
S
ommigen zijn geneigd te denken
dat we het darwiniaanse proces
van natuurlijke selectie

overboord hebben gegooid, met dank
aan wetenschap en technologie. We
hebben de middelen ontwikkeld om
onze leefomgeving volledig naar onze
hand te zetten, en de geneeskunde
heeft het mogelijk gemaakt om mensen
veel langer te laten leven dan waar-
voor ze geprogrammeerd waren. 
We trekken er alles door
wat de natuur zou elimine-
ren, en houden dat vervol-
gens zo lang mogelijk in
leven.

Maar het is onzin te
beweren dat de evolutie
van de mens stilgevallen
is, want genen blijven
 veranderen. Nieuwe tech-
nologische doorbraken
maken het mogelijk te
speuren naar heel kleine wijzigingen
in een genoom. Wetenschappers mel-
den in Science dat ze vaststelden dat de
laatste 2000 jaar (of de laatste honderd
mensengeneraties) de genen voor
blond haar en blauwe ogen snel ver-
spreid werden in de Britse bevolking.
Beide zijn gelinkt aan een lichte huid,
waardoor hun dragers in het donkere
Britse klimaat meer van de voordelen
van de weinige zon op hun huid kon-
den profiteren. Bovendien is het moge-

lijk dat de kenmerken als aantrekkelijk
werden beschouwd, wat past in de
seksuele selectie. Ook genen voor
lichaamslengte en de omvang van het
hoofd van baby’s zouden de voorbije
1000 jaar beduidend zijn bijgestuurd.

Een studie die werd gepubliceerd in
Proceedings of the National Academy of
Sciences bekeek genetische veranderin-
gen in Amerikanen in de twintigste
eeuw. Ze vond wijzigingen die gekop-

peld waren aan enerzijds
het bereiken van een
hoger opleidingsniveau,
en anderzijds het krijgen
van minder kinderen.
Beide factoren zijn aan
elkaar verbonden:
 mensen met een hoger
opleidingsniveau krijgen
doorgaans minder kinde-
ren. Maar wetenschap-
pers waren verrast door

de sterke genetische component die
aan die ontwikkeling gekoppeld was.
De mensheid bevond zich natuurlijk
nooit eerder in een situatie waarin het
uitstellen van kinderen een voordeel
kon zijn doordat je langer kon stude-
ren en zo een betere loopbaan kon
 uitbouwen. Onze genen gaan gedeel -
telijk mee in dat verhaal.

Een andere studie, die werd be -
sproken in Science, belichtte zelfs
genetische veranderingen in amper
één of twee generaties. Ze vond een
link tussen het vroegtijdige sterven
van mannen en een gen dat het moei-
lijker maakt om te stoppen met roken.
Er werden ook veranderingen gedetec-
teerd die ervoor zorgen dat vrouwen
die vrij laat beginnen te menstrueren
gemiddeld langer leven dan andere.
Hoewel het niet altijd duidelijk is wat
de genen in kwestie precies doen, is
het wél duidelijk dat er ook vandaag
nog altijd evolutionaire spelletjes
worden gespeeld in onze lichamen.
Darwin staat nooit stil.

Vrouwen die 
laat beginnen te
menstrueren,
leven langer 
dan gemiddeld.

De mens blijft evolueren
Onze genetische samenstelling blijft veranderen, zelfs in enkele generaties tijd.

MENSELIJKE EVOLUTIE

De voorbije 2000 jaar werden veel Britten
blond met blauwe ogen.

Science zet een fregatvogel in de
kijker die 63 dagen lang in de lucht
bleef zonder ergens te gaan
zitten. De oceaanvogels hebben
geen waterafstotende veren,
zodat ze geen contact met water
kunnen maken. Ze hebben wel een
efficiënte manier om te vliegen.

‘In een ideale
wereld kun je voor
elke patiënt ruim
de tijd nemen.
Maar ons
economisch model
laat dat niet toe.’
Radioloog Johan de Mey, in het blad Muze
van het UZ Brussel.
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Toeristen kunnen in landen zoals
India en China in twee dagen tijd
besmet raken met bacteriën die
genen voor weerstand tegen
antibiotica dragen. Die kunnen
de sprong maken naar bacteriën
uit hun darmflora. Volgens New

Scientist hoeven gezonde men-
sen zich geen zorgen te maken,
maar het risico van ernstige
complicaties bestaat. q Farma-
coloog Maarten Wauters van de
UGent en zijn collega’s melden
in The British Journal of Clinical

Pharmacology dat meer dan de
helft van de bejaarden die ze
onderzochten hun voorgeschre-
ven medicatie fout gebruikten.
Veel mensen vergaten hun pillen
in te nemen, waardoor ze meer
kans maakten om in het zieken-
huis te belanden of zelfs te
 sterven. q De niet-langer-een-
planeet Pluto zou een vloeibare
oceaan hebben, die geperst zit
tussen haar rotsharde kern en

een ijsschaal aan haar
 buitenkant. Volgens

Geophysical Research

Letters zou de
 oceaan vloeibaar
gehouden worden
door warmte

afkomstig van radio-
actieve processen in

het binnenste van het
kleine hemel lichaam.q

 Paleontoloog Mietje Germonpré
van het Instituut voor Natuur -
wetenschappen (KBIN) en haar
collega’s komen in Scientific

Reports tot de conclusie dat de
‘Belgische’ neanderthalers
kannibalen waren.

q Bacterioloog Florian Gehre
van het Instituut voor Tropische
Geneeskunde en zijn collega’s
waarschuwen er in PLoS Neglected

Tropical Diseases voor dat een
vijfde van de sneltests voor een
vorm van tbc in West-Afrika een
vals negatief resultaat geven.
Vanwege de lage kostprijs en het
gebruiksgemak zullen de tests
waarschijnlijk wel in gebruik
blijven. 

KORT & KRACHTIG

‘EPO WERKT NIET OP MONT VENTOUX’ Een verslag in Science komt tot de onthutsende conclusie dat – alvast
voor goed getrainde amateurwielrenners – een kuur met het verboden dopingproduct epo geen
merkbaar effect heeft op de prestaties op de mythische berg. ‘Niet meer dan een placebo-effect’, heet
het. Topwielrenner Lance Armstrong, die zijn zeven eindoverwinningen in de Tour verloor vanwege
grootschalig epo-gebruik, zal zich ongetwijfeld vragen stellen bij dit voorlopige onderzoeksresultaat.

A
myotrofe laterale sclerose (ALS) is een
dodelijke en voorlopig onbehandel-
bare ziekte. Ze is een gevolg van de

aftakeling van zenuwcellen in de hersenen
en het ruggenmerg die instaan voor spie-
ren en beweging. Patiënten raken steeds
meer verlamd – de vermaarde fysicus
 Stephen Hawking is de bekendste patiënt.

Ludo Van Den Bosch van de Leuvense
tak aan het Vlaams Instituut voor Biotech-
nologie en zijn collega’s rapporteren in
Human Molecular Genetics dat ze een
 doorbraak hebben gerealiseerd in het
onderzoek naar de ziekte. Bij muizenproe-
ven ontdekten ze dat het uitschakelen van
een gen met de informatie over een eiwit
dat bij patiënten met ALS in verhoogde
mate in het bloed circuleert, impliceert dat
de diertjes sneller sterven als gevolg van
immunologische complicaties. Dat bete-
kent dat een hogere concentratie van het
eiwit een bescherming biedt tegen de
 aftakeling.

Hetzelfde mechanisme zou ook mee -
spelen bij andere neurologische aandoe-
ningen, zoals multiple sclerose. Van Den
Bosch en zijn collega’s meldden eerder dit

jaar in Scientific Reports dat er bij een
aantal ALS-patiënten als gevolg van een
genetische afwijking stukjes eiwit worden
geproduceerd die interfereren met een nor-
maal transport van eiwitten tussen de kern
van een cel en het omringende cytoplasma.
Dat probleem komt ook voor bij patiënten
die lijden aan frontotemporale dementie.
De strijd tegen een overbelasting van de
transportstromen in een cel kan dus een
belangrijk nieuw spoor in de zoektocht
naar een genezing voor deze ziektes zijn.

Doorbraak in ALS-onderzoek
Leuvense onderzoekers vinden nieuwe sporen in de strijd tegen de aftakelingsziekte.
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EEN VIDEO OVER HET ONDERZOEK

NAAR FREGATVOGELS

Scan deze pagina met uw Scanlink-app
STEPHEN HAWKING Een eiwit in het bloed kan
bescherming bieden tegen de aftakeling.
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