Snellere beeldregistratie
Dr. Marius Staring (34) is postdoc bij het Lab
Klinische en Experimentele Beeldverwerking
(LKEB, afdeling Radiologie). Hij krijgt een
Veni-subsidie voor onderzoek naar beeldregistratie. “Bij het LKEB onderzoeken we allerlei
technieken om medische beelden te verwerken”, vertelt Staring. “Zo kijken we onder andere naar de vernauwingsgraad van vaten. We
kunnen zien waar zo’n vernauwing of plaque
precies uit bestaat. Een arts kan die informatie gebruiken bij het nemen van beslissingen.
Daarnaast doen we onderzoek naar beeldregistratie, maar het probleem hiermee is dat die
voor sommige doeleinden veel te traag is. Tijdens een operatie kan er niet een half uur gewacht worden. Met mijn Veni-subsidie ga ik
wiskundige technieken ontwikkelen om versnelling mogelijk te
maken. Dit kan onder meer gebruikt worden in de whole body
imaging-onderzoekslijn binnen het LUMC, waar een soort Google
maps van het lichaam gemaakt worden terwijl de patiënt in de
scanner ligt. Je kunt dan het hele lichaam bekijken, maar ook inzoomen op de organen die je gedetailleerder wilt zien. Snelle registratie is hiervoor een vereiste.”
Staring studeerde wiskunde in Twente en promoveerde in
Utrecht. Vorig jaar had hij ook al geprobeerd een Veni aan te vragen, maar toen was hij te laat begonnen. Dit jaar lukte het wel,
mede dankzij de hulp van zijn groepsleider dr. Berend Stoel en
prof. Boudewijn Lelieveldt. “Zij stelden de juiste kritische vragen
waardoor mijn voorstel steeds beter werd.” (RH)
■

Nieuwe bloedvaten
Een Veni-subsidie krijg je niet zomaar.
Dr. Yael Nossent (33) heeft veel hulp gehad.
“Een goed CV, de juiste mensen om je heen
en buitenlandervaring zijn heel belangrijk.
Ik heb Biofarmaceutische wetenschappen
gestudeerd, ben gepromoveerd in het L
 UMC
en heb zowel in Amerika als in Denemarken
geruime tijd onderzoek gedaan.
Nu werk ik bij Vaatchirurgie en doe onderzoek naar het stimuleren van het herstelproces bij patiënten met dichtgeslibde
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bloedvaten.” Nossent legt uit dat ons lichaam atherosclerose zelf herstelt door
nieuwe bloedvaatjes en nieuwe omwegen
aan te maken. Helaas gaat dat proces langzaam omdat het vaak oudere patiënten betreft of mensen die ongezond leven. “Wij
willen proberen dat herstelproces te stimuleren. Dat doen we door het remmen van
micro-RNA’s. Dat zijn kleine stukjes RNA
die je lichaam zelf aanmaakt en die een rol
spelen bij de regulatie van genen. We vermoeden dat één micro-RNA niet één gen
remt, maar een heel proces, een heel pakket aan genen. In ons onderzoek proberen
we het juiste micro-RNA te remmen, zodat een mix van genen actief wordt die
nieuwe bloedvaten vormt.”
Nossent is enorm enthousiast over het onderzoek. “In de voorbereidingsfase hebben
we al heel concrete ontdekkingen gedaan.
We hebben een cluster micro-RNA’s geïdentificeerd dat betrokken is bij de vorming van nieuwe bloedvaten. En we hebben dit vervolgens in een levend organisme kunnen aantonen. Dat was denk ik van
doorslaggevende betekenis bij de toekenning van de Veni.” (CW)
■

Verschillen in DNA-structuur
“We hebben lang aangenomen dat mensen qua DNA voor 99,9 procent identiek
zijn,” vertelt dr. Kai Ye (Moleculaire
Epidemiologie). Dit omdat de enige variatie in DNA die men in de tijd van het
eerste genoom gemakkelijk kon meten
de zogenoemde SNP (Single Nucleotide
Polymorphism) was, de verandering van
één DNA-letter (base) in een andere.
Nog steeds proberen onderzoekers genetische ziektes of risico op bijvoorbeeld
hartziekten met SNPs te verklaren. Maar
daar begint verandering in te komen,
want de verschillen in DNA tussen mensen blijken veel groter te zijn dan gedacht. Er kunnen namelijk honderden
of zelfs duizenden DNAletters zijn ingevoegd, verwijderd of verschoven.
Omdat huidige technieken
alleen maar
korte stukjes
DNA, van enkele tientallen
basen, kunnen
meten, heb je
computerprogramma’s nodig om de grote variaties ‘in elkaar te puzzelen’. De
34-jarige Ye, die voor zijn promotie van
zijn geboorteland China naar Nederland
kwam, wil de methodologie voor het
analyseren van deze structurele variaties
verder uitwerken. Daar kan hij zijn Venisubsidie goed voor gebruiken. “Er zit
ook een klinische kant aan het werk”,
zegt hij. “We gaan bijvoorbeeld op zoek
naar verschillen tussen kankerweefsel en
gezond weefsel. Voor nier- en huidkanker zijn er al structurele variaties in het
DNA uitgeplozen, maar voor veel andere tumoren nog niet.” Genoeg werk aan
de winkel dus. (DdV)
■
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