
ANTI-SMOKING EDUKIT 1 – SIGARETTEN ROOK

Korte beschrijving en schema’s 
voor uitvoering van het proefje



DOORBLAZEN/OPLOSSEN VAN SIGARETTENROOK IN WATER

Vullen van 25 ml buisje 
met kraantjeswater 
tot aan de merkstreep

Roken van een sigaret
Blazen van de rook door een rietje

in het water in het buisje 



CONTROLE PROEFJE

Glaasje vullen 
met kraantjeswater

Pipetje vullen met water

Onderste deel 
van cuvetje

vullen met water 

Stockcultuur ciliaten 5 druppels 
stockcultuur 
toevoegen 
aan cuvetje

Pipetje vullen met 
stockcultuur

STAP 1 STAP 2

Glaasje

Cuvetje

Tetrahymena



Buisje met  opgeloste 
sigarettenrook  

SIGARETTENROOK PROEFJE

5 druppels 
stockcultuur 
toevoegen 
aan cuvetje

Korte steelpipet 
vullen met 
stockcultuur

Cuvetje

Onderste deel van 
cuvetje vullen met 
opgeloste 
sigarettenrook

Lange 
steelpipet

Lange steelpipet 
vullen met 
opgeloste 
sigarettenrook

STAP 1 STAP 2

Stockcultuur ciliaten

Tetrahymena



WAARNEMINGEN

CONTROLEPROEFJE

SIGARETTENROOKPROEFJE

Cuvetje met 
water en ciliaten

Cuvetje met opgeloste 
sigarettenrook en ciliaten

Het cuvetje op de tafel van de 
dissectiemicroscoop leggen

Het cuvetje op de tafel van de 
dissectiemicroscoop leggen 

Dissectiemicroscoop

Bekijken na enkele minuten

Bekijken na enkele minuten

Aktief
bewegende 

ciliaten

Weinig tot geen 
beweging meer 
van de ciliaten



AANVULLENDE WAARNEMINGEN 
ONDER DE MICROSCOOP 

CONTROLE PROEFJE

SIGARETTENROOK PROEFJE

Na enkele minuten 
bekijken bij sterke 
vergroting

Cuvetje met 
water en ciliaten

Pipetje 
vullen

Draagglaasje

Na enkele minuten 
bekijken bij sterke 
vergroting

Dekglaasje

3 druppels
op elkaar

3 druppels 
Op elkaar

Pipetje 
vullen

Draagglaasje

Vloeistof bedekken 
met een dekglaasje 

Vloeistof bedekken 
met een dekglaasje

Dekglaasje

Aktief
bewegende

ciliaten

Cuvetje met opgeloste 
sigarettenrook en ciliaten

Weinig tot geen 
beweging meer 
van de ciliaten



ACHTERGROND/RATIONALE VOOR HET PROEFJE

De trilhaartjes op de trilhaarcellen van de menselijke 
luchtwegen zijn voortdurend in beweging en hun 
zweepslag speelt een belangrijke rol in het verwijderen 
van schadelijke stoffen uit de ademhalingswegen. 

De ciliaat Tetrahymena is bedekt met rijen trilhaartjes 
die dezelfde struktuur hebben als de trilhaartjes van de 
menselijke luchtwegen.
Die trilhaartjes zijn ook voortdurend in beweging en 
door hun zweepslag bewegen/zwemmen de ciliaten
voortdurend. 



BESLUITEN VAN HET PROEFJE

Onder normale omstandigheden (controleproefje in 
kraantjeswater) bewegen/zwemmen de ciliaten
voortdurend dank zij de zweepslag van hun trilhaartjes.

De opgeloste produkten van sigarettenrook in 
kraantjeswater (sigarettenrook proefje) “inhiberen”
de zweepslag van de trilhaartjes bij de ciliaten.
Hierdoor bewegen/zwemmen de ciliaten reeds na korte 
tijd minder snel en worden uiteindelijk zelfs totaal inaktief. 



ALGEMENE BESLUITEN 

Het negatief effekt van sigarettenrook op de zweepslag van de trilhaartjes 
en op de beweging/zwemmen van de trilhaardiertjes Tetrahymena is  

zoals bij de mens
een eerste signaal voor het “domino effect” van de schade van roken 

voor de gezondheid

VOORKOMEN (= NIET ROKEN)
IS ONGETWIJFELD 

BETER DAN GENEZEN 

ANTI-MOKING EDUKIT 1 – SIGARETTENROOK 


