O verwerkt. Uiteindelijk ontstaat er aan het einde van de cyclus 

opnieuw oxaloacetaat dat weer met de acetylgroep van acetyl-CoA kan reageren.  

Wanneer glucose als uitgangsstof gebruikt wordt, moet de cyclus per molecule vebrande 

glucose, twee keer worden doorlopen. Eén glucosemolecule produceert immers twee 

moleculen pyruvaat, die elk omgezet worden in één acetyl-CoA.  

Zo is de slotformule van alle reacties uitgaande van één glucosemolecule uiteindelijk: 

Glucose + 10 NAD
+
 + 2 FAD + 2 ADP + 2 GDP + 4 Pi + 2 H2O  

⇒ 10 NADH + 10 H
+
 + 2 FADH2 + 2 ATP + 2 GTP + 6 CO2 

  

Per verbrande molecule glucose worden zo uiteindelijk via oxidatieve fosforylatie (zie 1.3.3) 

38 moleculen ATP geproduceerd. Niet alleen glucose kan worden geoxideerd, ook andere 

moleculen zoals aminozuren en vetzuren, kunnen dienen als brandstoffen voor het lichaam. 

Deze moleculen kunnen dan ook via een of andere reactie, omgezet worden tot acetyl CoA. 

 

1.3.3. De elektronentransportketen en oxidatieve fosforylatie 

De elektronentransportketen (Electron Transport Chain, ETC) koppelt een chemische reactie 

tussen een elektronendonor (zoals NADH en FADH2) en een elektronenacceptor (zoals O2) 

aan de transfer van protonen over een membraan (Figuur 4). Op deze manier ontstaat er een 

protonengradriënt, welke kan gebruikt worden door ATPsynthases om adenosinetrifosfaat 

(ATP) te produceren. Het proces waarbij deze protonengradiënt gebruikt wordt om ATP te 

vormen, wordt oxidatieve fosforylatie genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Schematische voorstelling van de elektronentransportketen en de daaraan gekoppelde ATP-

synthese (Ow et al., 2008). 

 

De ETC bestaat uit vier grote eiwitcomplexen, die zich bevinden in het binnenste membraan 

van de mitochondriën. Deze complexen zorgen ervoor dat er protonen van de matrix naar de 

intermembranaire ruimte gepompt worden, aan de hand van enkele elektronenrijke 

substraten. Complex I ontvangt zijn elektronen van NADH via de citroenzuurcyclus; complex 



10 

 

II heeft als elektronenrijke donor FADH2. Complex IV sluit de ETC af en reduceert hierbij O2 

tot H2O, aan de hand van de elektronen, ontvangen via de andere drie complexen. Ten slotte 

maakt complex V als ATPsynthase gebruik van de energie die vrijkomt door protonen passief 

terug te laten stromen naar de matrixruimte, om ATP te synthetiseren uit ADP.  

 

De bovenstaande figuur (figuur 4)  maakt duidelijk dat er uiteindelijk 10 protonen (4+4+2) 

van de matrix naar de intermembranaire ruimte worden gepompt indien de ETC gevoed 

wordt via complex I. Indien de ETC gevoed wordt via complex II, worden er dus 4 protonen 

minder getransporteerd over het binnenste mitochondriale membraan, doordat complex I 

wordt overgeslaan. Aangezien er 3 protonen nodig zijn om één ATP molecule te 

synthetiseren uit ADP, kunnen er theoretisch gezien 3,33 (10/3) ATP molecules geproduceerd 

worden per geconsumeerd zuurstofatoom, indien de ETC wordt gevoed door NADH. Het 

theoretisch maximum van ATP-synthese, indien de ETC enkel wordt gevoed via FADH2, 

bedraagt slechts 2 (6/3). Deze ADP/O ratio’s voor complex I en II kunnen gebruikt worden 

om de intactheid van mitochondriën te controleren: hoe dichter de gemeten waarden bij 

deze theoretische ratio’s liggen, hoe intacter de ETC (zie 3.3.4.3). 

 

Onvermijdelijk lekt de elektronentransportketen echter een constante hoeveelheid van deze 

getransporteerde elektronen, met de vorming van ROS (Reactive Oxygen Species) tot gevolg.  

 

1.3.4. ROS  

Reactive oxygen species (ROS) zijn erg reactieve moleculen die een zuurstofatoom bevatten. 

Enkele gekende voorbeelden zijn het superoxide radicaal, waterstofperoxide en het 

hydroxylradicaal. Superoxide radicalen ontstaan wanneer zuurstofgas gereduceerd wordt 

door één elektron en bij een volgende reductie ontstaat het peroxide-anion (figuur 5). Dit 

anion bindt protonen in biologische systemen, met de vorming van waterstofperoxide tot 

gevolg. In de aanwezigheid van vrije metalen reageren superoxide en waterstofperoxide met 

de vorming van het heel reactieve hydroxylradicaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: de vorming van ROS en de werking van SOD en catalase. (www.chinaphar.com) 
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De hoge reactiviteit van de ROS is het wijten aan de aanwezigheid van ongepaarde 

elektronen. Ze worden onder meer gevormd als natuurlijk bijproduct van het normale 

zuurstofmetabolisme en mitochondriale ETC-lekken, maar kunnen ook ontstaan uit het 

vetzuurmetabolisme, enzymatische reacties, cytochroom p450 reacties en fagocytose 

(Houthoofd & Braeckman, 2009). Dankzij dit onstaan als bijproducten van vele processen, 

spelen ROS bovendien een belangrijke rol in de celsignalisatie.  

Ondanks de noodzaak voor de aanwezigheid van ROS als signalisatiemoleculen, kan de ROS 

concentratie te drastisch stijgen tijdens periodes van omgevingsgeïnduceerde stress (UV 

bestraling of oververhitting). Een te hoge concentratie aan Reactive Oxygen Species 

resulteert in een significante schade aan cellulaire structuren, onder andere aan DNA, 

eiwitten en lipiden. Wanneer dergelijke schade zich manifesteert, wordt dit aangeduid als 

‘oxidatieve stress’ (Houthoofd & Braeckman, 2009).  

Wanneer de cellen blootgesteld worden aan milde oxidatieve stress, wordt de activiteit van 

het defensiesysteem opgeschroefd. Dit defensiesysteem bestaat ondermeer uit (Houthoofd 

& Braeckman, 2009): 

• ROS-afbrekende enzymen zoals SOD (superoxidedismutase), catalase  (figuur 5) en 

glutathion peroxidase. 

• Eiwitten die pro-oxidantia verwijderen, zoals transferrines en metallothionines. 

• Eiwitten die biomoleculen beschermen tegen schade, zoals HSP’s (heat shock 

proteins). 

• Anti-oxidantia zoals gluthation, ascorbaat, uraat, flavonoïden, carotenoïden, 

tocoferolen en ubiquinol. 

• Eiwitten die geoxideerde vormen van anti-oxidantia terug reduceren, zoals 

gluthation reductase en dehydroascorbaat reductase. 

 

Er moet als nota echter ook worden aangehaald dat niet alle studies de rol van ROS als 

oorzaak van veroudering ondersteunen. Zo vonden Doonan et al. (2008) dat SOD genen niet 

noodzakelijk zijn voor levensduurverlenging veroorzaakt door daf-2 mutaties in C. elegans. 

Hieruit konden de auteurs concluderen dat superoxide geen grote determinant vormt in de 

veroudering van de nematode. Verder onderzoek zal dus moeten uitwijzen of de ‘free radical 

theory of ageing’ al dan niet opzij geschoven zal worden net zoals vele van zijn voorgangers. 

 

1.4. Caenorhabditis elegans  

 

1.4.1. Inleiding 

Caenorhabditis elegans (Rhabditia, figuur 6) is een terrestrische, vrijlevende nematode die 

zich voornamelijk voedt op bacteriën. Het is een filtervoeder, wat inhoudt dat de nematode 

selectief bacteriën eet via faryngeaal pompen. Natuurlijke populaties bestaan bijna volledig 

uit hermafrodieten, die zowel mannelijke als vrouwelijke gameten produceren en zich dus 
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1.4.3. C. elegans als modelorganisme 

Biogerontologisch onderzoek maakt in toenemende mate gebruik van gemakkelijk 

hanteerbare modelorganismen zoals gisten en schimmels, C. elegans, fruitvliegjes, ratten en 

muizen. C. elegans is uiterst geschikt voor verouderingsgerelateerde studies, aangezien het 

enkele specifieke voordelen combineert: een korte generatietijd, kleine afmetingen, het 

produceren van een groot aantal nakomelingen, goedkope kweekcondities en relatief 

eenvoudige genetische manipulatie (Gershon & Gershon, 2002). Deze voordelen vormen dan 

ook de reden waarom C. elegans zo vaak als onderzoeksobject wordt gebruikt in 

verouderingsstudies.  

In de loop der jaren leidden studies met C. elegans tot de isolatie van een groot aantal 

verschillende mutaties die de levensverwachting dramatisch doen stijgen (Braeckman et al., 

2009). De conclusie dat de normale activiteit van deze genen de levensverwachting inkorten, 

vormde dan ook een belangrijke bijdrage tot de verouderingsgerelateerde studies.  

De impact die deze genen hebben op de levensduur van C. elegans wordt verder besproken 

in de volgende paragrafen. 

 

1.5. Levensduurverlenging 

De huidige kennis omtrent ingrepen die de levensduur van C. elegans verlengen staan hieronder 

kort samengevat. Dergelijke ingrepen omvatten zowel genetische veranderingen, zoals mutaties 

in de Ins/IGF pathway of in de mitochondriën, als veranderingen in omgevingsfactoren, zoals 

hormesis of de meest voorkomende toepassingen van calorische restrictie. Calorische restrictie 

ten gevolge van genetische ingrepen komt ook voor, maar wordt voor het gemak ingedeeld 

onder ‘omgevingsfactoren die de levensduur van C. elegans beïnvloeden’ (1.5.2). 

 

1.5.1. Genen die de levensduur van C. elegans beïnvloeden 

 

1.5.1.1. Mutaties in de Ins/IGF pathway 

Een eerste klasse genen die een effect hebben op de veroudering van C. elegans zijn de 

genen die dauer formatie controleren (daf-genen). Mutaties in daf-genen zijn geassocieerd 

met de insulin-like signalisatie pathway en dragen bij een tot significante verlenging in 

levensverwachting.  

 

Deze Ins/IGF (Insulin/Insulin-like Growth Factor) pathway is een fosforylatiecascade die de 

localisatie van de forkhead transcriptiefactor DAF-16 reguleert (Figuur 8). Activatie van de 

insuline-achtige receptor DAF-2 resulteert in de activatie van het PIP3 kinase, dat PIP3 

produceert. PIP3 activeert de PDK-1 en AKT-1/AKT-2 kinases, die  op hun beurt de DAF-16 

transcriptiefactor fosforyleren. Gefosforyleerde DAF-16 verblijft in het cytoplasma, waar het 

inactief is. Verminderde activiteit van de Ins/IGF pathway (door bijvoorbeeld mutaties) leidt 

dus tot defosforylatie en activatie van DAF-16, waardoor deze van het cytoplasma naar de 
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nucleus migreert. Daar zal DAF-16 genen die instaan voor de reproductieve groei en 

metabolisme inhiberen, en genen die instaan voor een verhoogde  stresstolerantie (zoals bij 

dauervorming) activeren (Braeckman et al., 2003).  

 

Tot deze stress-geïnduceerde genen horen onder meer genen coderend voor superoxide 

dismutases (SOD), catalases, metallothioneïnes (MT) en heat shock proteins (HSP) (Barsyte et 

al., 2001). SOD zet het hoogreactieve superoxide (zie 1.3.4) om tot waterstofperoxide, wat op 

zijn beurt gereduceerd wordt tot water door catalase. MT’s spelen dan weer een belangijke 

rol in metaaldetoxificatie, terwijl HSP’s zorgen voor de stabilisatie en het transport van 

eiwitten.  

 

De verlengde levensduur in Ins/IFG pathway mutanten is dus grotendeels het gevolg van een 

verhoogde stresstolerantie, door de gecoördineerde overexpressie van stressrespons genen 

(Braeckman et al., 2009; Vanfleteren & Braeckman, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Schematisch 

diagram van de Ins/IGF 

pathway in C. elegans 

(Braeckman et al.., 

2003). 
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1.5.1.2. Mitochondriale mutanten 

 

Recente studies met C. elegans toonden aan dat disruptie van vele mitochondriale 

sleutelcomponenten resulteerde in levensduurverlenging (Feng et al., 2001; Lee et al., 2002; 

Rea, 2005; Tsang & Lemire, 2003). Deze mutanten worden gezamenlijk de Mit mutanten 

genoemd en vertonen voornamelijk disrupties in de ETC. Een belangrijke opmerking is echter 

dat niet alle Mit mutanten langlevend zijn: de exacte locatie en ernst van het defect zal 

bepalen of de worm lang- of kortlevend is (Braeckman et al., 2009).  

 

Aangezien deze mutanten een ernstig verlies van mitochondriale functie vertonen, moeten 

zij via alternatieve energieproductie, zoals de glyoxylaat cyclus, in staat zijn voldoende ATP 

en NADH te produceren voor biosynthetische doeleinden (Tsang & Lemire, 2003; Rea, 2005). 

Deze alternatieve energieproductie zorgt enerzijds dan weer voor een verhoogde SOD- en 

catalase activiteit en anderzijds voor een verlaagde ROS-productie (Lee et al., 2002; Rea, 

2005). De waargenomen verlenging van de levensduur zou dus het gevolg zijn van een 

verlaagde ROS-concentratie. 

 

Een welgekende klasse Mit mutanten zijn de zogenaamde clk mutanten. Deze mutanten 

bestaan uit een set van genen die de timing van cellulaire en fysiologische processen 

reguleren. Mutaties in deze genen veroorzaken een stijging in gemiddelde levensduur en een 

vertraging van ontwikkelings- en gedragsactiviteiten (Feng et al., 2001; Tsang & Lemire, 2003; 

Vanfleteren & Braeckman, 1999). Hoewel het logisch lijkt voort te vloeien uit de 

geobserveerde vertraging in vele processen, is de levensduurverlenging in clk mutanten niet 

het gevolg van een verlaagde metabole snelheid (Braeckman et al., 2002(a)).  Vermoedelijk is 

deze, zoals hierboven aangehaald, toe te schrijven aan een verlaagde ROS-vorming en 

verhoogde ROS-afbraak (Braeckman et al., 2009; Rea, 2005). 

De levensduurverlenging veroorzaakt door clk-genen gebeurt door mechanismen die 

fundamenteel verschillen van deze die zorgen voor de waargenomen levensduurverlenging 

bij mutaties in de Ins/IGF pathway. De levensduurverlenging waargenomen bij daf-2 

mutanten wordt immers veroorzaakt door een verhoogde stresstolerantie. Deze twee 

levensduurverlengende effecten zijn duidelijk additief en dus onafhankelijk (Lakowski  & 

Hekimi, 1998). 

 

1.5.2. Omgevingsfactoren die de levensduur van C. elegans beïnvloeden 

 

1.5.2.1. Hormesis 

Hormesis is een wijdverspreid biologisch fenomeen dat omschrijft hoe lichte stress een 

voordelig effect heeft (zoals verlengde levensduur, vertraagde veroudering, vertraagd 

voorkomen van ouderdomsgerelateerde ziektes,... ) op het organisme, terwijl hogere 

dosissen schadelijk kunnen zijn. 
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Wormen die korte tijd blootgesteld worden aan lichte stress (bijvoorbeeld warmtestress), 

blijken langer te leven dan hun soortgenoten die niet aan deze stress onderworpen werden. 

Andere behandelingen, zoals hyperoxie, vertonen hetzelfde levensduurverlengende effect 

(Butov et al., 2001). Het onderliggend mechanisme voor deze levensduurverlenging is de 

succesvolle inductie van het stress defensieprogramma, dat ook zorgt voor bescherming 

tegen veroudering. Vanuit het perspectief van de vrije radicaal theorie, zorgt een lichte stress 

voor de productie van vrije radicalen. Deze induceren op hun beurt dan weer de activatie van 

anti-oxidant enzymes, welke niet enkel ageren tegen stress maar ook tegen veroudering 

(Houthoofd & Braeckman, 2009). 

 

Het bijna universele voordelige effect van calorische restrictie kan beschouwd worden als 

een speciaal geval van hormesis en wordt besproken in de volgende paragraaf. 

 

1.5.2.2. Calorische restrictie 

In het begin van de twintigste eeuw ontdekte men dat het vertragen van de groei van ratten 

door een verminderde voedselopname (= calorische restrictie of CR) leidt tot een verlenging 

van de levensduur. Hierbij is het belangrijk dat de opname van calorieën wordt verminderd, 

zonder de relatieve hoeveelheid eiwitten, vitaminen en mineralen te verminderen. 

Omgekeerd leidt het weglaten van bepaalde voedselcomponenten zonder vermindering van 

het totaal aantal calorieën niet tot een levensduurverlenging. De oorspronkelijke conclusie 

was dat de geobserveerde levensduurverlenging het gevolg was van een vertraagde groei, 

maar ondertussen heeft men deze visie moeten corrigeren, aangezien er ook 

levensduurverlenging wordt waargenomen wanneer men calorische restrictie toepast op een 

kort deel van het adulte leven (Mair et al., 2003). 

 

Deze levensduurverlenging blijkt afhankelijk van de gebruikte stam van het organisme, het 

geslacht en de sterkte van de calorische restrictie. Bovendien is het fenomeen evolutief goed 

geconserveerd: hoewel de meeste studies werden uitgevoerd op ratten en muizen, kon 

levensduurverlenging door calorische restrictie ook worden aangetoond bij protozoa, 

vliegen, fruitvliegen, watervlooien, nematoden, rotiferen, spinnen, hamsters en labradors 

(Houthoofd & Braeckman, 2009). 

 

Een belangrijke opmerking is dat hoewel het effect van calorische restrictie goed 

geconserveerd is, het niet universeel lijkt (Mockett et al., 2006). Deze vastelling is duidelijk 

waarneembaar bij levensduurverlengingen in insecten: hoewel CR positieve effecten heeft 

op de levensduur van Drosophila melongaster, heeft het een negatieve impact op de 

levensduur van Musca domestica en vertoont het geen effect in Ceratitis capitata (Mockett 

et al., 2006). Zo werd ook vastgesteld dat het effect van calorische restrictie op Mus 

musculus stamspecifiek is (Forster et al., 2003).  

 

De soort- en stamgebonden effecten van calorische restrictie, die dus enorm kunnen 

verschillen tussen nauw verwante insecten en knaagdieren, illustreren goed de 

moeilijkheden om het concept ‘calorische restrictie’ te extrapoleren naar nog andere 
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fylogenetische groepen. Hierdoor is het onmogelijk om te speculeren welke soorten, inclusief 

de mens, al dan niet zullen reageren op CR (Mockett et al., 2006). 

 

 

1.5.2.2.1. Fysiologische effecten van calorische restrictie 

Calorisch gerestricteerde wormen  vertonen, naast de duidelijke levensduurverlenging, ook 

nog enkele andere typerende fysiologische kenmerken, zoals: slankheid, uitgestelde 

maturatie, verlengde en gereduceerde fecunditeit, een verlaagd vetgehalte, een 

verminderde accumulatie van bepaalde vormen van moleculaire schade en een verhoogde 

SOD en catalase activiteit (Houthoofd et al., 2003; Braeckman et al., 2009). 

Nu resteert uiteraard nog de discussie welke van deze waarnemingen oorzaken dan wel 

gevolgen zijn... 

 

• Verminderde reproductie en uitgestelde maturatie kunnen al geschrapt worden van 

de voorlopige lijst van oorzaken, aangezien er voldoende steriele mutanten gekend 

zijn bij C. elegans en Drosophila die geen verlengde levensduur vertonen (Houthoofd 

& Braeckman, 2009). Mutaties die steriliteit induceren en wél levensduurverlenging 

induceren, doen dit dus via private mechanismen. Op eenzelfde wijze kon ook 

levensduurverlenging door een verlaagd vetgehalte worden verworpen. 

 

• Het verminderd voorkomen van oxidatieve schade kan het gevolg zijn van een 

verminderde productie van beschadigde moleculen of een verhoogde herstel- of 

afbraakcapaciteit. Er werd evidentie gevonden voor beide mechanismen: de 

productie van vrije radicalen is lager,  de activiteit van antioxidant enzymes is hoger 

en de eiwitturnover verhoogt drastisch in calorisch gerestricteerde wormen (Mair & 

Dillin, 2008). De verlengde levensduur kan dus het gevolg zijn van zowel een 

verlaagde productie van vrije radicalen als van een verbeterd herstel van 

beschadigde eiwitten. Beide mechanismen impliceren echter een verhoogde 

stressresistentie. Het lijkt er dus op  dat levensduurverlenging door calorische 

restrictie niet het gevolg is van een passief proces, maar door het actief upreguleren 

van een defensieprogramma om moleculaire schade te voorkomen.  

 

 

1.5.2.2.2. Calorische restrictie in C. elegans 

Er werden reeds verscheidene methodes gebruikt en beschreven om calorische restrictie in 

C. elegans te bestuderen:  

• Klass (1977) verminderde de bacteriële concentratie van 10
9
 naar 10

8
 bacteriële 

cellen per ml  in gesuspendeerde culturen en nam een gemiddelde 

levensduurverlenging van 60% waar. Het voordeel van restrictie door de bacteriële 

dilutie te verminderen bestaat eruit dat deze methode toegepast kan worden op een 

kwantitatieve wijze, die praktisch gemakkelijk uitvoerbaar is. 
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• Het reduceren van bacteriële opname kan ook bereikt worden met genetische 

middelen door gebruik te maken van mutanten met een verminderde faryngeale 

pompsnelheid. Dergelijke eat-mutanten vertonen een uitgehongerd fenotype en 

werden gebruikt door Lakowski en Hekimi (1998) om het genetische aspect van 

calorische restrictie te bestuderen. Houthoofd (unpublished data, 2002) nam enkel 

levensduurverlenging waar bij eat-mutanten die gekweekt worden in vloeibare 

culturen. Er kon echter geen levensduurverlenging worden vastgesteld bij eat-

mutanten gekweekt op agarplaten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze 

mutanten CR ervaren afhankelijk van de omgevingscondities, zoals bijvoorbeeld de 

dikte van de bacteriële voedingslaag (Houthoofd et al., 2005). 

 

• Een derde manier om calorische restrictie te induceren bij C. elegans is door de 

nematode aan axenische condities (gekweekt in de afwezigheid van andere 

contaminerende soorten) bloot te stellen. Een vaak gebruikt axenisch medium 

bestaat uit een mengeling van gistextract en sojapepton, met hemoglobine als 

supplementaire bron van sterolen en haemgroepen (Houthoofd et al., 2005). 

Wanneer C. elegans wordt gekweekt onder axenische condities, neemt men een 

verdubbeling van de levensduur waar vergeleken met wormen die E. coli als 

voedingsbron gebruiken (Houthoofd et al., 2003).  

Een belangrijke opmerking hier is dat axenisch medium een rijk medium is en de 

term ‘calorische restrictie’ hier in principe dus niet op kan worden toegepast. Een 

mogelijke verklaring voor de toch waargenomen restrictie is dat het medium niet 

efficiënt kan worden opgenomen door het voedingsapparaat van C. elegans. Een 

andere plausibele verklaring is dat de voedselcomponenten van het axenische 

medium niet efficiënt kunnen worden opgenomen door de nematodendarm 

(Houthoofd et al., 2005). Vandaar dat deze methode van vermindering van de 

voedselopname de term ‘dietaire restrictie’ meekrijgt: niet het aantal aangeboden 

calorieën wordt verminderd, maar de voedingsbron bemoeilijkt de opname. 

• Een laatste manier van CR bestaat eruit om de expressie van transporters die 

noodzakelijk zijn voor de voedselopname te verminderen. Zo leidt RNAi (RNA-

gemedieerde interferentie) gericht tegen nac-2 (transporter van di- en 

tricarboxylaten) of nac-3 (transporter van dicarboxylaten) tot een 

levensduurverlenging van 19% en 15% respectievelijk (Fei et al., 2003). 

 

1.5.2.2.3. Moleculaire pathways van calorische restrictie 

Hoewel levensduurverlenging door CR succesvol werd toegepast op een grote variëteit aan 

diersoorten, gaande van eencelligen tot zoogdieren, blijven de genetische pathways die de 

CR respons reguleren grotendeels ongekend (Mair and Dillin, 2008; Braeckman et al., 2009). 

Wel is duidelijk dat deze mechanismen een fysiologische verschuiving induceren, gaande van 

een systeem dat gebaseerd is op groei en ontwikkeling, naar een systeem dat zich 

voornamelijk focust op onderhoud en herstel. Hieronder worden kort enkele pathways en 

genen besproken die vermoedelijk betrokken zijn bij de fysiologische respons van CR. 
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Een mogelijke kandidaat voor het mediëren van deze respons, is de TOR pathway (Target of 

Rapamycin). In zoogdieren en fruitvliegen detecteert TOR de cellulaire 

aminozuurconcentratie en reguleert de celgroei door de transcriptie, translatie en 

proteïnedegradatie te controleren. Een aannemelijke hypothese stelt dat TOR de 

verouderingssnelheid reguleert via stimulatie door nutriënten en de detectie van de 

AMP/ATP ratio in de cel (Houthoofd et al., 2005). Er is echter nog niet veel onderzoek 

verricht betreffende de functie van de TOR pathway in het verouderingsproces, dus voorlopig 

blijft  alles speculatie. 

Recent onderzoek wees uit dat enkele transcriptiefactoren die normaal betrokken zijn bij de 

oxidatieve stressrespons, ook een rol uitoefenen bij het mediëren van de respons op CR. Zo is 

de transcriptiefactor FoxA/pha-4 onmisbaar voor levensduurverlenging geïnduceerd via eat-

mutanten en bacteriële dilutie (Panowski et al., 2007). Zo bleek ook de skn-1 

transcriptiefactor noodzakelijk voor levensduurverlenging door bacteriële dilutie (Bishop & 

Guarente, 2007(b)).  

Het feit dat CR de levensduur niet kan verlengen wanneer het gen dan codeert voor 

cytochroom c wordt verwijderd (Nisoli et al., 2005), of wanneer er ETC inhibitoren worden 

toegevoegd (Bevilacqua et al., 2005; Bishop & Guarente, 2007(a)), suggereert dat 

mitochondriën onmisbare factoren zijn bij levensduurverlenging door CR.  Er worden 

verscheidene mechanismen voorgesteld, die de rol van mitochondriën bij de 

levensduurverlengende effecten van calorische restrictie kunnen verklaren (Lanza & Nair, 

2010): 

• Guarente (2008) stelt voor dat een uitbreiding van het binnenste mitochondriale 

membraan plaatsvindt gedurende CR, wat de ROS productie drastisch kan verminderen. 

Zo kan het elektronentransport vertrekkende van NADH en FADH2 verdeeld worden over 

meer cytochromen, waardoor er minder elektronen verloren gaan door omgekeerd 

transport. 

 

• Een tweede mogelijkheid bestaat uit een verschuiving in substraatoxidaties: in een 

poging om carbohydraten te besparen, kan CR vetverbranding promoten. Oxidatie van 

lipiden leidt tot het transport van elektronen via een flavoproteïne, welke complex I van 

de ETC passeert en rechtstreeks complex II voedt (Weindruch et al., 1988). Doordat het 

elektronentransport één complex overslaat, vermindert hierdoor de kans op ROS 

productie. Castelein et al. (2008) vonden echter dat het expressieniveau van enzymen 

betrokken bij de vertzuuroxidatie neergereguleerd worden wanneer C. elegans 

blootgesteld wordt aan axensiche condities. Aangezien er te weinig vetten aanwezig zijn 

in dit medium, geldt dit scenario dus niet voor diëtaire restrictie maar kan het wel nog 

een verklaring bieden voor andere vormen van CR. 

 

• De mitochondriale koppeling kan dankzij diens invloed op het mitochondriale 

membraanpotentiaal, de productie van ROS beïnvloeden. Deze koppeling wordt 

eveneens beïnvloed door CR, hoewel diens impact op de koppeling nog steeds 

onduidelijk is. Eén studie toont aan dat CR de protonenlek vermindert en zodoende ook 

de ROS productie (Bevilacqua et al., 2005), terwijl een andere dan weer stelt dat de 
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verminderde ROS productie juist resulteert uit een grotere protonenlek (Lambert & 

Merry, 2004).  

 

• Nog een ander mechanisme suggereert een verhoogde mitochondriale autofagie ten 

gevolge van calorische restrictie. Lysosomale degradatie van beschadigde organellen en 

vervanging door nieuw gevormde onderdelen, zouden inderdaad kunnen instaan voor 

een verlaagde ROS productie. Studies met C. elegans toonden aan dat genen die de 

mitochondriale autofagie reguleren, noodzakelijk zijn voor het langlevende fenotype van 

de eat- mutanten (Jia & Levine, 2007).   

Calorische restrictie lijkt de bovenstaande effecten op de mitochondriën van zoogdieren te 

mediëren  via een bepaalde klasse proteïnen: de sirtuines. Zo wordt SIRT1 geactiveerd onder 

fysiologische condities waarbij de NAD/NADH ratio verhoogd is (bijvoorbeeld tijdens CR), 

waarna dit proteïne histonen en proteïnen kan deacetyleren (Lin et al., 2004). Door de 

acetylgroepen van histonen te verwijderen, kan dit enerzijds de globale genexpressie 

wijzigen of kan dit anderzijds leiden tot de inhibitie van slechts enkele verouderings-

inducerende genen. Eén zo’n proteïne dat door SIRT1 gedeacetyleerd wordt is PGC-1α. Deze 

deacetylatie verhoogd de activiteit van dit proteïne, wat leidt tot de stimulatie van de 

mitochondriale biogenese, via verscheide transcriptiefactoren (Rodgers et al., 2005). 

Tegelijkertijd deacetyleert SIRT1 ook enkele proteïnes betrokken bij de mitochondriale 

autofagie. Dit suggereert dat SIRT1 helpt in het onderhouden van functionele mitochondriën, 

door de degradatie van oude en de synthese van nieuwe mitochondriën te reguleren (Lee et 

al., 2008).  

Enkele studies (Houthoofd et al., 2003; Mair and Dillin, 2008) toonden aan dat de 

levensduurverlengende effecten van calorische restrictie onafhankelijk zijn  van DAF-16. CR 

verlengt de levensverwachting dus via mechanismen die fundamenteel verschillen met deze 

van de Ins/IGF pathway. Of  CR al dan niet dezelfde processen als clk-mutanten beïnvloedt, 

staat echter nog onder discussie (Lakowski and Hekimi, 1998; Dillin et al., 2002).  

 

Alhoewel  er dus nog veel onduidelijkheid heerst omtrent de genetische pathways van CR, 

zijn er toch voldoende kandidaten, wat  verder onderzoek betreffende de genen betrokken 

bij de respons op CR een veelbelovende toekomst biedt. De rol van CR op het organisme blijft 

al bij al een belangrijk studiegebied, dat misschien ooit zelfs zal resulteren in effectieve 

interventies op leeftijdsgebonden morbiditeit en levensduurverlenging in de mens.  
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1.6. Preliminaire studies 

Zoals hierboven vermeld, is men nog onzeker over de mechanismen die instaan voor de 

levensduurverlengende effecten van calorische restrictie. Ondanks deze twijfel, neemt de 

voornaamste hypothese betreffende de effecten van CR aan, dat het mitochondriaal 

elektronentransport en elektronenlekken vermindert en zo de schade veroorzaakt door ROS doet 

dalen (cfr. free radical theory of ageing). Zo blijft de reductie van oxidatieve stress in 

mitochondria de voornaamste focus in het onderzoek naar de mechanismen die CR veroorzaken.  

In 2002 (a; b) vonden Houthoofd et al. dat de in vivo metabole activiteit van C. elegans onder 

calorische restrictie minstens even hoog ligt dan het metabolisme van controles. De metabole 

activiteit werd in deze studies zowel berekend via de massa-specifieke zuurstofconsumptie als 

via de warmteproductie. De auteurs vonden dat de metabole snelheid  van C. elegans 

blootgesteld aan CR via bacteriële dilutie, even hoog is als dat van controles en de metabole 

snelheid van eat-2 mutanten en nematoden gekweekt onder axenische condities zelf hoger ligt 

dan bij de controlegroep. Houthoofd et al. (2002 b) vonden eveneens dat blootstelling aan 

axenische condities een hogere activiteit van de anti-oxidant enzymes superoxide dismutase en 

catalase induceert. Deze resultaten tonen aan dat axenisch medium een variëteit aan somatische 

onderhoudsfuncties opreguleert. 

Castelein (2009, unpublished data) voerde eveneens massa-specifieke 

zuurstofconsumptiemetingen uit, maar dan op geïsoleerde mitochondriën. Zij vond dat de in 

vitro respiratie van diëtair gerestricteerde C. elegans via complex I van de ETC, significant lager 

ligt dan de respiratie van controles. De studie wees ook uit dat de RCR ratio’s significant hogere 

waarden bereikten (op een 5% significantieniveau) in wormen gekweekt onder axenische 

condities, vergeleken met hun monoxenische tegenhangers. Bovendien konden er axenische 

ADP/O ratio’s waargenomen worden die ver boven de theoretische maximumwaarde van 3,33 

lagen.  

Om de resultaten van deze twee laatste studies verder uit te diepen en de respirationele 

contradictie te onleden werd een nieuwe studie voorgesteld, in de vorm van een masterscriptie.  
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2. Doelstellingen 

Om de contradicties tussen de studie van Houthoofd et al. (2002 a; b) en Castelein (2009, 

unpublished data) te kunnen verklaren, werden eerst en vooral de metingen van de voorgaande 

studies herhaald. Enerzijds wordt de in vivo metabole activiteit van C. elegans onder axenische 

condities ten opzichte van controles berekend. Om dit basale metabolisme te bestuderen zullen we 

eveneens de in vivo warmteproductie en respiratie meten. Anderzijds herhalen we ook de in vitro 

repiratiemetingen van Castelein (2009, unpublished data), aan de hand van mitochondriale isolaten.  

Een volgende stap bestaat eruit om extra data te vergaren die de discrepanties tussen beide studies 

kunnen verklaren. Hiervoor gaan we niet enkel de in vitro respiratie via complex I meten, maar 

eveneens de respiratie via complex II en via beide complexen. Het  zou kunnen dat deze in vitro 

metingen elkaar uitmiddelen en zo een gebalanceerde in vivo respiratie bereiken. We gaan ook de in 

vitro ATP-productie bekijken om zo de mitochondriale efficiëntie te kunnen koppelen aan de 

verschillende behandelingen. Deze ATP-productiemetingen kunnen bovendien ook informatie 

leveren over het percentage mitochondriale versus niet-mitochondriale ATP-synthese. Indien de niet-

mitochondriale fractie ATP-productie bijvoorbeeld hoger ligt onder axenische condities, kan dit de 

hoge waargenomen ADP/O waarde van Castelein (2009, unpublished data) verklaren. 

Deze extra metingen zouden dus een algemeen inzicht moeten verschaffen in de algemene 

mitochondriale functie van diëtair gerestricteerde wormen ten opzichte van controles. De wormen 

gevoed onder calorische restrictie worden gekweekt in een axenisch medium, terwijl de controles 

onder monoxenische omstandigheden worden gekweekt (zie 3.2.5 en 3.2.6). 

 

2.1. Hypothesen 
 

We stellen een model voor waarbij calorische restrictie de energieproductie verbetert door een 

gebalanceerde respiratie, die lagere zuurstofconsumptie associëert met een lagere ROS 

productie. Zodoende veronderstellen we een drastische cellulaire verandering in calorische 

gerestricteerde wormen, met een groter aantal efficiënter functionerende mitochondriën. Een 

eerste nulhypothese stelt dat calorsich gerestricteerde wormen eenzelfde basaal metabolisme 

(de respiratie- en warmteproductiecapaciteit in rust) vertonen. We verwachten dat het basaal 

metabolisme van de axenische groep iets hoger ligt dan bij de controlegroep, in 

overeenstemming met de waargenomen resultaten van Houthoofd et al. (2002 b). 

Een tweede nulhypothese veronderstelt dat de mitochondriën van de calorisch gerestricteerde  

en de wild type (WT) wormen even efficiënt functioneren. Hier verwachten we dat de 

mitochondriën van calorisch gerestricteerde wormen efficiënter zullen functioneren dan die van 

de controles. Deze resultaten zouden in overeenstemming zijn met de significant hoger 

bevonden ADP/O en RCR ratio’s van diëtair gerestricteerde wormen ten opzichte van controles, 

in de studie van Castelein (2009, unpublished data). 

De resultaten van dit thesisonderzoek zouden dan deze hypothesen moeten kunnen ontkrachten 

of bevestigen.   
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3. Materiaal en Methoden 

 

3.1. Experimenteel design 

 

3.1.1. De glp-4 daf-16 mutant 

Verouderingsonderzoek vereist vaak grote synchrone populaties, die zich niet kunnen  

mengen met volgende generaties. Dergelijke populaties kunnen gemakkelijk bekomen 

worden door de eitjes te isoleren via een procedure die gebruik maakt van bleekwater (zie 

3.2.2). Maar een extra voorzorgsmaatregel kan genomen worden door gebruik te maken van 

wormen die een temperatuursgevoelige mutatie bezitten, welke steriliteit veroorzaakt bij 

bepaalde temperaturen. 

Eén zo’n mutatie die aan deze vereisten beantwoordt is glp-4. Glp-4 mutanten die 

ontwikkelen bij een niet-permissieve temperatuur (24°C) zijn compleet steriel door een 

sterke reductie in de productie van het aantal geslachtscellen. Dit in tegenstelling tot een 

ontwikkeling bij 17°C (de permissieve temperatuur), waarbij deze mutant een normale 

reproductie en geslachtscellijn vertoont. Zo kan bij 17°C een kweekcultuur onderhouden 

worden, terwijl er bij 24°C geen nakomelingen zijn om te interfereren bij metingen tijdens 

experimenten.  

Veel steriele mutanten, inclusief glp-4, vertonen echter een minder of meer beperkte mate 

van levensduurverlenging. Mukhopadhyay & Tissenbaum (2007) ontdekten dat deze 

levensduurverlenging afhankelijk is van DAF-16 en dat wanneer dit gen wordt uitgeschakeld, 

de levensduurverlenging wegvalt. Zo zal de dubbelmutant glp-4 daf-16 een levensduur 

vertonen die equivalent is aan deze van een mutatievrije C. elegans. 

 

3.1.2. Kweek 

Er heerst al eenduidigheid over het feit dat wormen gekweekt op axenisch medium een 

verlengde levensduur vertonen, maar hoe dit komt zorgt voor wat meer vragen. Wij voeren 

dus verschillende experimenten uit op glp-4 daf -16 mutanten gekweekt in axenisch medium 

met diezelfde mutant gekweekt in monoxenisch medium ter controle.  

De wormen voor de kweek ontwikkelen eveneens in monoxenisch medium. We zorgen ook 

steeds voor een reserve aan kweekwormen op nutriënt agarplaten. Eens de wormen voor de 

kweek klaar zijn om hun eieren af te zetten, worden ze gechloroxt zodat een synchrone 

cultuur bekomen wordt. Deze eitjes ontwikkelen zich overnacht tot het eerste larvale 

stadium, waarmee de experimenten kunnen opgestart worden. Indien deze wormen dag 2 

van hun volwassen bestaan inleiden, vertonen hun mitochondriën een geschikte ouderdom 

om experimenten op uit te voeren. 
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3.1.3. Experimenten  

De metabole snelheid kan gedefiniëerd worden als snelheid waarbij chemische reacties 

plaatsvinden in het organisme. Een meer praktisch gerichte definitie stelt de metabole 

snelheid gelijk aan ‘de hoeveelheid energie die vrijgesteld wordt per tijdseenheid, wanneer 

voedingsbronnen worden afgebroken door katabole reacties’.  Een deel van deze vrijgestelde 

energie kan gebruikt worden voor onderhoud, beweging en biosynthese, terwijl de overige 

energie wordt vrijgesteld onder de vorm van warmte. Er bestaan dan ook verscheidene 

manieren om de metabole snelheid te karakteriseren: de vrijgestelde energie kan direct 

gemeten worden door calorimetrie of indirect door het meten van de hoeveelheid verbruikte 

zuurstof per tijdseenheid (Braeckman et al., 2002 a; b).  

Om het metabolisme van de glp-4 daf-16 mutanten te meten, maken we gebruik van beide 

methoden. Zo ondergaan zowel de controle als de langlevende, diëtair gerestricteerde 

wormen  warmteproductiemetingen en respiratiemetingen. Deze metabole eigenschappen 

verschaffen ons zo de nodige informatie om de efficiëntie van de ETC in vivo te bepalen.  

Daarnaast wordt ook een deel van de axenische en monoxenische wormen verwerkt voor 

isolatie van de mitochondiën, voor het opmeten van de mitochondriale respiratie en de 

mitochondriale ATP-productie. De metingen op de geïsoleerde mitochondriën geven dan 

weer een beeld over de ETC efficiëntie in vitro.  

Van zowel de volledige wormen als de mitochondriën worden eiwitstalen genomen om op 

een later tijdstip de biomassa voor standaardisering te bepalen. Deze stalen worden tijdelijk 

ingevroren bij -76°C. 

 

Alle experimenten en onderzoek nemen plaats in het complex Ledeganck van de faculteit 

wetenschappen aan de Universiteit Gent. Het volledige onderzoek valt te kaderen binnen de 

vakgroep biologie en de onderzoeksgroep verouderingsfysiologie. 

 

3.2. Kweek C. elegans 

 

3.2.1. Groeimedium 

Nutriënt agar is een rijk medium waarop een dikke laag E. coli cellen kan groeien, die als 

voedsel dienen voor C. elegans. Bijgevolg kunnen op dergelijke platen veel wormen gekweekt 

worden.  

• Materialen & methode: 

o Weeg 11 g nutriënt agar (OXOID Ltd., Hampshire, U.K.) af. 

o Voeg 400 ml dH20 en 0.2 ml cholesterol oplossing (1 g/100 ml in ethanol, Sigma, 

België) toe. 

o Autoclaveer gedurende 20 minuten bij 1 psi. 

o Voeg 10 ml steriele K-fosfaatbuffer (1M; pH 6) toe. 
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o Giet zo’n 12.5 ml van het bekomen mengsel in een petriplaat van 9 cm diameter. 

o Wanneer de agar is afgekoeld, wordt er ongeveer 300 µl E. coli suspensie (in LB 

broth, Difco, U.S.A.) op de plaat aangebracht en verspreid over het oppervlak. 

o Incubeer de platen overnacht bij 37°C zodat een mooie laag E. coli cellen kunnen 

groeien. 

De platen kunnen enkele weken bewaard worden bij 4°C. Laat de platen altijd acclimatiseren 

tot kamertemperatuur alvorens er wormen op aan te brengen. 

 

3.2.2. Opstarten van een synchrone populatie 

In het chloroxmengsel (NaOH en bleekwater) worden alle cellen van de wormen en de 

resterende E. coli cellen gelyseerd door de sterk toxische omgeving. Enkel C. elegans eitjes 

blijven door hun beschermende eischaal na de procedure levensvatbaar. Door de eitjes 

overnacht in S-buffer te laten schudden, wordt een synchrone J1-cultuur bekomen. Het 

schudden is noodzakelijk om een zuurstoftekort bij de larven te voorkomen. 

• Materialen & methode: 

o Was de nutriënt agarplaten met graviede wormen drie maal af met S-buffer (100 

mM NaCl + 50 mM K-fosfaatbuffer (pH 6.0)) en breng ze in een seriele 50 ml buis. 

o Laat de wormen bezinken en zuig de overtollige S-buffer weg. Herhaal deze 

handeling tot het supernatans helder is. 

o Leng de wormenpellet aan tot 30 ml met ddH2O toe en voeg vervolgens 8 ml 

bleekwater (NaOCl 12° Cl, Belgolabo, België) en 2 ml NaOH (10M, Merck, U.S.A.) 

toe. 

o Schud gedurende 4,5 minuten. 

o Centrifugeer 3 minuten aan 3000 toeren per minuut (rpm, rotations per minute) 

en giet het supernatans af. 

o Was met S-buffer en centrifugeer opnieuw voor drie minuten bij 3000 rpm. 

Herhaal deze stap drie maal. 

o Breng de eitjes vervolgens in een kleine hoeveelheid S-buffer in een 

schudincubator (aan 120 rpm) bij 17 °C (kweek) of 24°C (experiment). 

Wanneer de J1-larven na 24 uur uit de eitjes geslopen zijn, worden ze op agarplaten of in 

Fernbachflessen gebracht. 

 

Voor een experiment in axenisch medium wordt deze chloroxprocedure ook uitgevoerd zoals 

hierboven beschreven. Er wordt echter een extra, kortere chloroxstap van 30 seconden 

uitgevoerd. Tussen de twee chloroxstappen worden de wormen één keer gewassen. Deze 

extra behandeling met javel gebeurt om er zeker van te zijn dat alle bacteriën gelyseerd zijn 

en het mengsel dus steriel is, aangezien axenisch medium uiterst gevoelig is voor 

contaminatie. 
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3.2.3. Opstarten van Fernbachculturen 

 

3.2.3.1. Monoxenische cultuur 

Wormen gekweekt in monoxenisch medium worden zowel voor de kweek als voor de 

experimenten (de controlegroep voor calorisch restrictie) gebruikt, al houden we de 

concentratie wormen per ml medium voor de kweek dubbel zo hoog. 

• Materialen & methode: 

o Giet 250 ml S-buffer (100 mM NaCl + 50 mM K-fosfaatbuffer (pH 6.0)) in een 

steriele fernbachfles. 

o Voeg 125 µl cholesterol oplossing (1 g/100 ml in ethanol, Sigma, België) toe. 

o Voeg 5 g E. coli parels (ca. 5 x 10
11

 cellen/g) toe. 

o Voeg 1000 wormen per ml medium toe voor de experimenten en 2000 wormen 

per ml medium voor de kweek. 

o Zet de Fernbachfles in een schudincubator (aan 120 rpm) bij 17°C (kweek) of bij 

24°C (experiment). 

Meet vervolgens elke dag de Optic Density (OD) met een Varian Cary 3 Spectrophotometer 

(Varian, U.S.A.) bij 550 nm en voeg E. coli parels toe indien nodig. 

 

3.2.3.2. Axenische cultuur 

Wormen gekweekt in axenisch medium worden enkel gebruikt voor experimenten (de 

testgroep voor diëtaire restrictie). Dit medium is enorm gevoelig voor contaminatie en men 

hoort dus uiterst voorzichtig te zijn zodat alles steriel blijft. 

• Materialen & methode: 

o Pipetteer 200 ml axenisch medium (3% soja pepton (Sigma, België) + 3% gist 

extract (Difco, U.S.A.)) in een steriele Fernbachfles. 

o Voeg 50 ml magere melk (U.H.T.) toe, om een eindconcentratie van 20% te 

bekomen. 

o Voeg vervolgens 125 µl cholesterol oplossing (1 g/100 ml in ethanol, Sigma, 

België) en 2.5 ml haeomoglobine oplossing (eindconcentratie 0,05%, 2,5 g 

Haemoglobine (Serva, Duitsland) in 50ml 0,1 M KOH (Vel, U.S.A.)) toe. 

o Voeg 1000 wormen per ml  medium toe. 

o Zet de Fernbachfles in een schudincubator (aan 120 rpm) bij 24°C. 
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3.3. Experimenten 

 

3.3.1. Staalname 

De experimenten worden telkens uitgevoerd op een specifiek aantal wormen, wat het 

noodzakelijk maakt het aantal wormen per ml medium te schatten.  Hiervoor voeren we een 

manuele telling uit op een staal van het medium en berekenen aan de hand van deze 

schatting hoeveel milliliter medium we uiteindelijk nodig hebben. 

• Materialen & methode: 

o Pipetteer 500 µl S-buffer (100 mM NaCl + 50 mM K-fosfaatbuffer (pH 6.0)) en 

500 µl wormensuspensie in een epje en meng door op en neer te pipetteren. 

o Plaats 50 µl van het epje in een telraam en voeg hierbij 1 ml S-buffer. Herhaal 

dit drie maal. 

o Tel de wormen onder de binoculair en neem het gemiddelde van de drie 

schattingen. Bereken vervolgens de hoeveelheid benodigde wormsuspensie om 

het gewenste aantal wormen te bekomen. 

 

3.3.2. Sucrosewassing 

Bacteriën worden verwijderd uit de voedingsmedia via een sucrosewassing. Doordat de 

bacteriën de toegevoegde sucrose snel opnemen, verkrijgen ze een hogere densiteit dan de  

omringende wormen en zakken bij centrifugatie naar beneden. De wormen nemen de 

sucrose niet onmiddellijk op en verblijven na centrifugatie in het supernatans. 

• Materialen & methode: 

o Sample  de benodigde hoeveelheid wormen (zie 3.3.1) op dag 2 (d2) van hun 

adulte leven en laat ze uitzakken in S-buffer (100 mM NaCl + 50 mM K-

fosfaatbuffer (pH 6.0)). 

o Was de wormen een aantal keer in 15 ml buisjes en zuig bij de laatste wassing 

het volume slechts af tot 4 ml. 

o Voeg 8 ml 60% sucrose toe (eindconcentratie 40%) en centrifugeer 3 minuten 

aan 3000 rpm. 

o Zuig het wormenkraagje af in een nieuwe 15 ml buis. 

o Was de wormen drie maal met S-buffer door centrifugatie op 1800 rpm 

gedurende één minuut.  

o Na de laatste wassing zijn de wormen klaar voor gebruik in de experimenten. 
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3.3.3. Experimenten op volledige wormen 

Op de volledige wormen worden zowel respiratiemetingen als warmteproductiemetingen 

uitgevoerd. De gecombineerde resultaten van deze in vivo warmteproductie en respiratie 

geven een beeld van de efficiëntie van energieproductie: alle energie die in warmte wordt 

omgezet, kan niet meer gebruikt worden voor ATP-productie. Zo geeft de 

warmteproductie/respiratie ratio het in vivo percentage energie weer, dat verloren gaat 

onder de vorm van warmte. 

 

3.3.3.1. Bereiding van de wormen 

Om experimenten op de volledige wormen te kunnen uitvoeren dienen deze na isolatie en 

wassing ook bereid te worden. De procedure waarmee dit gebeurt wordt hieronder 

uitgelegd. 

• Materialen & methode: 

o Sample 40 000 wormen (zie 3.3.1) op dag 2 (d2) van hun adulte leven en laat ze 

uitzakken in S-buffer (100 mM NaCl + 50 mM K-fosfaatbuffer (pH 6.0)). 

o Voer de sucrose-wassing op de wormen uit (zie 3.3.2) en zuig bij de laatste 

wassing het volume af tot slechts 2 ml. 

o Verdeel deze 2 ml in: 

• 1 x 200 µl en 7 x 100 µl in sampling tubes. Steek deze in de vriezer (-76°C) 

voor eiwitbepaling (zie 3.3.5.1). 

• 900 µl in 4100 µl axenisch medium (concentratie: 3600 wormen per ml) 

voor het uitvoeren van de experimenten.  

• 100 µl op formol gezet. Deze kunnen na de experimenten gebruikt 

worden voor eventuele volumebepaling of om de gezondheid van de 

wormen na te kijken. Voeg hiervoor  2 ml formol toe in de trekkast en 

plaats gedurende 5 à 10 minuten in het warmwaterbad (60°C). Bewaar 

bij kamertemperatuur.  

o Van de bekomen 5 ml wormen wordt: 

• 3 x 1 ml gebruikt voor de respiratiemeting (zie 3.3.3.2) 

• 1 ml gebruikt voor de warmteproductiemeting (zie 3.3.3.3) 

 

3.3.3.2. Respiratiemetingen 

Deze procedure laat toe om na te gaan hoeveel de volledige wormen respireren per 

milligram eiwit (na een eiwitbepaling van de stalen, zie 3.3.5.1). Voor dergelijke accurate 

metingen van kleine veranderingen in zuurstofconcentratie gebruiken we de zescellige 

respirometer van Strathkelvin (Glasgow, U.K.).  Elke cel wordt gevuld met in axenisch 

medium gesuspendeerde wormen, waarna zuurstofmetingen worden uitgevoerd met behulp 

van Clark-type elektroden. Vervolgens plotten we de zuurstofconcentratie tegen de tijd, 

waarbij de helling een indicatie vormt van de algemene zuurstofconsumptie (Braeckman et 

al., 2002(b)). 
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• Materialen & methode: 

o Voeg per meetcel 1 ml sample toe (3x) (zie 3.3.3.1), breng de elektroden in de 

meetcellen  en start de respiratiemeting. 

o Om de resultaten van de verschillende metingen te normaliseren, wordt de 

respiratie van de stalen uitgedrukt per milligram eiwit, met behulp van de 

eiwitbepalingen (zie 3.3.5.1). 

 

 

3.3.3.3. Warmteproductiemetingen 

Deze metingen worden uitgevoerd op 1 ml van hierboven bereide wormen in axenisch 

medium (zie 3.3.3.1). Uit deze metingen kunnen we afleiden hoeveel warmte per gram eiwit 

(na eiwitbepaling van de stalen) de wormen produceren. Deze metabole warmte 

geproduceerd door levend weefsel kan het meest nauwkeurig gemeten worden door 

microcalorimetrie. De Thermal Activity Monitor (TAM) van Thermometric (Järfälla, Zweden) 

meet de warmteproductie aan de hand van nauwkeurig gereguleerde waterbaden waarin de 

meetunits gedompeld worden (Braeckman et al., 2002(b)). 

• Materialen & methode: 

o Breng 25 µl Penicilline/Streptomycine (10000 IU/ml - 10000 UG/ml (Gibco BRL, 

U.S.A.))  in het TAM flesje. 

o Breng vervolgens 1 ml van de bereide wormen in het flesje. 

o Knijp de dop erop en draai het haakje toe. 

o Plaats het TAM-flesje in een meetcel en start de meting. 

o Om de resultaten van de verschillende metingen te normaliseren, wordt de 

warmteproductie van de stalen uitgedrukt per milligram eiwit, met behulp van 

de eiwitbepalingen (zie 3.3.5.1). 

 

3.3.4. Experimenten met de mitochondriën 

Op de vers bereide mitochondriën worden respiratiemetingen en ATP-productiemetingen 

uitgevoerd. Indien we deze twee in vitro metingen combineren, geven deze en duidelijk 

beeld van het in vitro percentage energie dat efficiënt wordt omgezet in ATP. 

 

3.3.4.1. Bereiding van de mitochondriën 

De mitochondriën dienen geïsoleerd en behandeld te worden alvorens er metingen op 

kunnen worden uitgevoerd. De onderstaande procedure beschrijft deze bereiding. 

• Materialen & methode: 

o Sample ongeveer 250000 wormen op d2 (zie 3.3.1) en voer een sucrosewassing 

uit (zie 3.3.2). 

o Verwijder het supernatans van de laatste wasstap na de sucrosewassing en leng 

aan tot 15 ml met HPLC-water (High Pressure Liquid Chromatography, Pancreac, 

Spanje). 
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o Centrifugeer gedurende één minuut aan 1500 rpm. 

o Verwijder het supernatans en voeg 10 ml MSME (220 mM Mannitol, 70 mM 

Sucrose, 5 mM MOPS,  0.5 mM EDTA) toe. 

o Na een tweede korte centrifugatie aan 1500 rpm, wordt het supernatans weer 

verwijderd. Breng 1 ml wormenpap over naar een 2 ml tube en centrifugeer kort. 

o Zuig het supernatans weg tot er maar 1 ml in de tube is en mix de dense 

wormenpellet 40 seconden met een IKA ultra-turrax rotor-stator mixer (IKA, 

Duitsland) aan maximum snelheid (25000 rpm). 

o Voeg 1 ml MSME + 0.4% BSA (Bovine Serum Albumine, Sigma, België) en 50 µl 

Proteïnase K (20 mg/ml, Fermentas, Canada) toe en meng door te inverteren.  

o Centrifugeer het homogenaat gedurende 5 minuten aan 380 g (g-force) bij 4°C 

om grote fragmenten te verwijderen. 

o Herhaal deze stap op het bekomen supernatans. 

o Centrifugeer het nieuw bekomen supernatans gedurende 5 minuten aan een 

hogere snelheid (4500 g), om de mitochondriale pellet te bekomen. 

o Verwijder het supernatans. 

o Voeg 120 µl MSME + 20 µl Proteïnase Inhibitor Cocktail (7x stockoplossing, Roche 

Diagnostics, Duitsland) + 1.4 µl PMSF (0.2 M in EtOH, Phenylmethylsulfonyl 

fluoride, Sigma, België) toe aan de bekomen pellet om de mitochondriën te 

resuspenderen en meng door opzuigen.  

o Aliquoteer hiervan 5  µl voor eiwitbepaling (zie 3.3.5.2) en 6 µl voor ATP-

productie activiteit (zie 3.3.4.4). Het aliquot voor eiwitbepaling wordt ingevroren 

bij -76°C, de ATP-synthese activiteit wordt gemeten op verse mitochondriën. Op 

de overige mitochondriën worden respiratiemetingen uitgevoerd. 

 

 

3.3.4.2. Respiratiemetingen 

Met behulp van de geëxtraheerde mitochondriën kan via deze methode worden nagegaan 

hoeveel en hoe efficiënt de mitochondriën respireren. Deze metingen gebeuren eveneens 

met behulp van Clark-type elektroden, geïncorporeerd in de OROBOROS Oxygraph-2k 

(Oroboros Instruments, Oostenrijk). De Oxygraph-2k laat hoge-resolutie respirometrie toe, 

door terzelfdertijd de zuurstofconcentratie en het zuurstofverbruik te registreren. Het 

instrument bestaat uit twee afzonderlijke respiratiekamers, met elk een polarografische 

zuurstofsensor bestaande uit een gouden kathode en een zilveren anode. De elektroden 

staan met elkaar in contact door middel van een KCl elektrolyt en worden omgeven door een 

zuurstof-permeabel membraan.  

 

Nadat bereide mitochondriën in de respiratiekamers worden geplaatst, kunnen er 

energierijke substraten worden toegevoegd die elektronen zullen leveren aan de ETC 

(pyruvaat en malaat voor complex I; succinaat voor complex II). Vervolgens wordt er ook ADP 

toegevoegd dat door omzetting naar ATP, het voornaamste zuurstofverbruik in gang zet 

(Kayser et al., 2004). Andere chemische componenten zoals rotenon (inhibitor van complex I) 

en FCCP (carbonylcyanide p-trifluoromethoxyphenylhydrazone; ontkoppelt het 
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elektronentransport van de oxidatieve fosforylatie) kunnen ook gebruikt worden, voor 

verdere analyse van de ETC-efficiëntie (zie verder). 

 

• Materialen & methode: 

o 15 µl van de vers bereide mitochondriën (zie 3.3.4.1) wordt gebruikt voor de 

respiratiemetingen met pyruvaat en malaat als substraten (linker meetcel) en 15 

µl voor de metingen met succinaat en rotenon (rechter meetcel). Ze worden 

toegevoegd aan 2 ml MiR05 (respiratiemedium: 0.5 mM EGTA, 3 mM 

MgCl2∙6H20, 60 mM K-lactobionate, 20 mM taurine, 10 mM KH2PO4, 20mM 

HEPES, 110 mM sucrose, 1g/l BSA) 

o  In de beide meetcellen worden sequentieel verscheidene substraten en 

chemische componenten bijgevoegd om de het zuurstofverbruik van de 

mitochondriën te evalueren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Door de toevoeging van pyruvaat (Sigma, België) en malaat (Sigma, België) geeft 

de linker meetcel de mitochondriale respiratie via Complex I van de ETC weer (zie 

1.3.2). 

o Door de toevoeging van succinaat (Sigma, Bellgië) en rotenon (Aldrich-Chemie, 

België) geeft de rechter meetcel uitsluitend de mitochondriale respiratie via 

Complex II van de ETC weer. 

o Aangezien ADP (Adenosinedifosfaat, Sigma, België) wordt omgezet tot ATP 

gedurende de oxydatieve forforylatie, zou men zou een duidelijke stijging in 

respiratie moeten kunnen waarnemen na additie ervan. Door toevoeging van een 

verzadigende hoeveelheid ADP (500 µM) kan de maximale respiratiecapaciteit 

worden gemeten, evenwel beperkt door de synthesecapaciteit van complex V (= 

de Oxphos-capaciteit). 

o Indien we FCCP (Sigma-Aldrich, U.S.A.) toevoegen, geeft dit de maximale 

respiratiecapaciteit van de mitochondriën weer, wanneer deze niet gelimiteerd 

worden door ATP synthese (= de ETC capaciteit). 

o De toevoeging van succinaat aan de linker meetcel geeft een beeld van de 

maximale respiratiecapaciteit van de mitochondriën via CI én CII, wanneer deze 

niet beperkt worden door ATP synthese (ETC capaciteit C I+II). 

o Wanneer vervolgens rotenon aan de linker meetcel wordt bijgevoegd, geeft dit 

de maximale respiratiecapaciteit van de mitochondriën weer, werkende 

uitsluitend via Complex II (ETC capaciteit CII). 

Links Rechts 

5 mM pyruvaat + 5mM malaat 10 µM succ + 2 µg rot 

50 nmol ADP 50 nmol ADP 

500 µM ADP (Oxphos capaciteit CI) 500 µM ADP (Oxphos capaciteit) 

5 µM FCCP  (ETC capaciteit CI) 5 µM FCCP  (ETC capaciteit CII) 

10 mM succ (ETC capaciteit CI +II)  

2 µg rot (ETC capaciteit CII)  
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o Om de resultaten van de verschillende metingen te normaliseren, wordt de 

respiratie van de stalen uitgedrukt per milligram eiwit, met behulp van de 

eiwitbepalingen (zie 3.3.5.2). 

 

 

3.3.4.3. Kwaliteitscontrole van de mitochondriën 

De intactheid van de mitochondriën bereid volgens de procedure beschreven in 3.3.4.1, kan 

getest worden door hun zuurstofverbruik te analyseren. Goed functionerende mitochondriën 

vertonen een erg specifiek respiratieprofiel, waarin verschillende stadia duidelijk herkenbaar 

zijn (Figuur 9):  

• State 1: het zuurstofverbruik van de mitochondriën in de afwezigheid van zowel 

substraten als  ADP. 

• State 2: het zuurstofverbruik van de mitochondriën in de aanwezigheid van 

substraten en de afwezigheid van ADP. 

• State 3: het zuurstofgebruik van de mitochondriën in de aanwezigheid van zowel 

substraten als een limiterende hoeveelheid ADP. 

• State 4: het zuurstofverbruik van de mitochondriën eens de toegevoegde ADP 

van state 3 is opgebruikt. 

Figuur 9: Respiratieprofiel van mitochondriën van glp-4 daf-16 gesampled op dag 2 van het adulte 

leven, gekweekt onder monoxenische condities. De blauwe lijn representeert de zuurstofconcentratie 

(nmol/ml), de rode lijn het zuurstofverbruik (pmol/(s*ml)). De vier verschillende respiratiestadia staan 

afgelijnd in verschillende fases weergegeven. Aan 15 µl mitochondriën werd eerst 5mM pyruvaat en 

5mM malaat toegevoegd en vervolgens 50 nmol ADP. 

Intacte mitochondriën vertonen een laag zuurstofverbruik in aanwezigheid van substraten en 

afwezigheid van ADP (state 2). Toevoeging van ADP veroorzaakt dan weer een onmiddellijke 

stijging van het mitochondriaal zuurstofverbruik (state 3); de duur van deze stijging is 

afhankelijk van de hoeveelheid toegevoegde ADP. Eens deze hoeveelheid ADP opgebruikt is, 

daalt het zuurstofverbruik weer tot een niveau dat ongeveer gelijk is aan het 

zuurstofverbruik van voor de ADP-toevoeging (state 4). 
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De uiteindelijke intactheid van de mitochondriën kan gecontroleerd worden door twee 

verschillende parameters te bepalen: 

• De ‘Respiratory Control Ratio’ (RCR): deze parameter geeft de beperking van 

de snelheid van het elektronentransport door een intacte chemiosmotische 

gradiënt weer. 

• De ADP/O ratio: deze waarde toont de hoeveelheid gefosforyleerde ADP per 

hoeveelheid verbruikte atomaire zuurstof (Estabrook, 1967). 

De RCR-waarde wordt berekend door het zuurstofverbruik in state 3 te delen door het 

zuurstofverbruik in state 4. De ADP/O-waarde wordt dan weer bepaald aan de hand van de 

gekende hoeveelheid toegevoegde ADP en de gemeten hoeveelheid verbruikte zuurstof. Het 

theoretische maximum voor de ADP/O ratio bedraagt 3.33 voor metingen met pyruvaat en 

malaat als substraat en 2  voor metingen met succinaat (zie 1.3.3). 

 

3.3.4.4. ATP-productie assay 

Met behulp van deze assay kan gekeken worden naar de hoeveelheid en efficiëntie van ATP-

productie van de vers bereide mitochondrieën. Na toevoeging van alle nodige substraten (zie 

hieronder), kunnen we waarnemen hoe snel er ATP gevormd wordt via de ATP 

Bioluminescence Assay Kit CLSII (Roche Diagnostics, Mannheim, Duitsland). Door toevoeging 

van het luciferase reagens wordt het aanwezige ATP gebruikt voor lichtproductie, zodat de 

hoeveelheid uitgezonden licht proportioneel is met de hoeveelheid geproduceerde ATP 

(Manfredi et al., 2001). Hierbij geldt dat: 

 

ATP + D-luciferine -> oxyluciferine + PPi + AMP + CO2+ licht 

 

Deze assay kan zodus de ATP-synthese capaciteit van geïsoleerde mitochondriën  nagaan, 

alsook het effect van verschillende substraatmixen op de hoeveelheid geproduceerde ATP. 

 

3.3.4.4.1. Substraatmixen 

Er kunnen drie verschillende substraatmixen worden opgesteld, welke bijkomend al dan niet 

oligomycine en/of FCCP bevatten. Deze twaalf mixen bestaan dan uit: 

o Mix 1-4 bevatten succinaat (voedt complex II) en rotenon (inhibeert complex I) 

o Mix 5-8 bevat pyruvaat en malaat (voeden complex I) 

o Mix 9-12 bevatten succinaat, pyruvaat en malaat (en voeden dus gelijktijdig complex 

I en complex II) 

In onderstaande tabel worden de uiteindelijke samenstellingen van de twaalf mixen 

weergegeven, uitgedrukt volgens de eindconcentraties per well van de microtiterplaat, welke 

gebruikt wordt bij het meten van de ATP-productie. 
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Toevoeging van oligomycine inhibeert complex V (het ATP synthase), wat impliceert dat 

wanneer deze stof wordt toegevoegd, alle ATP-synthese die gebeurt via de oxidatieve 

fosforylatie wordt uitgeschakeld. De overgebleven ATP-productie is dan toe te schrijven aan 

niet-mitochondriale ATP-productie. FCCP ontkoppelt het binnenste mitochondriale 

membraan, zodat de protonengradiënt tussen matrix en intermembranaire ruimte niet kan 

onderhouden worden. Hierdoor vermindert de ATP-productie door complex V in het 

binnenste mitochondriale membraan drastisch.  

  

3.3.4.4.2. Meten van de ATP productie 

Bovenstaande substraatmixen worden vervolgens gebruikt in de ATP-productie assay 

uitgevoerd op de bereide mitochondriën. Hun verschillende samenstellingen kunnen inzicht 

brengen in de werking en de efficiëntie van dit celorganel, eens de ATP-productie gemeten 

is.  

• Materialen & methode: 

o De luciferine/luciferase mix (Roche Diagnostics, Duitsland) wordt opgelost door 

toevoeging van 5 ml ddH20. Zet de mix vervolgens bij 4°C gedurende minimum 

vijf minuten. De oplossing wordt vervolgens gemengd door het flesje zachtjes te 

draaien en te inverteren. 

o Maak twee onafhankelijke ATP standaardreeksen op. Deze reeksen laten toe de 

gemeten lichtproductie om te rekenen naar een hoeveelheid ATP-productie per 

tijdseenheid. Door verdunning van de ATP-standaard uit de ATP Bioluminescence 

Assay Kit met MiR05 buffer (0.5 mM EGTA, 3 mM MgCl2∙6H20, 60 mM K-

lactobionate, 20 mM taurine, 10 mM KH2PO4, 20mM HEPES, 110 mM Sucrose, 

1g/l BSA), wordt volgende verdunningsreeks opgemaakt: 

Concentratie ATP µl MiRo5 µl ATP 

100 µM 492 3 (van 16,5 mM stock) 

10 µM 360 40 (van de 100 µM) 

1 µM 360 40 (van de 10 µM) 

100 nM 360 40 (van de 1 µM) 

10 nM 360 40 (van de 100 nM) 

1 nM 360 40 (van de 10 nM) 

100 pM 360 40 (van de 1 nM) 

10 pM 360 40 (van de 100 pM) 

 Mix 1-4 Mix 5-8 Mix 9-12 

Succinaat (Sigma, België) 5 mM / 5 mM 

Rotenon (Sigma, België) 2 µg/µl / / 

Pyruvaat (Sigma, België) / 1 mM 1 mM 

Malaat (Sigma, België) / 1 mM 1 mM 

Oligomycine (Sigma, België) +/- 2 µg/µl +/- 2 µg/µl +/- 2 µg/µl 

FCCP (Sigma-Aldrich, U.S.A.) +/- 5 µM +/- 5 µM +/- 5 µM 

ADP (Cell technology, U.S.A.) 200 µM 200 µM 200 µM 
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o Voor de assay worden vers bereide mitochondriën gebruikt (zie 3.3.4.1). 

Aangezien zelfs een kleine hoeveelheid mitochondriën een grote hoeveelheid 

licht prodeceren, moeten de mitochondriën 10 000 maal verdund worden met 

MSME (220 mM mannitol, 70 mM sucrose, 5 mM MOPS,  0.5 µM EDTA, dH20). De 

mitochondriën worden pas op  het allerlaatste in de wells gebracht. 

o De ATP-productie wordt gemeten aan de hand van witte microtiterplaten. De 

reagentia worden gemengd volgens de verhoudingen weergegeven in 

onderstaande tabel: 

 

 Ijklijn (rij 1 en 2) Stalen (rij 4-9) 

ATP verdunningsreeks 100 µl / 

Substraatmix  / 50 µl 

MiR05 50 µl 96 µl 

Luciferine/luciferase mix 50 µl 50 µl 

Mitochondriën  / 4 µl 

 

o De platen worden vervolgens gevuld, zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

Er worden telkens 4 technische replica’s per substraatmix opgemaakt.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A MiRo5 MiRo5  Mix 1 Mix 3 Mix 5 Mix 7 Mix 9 Mix 

11 

   

B 10 pM 10 pM     

C 100 pM 100 pM     

D 1 nM 1 nM     

E 10 nM 10 nM  Mix 2 Mix 4 Mix 6 Mix 8 Mix 

10 

Mix 

12 

   

F 100 nM 100 nM     

G 1 µM 1 µM     

H       

 

o De lichtproductie wordt zo snel mogelijk gemeten met behulp van een Victor 

luminescentiemeter (Victor
2
 WALLAC, Nova Biotech, U.S.A.). Veranderingen in 

lichtproductie in functie van de tijd worden omgerekend naar nmol 

geproduceerde ATP per minuut, aan de hand van de twee opgestelde ATP-

ijklijnen.  

o Om de metingen van de verschillende stalen te normaliseren, wordt de activiteit 

in elk staal uitgedrukt per milligram eiwit, met behulp van de eiwitbepalingen (zie 

3.3.5.2). 

 

 

3.3.5. Eiwitbepaling 

Eiwitbepaling kan zowel gebeuren op stalen van volledige wormen als op stalen van de 

geïsoleerde mitochondriën. De procedures om het eiwitgehalte van deze stalen te bekomen 

zijn evenwel verschillend en worden hieronder aangehaald.  

Aan de hand van het bekomen eiwitgehalte, kunnen de geobserveerde data 

gestandaardiseerd worden per milligram eiwit. Deze normalisering is noodzakelijk aangezien 

er zich in elke staalname een verschillend aantal wormen of mitochondriën kunnen 

bevinden. 
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3.3.5.1. Eiwitbepaling van de volledige wormen 

Aan de hand van de BCA Protein Assay kit (Thermo Fisher Scientific, Rockford, Illinois, USA) 

kunnen we het eiwitgehalte van de volledige wormen bepalen via een standaardcurve, 

opgemaakt uit verschillende concentraties runderalbumine. 

• Materialen & methode: 

o De nematodenstalen worden overnacht gedroogd in een Savant SpeedVac 

Concentrator (GMI, U.S.A.). 

o Maak 1 M NaOH op: verdun 1/10
de

 uit 10 M NaOH (Merck, U.S.A.). 

o Voeg ongeacht de grootte van de nematodenpellet 180 µl 1 M NaOH toe. 

o Verzeep de stalen in een warmwaterbad bij 70°C gedurende 25 minuten, met 

halverwege een korte onderbreking om de stalen licht te vortexen. Vortex de 

stalen nogmaals eens de verzepingsprocedure achter de rug is. 

o Shortspin de stalen om de condens naar beneden te halen. 

o Voeg 1620 µl dH2O toe aan de stalen en meng door te inverteren. 

o Centrifugeer voor 10 minuten aan 14000 rpm bij kamertemperatuur. 

o Transfereer 10 µl van het bekomen supernatans naar de wells van een 

doorzichtige microtiterplaat. Maak vier replica’s van elke staal. 

o Voor het opstellen van de ijklijnen wordt telkens één blanco punt opgemaakt dat 

bestaat uit 0.1 M NaOH (90 µl dH20 + 10 µl 1M NaOH). 

o Voor het tweede punt van de ijklijnen wordt 1 mg/ml BSA (Bovine Serum 

Albumine) in 0.1 M NaOH gebruikt (50 µl BSA 2 mg/ml + 40 µl dH20 + 10 µl 1M 

NaOH). 

o Voeg reagens A en reagens B van de BCA kit samen in een verhouding A/B = 

50/1. Voeg per well 200 µl van dit mengsel toe. 

o Plak de microtiterplaat af met sealing tape en plaats deze één uur bij 37°C. 

o Meet vervolgens de absorbantie bij 560 nmm met behulp van  een 

absorbantiemeter (Victor
2
 WALLAC, Nova Biotech, U.S.A.). 

 

3.3.5.2. Eiwitbepaling van de mitochondriën 

 

De procedure om het eiwitgehalte van geïsoleerde mitochondriën te bepalen verschilt iets 

van de bovenstaande procedure: de verzepingsprocedure is hier overbodig en de ijklijnen 

worden opgesteld op basis van meer dan twee punten. 

 

• Materialen & methode: 

o Verdun de stalen 40 maal: 2 µl mitochondriën + 78 µl MSME (220 mM mannitol, 

70 mM sucrose, 5 mM MOPS,  0,5 µM EDTA, dH20). 

o Maak 2 BSA-ijklijnen in kolom één en twee van de microtiterplaat. Voeg aan elke 

well (van boven naar onder) respectievelijk 1; 2; 4; 6; 8 en 10 µl BSA (Bovine 

Serum Albumine, 1 mg/ml) toe. 

o Voeg 10 µl van de verdunde stalen toe per well. Maak vier opeenvolgende 

replica’s per staal. 
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o Voeg reagens A en reagens B van de BCA kit samen in een verhouding A/B = 

50/1. Voeg per well 200 µl van dit mengsel toe. 

o Plak de microtiterplaat af met sealing tape en plaats deze één uur bij 37°C. 

o Meet vervolgens de absorbantie bij 560 nmm met behulp van  van  een 

absorbantiemeter (Victor
2
 WALLAC, Nova Biotech, U.S.A.). 

 

 

 

3.4. Verwerking 

 

De data bekomen door metingen op intacte wormen uit te voeren werden verwerkt in Excel 

(Microsoft Office). De metingen van de mitochondriale respiratie werden eerst geanalyseerd in 

Oroboros DatLab (Oroboros Instruments, Oostenrijk) en vervolgens ook verwerkt met behulp van 

Excel. Alle resultaten werden vervolgens in tabellen en grafieken weergegeven en onderworpen 

aan de student-t test. We beschouwen de resultaten als significant verschillend van elkaar,  

indien de p-waarde kleiner is dan 0,05. 
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4. Resultaten 

 

4.1. Resultaten van de experimenten op de volledige wormen 

 

4.1.1. Resultaten van de eiwitbepalingen 

Om de verschillende parameters van alle stalen te kunnen vergelijken, moeten de data 

genormaliseerd worden. Hieronder staat het gemiddelde eiwitgehalte van de volledige 

wormen per staal weergegeven, samen met de standaard error, de datum van de 

experimenten en het gebruikte medium (monoxenisch – axenisch). 

 

Datum Medium Gemiddeld mg eiwit/100 µl  Standaard error 

14/10/2009  mx 1,581 0,033 

16/10/2009  ax 0,898 0,020 

20/10/2009  mx 0,207 0,001 

21/10/2009  ax 1,194 0,005 

16/03/2010 mx 0,726 0,015 

20/04/2010 mx 0,673 0,015 

21/04/2010 ax 0,850 0,006 

 

 

4.1.2. Resultaten van de respiratiemetingen 

De resultaten van de respiratiemetingen op intacte wormen geven de snelheden weer 

waarmee de wormen respireren, gestandaardiseerd per milligram eiwit. Indien we de 

respiratiesnelheden van de wormen gekweekt in axenisch medium uitplotten tegenover de 

respiratiesnelheden van de controles, verkrijgen we onderstaande grafiek (Grafiek 1). De 

gemiddelde respiratiesnelheid van de monoxenisch groep (1.012 µmol 02/(h*mg eiwit); SE 

0.0430) is net iets hoger dan de gemiddelde respiratiesnelheid van de axenische groep (0.902 

µmol 02/(h*mg eiwit); SE 0.0466). In de grafiek staan beide gemiddelden afgebeeld, samen 

met hun standaard error (SE).  

 

De student t-test met als nulhypothese ‘de respiratiegemiddelden van de volledige wormen 

in de twee media verschillen niet van elkaar’, is niet significant (p-waarde = 0,861 > 0,05). Dit 

impliceert dat de nulhypothese niet kan worden verworpen en de respiratieverschillen 

tussen beide media statistisch gezien uitsluitend aan het toeval worden toegeschreven. 
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Grafiek 1: het gemiddelde zuurstofverbruik (en SE)  van de volledige wormen uitgedrukt in µmol 

02/(h*mg eiwit), opgedeeld per voedingmedium. 

 

4.1.3. Resultaten van de warmteproductiemetingen 

De resultaten van de warmteproductiemetingen op de volledige wormen geven weer 

hoeveel warmte de onderzochte wormen produceren per tijdseenheid, genormaliseerd naar 

milligram eiwit. Indien de gemiddelde warmteproductie van de wormen gekweekt in 

monoxenisch medium wordt uitgezet tegenover dat van de wormen gekweekt in axensich 

medium, verkrijgen we onderstaande grafiek (Grafiek 2).  De gemiddelde warmteproductie 

van de monoxenische groep (64.243 µW/(s*mg eiwit); SE 36.216) is groter dan de 

gemiddelde warmteproductie van de axenische groep (39.992 µW/(s*mgeiwit); SE 28.121). 

In de grafiek staan beide gemiddelden afgebeeld, samen met hun standaard error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 2: de gemiddelde warmteproductie (en SE)  van de volledige wormen uitgedrukt in µW/(s*mg 

eiwit), opgedeeld per voedingmedium. 

0

20

40

60

80

100

120

G
e

m
id

d
e

ld
e

 w
a

rm
te

p
ro

d
u

ct
ie

 

(µ
W

/m
g

 e
iw

it
)

Warmteproductie volledige wormen

MX

AX



40 

 

De student t-test met een nulhypothese die stelt dat de gemiddelde warmteproducties van 

de volledige wormen in de twee media niet van elkaar verschillen, is niet significant (p-

waarde = 0,563 > 0,05). Dit impliceert dat de nulhypothese niet kan worden verworpen en de 

warmteproductieverschilen die de wormen vertonen in beide media eveneens aan het toeval 

worden toegeschreven. 

 

4.1.4. C/R ratio 

De C/R (Calorische/Respiratie) ratio geeft de efficiëntie van energieproductie in vivo weer. 

Het is namelijk een eenheid die de hoeveelheid energie die verloren gaat onder de vorm van 

warmte -de warmteproductiemetingen- vergelijkt met de totale energieproductie -de 

hoeveelheid geconsumeerde zuurstof. Voor het berekenen van deze ratio delen we dus de 

metingen van de warmteproductiemetingen door de respiratiemetingen van eenzelfde staal. 

Deze geeft dan weer hoeveel energie er verloren is gegaan onder de vorm van warmte en 

dus niet is omgezet naar ATP. Hoe hoger de waarde, hoe meer energieverlies en hoe minder 

efficiënt de respiratie is verlopen. 

De gemiddelde C/R ratio’s per gebruikte medium staan weergegeven in onderstaande 

grafiek (Grafiek 3). De gemiddelde C/R ratio van de monoxenenische groep (106.961 

µW*h/µmol O2; SE 8.096) is beduidend hoger dan van de axenenische groep (58.089 

µW*h/µmol O2; SE 15.642). In bijhorende grafiek staan beide gemiddelden samen met hun 

standaard error weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 3: de C/R ratio (en SE)  van de volledige wormen uitgedrukt in µW*h/µmol O2, opgedeeld per 

voedingmedium. 

De student t-test met een nulhypothese die stelt dat de gemiddelde C/R ratio’s van de 

volledige wormen in beide media niet van elkaar verschillen, blijkt niet significant (p-waarde 

0,148 > 0,05). Dit impliceert dat de nulhypothese niet kan worden verworpen en de C/R 

ratio-verschillen die de wormen in beide media vertonen, statistisch gezien aan het toeval 

worden toegeschreven. 
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4.2. Resultaten van de experimenten op de mitochondriën 

 

4.2.1. Resultaten van de eiwitbepalingen 

Om de verschillende parameters van alle stalen te kunnen vergelijken, moeten de data 

genormaliseerd worden. Hieronder staat het gemiddelde eiwitgehalte van de geïsoleerde 

mitochondriën per staal weergegeven, samen met de standaard error, de datum van de 

experimenten en het gebruikte medium. 

Datum Medium Gemiddeld mg eiwit/100 µl Standaard error 

14/10/2009 mx 16,323 0,102 

15/10/2009 ax 14,949 0,085 

20/10/2009 mx 11,051 0,117 

21/10/2009 ax 16,691 0,091 

16/03/2010 mx 11,093 0,038 

6/04/2010 mx 5,362 0,045 

13/04/2010 mx 17,445 0,104 

14/04/2010 ax 14,355 0,050 

20/04/2010 mx 17,019 0,040 

21/04/2010 ax 14,635 0,091 

 

 

4.2.2. Resultaten van de respiratiemetingen zonder pH correctie 

De resultaten van de respiratiemetingen op de geïsoleerde mitochondriën geven 

gedetailleerd het verloop weer van de zuurstofconcentratie (nmol/ml) en de 

zuurstofconsumptie, gestandaardiseerd naar eiwitgehalte (pmol/(s*mg)). Een typische 

output van een dergelijke meting met pyruvaat en malaat als substraat vind je hieronder 

weer (Figuur 10). 

 

Figuur 10: Respiratieprofiel van mitochondriën van glp-4 daf-16 gesampled op dag 2 van het adulte 

leven (20/10/09), gekweekt onder monoxenische condities. De blauwe lijn representeert de 

zuurstofconcentratie (nmol/ml), de rode lijn het zuurstofverbruik (pmol/(s*ml)). Na toevoeging van 10 

mM succinaat (succ) is een scherpe daling in zuurstofverbruik waarneembaar. 
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Het verloop van de blauwe lijn toont het totale zuurstofgehalte in de meetcel aan, de rode 

lijn beschrijft het totale zuurstofverbruik per tijdeenheid en per mg eiwit. Het 

zuurstofverbruik vertoont een normaal verloop met opeenvolgend alle respiratiestadia (state 

1 tot en met 4) en de oxphos capaciteit van complex I. Wanneer succinaat echter wordt 

toegevoegd, stellen we grote daling in respiratie vast, welke contrasteert met een 

theoretisch verwachte stijging. Zodoende hebben we geprobeerd de oorzaak van dit 

fenomeen te achterhalen, om deze onverwachte resultaten te kunnen corrigeren. 

 

 

4.2.3. pH correctie 

De pH van verschillende cellulaire compartimenten, lichaamsvloeistoffen en organen wordt 

gereguleerd door een strenge zuur-base homeostase. De pH van bloed is meestal lichtjes 

basisch met een waarde van 7.4. Naar deze pH-waarde wordt in de biologie en de 

geneeskunde vaak gerefereerd als de fysiologische pH. Wanneer de pH in het lichaam afwijkt 

van deze waarde, wordt de zuurstoftoevoer naar cellen bemoeilijkt, verliezen enzymen hun 

activiteit en loopt de algemene celhomeostase in de war. Aangezien deze eis aan een 

neutrale pH ook noodzakelijk is voor de correcte werking van mitochondriën hebben we de 

pH van de respiratiebuffer gecontroleerd voor en na toevoeging van de respiratiesubstraten. 

We ontdekten een grote pH-daling  van 6.9 naar 5.39 na toevoeging van 100 µl succinaat aan 

10 ml miRo5 buffer, zoals staat afgebeeld in onderstaande tabel. Een pH van 5 is toxisch voor 

mitochondriën, wat dus ook meteen de waargenomen daling is respiratie tijdens de 

mitochondriale respiratiemetingen verklaart (zie 4.2.2). 

Om dit probleem weg te werken, hebben we in de procedures barnsteenzuur (succinaat, 

Sigma, België) vervangen door het natriumzout (natrium succinaat, Aldrich-chemie, België). 

Aangezien de pH van de respiratiebuffer miRo5 ook te laag was, hebben we deze ook 

gecorrigeerd en teruggebracht naar een pH van 7,4. In onderstaande tabel is duidelijk 

zichtbaar dat de pH wel stabiel blijft na pH correctie. 

pH 10 ml miRo5   10 ml miRo5 

    100 µl p/m 100 µl succ   100 µl succ 

Geen pH correctie 6,93 6,54 5,07 6,9 5,39 

pH correctie 7,31 7,31 7,31 7,3 7,3 

 

Om na te gaan of de pH correctie voor een significant verschil in mitochondriale respiratie 

zorgt na toevoeging van (natrium)succinaat, voeren we een student-t test uit op de gemeten 

ETC-capaciteiten. De door de ETC capaciteit van complex I af te trekken van deze van 

complex I + II, geeft dit verschil in respiratie een goed beeld van het respiratieverschil na 

toevoeging van succinaat. Men verwacht theoretisch gezien dat de ETC capaciteit van beide 

complexen even groot of groter is dan de ETC capaciteit van enkel complex I. De student t-

test met een nulhypothese die stelt dat het verschil in ETC capaciteit tussen complex I en I+II 

gelijk is aan nul, blijkt significant (p-waarde = 0,00034 < 0,05). Dit impliceert dat de 

nulhypothese kan verworpen worden en het corrigeren van de pH leidde tot een significante 

verbetering in mitochondriale respiratie. 
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4.2.4. Resultaten van de respiratiemetingen met pH correctie 

 

Wanneer we een typische output van mitochondriale repiratie na pH correctie bekijken zien 

we dat het zuurstofverbruik geen scherpe val meer vertoont, maar integendeel zelfs stijgt 

(Figuur 11).  

Figuur 11: Respiratieprofiel van mitochondriën van glp-4 daf-16 gesampled op dag 2 van het adulte 

leven (14/04/10), gekweekt onder axenische condities. De blauwe lijn representeert de 

zuurstofconcentratie (nmol/ml), de rode lijn het zuurstofverbruik (pmol/(s*ml)). Na toevoeging van 10 

mM succinaat (succ) is nu een scherpe stijging in zuurstofverbruik waarneembaar. 

 

Van elke mitochondriale respiratiemeting worden alle respiratiestadia vastgelegd (state 1 tot 

en met 4), zowel voor de respiratiekamer met pyruvaat en malaat (linker meetcel) als 

substraten, als de kamer met succinaat (rechter meetcel) als substraat. Zo ook worden de 

oxphos-capaciteiten gemeten (oxphos capaciteit van CI voor de metingen met pyruvaat en 

malaat als substraat en de oxphos capaciteit van CII voor metingen met succinaat als 

substraat). Voor de metingen met pyruvaat en malaat als substraten worden ook de ETC 

capaciteit van complex I, II en I + II vastgesteld, terwijl voor de metingen met succinaat enkel 

de ETC capaciteit van CII kan opgemeten worden. 

 

 

4.2.4.1. Monoxenisch medium versus axenisch medium 

 

Indien de gemiddelde zuurstofconsumptie van alle mitochondriale respiratieparameters 

uitgezet worden volgens medium, verkrijgen we voor de metingen met pyruvaat en malaat 

als substraat onderstaande grafieken (Grafiek 4 & 5).  In de eerste grafiek staan de 

zuurstofconsumpties van state 1 tot en met 4 afgebeeld (zie 3.3.4.3), in de tweede grafiek de 

oxphos- (ongelimiteerde hoeveelheid ADP) en ETC-capaciteiten (ontkoppelde ETC). Samen 

met de gemiddelden staan ook standaard errors afgebeeld. 
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Grafiek 4: het gemiddelde zuurstofverbruik (en SE)  van de geïsoleerde mitochondriën (voor p/m) in 

verschillende respiratiestadia, uitgedrukt in pmol 02/(s*mg eiwit) en opgedeeld per voedingmedium. 

Voor state 2 van de axenische groep kon geen SE berekend worden, aangezien er maar 1 replica was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 5: het gemiddelde zuurstofverbruik (en SE)  van de geïsoleerde mitochondriën (voor p/m) voor 

enkele respiratieparameters, uitgedrukt in pmol 02/(s*mg eiwit) en opgedeeld per voedingmedium. 

De gemiddelde zuurstofconsumpties en hun standaard error voor alle respiratieparameters 

bedragen voor de metingen met pyruvaat en malaat als substraat:  

 

 

 

 

 

 

 

 p/m 

  

Monoxenisch Axenisch 

Gemiddelde  SE Gemiddelde  SE 

state 1 67,39 12,29 34,71 1,58 

state 2 158,58 30,58 64,51   

state 3 373,38 41,74 316,90 38,40 

state 4 173,07 32,49 89,93 13,20 

oxphos CI 559,61 61,48 510,63 33,95 

ETC CI 539,54 57,36 549,00 13,51 

ETC CI+II 744,18 113,59 993,09 146,01 

ETC II 508,35 31,39 952,81 179,25 
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Indien de gemiddelde zuurstofconsumptie van alle mitochondriale respiratieparameters 

uitgezet worden volgens medium, verkrijgen we voor de metingen met succinaat en rotenon 

als substraat onderstaande grafieken (Grafiek 6 & 7).  Samen met de gemiddelden staan ook 

standaard errors afgebeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 6: het gemiddelde zuurstofverbruik (en SE)  van de geïsoleerde mitochondriën (voor s/r) in 

verschillende respiratiestadia, uitgedrukt in pmol 02/(s*mg eiwit) en opgedeeld per voedingmedium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 7: het gemiddelde zuurstofverbruik (en SE)  van de geïsoleerde mitochondriën (voor s/r) in 

verschillende respiratiestadia, uitgedrukt in pmol 02/(s*mg eiwit) en opgedeeld per voedingmedium. 

 

De gemiddelde zuurstofconsumpties en hun standaard error voor alle respiratieparameters 

bedragen voor de metingen met succinaat en rotenon als substraten:  
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Vervolgens kunnen we de student-test gebruiken om al deze respiratiekarakteristieken met 

elkaar te vergelijken per substraat (zie onderstaande tabel). Wanneer de verschillen in 

respiratieparameters tussen de twee gebruikte media –axenisch en monoxenisch medium- 

worden vergeleken, vinden we geen enkele significante waarde. Dit geldt zowel bij de 

metingen met pyruvaat en malaat als de metingen met succinaat en rotenon als substraten. 

 

 

 

 

 

4.2.4.2. Pyruvaat/malaat versus succinaat/rotenon 

 

Indien de gemiddelde zuurstofconsumptie van alle mitochondriale respiratieparameters 

uitgezet worden volgens substraat, verkrijgen we voor de metingen uitgevoerd onder 

monoxenische condities onderstaande grafiek (Grafiek 8).  Samen met de gemiddelden staan 

ook standaard errors afgebeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 8: het gemiddelde zuurstofverbruik (en SE)  van de geïsoleerde mitochondriën (onder 

monoxenische condities) in verschillende respiratiestadia, uitgedrukt in pmol 02/(s*mg eiwit) en 

opgedeeld per substraat. 

 

 s/r 

  

Monoxenisch 

  

Axenisch 

  Gemiddelde  SE Gemiddelde  SE 

state 1 87,24 25,48 30,84 0,16 

state 2 461,39 63,94 305,86 54,83 

state 3 706,68 92,73 646,82 91,22 

state 4 486,05 63,74 342,87 44,69 

oxphos 

CII 

763,56 99,42 907,06 118,96 

ETC II 760,63 94,51 1151,77 172,83 

t-test Substraat state 1 state 2 state 3 state 4 Ox CI Ox CII ETC CI ETC CI+II ETC II 

MX vs.  p/m 0,075   0,388 0,081 0,524   0,882 0,296 0,236 

AX suc/rot 0,114 0,150 0,676 0,142   0,436     0,213 
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Indien de gemiddelde zuurstofconsumptie van alle mitochondriale respiratieparameters 

uitgezet worden volgens substraat, verkrijgen we voor de metingen uitgevoerd onder 

axenische condities onderstaande grafieken (Grafiek 9).  Samen met de gemiddelden staan 

ook de standaard errors afgebeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 9: het gemiddelde zuurstofverbruik (en SE)  van de geïsoleerde mitochondriën (onder 

axenische condities) in verschillende respiratiestadia, uitgedrukt in pmol 02/(s*mg eiwit) en opgedeeld 

per substraat. Voor state 2 van groep met p/m als substraat kon geen SE berekend worden, aangezien 

er maar 1 replica was. 

 

Ook hier kunnen we de student-test gebruiken om de respiratiekarakteristieken met elkaar 

te vergelijken (zie onderstaande tabel). Wanneer de parameters worden vergeleken tussen 

de verschillende substraten –pyruvaat en malaat versus succinaat en rotenon- worden er 

enkel significante verschillen in respiratiegevonden binnen het monoxenische medium. 

Zowel state 2, state 3 als state 4 vertonen significant hogere respiratiewaarden met succinaat 

en rotenon als substraat, op een 5% significantieniveau. 

t-test Medium state 1 state 2 state 3 state 4 

p/m vs.  mx 0,519 0,011 0,029 0,009 

succ/rot ax 0,244   0,133 0,090 

 

 

4.2.4.3. Oxphos capaciteit complex I versus oxphos capaciteit complex II 

Ook kunnen de oxphoscapaciteiten van complex I en II met elkaar vergelijkenworden per 

medium. Zo verkrijgen we voor de metingen uitgevoerd onder monoxenische condities 

onderstaande grafiek (Grafiek 10).  Samen met de gemiddelden staan ook de standaard 

errors afgebeeld. De gemiddelde oxphos capaciteit van complex I is beduidend lager (559,61 

pmol O2/(s*mg eiwit); SE 60,48) dan de gemiddelde oxphos capacitiet van CII (763,56 pmol 

O2/(s*mg eiwit); SE 99,42) onder monoxenische condities.  
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Grafiek 10: het gemiddelde zuurstofverbruik (en SE)  van de geïsoleerde mitochondriën onder 

monoxenische condities, uitgedrukt in pmol 02/(s*mg eiwit) en opgedeeld per oxphoscapaciteit. 

 

Op eenzelfde manier verkrijgen we voor de metingen uitgevoerd onder axenische condities 

onderstaande grafiek (Grafiek 11).  Samen met de gemiddelden staan ook de standaard 

errors afgebeeld.  De gemiddelde oxphos capaciteit van complex I is eveneens beduidend 

lager (510,63 pmol O2/(s*mg eiwit); SE 33,95) dan gemiddelde oxphos capacitiet van CII 

(907,06 pmol O2/(s*mg eiwit); SE 118,96) onder axenische condities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 11: het gemiddelde zuurstofverbruik (en SE)  van de geïsoleerde mitochondriën onder 

axenische condities, uitgedrukt in pmol 02/(s*mg eiwit) en opgedeeld per oxphoscapaciteit. 

 

Indien we de respiratiewaarden van de oxphos capaciteit van complex I –binnen elk medium-

vergelijken met deze van complex II, vinden we ook hier met behulp van de student t-test 

geen significante resultaten terug (zie onderstaande tabel). 

t-test Medium p-waarde 

Oxphos CI vs mx 0,141 

oxphos CII ax 0,164 
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4.2.5. Kwaliteitscontrole van de mitochondriën 

De twee kwaliteitsratio’s worden in de eerste plaats gebruikt ter controle van de intactheid 

van mitochondriën, maar eens een bepaalde bereidingsmethode getest en goedgekeurd is, 

kunnen de ratio’s ook iets vertellen over de efficiëntie waarmee mitochondriën onder 

verschillende condities ATP produceren.  

 

4.2.5.1. Monoxenische versus axenische condities 

Zo kunnen de ratio’s vergeleken worden van mitochondriën  die zich ontwikkeld hebben 

onder verschilende voedingscondities. Indien we deze resultaten uitplotten, verkrijgen we 

voor de metingen met pyruvaat en malaat als substraat onderstaande grafiek (Grafiek 12).  

Samen met de gemiddelden staan ook standaard errors afgebeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 12: de RCR en ADP/O ratio’s voor de metingen met pyruvaat en malaat als substraten, 

opgedeeld volgens voedingsmedium.  

 

De RCR ratio (2,29; SE 0,28) en ADP/O ratio (2,55; SE 0,33) onder monoxenische condities -

voor de metingen met pyruvaat en malaat als substraten- zijn telkens lager dan de ratio’s 

onder axenische condities (RCR: 3,54; SE 0,09; ADP/O: 3,25; SE 0,04).   

 Indien we deze ratio’s uitplotten voor metingen met succinaat en rotenon als substraat, 

bekomen we onderstaande grafiek (Grafiek 13).  Samen met de gemiddelden staan ook de 

standaard errors afgebeeld. De RCR ratio voor metingen met succinaat en rotenon, is lager 

onder monoxenische (1,46; SE 0,04) dan onder axenische condities (1,88; SE0,02). De ADP/O 

ratio met succinaat als substraat is hoger voor monoxenische voedingscondities (2,02;SE 

0,20) dan voor axenische (1,87; SE 0,12). 
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Grafiek 13: de RCR en ADP/O ratio’s voor de metingen met succinaat en rotenon als substraten, 

opgedeeld volgens voedingsmedium. 

  

 

 

Indien we de student t-test uitvoeren op deze ratio’s zien we dat enkel de RCR ratio’s 

significant verschillen op een 5% significantienieau tussen metingen uitgevoerd in axenische 

en monoxenische media (zie onderstaande tabel). De RCR ratio’s zijn dus significant lager 

onder monoxenische condities ten opzichte van axenische condities, op een 5% 

significantieniveau. 

 

 

 

 

4.2.5.2. Pyr/mal versus succ/rot 

De RCR ratio kan ook vergeleken worden, afhankelijk van het gebruikte substraat: pyr/mal of 

succ/rot. Indien we deze resultaten uitplotten, verkrijgen we onderstaande grafiek (Grafiek 

14).  Samen met de gemiddelden staan ook de standaard errors afgebeeld. Zowel onder 

monoxenische als onder axenische condities, ligt de RCR ratio bij de metingen met pyruvaat 

en malaat als substraat (mx: 2,29;  SE 0,32; ax: 3,54; SE 0,09) hoger dan deze met succinaat 

en rotenon (mx: 1,46; SE0,04; ax: 1,88; SE 0,02). 
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Grafiek 14: de RCR ratio’s voor de metingen onder monoxenische en axenische condities, opgedeeld 

volgens toegevoegde substraten. 

 

Indien we de student t-test uitvoeren op deze ratio zien we dat de RCR waarde enkel onder 

axenische condities significant hoger ligt (op een 5% significantieniveau) wanneer de ETC 

gevoed wordt via complex I, vergeleken met complex II.   

 

 

 

 

 

 

Het heeft weinig zin de ADP/O ratio’s van de verschillende substraten met elkaar te 

vergelijken, aangezien de theoretische maximumwaarden van elkaar verschillen: een 

maximum ADP/O waarde van 3,33 is mogelijk voor metingen met pyruvaat en malaat als 

substraten en 2,00 voor metingen met succinaat en rotenon. Indien we de gemeten ADP/O 

ratio’s onder monoxenische condities uitplotten tegenover de theoretische waarden, 

verkrijgen we onderstaande grafiek (Grafiek 15).  Samen met het gemiddelde, staat ook de 

standaard error afgebeeld. De gemeten ADP/O waarde –onder monoxenische condities- met 

pyruvaat en malaat als substraat ligt duidelijk lager dan zijn theoretische maximum. De 

gemeten ADP/O ratio met succinaat en rotenon als substraten, stemt mooi overeen met 

diens maximum (onder monoxenische condities). 
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Grafiek 15: de gemeten en theoretische ADP/O ratio’s voor de metingen met onder monoxenische 

condities, opgedeeld volgens toegevoegde substraten. 

 

Indien we de gemeten ADP/O ratio’s onder axenische condities uitplotten tegenover de 

theoretische waarden, verkrijgen we onderstaande grafiek (Grafiek 16).  Samen met het 

gemiddelde, staat ook de standaard error afgebeeld. Hier liggen beide ADP/O ratio’s dicht 

tegen hun theoretische maximum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 16: de gemeten en theoretische ADP/O ratio’s voor de metingen met onder axenische 

condities, opgedeeld volgens toegevoegde substraten. 

 

Indien we de student t-test uitvoeren op de ADP/O ratio’s zien we dat voor geen enkel 

substraat en onder geen enkele voedingsconditie, de waarde significant afwijkt van het 

theoretische maximum.   
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4.2.6. Resultaten van de ATP-productiemetingen  

De resultaten van de ATP-productiemetingen geven de gemiddelde ATP-producties weer 

met verschillende stoffen als substraten. Deze metingen kunnen vervolgens vergeleken 

worden tussen mitochondriën die zich ontwikkeld hebben onder verschillende condities, 

namelijk in een axenisch of monoxenisch medium. In de onderstaande grafiek (Grafiek 17) 

worden de ATP-producties voorgesteld voor beide voedingscondities en voor verschillende 

substraten. Deze gemiddelden zijn gecorrigeerd voor niet-mitochondriale ATP-synthese, door 

diezelfde gemiddelden mét toevoeging van oligomycine ervan af te trekken. Samen met de 

ATP-productiegemiddelden staan ook de standaard errors afgebeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 17: de gemiddelde ATP-producties (nmol/min*mg eiwit) volgens verschillende substraatmixen, 

onder monoxenische en axenische condities. Deze resulaten zijn gecorrigeerd voor 

oligomycinetoevoeging. 

De gemiddelde ATP-producties en hun standaard error voor alle substraatcombinaties en 

voedingscondities (gecorrigeerd voor oigomycine), bedragen:  

 

  

 

 

 

Volgens de student t-test verschillen de ATP-productiegemiddelden voor de mogelijke 

substraatcombinaties niet significant van elkaar op een 5% significantieniveau, tussen 

monoxenische en axenische condities. De waargenomen hogere gemiddelde  ATP-producties  

onder monoxenisch ontwikkelde mitochondriën, zijn dus statistisch gezien louter te wijten 

aan het toeval. De p-waarden van de student-test staan hieronder weergegeven: 

t-test succ+rot pyr+mal succ+pyr+mal 

MX vs AX 0,743333 0,27645162 0,349394065 

 

Wanneer we het ATP-productiegemiddelden van complex I gaan uitzetten tegen dat van 

complex II en complex I + II, krijgen we onderstaande grafiek (Grafiek 18). Samen met de 

gemiddelden staan ook de standaard errors afgebeeld. 

  succ+rot   pyr+mal   succ+pyr+mal 

  Gemiddelde SE Gemiddelde SE Gemiddelde SE 

MX 180,54 54,34 135,14 31,72 263,77 84,24 

AX 159,97 21,15 93,02 2,81 170,21 13,05 

0

100

200

300

400

succ+rot pyr+mal succ+pyr+mal

A
T

P
 p

ro
d

u
ct

ie
 

(n
m

o
l 

A
T

P
/(

m
in

*
m

g
 E

W
)

Mitochondriale ATP productie

MX

AX



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 18: de gemiddelde ATP-producties (nmol/min*mg eiwit) vergeleken voor complex I ; II en I + II 

van de ETC, zowel onder monoxenische als axenische condities. Deze resulaten zijn eveneens 

gecorrigeerd voor oligomycinetoevoeging. 

 

Indien we een student t-test uitvoeren om na te gaan of de ATP-producties significant hoger 

liggen wanneer de ETC gevoed wordt via complex II en/of complex I + II,  zien we dat deze 

verschillen niet significant zijn op een 5% significantieniveau: 

t-test mx ax 

p/m vs s/r 0,503925 0,189535 

p/m vs p/m/s 0,229185 0,094347 

s/r vs p/m/s 0,443363 0,727296 

 

  

Uit de resultaten van de ATP-productie kan ook de mitochondriale fractie van ATP-synthese 

worden afgeleid.  In de onderstaande grafiek worden deze waarden uitgezet volgens medium 

en toegevoegde substraten (Grafiek 19). Samen met de gemiddelde mitochondriale fracties 

worden ook de standaard errors  afgebeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 19: de fractie mitochondriale ATP-productie (nmol/min*mg eiwit) volgens verschillende 

substraatmixen, onder monoxenische en axenische condities. 
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De fracties mitochondriale ATP-productie met standaard error staan voor alle 

substraatcombinaties en voedingscondities hieronder weergegeven:  

 

 

 

 

 

Wanneer we de student t-test toepassen op deze waarden, zien we dat er nergens een 

significant verschil in percentuele ATP-productie te vinden is tussen monoxenische en 

axenische media (zie onderstaande tabel). De waargenomen hogere fracties mitochondriale 

ATP-productie onder monoxenische condities,  zijn dus statistisch gezien louter te wijten aan 

het toeval.  

 

 

 

  

  succ+rot   pyr+mal   succ+pyr+mal 

  Fractie SE Fractie SE Fractie SE 

MX 0,78 0,03 0,72 0,03 0,83 0,03 

AX 0,77 0,01 0,63 0,04 0,77 0,01 

t-test succ+rot pyr+mal succ+pyr+mal 

MX vx AX 0,715 0,160 0,0960 
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5. Discussie 

 

5.1. Kweek 

We hebben lange tijd problemen ondervonden met de kweek in axenisch medium. De 

Fernbachflessen die de testgroep ondersteunden voor onze experimenten, geraakten keer op 

keer gecontamineerd. Eerst vermoedden we de aanwezigheid van een schimmel in de flessen, 

die niet kon verwijderd worden door autoclavering en oventemperaturen van 180°C. Om ons 

hiervan te vergewissen zijn we de axenische media ook beginnen uitzetten in steriele 

kweekflessen (Tissue Culture Flask T175 Vent Cap Red, Sarstedt, Duitsland). Aangezien deze 

zeker steriele flessen ook contaminatie vertoonden, zijn we op zoek moeten gaan naar de 

oorzaak van de contaminatie in het medium zelf. Zodoende hebben we een reeks combinaties 

van de verschillende componenten van het axenische medium bij 24°C en bij 37°C laten 

incuberen: 

o 20 ml axenisch medium 

o 20 ml axenisch medium + 200 µl haemoglobine oplossing 

o 20 ml axenisch medium + 10 µl cholesterol 

o 16 ml axenisch medium + 4 ml magere melk 

Geen enkele van deze combinaties vertoonden echter contaminatie, zodat de logische conclusie 

inhield dat er iets misliep tijdens het opstarten van een synchrone nematodenpopulatie. Hoogst 

waarschijnlijk hadden we te maken met een bacteriesoort die de twee opeenvolgende 

chloroxstappen nipt overleefde en na enkele dagen het axenische medium begon te 

overwoekeren. Deze bacterie zal hoogst waarschijnlijk in de monoxenische kweekcultuur beland 

zijn bij het toevoegen van bevroren E. coliparels. Om dit probleem van de baan te helpen, 

hebben we sindsdien 50 µg/ml chloramphenicol (Sigma, België) aan de Fernbachflessen met 

axenisch medium toegevoegd. Om nieuwe contaminaties te vermijden zijn we alle nematoden 

voor de kweek beginnen uitzetten op nutriënt agarplaten, in plaats van deels op agar en deels als 

monoxenische cultuur. Nutriënt agarplaten moeten immers zelden worden bijgevoederd, terwijl 

een monoxenische cultuur dit dagelijks vereist. 

 

5.2. Experimenten met volledige wormen 

De respiratie van de volledige wormen is iets hoger onder monoxenische condities, maar dit 

verschil met de respiratie onder axenische condities is niet significant. Zodoende kunnen we 

concluderen dat wormen gekweekt onder monoxenische condities evenveel respireren als deze 

gekweekt onder axenische omstandigheden. Deze resultaten zijn echter niet in 

overeenstemming met de besluiten van Houthoofd et al. (2002 b); de auteurs concludeerden dat 

de respiratie van C. elegans onder axenisch condities hóger ligt dan onder monoxenische.  

De warmteproductiemetingen van de monoxenische groep liggen ver boven de metingen van de 

axenische groep, maar aangezien de standaard errors van deze metingen groot zijn, is ook dit 

verschil niet significant. De grootte van de SE is te wijten aan het beperkt aantal metingen dat we 
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hebben kunnen uitvoeren (slechts twee). Meer metingen zouden dus zorgen voor een kleinere 

SE, maar hoogst waarschijnlijk ook voor een kleiner verschil in warmteproductie tussen beide 

groepen.  Zodoende kunnen we ook stellen dat beide groepen wormen evenveel warmte 

produceren, wat eveneens niet overeenstemt met de resultaten van Houthoofd et al. (2002 b). 

Mogelijke verklaringen voor deze tegenstrijdigheid met de preliminaire data, localiseren zich 

waarschijnlijk in verschillen in experimentele design: ten eerste werkten Houthoofd et al. (2002 

b) met de N2 wild type C. elegans stam, terwijl wij met de glp-4 daf-16 mutant werkten. Ten 

tweede voegden wij 50 µg/ml chloramphenicol toe aan het axenische medium, terwijl dit bij 

Houthoofd et al. (2002 b) niet het geval was. Aangezien de exacte oorzaak van de waargenomen 

verschillen dus nog niet duidelijk is, vormt het achterhalen deze factor een interessant aspect 

voor toekomstig onderzoek. 

De C/R ratio geeft de efficiëntie van energieproductie in vivo weer. Het is namelijk een eenheid 

die de hoeveelheid energie die verloren gaat onder de vorm van warmte -de 

warmteproductiemetingen- vergelijkt met de totale energieproductie -de hoeveelheid 

geconsumeerde zuurstof. Hoe hoger de waarde, hoe meer energieverlies en hoe minder efficiënt 

de respiratie is verlopen. De resultaten tonen ons dat de C/R ratio van de wormen gekweekt 

onder monoxenische condities hoger is dan de ratio’s van de axenisch gekweekte wormen. Dit 

verschil blijkt echter wederom statistisch niet significant, met een p-waarde van 0,14. Het grote 

verschil in de ratio is hoogst waarschijnlijk te wijten aan een grote biologische variatie; het 

uitvoeren van extra replica’s zou dit verschil en deze variatie moeten verkleinen. We kunnen dus 

concluderen dat er geen verschil in C/R ratio waar te nemen valt tussen de verschillende 

voedingscondities.  

  

5.3. Experimenten met geïsoleerde mitochondriën 

 

5.3.1. pH correctie 

De eerste respiratiemetingen met geïsoleerde mitochondriën vertoonden een abnormale 

daling in respiratie eens succinaat (Sigma, België) werd toegevoegd aan de respiratiecellen. 

Dit was te wijten aan een sterke verzuring van het respiratiemedium na toevoeging van dit 

substraat. Na deze vaststelling zijn we overgeschakeld van succinaat naar natriumsuccinaat 

(Aldrich-chemie, België) om de werking van complex II van de ETC na te gaan en hebben we 

de pH van het respiratiemedium teruggebracht naar pH 7.4. Na deze aanpassingen zagen we 

een statistisch significante verbetering in mitochondriale respiratie op een 5% 

significantieniveau. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde pH-

correctie, wordt verwezen naar paragraaf 4.2.2 tot en met 4.2.4. 
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5.3.2. Respiratiemetingen 

 

5.3.2.1. Monoxenische versus axenische contidies 

Wanneer de respiratie van de mitochondriën vergeleken wordt in functie van het gebruikte 

voedingsmedium, zien we dat de monoxenische groep iéts meer respireert tijdens de 

verschillende respiratiestadia (state 1 tot en met 4). Deze verschillen zijn echter zowel voor 

pyruvaat en malaat als voor succinaat en rotenon, niet significant. Aangezien sommige p-

waarden toch heel erg dicht bij de 0,05 grens komen, kunnen we toch een algemene trend 

vaststellen: de nematoden gekweekt onder monoxenische condities lijken meer te respireren 

in state 1 tot en met 4. Deze ondervindingen stemmen overeen met de bevinding van 

Castelein (2009, unpublished data), namelijk dat axenische gekweekte wormen minder 

zuurstof consumeren dan hun monoxenische controles. Ook Madapallimattam et al. (2002) 

vonden dat de state 3 respiratie significant lager is in de mitochondriën van hypo-

energetische gevoede ratten. 

Lambert et al. (2004) en Merry (2004) stelden dan weer geen significante effecten van CR 

vast, op de state 4 respiratie van mitochondriën geïsoleerd uit de lever, het hart,  de 

hersenen de nieren van ratten. Lambert et al. (2004) vonden echter wel een drievoudige 

verhoging in de state 4 respiratie wanneer de metingen werden uitgevoerd op 

mitochondriën geïsoleerd uit bruin vetweefsel van calorisch gerestricteerde ratten. De 

auteurs konden dus concluderen dat CR bij ratten weefsel-specifieke veranderingen in 

mitochondriale respiratie induceert. Deze onderscheiding zou ook het geval kunnen zijn bij 

de mitochondriale respiratie van C. elegans, al is het isoleren van weefsels of organellen tot 

nu toe onmogelijk bij dit organisme. Toch biedt deze vaststelling een interessant en nieuw 

perspectief betreffende de werking van CR.  

Ondanks deze tegenstrijdigheden betreffende het mitochondriale zuurstofverbruik onder 

calorisch gerestricteerde condities, ten opzichte van controles, werd toch een opmerkelijke 

vastelling gedaan: wat blijkt uit de tot dusver gepubliceerde studies, is dat een depressie in 

de state 4 respiratie onder calorische restrictie niet noodzakelijk is om een significante 

reductie in mitochondriale ROS productie te bereiken (Barja, 2007). De hierboven 

aangehaalde respirationele contrasten hebben dus geen impact op de relevantie van de free 

radical theory of ageing van Harman (1956).  

Interessant is dat hoewel de monoxenische groep meer lijkt te respireren wanneer een 

limiterende hoeveelheid ADP wordt toegevoegd (state 3), deze waarneming bijna omkeert 

wanneer de hoeveelheid ADP niet limiterend is (oxphos- en ETC-capaciteiten). Zo stellen we 

bij de verschillende oxphos- en ETC-capaciteiten vast dat de monoxenische groep evenveel 

of zelfs minder respireert dan de axenische. Ook hier zijn er geen significante verschillen 

waargenomen, maar kunnen we eveneens spreken van een duidelijke trend: hoewel de 

oxphos- en de ETC-capaciteit van complex I even groot zijn onder beide voedingscondities, 

zien we duidelijk dat de ETC capaciteit van complex II en deze van beide complexen hoger 

liggen voor de axenische groep.  
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Ook is duidelijk dat de ETC- en oxphos-capaciteiten van complex II onder monoxenische 

condities even groot zijn. Dit impliceert dat de controlegroep de volledige capaciteit van de 

ETC (gevoed via complex II) kan benutten, zelfs wanneer deze niet ontkoppeld wordt. De ETC 

wordt onder monoxenische condities dus niet gelimiteerd door ATP synthese, wanneer 

succinaat als substraat wordt toegevoegd. Onder axenische condities blijkt echter dat de 

Oxphos capaciteit van complex II lager is dan de ETC capaciteit. De volledige capaciteit van de 

elektronentransportketen kan met andere woorden niet volledig benut worden, wanneer 

complex V in werking is. ATP-synthese is onder axenische condities dus wel een limiterende 

factor voor de ETC, wanneer deze gevoed wordt via complex II. 

Voor complex I is dit niet het geval: zowel onder monoxenische als onder axenische condities 

wordt de volledige capaciteit van de ETC benut, wanneer deze gevoed wordt via complex I. 

Er is hier dus geen beperking van oxphos-capaciteit door het ATP-synthase. 

Dat de oxphos capaciteiten gelijk zijn onder beide condities, sluit aan bij de 

repiratiemetingen in vivo: wanneer de respiratie gereguleerd wordt door ATP-synthese (zoals 

in vivo ook het geval is), respireren beide groepen even veel. Het zou interessant zijn om na 

te gaan of de oxphos capaciteit van complex I + II even groot is onder beide 

voedingscondities, omdat deze parameter toch het dichtste aansluit bij de in vivo 

omstandigheden, waarbij de ETC elektronen afkomstig van verschillende metabole processen 

ontvangt.  

López-Lluch et al. (2005) stelden vast dat calorisch gerestricteerde mitochondria, geïsoleerd 

uit Hela cellen een verminderd totaal zuurstofverbruik (oxphos-capaciteit CI + II) vertonen en 

minder ROS generenen dan de controles. Zij hielden echter rekening met de mitochondriale 

respiratie, gecorrigeerd voor oligomycine. Dit impliceert dat zij tijdens hun berekeningen 

rekening hielden met een bepaalde hoeveelheid respiratie ten gevolge van elektronenlekken, 

welke zij van de totale respiratie aftrokken. Dit kan uiteraard tot andere resultaten leiden 

dan respiratiemetingen zonder deze correctie. Zodoende zou ook de toevoeging van 

oligomycine een interessante aanvulling vormen voor ons huidige onderzoek. 

 

5.3.2.2. Pyruvaat en malaat als substraten versus succinaat en rotenon 

Wanneer de respiratie van de geïsoleerde mitochondriën vergeleken wordt in functie van de 

toegevoegde substraten, zien we duidelijk dat de groep met succinaat en rotenon beduidend 

meer zuurstof verbruikt dan deze met malaat en pyruvaat als substraten. Deze waarneming 

geldt voor alle voedingscondities en voor zowel de respiratiestadia (behalve state 1, hier 

respireren beide groepen logischerwijze evenveel, zonder substraten en zonder ADP) als de 

ETC-capaciteit van complex II. Bij deze waarnemingen zijn zelfs enkele significante verschillen 

opgemerkt, op een 5% significantieniveau: state 2, 3 en 4 verbruiken duidelijk meer zuurstof 

met succinaat en rotenon als substraten, en dit onder monoxenische condities. Vermoedelijk 

geldt dit ook voor axenische condities, maar door het beperkt aantal replica’s (slechts 2), is 

dit niet waarneembaar. Ook hier kunnen we dus een duidelijke en soms statistisch 

significante trend onderscheiden: de geïsoleerde mitochondriën verbruiken duidelijk meer 

zuurstof wanneer ze respireren via complex II van de ETC. 
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Deze vaststelling volgt logischerwijze uit de specifieke pathways van de verschillende 

substraten: indien pyruvaat en malaat worden toegevoegd om de respiratie via complex I na 

te gaan, dient hiervoor de volledige Krebcyclus geactiveerd te worden (zie 1.3.2). Zodoende 

wordt de synthese van NADH gelimiteerd door de traagste reactie in deze cyclus. Dit in 

tegenstelling tot toevoeging van succinaat aan de geïsoleerde mitochondriën: dit substraat 

kan rechtstreeks geoxideerd worden door succinaat dehydrogenase, zodat de snelheid van 

FADH2 reductie enkel gelimiteerd wordt door deze reactie. Zodoende kan de ETC gevoed via 

complex II een hoger respiratiegemiddelde bereiken, vergeleken met elektroneninput via 

complex I.  

 

5.3.2.3. Oxphos capaciteit CI versus oxphos capaciteit CII 

Wanneer de maximale respiratiecapaciteiten van de geïsoleerde mitochondriën vergeleken 

worden -evenwel beperkt door de ATP-synthesecapaciteit van complex V-, zien we dat de 

capaciteit van complex II hoger ligt dan deze van complex I.  Deze vaststeling geldt zowel 

voor monoxenische als voor axenische voedingscondities, al zijn deze verschillen niet 

significant op een 5% significantieniveau. Wel kan men besluiten dat het lijkt dat geïsoleerde 

mitochondriën sneller kunnen respireren via complex II. Dit stemt overeen met de hierboven 

waargenomen significant hogere zuurstofconsumptie wanneer de ETC gevoed wordt via 

complex II (zie 5.3.2.2). 

 

5.3.2.4. Kwaliteitsratio’s 

 

5.3.2.4.1. Monoxenische versus axenische contidies 

Wanneer de twee kwaliteitsratio’s vergeleken worden tussen de verschillende 

voedingscondities, zien we dan de RCR ratio lager ligt onder monoxenische condities, los van 

het toegevoegde substraat. Deze verschillen zijn bovendien statistisch significant op een 5% 

significantieniveau. Dit houdt in dat relatief gezien, state 4 hoger ligt bij de monoxenische 

groep en deze ETC’s dus meer elektronen lekken dan de axenisch gekweekte wormen. De 

diëtair gerestricteerde wormen vertonen dus een betere koppeling en zodoende een hogere 

efficiëntie. Ook dit stemt overeen met de resultaten van Castelein (2009, unpublished data). 

Ook Sanz et al. (2005) maakten een gelijkaardige vaststelling: CR induceerde een verhoogde 

efficiëntie in complex I van de mitochondriale ETC van de hersencellen van ratten. 

Hoe diëtair gerestricteerde C. elegans deze verhoogde ETC-efficiëntie verwezenlijken is nog 

niet duidelijk. Mittal et al. (2009) vonden wel dat de mitochondriale ETC-efficiëntie van de 

langlevende mrg19 mutant van Saccharomyces cerevisiae verhoogd wordt door een 

verhoogde expressie van ETC-componenten. Dit zou dus ook een mogelijkheid kunnen zijn  

om de verhoogde ETC-efficiëntie in diëtair gerestricteerde nematoden te verklaren. 
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Vreemd genoeg ligt de ADP/O ratio van de monoxenische groep lager wanneer pyruvaat en 

malaat gebruikt worden als substraten en hoger wanneer succinaat en rotenon worden 

toegevoegd. Deze verschillen in ADP/O ratio zijn echter niet significant, wat deze 

tegenstelling onbelangrijk maakt. Op het eerste zicht lijken de monoxenisch en axenisch 

gekweekte nematoden dus geen verschillen in ADP/O ratio te verwezelijken. De hoeveelheid 

geproduceerde ATP moleculen per geconsumeerd zuurstofatoom, verschilt dus niet tussen 

beide voedingscondities. Dit werd ook vastgesteld door Madapallimattam et al. (2002): de 

ADP/O ratio van mitochondriën onderging geen wijziging wanneer ratten werden 

blootgesteld aan hypo-energetische condities. 

 

5.3.2.4.2. Pyruvaat en malaat als substraten versus succinaat en rotenon 

Wanneer de RCR ratio vergeleken wordt volgens toegevoegde substraten, zien we dat deze 

zowel onder monoxenische als onder axenische condities hoger ligt wanneer pyruvaat en 

malaat als substraten worden toegevoegd. Het verschil in RCR ratio blijkt echter enkel onder 

axenische condities significant te zijn op een 5% significantieniveau. Aangezien de p-waarde 

onder monoxenische condities echter heel erg dicht bij deze grens ligt (0,056), kunnen we 

toch veronderstellen dat iets meer replica’s alle waarden significant zouden maken. Hieruit 

kunnen we dus besluiten dat de mitochondriale respiratie via complex I wellicht een hogere 

koppeling vertoont dan de respiratie via complex II.  

De oorzaak van deze lage koppelingsratio ligt dan ook open voor speculatie. Onder normale 

omstandigheden wordt tijdens state 4 van de respiratie de protonengradiënt opnieuw 

hersteld doordat de voorraad ADP op is. Aangezien we in dit respiratiestadium toch een hoog 

zuurstofverbruik blijven waarnemen via CII, is het goed mogelijk dat de protonengradiënt 

afgebouwd wordt door een ontkoppelingseiwit. Een mogelijkheid betreffende waarom dit 

eiwit enkel onkoppelt wanneer de mitochondriën respireren via CII van de ETC, is dat het 

geactiveerd wordt door ofwel succinaat ofwel door rotenon. 

Wanneer we per toegevoegd substraat de waargenomen ADP/O ratio’s vergelijken met hun 

theoretische maximum, zien we dat de ratio enkel verschilt van zijn maximum onder 

monoxenische condities, met pyruvaat en malaat als substraten. Dit verschil is echter niet 

statistisch significant op een 5% significantieniveau, zodat we kunnen stellen dat de ADP/O 

ratio’s -onder elke voedingsconditie- mooi aansluiten bij hun theoretische waarden. Wij 

ondervinden dus geen grote afwijkingen in de ADP/O ratio, in tegenstelling tot een extreem 

hoge waargenomen ratio voor axenisch gekweekte wormen, opgemerkt door Castelein 

(2009, unpublished data). Wij wijten deze discrepantie aan de toen gebruikte 

meetapparatuur, die minder accurate waarnemingen kon uitvoeren (Respirometer van 

Strathkelvin, U.K.) dan de huidige respiratiemeter (OROBOROS Oxygraph-2k, OROBOROS, 

Oostentrijk). 
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5.3.3. ATP-productiemetingen  

De gemiddelde ATP-productie ligt hoger onder monoxenische condities, zowel wanneer  de 

ETC gevoed wordt via CI, CII als CI + CII. Deze verschillen zijn echter niet significant op een 5% 

significantieniveau, aangezien de standaard errors nogal groot zijn. Ook hier zouden extra 

biologische replica’s de natuurlijke variatie moeten kunnen minimaliseren.  

Dat de ATP producties tussen beide voedingscondities niet van elkaar verschillen op een 5% 

significantieniveau, is ook in overeenstemming met de waargenomen ADP/O ratio’s en de 

oxphos-capaciteiten: indien beide groepen evenveel moleculen ADP per atoom 

geconsumeerde zuurstof produceren en in totaal evenveel zuurstof verbruiken, verwachten 

we ook niet dat hun ATP-producties van elkaar gaan verschillen.  

De gemiddelde ATP-productie ligt eveneens hoger wanneer de ETC onder monoxenische 

condities gevoed wordt via complex II van de ETC, vergeleken met complex I. De ATP-

productie ligt logischerwijze nóg hoger wanneer de ETC gevoed wordt via beide complexen. 

Dit verschil in ATP-productie tussen complex I en II is zelfs nog duidelijker onder axenische 

condities, al wordt het niet als significant bestempeld op een 5% significantieniveau. 

Aangezien er slechts twee axenische replica’s gemeten zijn, is het goed mogelijk dat deze 

verschillen wel significant zouden zijn, indien de metingen op een extra replica waren 

uitgevoerd. Er is dus een duidelijke trend zichtbaar: er gebeurt meer ATP productie wanneer 

de ETC gevoed wordt via complex II, vergeleken met complex I. Indien we deze conclusie 

combineren met de hogere mitochondriale respiratie (zie 5.3.1.2) via  complex II van de ETC 

en het feit dat de ADP/O ratio’s voor beide complexen overeenstemmen met hun maximale 

waarde, zien we meer zuurstofverbruik via complex II zorgt voor een grotere ATP-productie.  

Wanneer wordt gekeken naar de mitochondriale fracties van ATP-producties, zien we dat er 

geen verschil is tussen beide voedingscondities, wanneer de ETC zijn elektronen ontvangt via 

CII. De mitochondriale fractie ATP-productie ligt wel hoger onder monoxenische condities, 

wanneer de ETC gevoed wordt via CI en via beide complexen. Deze resultaten zijn echter niet 

statistisch significant, hoewel de ATP-productieverschillen van beiden complexen wél 

significant zouden zijn op een 10% significantieniveau. Dit impliceert dat extra replica’s 

duidelijkheid kunnen scheppen in de vraag of er al dan niet  meer extramitochondriale ATP-

productie plaatsvindt onder axenische condities. Voorlopig nemen we aan dat er een 

algemene trend bestaat, die aantoont dat mitochondriën van diëtair gerestricteerde wormen 

net iéts meer extramitochondriaal ATP kunnen produceren, wanneer de ETC gevoed wordt 

via complex I of complex I+II.  
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6. Conclusie 

De in vivo respiratiemetingen en warmteproductiemetingen, toonden aan dat er geen 

waarneembare metabole verschillen zijn tussen diëtair gerestriceerde wormen en controles. Dit 

stemt overeen met de resultaten van Houthoofd et al. (2002a, 2002b).  

De mitochondriën van C. elegans, gekweekt onder axenische condities blijken beter gekoppeld, wat 

weergegeven wordt door hun grotere RCR ratio ten opzichte van hun monoxenische tegenhangers. 

Het is dus veilig om te stellen dat de mitochondriale ETC van diëtair gerestricteerde C. elegans 

efficiënter werkt. Aangezien de axenisch gekweekte nematoden een hogere mitochondriale 

efficiëntie vertonen maar in vivo toch evenveel respireren als hun monoxenische tegenhanger, zou 

het kunnen dat diëtair gerestriceerde wormen minder mitochondriën per massa-eenheid bezitten. 

Deze hypothese vormt stof voor verder onderzoek.  

Verder was duidelijk dat er meer zuurstof wordt verbruikt wanneer de in vitro respiratie gebeurt via 

complex II van de ETC, wat impliceert dat er ook meer ATP geproduceerd wordt vergeleken met 

respiratie via complex I. Deze gevolgtrekking is hier geldig, aangezien ADP/O ratio’s niet significant 

verschillen van hun maximale waarden, op een 5% significantieniveau. 

Een laatste vaststelling was dat diëtair gerestricteerde nematoden iets meer extramitochondriale 

ATP produceren dan de controles, maar dit geldt slechts op een 10% significantieniveau. Verder 

onderzoek met meer biologische replica’s zou kunnen uitmaken of deze trend zich omzet in 

statistisch significante verschillen. 

Zodoende kunnen we onderlijnen dat we het belangrijk achten deze experimenten te herhalen met 

voldoende biologische replica’s, om zo de nodige statistische bewijskracht te bereiken voor alle nu 

waargenomen trends. Door de ondervonden praktische problemen (de contaminatie van de kweek 

en de verzuring van het respiratiemedium na toevoeging van succinaat) en het korte tijdsbestek 

waarbinnen deze thesis plaatsnam, was het voor ons niet meer mogelijk om de nodige extra replica’s 

in te bouwen. 
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7. Samenvatting 

 

Since the start of its existence, mankind has been trying to extend its lifespan, slow down the ageing 

process and postpone death. Whilst doing so a vast number of ageing theories has been set forth. 

These theories however must carefully explain two mechanisms: (1) how the ageing process itself 

came to existence in an evolutionary perspective and (2) how ageing acts on a molecular level. Since 

the evolutionary explanations of ageing have been narrowed down to three theories -the mutation 

accumulation theory, the antagonistic pleiotropy theory and the disposable soma theory of ageing-, 

research nowadays focuses mainly on the mechanistic or molecular perspective. A mechanistic 

theory of ageing that receives a lot of support from recent studies is the free radical theory of 

ageing, first proposed by Harman in 1956. Harman postulated that ageing can be attributed to the 

deleterious side attacks of free radicals on cell constituents. In other words, this theory assumes that 

lifespan is limited by oxidative stress and a lowered oxidative stress will therefore lead to a 

prolonged lifespan.  

 

 

An important group of free radicals that can induce oxidative stress are the so-called reactive oxygen 

species (ROS). Since the main origin of ROS-production resides within the mitochondria, these 

organelles play an important role within the current ageing research area. Mitochondria are 

sometimes referred to as the cell’s “power plants”, as they generate most of the cell’s supply of 

adenosine triphosphate (ATP). This is realized by establishing a chemi-osmotic proton gradient over 

the inner mitochondrial membrane and by subsequently using this gradient to fuel an ATPsynthase. 

The four protein complexes (complex I-IV) that generate this proton gradient are referred to as the 

‘Electronc Transport Chain’ (ETC) and the process that enables ATP production is called ‘oxidative 

phosphorylation’. The ETC receives its electrons at either complex I or complex II, from energetic 

molecules such as NADH and FADH2. Once received, the ETC transports these elektrons over the four 

complexes whilst at the same time inducing a proton gradient. At the final and fourth complex of the 

chain, the electrons are used to reduce O2 to water, thus enforcing respiration. Although electron 

transport proves indispensable for fueling oxidative phosphorylation, it also appears to be the main 

hot spot for ROS generation. And even though a normal ROS-concentration within each cell is 

necessary to maintain normal cell signaling, a surplus of these molecules invoke the above 

mentioned oxidative stress.  Consequently, one cannot fully comprehend the physiological effects of 

ageing without studying the development, functioning and dysfunctioning of mitochondria. 

 

 

Caenorhabditis elegans is proving to be an excellent experimental system for the dissection of 

ageing processes: it is small, easily cultured and short lived. Extensive studying on the genetics and 

physiology of this nematode, has led to several mechanisms that can drastically lengthen lifespan. 

These lifespan altering interferences on C. elegans can be subdivided into at least four classes: (1) 

mutations within genes of the insulin-like signaling cascade, (2) mitochondrial mutations, (3) 

hormesis and (4) caloric restriction (CR).  
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Our study focuses on the latter class. Caloric restriction is induced bij any environmental or genetic 

change that imposes a decrease in food intake. This can either be accomplished by bacterial dilution, 

mutations that restrict the pumping rate of the C. elegans feeding apparatus, RNA interference on 

genes that are indispensable for food intake or by exposing the nematode to axenic conditions. 

Because the relative contributions of the different pathways that enable CR are still highly debated, 

we propose to investigate the mitochondrial function of a food restricted C. elegans. We induced CR 

on C. elegans by exposing our test group to axenic conditions. Axenic culture implies an absence of 

any other contaminating species, other than the one the study focuses on. Although the axenic 

medium is a nutrient-rich medium, it was found that C. elegans experiences difficulties in either 

eating or digesting this mixture. Since we strictly cannot appoint the name ‘caloric restriction’ to this 

rich culture, an axenic culture is in stead referred to as ‘dietary restriction (DR). We decided to 

expose our test group of nematodes to axenic conditions, whilst the control group resided under 

monoxenic conditions (with E. coli as a sole food source).  

 

 

Previous studies (Houthoofd et al., 2002b; Castelein, 2009, unpublished data) have shown that whilst 

the in vivo respiration of C. elegans undergoing dietary restriction is higher compared to the 

respiration of unrestricted nematodes, the in vitro respiration appears to be much lower. In addition 

to this challenging contradiction, it was shown that the efficiency the ETC of C. elegans raised under 

axenic conditions is much higher than the ETC of the monoxenic group. Keeping this in mind, we 

propose to verify these findings and additionally try and unravel as much as we can about the 

mitochondrial function of C. elegans under dietary restriction.  

 

 

In our experiments we measured the respiration and heat production of intact C. elegans, in order to 

calculate the in vivo efficiency of energy production. We also measured the respiration and ATP-

production of the extracted mitochondria, to calculate this efficiency in vitro. Our experiments were 

performed on C. elegans cultures that contain both the glp-4 and the daf-16 mutation. The former 

mutation induces sterility at a restrictive temperature of 24°C, whilst no physiological effect is seen 

at a permissive growth temperature of 17°C. This temperature sensitive mutation enables us to 

uphold a constant breeding population, whilst simultaneously rearing a culture that produces no 

offspring, as is advised for obtaining optimal results during experiments. The daf-16 mutation on the 

other hand, disables any lifespan-altering effects residing from the temperature-induced sterility. 

  

 

The results of the in vivo respiration and heat production have shown no noticeable differences 

between these parameters for our test and control group. This does not seem to correspond with the 

results obtained by Houthoofd et al. (2002 b). This discrepancy can probably be traced back to 

differences in experimental design between our study and the one performed by Houthoofd et al. 

(2002 b). By measuring the in vitro respiration of dietary restricted C. elegans, we did observe an 

increase in ETC efficiency, compared to the respirations of the monoxenic group. So these results do 

correspond to the results obtained by Castelein (2009, unpublished data). Even though the in vivo 

and in vitro results do not entirely correspond to what was previously found, a difference between 

both states is still noticable, and we are still short of an explanation about why this difference occurs. 

It is possible that C. elegans -grown under axenic conditions- develops and maintains a lower 
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percentage of mitochondria per mass-unit, thereby multiplying the in vitro respiration to obtain an in 

vivo respiration similar to that of unrestricted nematodes.  

 

We also observed a higher oxygen consumption when respiration was fueled by the second complex 

of the ETC. Since a fixed value of produced ATP is linked to a certain amount of consumed oxygen, 

more ATP is synthesised by respirating through the second respiratory complex, compared to the 

complex I. One last interesting observation we made, was that a dietary restricted C. elegans 

produces a little more extramitochondrial ATP, compared to the control group.  

 

 

We encountered some difficulties in establishing significant conclusions at a 5% significance level 

though, mainly due to our limited number of biological replicates. Our relatively low amount of 

replicates was caused by some practical issues: we experienced problems with the pH during the 

measuring of the in vitro respiration and encountered several difficulties in maintaining an sterile 

axenic culture. Defining the origin of these problems and fixing them took some time and if there’s 

one thing that limits a master scription, it’s the limited timescope.  Therefore it would be a sound 

idea to repeat these experiments on a proper number of biological replicates, in order to obtain the 

necessary statistical background. We could definitely see some promising trends in the 

mitochondrial function of dietary restriced C. elegans though and hope to see these speculative 

findings confirmed in future research. 
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