
 

ROKEN…  
EN DE GEVOLGEN VOOR DE MENS 

Dagelijks worden wereldwijd meer dan 10 miljard (10.000.000.000) 
sigaretten gerookt, en in alle landen waarschuwt de overheid voor de 
gezondheidsrisico’s van roken (of meeroken), waaraan volgens de 
Wereldgezondheidorganisatie (WHO) jaarlijks 5,4 miljoen mensen sterven. 

Een van de belangrijkste negatieve effecten van roken is ongetwijfeld de 
impact van de ingeademde sigarettenrook op de ademhalingswegen, die bij 
velen uiteindelijk leidt tot  longkanker. De bovenste laag cellen (het 
epithelium) van de ademhalingswegen bestaat uit “mucuscellen” en “trilhaarcellen” waarvan de 
trilhaartjes continu in beweging zijn, en die een belangrijke rol spelen in de afvoer van chemische 
stoffen (waaronder ook sigarettenrook) uit de ademhalingswegen. 

Meer dan zeventig jaren geleden werd in wetenschappelijke studies reeds vastgesteld dat 
sigarettenrook een invloed heeft op de beweging (de zweepslag) van de trilhaartjes in de 
luchtwegen. De ingeademde rook doet de frequentie van de zweepslag van de trilhaartjes dalen, 
met als gevolg een tragere afvoer van de stoffen en partikels in de rook.   

De verstoring van de trilhaarwerking heeft op het eerste zicht geen onmiddellijke negatieve 
gevolgen voor de gezondheid van de rokers. De effecten van de ingeademde sigarettenrook op de 
werking van de trilharen (met bijgevolg een vermindering van de afvoer van schadelijke stoffen uit 
de longen), is hoe dan ook een eerste signaal voor “het domino effect” van de 
gezondheidsproblemen die optreden bij regelmatig roken. 

Het zou dus interessant zijn om dit “eerste signaal” ook te kunnen aantonen met een eenvoudig 
proefje dat door scholieren kan worden uitgevoerd in klasverband. 

Dit doel werd recent verwezenlijkt door een vereenvoudiging uit te werken van de zgn. “Ciliaat 
Mobiliteitstest” die in 1975 werd ontworpen door Prof.Dr.Gräf en medewerkers in het Instituut voor 
Medische Hygiëne aan de Universiteit van Erlangen-Nuremburg in Duitsland.  Uit hun onderzoek 
bleek dat bepaalde vrijlevende “ééncellige” organismen - en meer specifiek die van de groep van de 
“trilhaardiertjes (Ciliata)”- trilharen hebben die dezelfde structuur en samenstelling hebben als de 
trilhaarcellen in de ademhalingswegen van de mens, en dat de trilhaartjes van die trilhaardiertjes 
tevens ook dezelfde “zweepslag”activiteit vertonen. 

De “Ciliaat Mobiliteitstest” die zij hebben ontwikkeld toonde aan dat, zoals bij testen uitgevoerd op 
trilhaarcellen van de ademhalingswegen bij de mens, sigarettenrook een significante vermindering 
teweegbracht van de zweepslag van de trilhaartjes bij de trilhaardiertjes, met als gevolg een daling 
van hun “beweeglijkheid” (zwemmen). Tevens werd vastgesteld dat na een korte blootstellingstijd 
aan sigarettenrook de trilhaardiertjes zelfs totaal “inactief” werden. 

ONTWIKKELING VAN EEN  
ANTI-SMOKING EDUKIT 1 – SIGARETTENROOK 

 

Naar analogie met de “Ciliaten Mobiliteitstest” wordt voor het Anti-Smoking Edukit proefje op 
sigarettenrook ook gebruik gemaakt van het trilhaardiertje Tetrahymena.  

 



 

 

Zoals men kan zien op de mikroskopie foto is het lichaam van dit 
eencellig diertje (slechts 0,05 mm groot) volledig bedekt met trilharen 
die, zoals bij menselijke trilhaarcellen, continu in beweging zijn en 
waarmee de diertjes zich trouwens voortdurend verplaatsen 
(zwemmen). 

Ingeademde sigarettenrook” (= de rook die eerst in de mond komt bij 
het roken van een sigaret)  wordt (met behulp van een rietje) “uitgeblazen” in een buisje gedeeltelijk 
gevuld met kraantjeswater. De chemische stoffen van de sigarettenrook lossen op in het water en 
dit water wordt vervolgens in een doorschijnend cuvetje  gegoten waaraan dan een aantal 
Tetrahymena trilhaardiertjes worden toegevoegd. 
 
De trilhaardiertjes worden dus kontinu blootgesteld aan de opgeloste stoffen van de sigarettenrook.  
 
Een controleproef wordt uitgevoerd in parallel, in een tweede cuvetje met kraantjeswater (en 
trilhaardiertjes), maar waar geen rook is doorgeblazen.   
 
De “beweeglijkheid” van de trilhaardiertjes in de 2 doorschijnende cuvetjes wordt  geobserveerd 
onder een microscoop, of zelfs met behulp van een loupe (met vergroting van minimaal 60 X). 
 

WAARNEMINGEN  
 

In het controlecuvetje blijven de trilhaardiertjes actief rondzwemmen, terwijl in het cuvetje met de 
opgeloste sigarettenrook ze na een korte tijd (reeds na enkele minuten) veel minder actief bewegen 
en zwemmen. 

Men zal ook vaststellen dat de diertjes die blootgesteld zijn aan de sigarettenrook geleidelijk aan 
“totaal inactief” worden (en dus geen trilhaaractiviteit meer vertonen).   

 

BESLUITEN 
De talrijke (schadelijke) stoffen die in ingeademde sigarettenrook voorkomen (en die uiteindelijk in 
de longen van de roker terechtkomen)  hebben bij de trilhaardiertjes een zelfde uitgesproken effect 
op de zweepslagwerking als bij trilhaarcellen in de ademhalingswegen bij de mens. 

Dit wordt in het eenvoudig Anti-Smoking Edukit proefje “visueel” vastgesteld door de geleidelijke 
daling van de activiteit (het zwemmen) van de diertjes, en na korte tijd zelfs een totale inactiviteit. 

 

Het negatief effect van sigarettenrook op de activiteit van de trilhaartjes 
van de trilhaardiertjes is, zoals bij de mens, een eerste signaal voor 

“het domino effect” van de schade van roken voor de gezondheid. 
 


