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Inleiding 

Deze studie zal de biologische effecten analyseren van extreem laagfrequente elektrische en 
magnetische velden. Keratinocyten, cellen in de buitenste laag van de menselijke huid 
(epidermis) worden op een stukje gedecellulariseerde dermis aangebracht, de binnenste 
laag van de menselijke huid. Het elektrische signaal wordt aangelegd met twee platina 
elektroden. De genactivering in blootgestelde cellen wordt vergeleken met die in cellen na 
gesimuleerde blootstelling. 

Dit model van epidermaal herstel en elektrisch signaal biedt een vereenvoudigd en goed 
gekarakteriseerd model om de biologische effecten van elektromagnetische stimulatie te 
bestuderen.  

Hierna worden de studie en haar belangrijkste resultaten voorgesteld.  

Voorbereiding van de dermis 

Het stukje dermis wordt afgenomen tijdens plastische 
chirurgie (abdominoplastie) bij personen met overgewicht.  

 

 

 

 

 

Blootstelling aan een elektrisch veld 

De gedecellulariseerde dermis wordt in een petrischaal met een 
voedingsmedium geplaatst (in het rood). Beide kanten van de 
dermis zijn in contact met de elektroden. 

 

Keratinocytenmonsters van dezelfde donor worden op de dermis 
geplaatst. Dit model bootst de echte huid na. 

Huid = lagen van dermale en lagen van epidermale cellen 
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Paren van monsters van dezelfde huiddonor worden voorbereid voor de studie. Een eerste 
wordt dagelijks aan een elektrisch veld blootgesteld terwijl het andere als controle wordt 
gebruikt.  

Controle Blootgesteld 

  
 

Epidermisgroei tussen controlemonsters en elektrisch blootgestelde stalen  
 (vergelijking uitgevoerd na een kweek van 14 dagen) 

  

 

Waarneming:  

Hier vindt een natuurlijk helingsproces plaats (zie wit gebied): de cellen delen en de 
epidermis groeit aan de rand van de epidermismonsters. Echter: 

 bij gesimuleerde blootstelling: een grotere oppervlakte perifere cellen. Dit betekent 
dat de cellen zich actiever delen. 

 bij reële blootstelling: toename van het aantal lagen perifere cellen. 

Bij blootstelling wordt een verhoogde celdifferentiatie waargenomen (*1) ten nadele van de 
celproliferatie. 

(*1) Celdifferentiatie: Dit is het proces waarbij een niet-gespecialiseerde cel verandert in een 
gespecialiseerde cel. In dit experiment betekent dit dat cellen sneller rijpe keratinocyten worden die 
hun beschermende rol voor de huid kunnen spelen. 

 

Controle Blootgesteld 
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Wat gebeurt er in de perifere cellen (wit gebied)?  

Onder een microscoop zouden de cellen eruit zien zoals op beide illustraties. 

 

De illustraties tonen delende en andere cellen. Overeenkomstig het doel van deze studie 
zullen we op het laatste nader ingaan. 

Stel dat we een zeer krachtige microscoop zouden hebben die het binnenste van een cel 

zichtbaar kan maken. Wat zouden we dan zien?  

  

ADN DNA en RNA (groene trein)  

 

De kern bevat DNA, de drager van onze genetische informatie. Ze is georganiseerd in 
sequenties, genen genoemd: ons DNA bevat duizenden genen en is specifiek voor ieder 
individu. DNA is een soort receptenboek: Het bepaalt hoe een specifieke cel werkt. 
Nochtans, om nuttig te zijn, moet de informatie uit de recepten het cytoplasma bereiken, het 
actieve gedeelte van de cellen (op de bovenstaande afbeelding in het purper). Omdat DNA 
niet buiten de kern geraakt (de bibliotheek), is een andere speler nodig om de boodschap 
buiten de kern te sturen: RNA.  

RNA, hier voorgesteld door de groene trein, is de transcriptie van een specifiek gen. In dit 
voorbeeld is het gen samengesteld uit een opeenvolging van zes specifieke basen 
(elementen van het RNA, hier voorgesteld als wagons). Het RNA verplaatst zich naar het 
cytoplasma (de keuken van de cel) om te worden omgezet in proteïnen. 

Proteïnen 
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Meer: 

Wanneer een cel deelt, wordt het DNA georganiseerd in lange structuren, chromosomen 
genoemd (zie bovenstaande figuur). Deze chromosomen worden gedupliceerd vóór cellen 
zichzelf delen, waardoor beide zustercellen de volledige genetische informatie meekrijgen.  

Wanneer een cel werkt, worden genen omgezet in RNA in de kern. RNA is een kopie van 
een specifiek gen dat genetische informatie van de kern naar het cytoplasma overbrengt. 
Dan wordt het omgezet in proteïnen die zowel binnen als buiten de cellen kunnen werken. 
Proteïnen zijn de bouwstenen van de cellen en zijn bij hun werking betrokken. 

DNA en RNA zijn samengesteld uit een opeenvolging van slechts vier moleculen, basen 
genoemd. Het is het alfabet van ons receptenboek. De verschillende combinaties van deze 
vier "letters" volstaan om het volledige recept van onze werking te schrijven. 

Proteïnen zijn opgebouwd uit 20 aminozuren (AZ). De verschillende AZ-combinaties leiden 
tot verschillende koks gespecialiseerd in verschillende taken.  

 

Wat gebeurt er in beide celmonsters in deze studie? RNA's, transcript in de kern, verplaatsen 
zich naar het cytoplasma. Hieronder wordt geïllustreerd dat de hoeveelheid RNA's en hun 
oorsprong (gentranscript) verschillen bij reële en gesimuleerde blootstelling. 

 

Controle Blootgesteld 

  

 

Jammer genoeg bestaat er geen microscoop die de verschillen tussen RNA's kan zien. Hoe 
kunnen wetenschappers proberen RNA's te identificeren en de manier waarop genen 
worden geactiveerd? Dit kan door middel van microarrayscreening. Door RNA-kwantificatie 

kan deze techniek de genactivering analyseren. Dankzij deze kwantificatie kan inzicht 
worden verkregen in de cellulaire mechanismen die in de cellen betrokken zijn.  

Door RNA van niet-blootgestelde en blootgestelde cellen te vergelijken, wil deze studie de 
cellulaire mechanismen identificeren die door de elektromagnetische velden worden 
veroorzaakt. 
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RNA-zuivering 

In de eerste plaats moet het RNA van de andere celonderdelen worden gescheiden zoals 
membraan, organellen, … Dit proces wordt RNA-zuivering genoemd. 

 

 

 

 

 

 

Na vernietiging van de celmembranen 
wordt het RNA gefilterd en gescheiden 
van de andere celonderdelen. 

 

 

 

Vóór de volgende stap wordt een markeringsmolecule aan de RNA's gehecht. Deze 

molecule maakt het mogelijk de aanwezigheid en de hoeveelheid specifieke RNA's op de 
genchip zichtbaar te maken. 

De onderzoekers beschikken op dat moment van de studie over twee RNA-sets: een eerste 
van de blootgestelde cellen en een tweede van de controlecellen. Elke RNA-set wordt 
afzonderlijk geanalyseerd om hun samenstelling te analyseren (*). 

(*) Vóór ze in contact worden gebracht met de genchip, worden RNA's omgezet in DNA's, de 

vorm die door de genchip wordt herkend. We hebben het dan over DNA in plaats van over 

RNA. 

 

Hechting van het DNA aan de genchip 

Beide DNA-sets worden in contact gebracht met een andere genchip. 

Een genchip is een geniaal hulpmiddel voor biologen: Hij is samengesteld uit veelvoudige 
kopieën van goed geïdentificeerde genen (vb. 38.500 menselijke genen). Deze kopieën zijn 
georganiseerd op de chip: dezelfde kopieën zijn gegroepeerd in hetzelfde gebied, zoals 
specifieke stations die wachten op hun treinen.  



6 

 

 

Effecten op keratinocyten – BBEMG – Juni 2012 

Wat gebeurt er op de chip wanneer DNA's in contact worden gebracht met de chip? Elk DNA 
herkent zijn gebied en hecht zich eraan vast.  

Hier is een vereenvoudigd beeld van een genchip met slechts 16 gebieden van DNA-
hechting die toelaten 16 verschillende genen te tonen. In werkelijkheid is dergelijke chip 
samengesteld uit duizenden gebieden op een oppervlakte van minder dan 2 cm². 

 

 

Wanneer DNA's stevig aan hun respectievelijke platforms zijn gehecht, wordt de genchip 
geanalyseerd door een scanner die de verschillende gebieden kan identificeren en zelfs de 
lichtere variaties in intensiteit kan onderscheiden. 

 Een intenser gekleurd gebied is uit meer DNA samengesteld. Dit betekent dat het 
overeenstemmende gen geactiveerder is. 

 Wanneer het gen daarentegen niet of weinig geactiveerd is, vertoont het gebied geen 
fluorescentie. 

Beide chips worden vergeleken om het RNA-transcript te analyseren bij gesimuleerde of 
reële blootstellingen. 
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Genanalyse 

Het scannen verstrekt onderzoekers informatie over de in beide sets aanwezige DNA's en 
bijgevolg over opwaarts en neerwaarts geactiveerd gen in controle- en blootgestelde cellen.  

Vergeet niet dat de genchip informatie kan verstrekken over 38.500 genen! Onderzoekers 
moeten gegevens analyseren om genen in te delen en hun activeringsniveau in beide sets te 
controleren. Dit is een gigantisch werk! 

Preliminaire resultaten 

Tot nu is er geen pathologisch effect vastgesteld maar alleen een versnelling van het 
normale fysiologische mechanisme.  

De vergelijking van de lijst van significant op- en neergereguleerde genen onder specifieke 
blootstellingsomstandigheden met hun respectievelijke controles toonde de aanwezigheid 
aan van de volgende drie opgereguleerde genen tijdens alle experimentele procedures op 
om het even welk bemonsteringstijdstip. 

 thioredoxinereductase 1 (TXNRD1),  

 activerende transcriptiefactor 3 (ATF3),  

 membraanmetallo-endopeptidase (MME).  

Uit een vergelijking van blootgestelde en controlegroepen op dag 4 van de blootstelling bleek 
ook een opregulatie van Dickkopf Homolog 1 (DKK1) en een neerregulatie van microtubul-
actin cross-linking factor 1 (MACF1). 

Wat de botvorming betreft, waren we in staat één specifiek proteïne, BMP2, te identificeren, 
die opgereguleerd is op dag 12 van de blootstelling. Deze opregulatie van BMP2 kan de 
waargenomen biologische effecten verklaren in al onze eerdere resultaten verkregen over 
cellen, embryonaal of groeiend botweefsel en in ziekenhuizen. 

De biologische functies van deze genen bevestigden de macroscopische waarneming: een 
versnelling van de differentiatie ten nadele van de proliferatie. 
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