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Vaccinatie
Bijgespijkerde afweer
Baby’s zijn niet altijd goed beschermd
tegen een aanval van mazelen.

D
at wij kunnen
genieten van bier
en wijn, hebben
wij aan de natuur

te danken, met name aan het
feit dat de aanwezigheid van
cruciale genen in gistcellen
in de loop der tijden verme-
nigvuldigd is. Dat schrijft
Kevin Verstrepen van de
Leuvense tak aan het Vlaams
Instituut voor Biotechnolo-
gie met een aantal collega’s
in het vakblad Current Bio-
logy. Het betrof genen die
gistcellen gebruiken om sui-
kers om te zetten in alcohol.
Door de verveelvoudiging
kon die omzetting efficiënter
verlopen dan voordien, tot
vreugde van de mens, die

Omdat moeders hun ver-
worven weerstand kunnen
doorgeven aan hun baby’s,
hebben die vlak na de
geboorte minder kans om
mazelen te krijgen. Maar 
in de loop van hun eerste
levensjaar vermindert de
weerstand. Omdat baby’s 
pas als ze één jaar oud zijn
gevaccineerd worden, is er

E
en studie van meer
dan tweehonderd
moeders met baby’s
in vijf Vlaamse zie-

kenhuizen had als ontnuchte-
rend resultaat dat baby’tjes
niet altijd goed tegen mazelen
beschermd zijn. Dat schrijven
vaccinatie-experte Elke Leu-
ridan en haar collega’s van de
Universiteit Antwerpen in de
British Medical Journal.

Het onderzoek vertrok van
het onderscheid tussen moe-
ders die zelf tegen mazelen
gevaccineerd waren, en moe-
ders die een natuurlijke weer-
stand hadden ontwikkeld
nadat ze als kind mazelen
hadden gekregen. De weer-
stand van de tweede groep
was beduidend hoger dan 
die van de gevaccineerden.

veel later in de evolutie
opdook, maar toch van 
dat proces profiteerde.

De verdubbeling van 
sleutelgenen was mogelijk
omdat ze zich aan de rand
van de chromosomen (de
dragers van het erfelijk
materiaal) bevinden, waar
het wat onstabieler is dan
elders.

Het proces van verdubbe-
ling is een relatief nieuwe
ontdekking in de genetica,
maar het verklaart mee
waarom sommige soorten op
korte tijd grote veranderin-
gen kunnen ondergaan. Eén
kopie van een verdubbeld
gen kan de originele functie
blijven vervullen, terwijl de
andere tot iets nieuws evolu-
eert. De rand van een chro-
mosoom zou dus fungeren
als een permanent genetisch
laboratorium, waar voortdu-
rend nieuwigheden worden
uitgetest.

Mussen signaleren
De zwarte plek op de borst van
een mannelijke huismus veran-
dert cyclisch van grootte.
Daarom werd gedacht dat ze
een signaal voor kwaliteit zou
zijn, dat vrouwtjes gebruiken
om mannetjes te evalueren.
Maar bioloog Bart Kempenaers
van het Duitse Max Planck
Instituut zegt met enkele colle-
ga’s in het vakblad Behavioural
Ecology and Sociobiology dat 
er geen verband is tussen 
de grootte van de vlek en het
gehalte van het mannelijk
geslachtshormoon testosteron
in het mussenbloed. Testoste-
ron beïnvloedt wel de kleur van
de bek.

Organen verdragen
Afstoting van een overgeplant
orgaan door een lichaam is een
probleem bij transplantaties.
Een ploeg wetenschappers,
onder wie Michel Goldman van
de ULB, stelt in de Journal of
Clinical Investigation een
manier voor om na te gaan of
patiënten kwetsbaar zijn voor
afstotingsverschijnselen na het
inplanten van een nieuwe nier.
Het betreft het analyseren van
specifieke merkers voor de
kracht van de afweer. De studie
steunde op een vergelijking van
patiënten die een nieuwe nier
niet afstootten met patiënten
die wel problemen hadden.

Wieren ontleden
Bioloog Yves Van de Peer van
de Universiteit Gent was een
van de vele auteurs van een
publicatie in Nature die de
genetische kaart van een 
zeewiertje presenteert. Het
slechts van ver aan planten 
verwante wezentje bevat een
opvallende set genen voor 
fotosynthese en pigmentpro-
ductie, naast genen voor een
nog niet eerder bekend stof-
 wisselingsproces. Een scree-
ning van de genen van het
 primitieve ding illustreerde ook
het belang van specifieke
receptoren in de ontwikkeling
van meercellig leven. 

MAZELEN Misschien
moet vaccinatie van

baby’s tegen mazelen
vervroegd worden.

GISTCEL
Aan de rand 
van een chromosoom
experimenteren genen 
met nieuwigheden.

een (korte) periode waarin ze
vatbaar zijn voor de ziekte.
Zo waren de afweerstoffen
van moeders in de gevacci-
neerde groep gemiddeld na
een maand uit het lichaam
van een baby verdwenen, 
terwijl dat in de groep met
natuurlijke weerstand na
bijna vier maanden was.

Na een half jaar had zo
goed als geen enkele baby
nog antilichamen tegen
mazelen in zijn lichaam. Het
onderzoek noopt tot naden-
ken over de vraag of vaccina-
tie tegen mazelen niet moet
worden vervroegd.

Biotechnologie
Onstabiele rand
Een vermenigvuldiging van genen maakte
de productie van alcohol mogelijk.
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