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Eerste middel tegen ebola
Canadese en Amerikaanse geleerden

zijn er voor het eerst in geslaagd een
behandeling te vinden tegen ebola, een
van de dodelijkste besmettingen die er
zijn – zo dodelijk dat er bizar genoeg
weinig mensen aan sterven, omdat het
virus zijn gastheren zo snel doodt dat
het nauwelijks de kans krijgt om nieu
we mensen te besmetten, en de ziekte
meestal vanzelf uitdooft. De behande
ling kon nog een paar dagen na het op

duiken van de symptomen gestart wor
den.
In Science Translational Medicine mel
den Gary Kobinger en collega’s dat ze
javaaapjes en resusaapjes behandelden
met een combinatie van interferon alfa
(een stof die ons eigen lichaam aan
maakt tegen virussen, maar vaak in te
kleine hoeveelheden) en drie specifieke
antistoffen. Als de behandeling drie da
gen na de besmetting gegeven werd,

overleefden drie van de vier geteste ja
vaaapjes en alle vier de resusaapjes.
De onderzoekers hopen begin 2015 een
‘fase1’onderzoek te kunnen starten bij
mensen. In een fase1test krijgen enkele
gezonde vrijwilligers het middel, om te
kijken of hun lichaam er op dezelfde
manier op reageert als wat bij proefdie
ren is gezien, en of er geen onvoorziene
neveneffecten optreden (giftigheid, tra
gere afbraak, opstapeling in bepaalde

kende patronen weggeselecteerd
worden. Het guppysysteem houdt
zeldzame eigenschappen net in
stand.
Hughes en haar collega’s trokken
naar Trinidad, om er de guppypo
pulaties te onderzoeken in na
tuurlijke poelen langs drie rivier
tjes en hun bijrivieren. Vervolgens
vingen ze mannetjes met welbe
paalde kleurpatronen weg in de
ene poel, om ze bij te zetten in een
andere. In de ene poel werd een
kleurpatroon dus zeldzaam, in
een andere poel net doodgewoon.
Daarna lieten ze de seksuele aan
trekking haar werk doen. Vervol
gens vingen ze 193 zwangere wijf
jes en bepaalden ze hun genotype,
samen met dat van hun 1.400 jon
gen en van de 166 potentiële va
ders – een titanenwerk.
En inderdaad: het ‘zeldzameman
netjeseffect’ – of, in het bioloogs,
de negatieve frequentiedepen
dente selectie, NFDS – bleek dui
delijk aanwezig. Sommige manne
tjes waren nooit aan hun trekken

gekomen, andere hadden tot acht
vrouwtjes veroverd. De zeldzaam
gekleurde hadden ruim dubbel zo
veel partners en nakomelingen als
de meer gewone.

Postuum

Eén probleempje: guppyvrouw
tjes kunnen sperma opslaan, en zo
toch nog jongen krijgen, maanden
nadat de originele vader gestor
ven is. Hoe zeker kun je dan als
bioloog zijn dat de jongen die je
onderzoekt, afkomstig zijn uit de
recentste paring, toen de partner
van hun moeder van een zeldzaam
type was? Misschien zijn ze wel af
komstig van een paring voordat de
biologen met de frequentie van de
mannetjes gingen knoeien, uit een
periode toen mannetjes met dat
patroon helemaal niet zeldzaam
waren. Hughes voert aan dat wijf
jes enkel een beroep doen op opge
slagen sperma als ze geen manne
tjes ter beschikking hebben, wat
in de natuur normaal niet voor
komt. Helemaal weerlegd is de
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kleuren
maken
de man
Je zult maar een gewone man zijn.
Alvast guppyvrouwtjes zijn dan niet in
jou geïnteresseerd. PIETER VAN DOOREN

Sommige manne
tjes waren nooit
aan hun trekken
gekomen, andere
hadden tot acht
vrouwtjes veroverd

Hoe zeldzamer zijn kleurpatroon, hoe meer vrouwtjes het guyppymannetje kan krijgen. © Alice Chaos

organen). Pas nadien, in fase2, wordt
bij zieke mensen gekeken of het middel
ook de verwachte nuttige effecten heeft,
en in welke concentratie het daarvoor
gegeven moet worden. Dat kan nog een
hele tijd duren, omdat er slechts af en
toe ebolagevallen opduiken, meestal op
moeilijk bereikbare plaatsen. Tussenin
verschuilt het virus zich in dieren die er
zelf niet ziek van worden – de weten
schap weet nog niet welke. (pvd)

Mannelijke nakomelingen uit één poel van de Quarerivier, met overgeërfde kleuren. © Helen Rodd / Anne Houde
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ling uit: Was will das Weib? Het
antwoord is nochtans eenvoudig:
die van mij mag niet zijn zoals de
rest. Vrouwtjes van de guppy, het
kleine kleurige aquariumvisje,
kiezen voor mannetjes met een
zeldzaam kleurpatroon. En daar
zijn goede evolutionaire redenen
voor, schrijven Kimberly Hughes
en collega’s van twee Amerikaanse
en een Canadese universiteit in de
jongste Nature.
Door niet te kiezen voor Jan Mid
delmaat, maar voor mannetjes
met een zeldzaam kostuum, on
dersteunen de vrouwtjes de gene
tische variatie en beschermen ze
zeldzame genen tegen uitsterving,
redeneren de auteurs. Zo blijven
de individuen binnen de diersoort
over lange tijdschalen genetisch
voldoende divers. Dat geeft de
soort meer kans om te overleven,
omdat ze op een grotere reeks
nieuwe omstandigheden meteen
kan inspelen. Ze heeft namelijk al
een individu klaarzitten dat het in
die nieuwe omstandigheden goed
zal doen.

Oplichters

Het verschil tussen wetenschap
en pseudowetenschap is dat die
laatste voldoende heeft aan een
aannemelijk klinkende verkla
ring, terwijl de eerste een verkla
ring eist die bewezen juist is.
Want, zoals elke oplichter weet,
lang niet alles wat aannemelijk
klinkt, is ook waar. Dus: hoe be

wijs je dat het op langere termijn
nuttig is om te kiezen voor zeldza
me mannetjes? Guppy’s zijn daar
een goed model voor, omdat het
kleurpatroon van de mannetjes
zeer divers is (daarom zijn ze zo
geliefd in onze aquaria) en boven
dien erfelijk (daarom zijn ze zo ge
liefd bij evolutiebiologen). Een
makkelijk te observeren erfelijke
eigenschap bij een makkelijk en
goedkoop te kweken dier, met om
de maand een nieuwe generatie.
Wat wil je nog meer?
In het laboratorium is al aange
toond dat de wijfjes voor de zeld
zame mannetjes gaan. Maar klopt
dat ook in het wild, vroegen Hu
ghes en co zich af. In talrijke expe
rimenten te velde manipuleerden
ze de aantallen van de van nature
voorkomende kleurpatronen en
keken dan naar de patronen in de
volgende generatie.
De mannetjes met een zeldzaam
kostuum hadden meer dan twee
keer zoveel aanbidsters, en nako
melingen, dan die met een gewo
ner kleurpatroon.
Blijkbaar kiezen de guppywijfjes
niet voor een welbepaalde eigen
schap, zoals bijvoorbeeld de zwa
luwen doen, waar de mannen met
de langste gevorkte staart in het
voordeel zijn. Bij guppy’s zijn
soms de mannetjes met veel oran
je in het voordeel, maar in een an
dere populatie kunnen het even
goed de mannetjes met weinig
oranje zijn. De wijfjes zijn niet ge
interesseerd in de eigenschap op
zich, maar in haar zeldzaamheid.
Als ze oranje leuk vonden, zouden
na een paar generaties de meeste
visjes oranje zijn, en zouden afwij

kritiek daarmee niet. Het zou leuk
zijn als iemand de proeven nog
eens opnieuw kon doen met
maagdelijke wijfjes die nog geen
opgeslagen sperma hebben. In een
aquarium kan dat, maar in het
wild?
Maar we doen niet moeilijk en
aanvaarden dat is aangetoond dat
het zeldzamemannetjeseffect bij
guppy’s inderdaad aanwezig is en
nuttig is in hun evolutie. Dan
knaagt de vraag: waarom is de
voorkeur voor zeldzaamheid zo
zeldzaam?
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‘We hebben

opa ve ast’of

TOMAS VAN DIJK
‘Denken slimme mensen zich depressief
of zijn intelligente mensen beter gewa
pend tegen troubles?’, mailt Bart T’Jam
pens.
Dat onderzoeken is lastig. Intelligentie is
complex. Het is een som van talloze varia
belen, waaronder ruimtelijk inzicht, rede
neren, geheugen, taalbegrip en abstract
denken. Bovendien moet je de intelligen
tie van mensen meten voordat ze depres
sief worden. Het is namelijk bekend dat de
cognitieve vaardigheden van mensen ach
teruithollen als ze eenmaal depressief
zijn. Later herstellen die vaardigheden
zich weer.
Wat bij dit soort vraagstukken helpt, zijn
enorme datasets. Zweedse en Britse on
derzoekers namen de medische gegevens
van meer dan vijftigduizend Zweedse
mannen onder de loep die in 1969 en 1970
gekeurd waren voor militaire dienst. De
IQscores die ze daaruit opvisten, combi
neerden ze met de nationale registratie
van ziekenhuisopnames van psychiatri
sche patiënten in de decennia die volgden.
Voor de duidelijkheid: de onderzoekers
keken dus niet naar lichte winterdepres
sies, waar aardig wat Zweden last van heb
ben. Ze konden alleen nagaan of er een
link is tussen zware depressie en verbaal
IQ.
Die link vonden ze, zo schreven ze in 2004
in hun veel geciteerde artikel ‘A longitudi
nal study of premorbid IQ score and risk
of developing schizohrenia, bipolar disor
der, severe depression, and other nonaf
fective psychoses’ (gepubliceerd in het

blad Archives of General Psychiatry).
De link is wel vrij zwak. Van de vijftigdui
zend dienstplichtigen werden er uiteinde
lijk 113 opgenomen in een ziekenhuis, om
dat ze met een ernstige depressie kamp
ten. Binnen die groep zaten net iets meer
mensen met een lage verbale IQscore in
hun militaire keuringsrapport dan je bij
een normaalverdeling zou verwachten.
Mensen met een lage verbale IQscore
zouden 19 procent meer kans hebben om
later zwaar depressief te worden dan men
sen met relatief hoge score.
Die verhoogde kans op depressie geldt
voor mannen. Of vrouwen met een laag
verbaal IQ ook eerder depressief worden,
moet nog uitgezocht worden. Wellicht
heeft het Israëlische leger daarover bruik
bare data, want daar bestaat ook dienst
plicht voor vrouwen.
De onderzoekers waarschuwen wel dat
hun onderzoeksresultaat vertekend kan
zijn. Misschien hebben patiënten met een
laag IQ meer kans om te worden opgeno
men in een ziekenhuis, omdat zij minder
goed met hun ziekte kunnen omgaan.
Daarbij komt dat veel van de patiënten be
halve aan depressie nog aan diverse ande
re psychische problemen leden, waardoor
een eenopeenverband tussen depressie
en IQ zeer moeilijk te leggen is.
Een causaal verband tussen intelligentie
en depressie is al helemaal nooit aange
toond. Er kunnen andere factoren mee
spelen. ‘Een laag verbaal IQ kan samen
hangen met het sociale milieu waarin
mensen opgroeien’, zegt psychiatrisch epi
demioloog Robert Stewart van King’s Col

lege in Londen, die onderzoek heeft ge
daan naar IQ en depressie.
‘Als je uit een achtergesteld milieu komt,
is je kans op goede educatie kleiner. En dat
heeft zeker zijn weerslag op je verbale IQ’,
zegt Stewart. ‘Die score wordt namelijk
meestal bepaald door personen moeilijke
woorden te laten uitspreken. Het is heel

goed mogelijk om heel slim te zijn en toch
laag te scoren op verbaal IQ.’
Als je zo’n lage IQscore hebt, en dus waar
schijnlijk uit een achtergesteld milieu
komt, dan is de kans dat je een vervelende
jeugd hebt gehad groter en de kans dat je
een goede baan krijgt en comfortabel kunt
leven kleiner. Kortom, er zijn veel bijko
mende omstandigheden denkbaar die een
depressie kunnen aanwakkeren, rede
neert Stewart.

Vragen voor de Wetenschapswinkel zijn
welkom op wetenschap@standaard.be.
Vermeld voornaam, naam en woonplaats.

Is er een verband tussen intelligentie en depressie?

Een oorzakelijk verband
tussen intelligentie
en depressie is nooit
aangetoond

WETENSCHAPSWINKEL

Bart T’Jampens, Gent

Onderzoeken of er een verband is tussen intelligentie en depressie is lastig, omdat intelli
gentie zo complex is. © rr

stukje DNA.
In hun artikel melden de onder
zoekers enkel dat ze stukjes DNA
hebben getransporteerd. Maar
aan de telefoon vertellen ze dat ze
ook al hebben aangetoond dat ze
eiwitten door hun draaideur naar
binnen kunnen brengen – waarbij
zij bepalen welk eiwit wel en welk
eiwit niet naar binnen mag.
Intussen zijn ze volop aan het
werk om hun draaideuren zo aan
te passen dat die zich alleen in
welbepaalde types cellen installe
ren. Wie kan bepalen welke stof
fen hij in welke cellen naar binnen
brengt, heeft een krachtig me
disch werktuig in handen. (pvd)

De ploeg van Giovanni Maglia aan
de KU Leuven slaagde erin om,
met de hulp van salmonellabac
teriën zelf nanoporiën te bouwen,
en om te beheersen wat door die
nanoporiën naar binnen mag. Dat
melden ze in Nature Communica
tions. ‘In onze nanoporie brengen
we een afsluiting aan die gemaakt
is van DNA. Dat werkt als een
draaideur, die enkel geopend kan
worden door een tweede stukje
DNA dat de juiste code bevat. Dat
kan dan naar binnen, eventueel
samen met het geneesmiddel dat
we eraan gekoppeld hebben.’
Daarna kan er weer een nieuwe
cyclus beginnen met een nieuw

Alle levende cellen zijn omge
ven door een membraan. Het ver
hindert dat nuttige dingen weg
lekken en reguleert strikt wat uit
de buitenwereld naar binnen mag.
Aan de buitenkant van dat mem
braan zitten er – onder andere –
belknoppen waar hormonen hun
boodschap kunnen komen afge
ven, aanlegsteigers om interesan
te moleculen de kans te geven zich
aan de cel te hechten, om vervol
gens eventueel naar binnen te mo
gen, sluizen om welbepaalde stof
fen naar binnen of buiten te trans
porteren.

Misbruik

Ziekteverwekkers proberen uiter
aard misbruik te maken van die
aanlegsteigers en sluizen. Sommi
ge bacteriën hebben een giftig ei
wit ontwikkeld om een gaatje –
een ‘nanoporie’ – in het celmem
braan te boren, om langs daar ei
witten of DNA in de cel naar bin
nen te krijgen. Tot nut van de bac
terie, maar zelden tot nut van de
cel.

Cel krijgt draaideur

Leuvense onderzoekers zijn
erin geslaagd om in het
membraan van cellen een
porie te installeren die werkt
als een selectieve draaideur.

De nanoporie, een gat in het celmembraan. © John Lagerqvist


