
Olijven moeten door vogels
passeren om zich efficiënt
te verspreiden.

bomen met minder aantrekke-
lijke vruchten. Olijven die op
het einde van het regenseizoen
niet zijn opgegeten en intact
onder de moederboom terecht-
komen, kiemen pas een jaar
later. Zo lang duurt het vooral-
eer het vetrijke vruchtvlees,
dat het water nodig voor de
kieming tegenhoudt, door mie-
ren en andere bodemorganis-
men is verteerd. Op die manier
zorgt de boom ervoor dat zijn
zaden alleen kiemen wanneer
er voldoende regen kan vallen,
zodat de zaailing genoeg tijd
krijgt om zich te vestigen.

Dat mechanisme zou
minder succesvol zijn als het
vruchtvlees nóg dunner was. 

Vruchten met een zeer dik-
ke vleeslaag, zoals onze
gedomesticeerde olijf, zouden
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Hoe vroeger een risico op
hartziekten opgespoord kan
worden, hoe efficiënter er
eventueel preventief kan wor-
den opgetreden.

Paul Holvoet en zijn colle-
ga’s van de Afdeling Athero-
sclerose en Metabolisme aan de
KU Leuven beschrijven in het
vakblad Clinical Chemistry de
efficiëntie van een test die ze
zelf ontwikkelden om de aan-
wezigheid van geoxideerd
LDL-cholesterol in het bloed te
bepalen. LDL is de zogeheten
‘slechte’ cholesterol die heel
schadelijk kan zijn voor de
bloedvaten. Als hij in geoxi-
deerde vorm voorkomt, wordt
hij nog gevaarlijker.

Er is een duidelijk verband
tussen een ongezonde levens-
wijze en hoge waarden van deze
geoxideerde cholesterol in het
bloed. Rokers en dikke mensen

lopen een groot risico. Zelfs
dikke jongeren hadden al
hogere waarden van de kwa-
lijke cholesterol in hun bloed.

Een hoog gehalte aan
geoxideerd LDL-cholesterol
verhoogt het risico op een hart-
aanval in sterke mate. Onder-
zoek op meer dan drieduizend
patiënten wijst uit dat er een
grote kans is om binnen de tien
jaar een ernstig probleem aan
hart en bloedvaten te krijgen.

Het goede nieuws is dat het
terugdringen van de concentra-
tie van deze stof, door verma-
geren of een andere manier van
gezonder leven, het risico
meteen doet dalen. Wat de
waarde als preventief middel
bewijst.

De test die de Leuvense
onderzoekers ontwikkelden,
heeft ondertussen ook zijn nut
als klinisch diagnosemiddel
bewezen. Want het is één zaak
iets uit te dokteren in een labo-
ratorium. Het ook nuttig maken
in de kliniek is dikwijls een
probleem van een andere orde.

De Chinezen zullen de
nabije toekomst bepalen — dat
is de overtuiging van steeds
meer mensen. Maar ook in het
verleden brachten ze het er niet
altijd slecht af.

Mathieu Torck van de
Vakgroep Talen en Culturen
van Zuid- en Oost-Azië (Uni-
versiteit Gent) stelt met een
aantal collega’s in het vakblad
Clinica Chimica Acta dat de
Chinese zeereizen uit de
middeleeuwen beter georgani-
seerd waren dan de Europese.

De Chinezen hadden namelijk
een beter uitgebalanceerde
voeding aan boord dan de
Europeanen, met gepekelde
groenten, gepekeld vlees en
rijst. Daardoor waren ze min-
der vatbaar voor scheurbuik.

Ze reisden in hun jonken
meestal wel over kortere
afstanden — en in meer
bekend gebied — dan de
Europeanen, maar ze bleven
dikwijls toch lang genoeg
onderweg om scheurbuik
een kans te geven.

Dat de ziekte in Azië voor-
kwam, blijkt uit rapporten die
signaleren dat ze regelmatig
toesloeg op op drift geslagen
graanschepen.

Scheurbuik veroorzaakte
een ravage op middeleeuwse
schepen. De ziekte is een
gevolg van een tekort aan vita-
mine C, en stak ook in gevan-
genissen en tijdens oorlogen
de kop op. Ze manifesteert

zich door gezwollen en bloe-
dend tandvlees, en bloeduit-
stortingen in de benen.

Het duurde een tijd voor de
toenmalige artsen een oplos-

Verhaal van veren
Dieren moeten niet langer gedood
worden om de concentraties van
gevaarlijke stoffen in hun lichaam
— en dus in het milieu — te meten.
Biologe Veerle Jaspers van de
Universiteit Antwerpen beschrijft
met haar collega’s in het vakblad
Biology Letters hoe één enkele
staartveer van een buizerd volstaat
om te bepalen hoeveel vervuilende
stoffen (zoals PCB’s) het dier in zijn
leven heeft binnengekregen.
Er was een rechtstreeks verband
tussen de waarde gemeten in de
pluimen en in de organen van de
vogels.

GENEESKUNDE

Slechte cholesterol
VATBAARHEID VOOR HARTZIEKTEN KAN WORDEN VOORSPELD.
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De vruchten die aan de
Afrikaanse neef van de Euro-
pese olijfboom hangen, hebben
zo weinig vlees dat de soort
nooit echt gebruikt is voor
consumptie of de productie
van olie. 

Daar is een goede reden
voor. Raf Aerts en zijn collega’s
van de Afdeling Bos, Natuur
en Landschap van de KU Leu-
ven rapporteren in het vakblad
Forest Ecology & Management
dat wilde olijfvruchten die
door vogels zijn opgegeten en
elders weer zijn gedeponeerd,
veel kans hebben om nog
gedurende hetzelfde regensei-
zoen te ontkiemen. Bomen met
aantrekkelijke vruchten zullen
dus sneller nakomelingen
hebben en verder verspreid
worden in het landschap dan

Aftakelend
eiwit

De groep rond genetica
Christine Van Broeckhoven
van de Universiteit Antwer-
pen signaleert in The
American Journal of Human
Genetics een nieuwe door-
braak in het onderzoek
naar de ziekte van
Alzheimer. Het is namelijk
gebleken dat de hoeveel-
heid amyloïd-eiwit in de
hersenen een belangrijke
risicofactor is in het uitlok-
ken van de ziekte. Dat het
eiwit een rol speelde, was
al bekend. De invloed van
zijn concentratie is nieuw.

Bot eiwit
Endocrinologe Geert Car-
meliet van de KU Leuven
meldt met haar collega’s 
in de Journal of Clinical
Investigation dat het eiwit
PlGF (voor Placental Growth
Factor) een sleutelrol
speelt in het sturen van het
herstel van botten na een
breuk. Dat opent perspec-
tieven voor nieuwe thera-
pieën. Het eiwit stimuleert
de ontwikkeling van nieuwe
bloedvaten die zuurstof
aanvoeren voor het herstel.
En het stuwt de vorming
van nieuwe beencellen.

Vruchtbaar 
eiwit

Moleculair bioloog Claude
Szpirer van de Université
Libre de Bruxelles doet
met zijn collega’s in Nature
Neuroscience uit de doe-
ken dat het eiwit alfafoeto-
proteïne de hersenen van
vrouwelijke muizen
beschermt tegen manne-
lijke invloeden. In afwezig-
heid van het eiwit worden
de dier tjes steriel. Er wordt
nu nagegaan of dit mecha-
nisme een rol speelt in
bepaalde gevallen van
vrouwelijke onvruchtbaar-
heid bij de mens.
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Kindjes na kanker
De behandeling van kanker bij kinderen wordt steeds efficiën-
ter. Zo is het noodzakelijk om meer aandacht te besteden
aan de gevolgen van de behandeling op lange termijn.
Fertiliteitsexpert Herman Tournaye van de Vrije Univer-
siteit Brussel meldt met zijn collega’s in het vakblad
Human Reproduction dat er oplossingen in de maak zijn
voor de latere voortplanting van kinderen die een zware
kankerbehandeling krijgen. Het is namelijk niet uitgeslo-
ten dat ze levenslang steriel worden. Het isoleren van
voortplantingscellen vóór de behandeling, die dan later
teruggeplant kunnen worden, moet dit voorkomen. Er is
echter altijd een risico dat ook dit staal met kankercellen
besmet is. Door een tussenstap in het terugplaatsen van 
de cellen in te bouwen, kan dit euvel worden vermeden.
Eventuele kankercellen kunnen dan geëlimineerd wor-
den vóór de voortplantingscellen teruggaan naar
hun oorspronkelijke lichaam.

gedoemd zijn om onder de
moederboom te vallen, omdat
slechts enkele vruchtenetende
vogels groot genoeg zijn om
olijven van die omvang door
te slikken.

Afrikaanse wilde olijven
zijn dus een mooi voorbeeld
van de wisselwerking tussen
vruchten, vogels en het lokale
klimaatritme. Ze hebben echter
geen succes als aperitiefhapje.

sing vonden voor dit prangend
probleem — een relatief een-
voudige oplossing zelfs: citrus-
vruchten eten. Pas vanaf de
achttiende eeuw werd het een
standaardprocedure om scheur-
buik te voorkomen door citrus-
sap aan boord te nemen.

De ziekte woedde zo zwaar
dat ze sporen naliet in het gene-
tisch materiaal. Er zijn name-
lijk drie ‘types’ van mensen
die, vanwege hun genetische
constitutie, anders op de aan-
wezigheid van scheurbuik rea-
geren omdat ze verschillen in
de manier waarop ze vitamine
C verwerken.

Chinezen blijken veel meer
drager te zijn van de minst effi-
ciënte constellatie dan Europe-
anen (en Zuid-Amerikanen).
Dat heeft waarschijnlijk te
maken met het feit dat hun
schepen minder met de ziekte
te maken kregen dan de Euro-
pese.

Maar als de ziekte toch eens
toesloeg op een boot, bleek ze
lelijk huis te houden. De sterfte
als gevolg van scheurbuik was

op Chinese boten een stuk
hoger dan op Europese. Als ze
de ziekte kregen, waren Chine-
zen veel kwetsbaarder dan
Europese matrozen.

Chinese matrozen hadden een
beter uitgebalanceerde voeding
dan Europese.

Ongezond leven gaat hand in
hand met hoge waarden van
geoxideerde cholesterol.

C
O

R

CULTUURGESCHIEDENIS

Scheur in de buik
CHINESE EXPEDITIES IN HET VERLEDEN WAREN GOED GEORGANISEERD.

Scheurbuik woedde zo zwaar dat de
ziekte sporen achterliet in onze genen.

ECOLOGIE

Slimme olijven
OLIJVEN MOETEN KLEIN ZIJN OM ZICH TE KUNNEN VERSPREIDEN.
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