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GEN-EALOGIE
Stamboomonderzoekers zijn al
heel blij als ze hun voorouders
tot vierhonderd jaar terug in
kaart kunnen brengen. Onderzoekers van Oxford kunnen dat
nu met genen tot tienduizenden
jaren terug. Door van individuele
genen een stamboom te maken,
en die stambomen over elkaar te
leggen, ontstaat een directe lijn
terug naar het moment waarop
een genetische variant ontstond.
Gen-ealogie pur sang...

GEN-EALOGIE (2)
De onderzoekers gebruikten
de genomen van 3609 mensen
wereldwijd tot 100.000 jaar terug.
Big Data-wetenschap dus. Door

informatie over de vindplaats van
het onderzochte gen toe te voegen,
is af te leiden waar gezamenlijke voorouders moeten hebben
geleefd. De genenstamboom laat
in extremis zien hoe wij allemaal
met elkaar zijn verbonden.
Amen.

HERFST
De inslag van de asteroïde in
Mexico die de dino’s uitroeide,
vond plaats in het (ons) voorjaar.
Dat maken wetenschappers van
onder meer de Vrije Universiteit
van Amsterdam op uit onderzoek
naar fossielen van vissen. De
vissen werden letterlijk levend
begraven binnen een uur na
de inslag. Precieze datering is

onmogelijk. Ter plekke was het
natuurlijk herfst. Eentje om nooit
te vergeten.

PECH
Vrouwen lopen twee keer zoveel
risico om alzheimer te ontwikkelen als mannen. Dat komt door
de menopauze, tonen onderzoekers van de Chinese Academy
of Sciences aan. In die periode
maken vrouwen extra veel FSH
aan, het hormoon dat een belangrijke rol speelt in de eisprong. Dat
hormoon zet een reactieketen in
gang die leidt tot alzheimer. Vrouwen zijn ook altijd de klos. rk

